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Қазақстан халқы Ассамблеясының кезекті сессиясы 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналып, «Тәуелсіздік. Келісім. 
Болашағы біртұтас ұлт» деп аталды.

Іс-шараға қатысқан Ассамблеяның елдің барлық өңірінен келген 
өкілдерінің қатарында мен де болдым.  Жиналғандар алдында Елбасы 
сөз сөйлеп, Ассамблеяны Тәуелсіздігіміздің ұлы құндылықтарының 
бірі деп атады. Елдегі татулық пен бірліктің берік негізін қалаған 
бірегей институттың жетістігі орасан. Аға ұрпақ пен өскелең ұрпақтың 
басты игілігі – тең құқықтылық, тыныштық пен келісімді одан әрі 
көздің қарашығындай сақтау халықтың қалауы.

Соңғы күндері жерді сатуға қатысты ақпараттар халық арасын-
да көптеп тарап, жұртшылықты алаңдатып қойды. Әрине, мұндайда 
аталы сөзді Елбасынан күтетініміз аян. «Мұның шындыққа жанас-
пайтыны бірнеше рет түсіндірілді. Тағы да айтқым келеді – ауыл 
шаруашылығы жерлерін шетел азаматтарына және компанияларына 
сату туралы мәселе жоқ, талқыланбайды да»,– деді Мемлекет басшы-
сы.  

Осылайша алып-қашпа әңгімелерге бір ауыз сөзімен нүкте қойды. 
Ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруалардың жерге иелік 
етуіне мүмкіндік берудің маңыздылығына тоқталды. «Егер олар 
жерге иелік ететін болса, оны күтіп-баптап, қадірлейді. Жер – ата-
бабамыздан мұраға қалған біздің басты байлығымыз» деді ол. 

Сонымен бірге Елбасы Қазақстанның 14 мың шақырымнан асатын 
мемлекеттік шекараны рәсімдеу үшін көрші елдердің басшыларымен 
8 жыл бойы келіссөздер жүргізілгенін атап өтті. Мұндай ауқымдағы 
жұмыс  жеріміздің тұтастығын, іргеміздің беріктігін қамтамасыз ету 
үшін жасалған еді. 

Нұрсұлтан Әбішұлы ел азаматтарының жер тағдырына 
алаңдаушылықтарына қатысты ойын білдірді.   «Мен 
азаматтарымыздың осы мәселені көтергеніне қуаныштымын. Егер 
жерге дәл осылай көңіл бөлінетін болса, бұл біздің халқымыз өз жерін 
қасық қаны қалғанша қорғайтынын көрсетеді», – деді.  

Уәлихан ЫБЫрАев,
Қызылорда облысы әкімі аппараты жанындағы

«Қоғамдық келісім» КММ директоры.

Биылғы сессияның негізгі тақырыбы – «Тәуелсіздік. 
Келісім. Болашағы біртұтас ұлт».

Іс-шараға 1500-ден астам адам қатысты. Олардың қатарында 
Ассамблеяның елдің барлық өңірінен келген ардагерлері, 
рес публикалық және өңірлік этномәдени бірлестіктердің 
төрағалары, Парламент депутаттары, орталық атқарушы   орган-
дардың, саяси партиялардың, діни бірлестіктердің, үкіметтік 
емес ұйымдардың басшылары, жоғары оқу орындарының 
ректорлары, шет мемлекеттер дипломатиялық миссиялары, 
ғылыми-шығармашыл зиялы қауым және БАҚ өкілдері бар.

Жиналғандар алдында сөйлеген Мемлекет басшысы 
Қазақстан халқы Ассамблеясы біздің Тәуелсіздігіміздің ұлы 
құндылықтарының бірі екенін атап өтті.

    – Біз достықты қазақстандықтардың барлық буынының 
басты игілігі ретінде сақтай білдік. Біздің бірегей жолымыз – 
тең құқықтылық, бір шаңырақ астында өмір сүретін барлық 
этностың бірлігі мен келісімі халықтың тілек-қалауымен 
таңдалды. Қазақстан халқы Ассамблеясы – Тәуелсіздік 
жемісі. Ассамблея кез келген сын-қатер төнген кезде және 
Тәуелсіздіктің барлық кезеңінде әрдайым биіктен табылды. 
Оның тарихында біздің ұлттың өрлеу дәуірінің кезеңдері мен 
нақты нәтижелері көрініс тапқан, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Сондай-ақ Қазақстан Президенті Ұлт жоспарын жүзеге 
асырудың алғашқы қорытындылары туралы айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев бүгінде мемлекеттік қызметшілер 
кор пусында Қазақстанның 45 этносының өкілдері  бар екенін 
айтты.

– Біз мемлекеттік аппаратта әрдайым этникалық әралуандық 
болуы үшін бұл жұмысты жалғастыра беретін боламыз, – деді 
Қазақстан Президенті.

Қазақстан Президенті «ЭКСПО-2017» халықаралық 
көрмесін өткізу мәселесін ескере отырып, елорданың, Алма-

ты мен облыстардың әкімдеріне көрнекті ақпараттың жарияла-
нуын үш тілде – мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде 
қамтамасыз етуді тапсырды.  

Нұрсұлтан Назарбаев индустрияландыру жұмысын жүргізу 
және экономикалық өсімді қамтамасыз ету тіпті әлемдік 
дағдарыстың күшті ықпалына қарамастан бизнестің дамуына 
кеңінен жол ашатынына назар аударды.

    – Мұны әлемнің мейлінше перспективалы 60 елінде 
жүргізілетін Жаһандық бизнес мониторинг мәліметтері 
көрсетіп отыр. Оған сәйкес, Қазақстан азаматтардың 
кәсіпкерлік белсенділік деңгейі жөнінен 29-орынды иеленді. 
Жұмыс орындарын ашу перспективасы бойынша – 6-орында. 
Жалпы, еңбек нарығының тиімділігі рейтингінде біздің рес пуб-
лика 140 елдің ішінде 18-орынға жайғасқан. Бизнес үшін ба-
рынша қолайлы жағдай жасаудың жаһандық рейтингінде біз 
189 елдің ішінде 41-орынды иелендік. 2016 жылға арналған 
экономикалық еркіндік индексінде Қазақстан 178 мемлекеттің 
ішінде 68-орында тұр. Біз «Нұрлы жол» мемлекеттік 
бағдарламасын, бизнесті дамыту және жұмыспен қамту жол 
картасын жүзеге асырып, фермерлерге көмектесіп келеміз. 
Бұның бәрі азаматтарымыздың болашағына, лайықты жұмыс 
және жоғары өмір сапасы тұрғысынан сенімді болуы үшін жа-
салуда, – деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы Бес институционалдық реформаның 
тағы бір бағыты – есеп беруші мемлекет пен ашық үкімет 
қалыптастыру аясында қазақстандықтар үшін мемлекеттік 
органдардың шешімдерін талқылау, қабылдау және орындау 
барысына қатысу мүмкіндіктері кеңейе түсетінін айтты.

Қазақстан Президенті халыққа мемлекет жүргізіп 
жатқан түсіндіру жұмыстарының жеткіліксіздігін, 
соның салдарынан соңғы кездері Қазақстанның жерін 
шетелдіктерге сату туралы жалған ақпараттың тарап, жер 

мәселесіне қатысты алаңдаушылық көбейгенін айтты.
– Мұның шындыққа жанаспайтыны бірнеше рет 

түсіндірілді. Тағы да айтқым келеді – ауыл шаруашылығы 
жерлерін шетел азаматтарына және компанияларына сату 
туралы мәселе жоқ, талқыланбайды да. Бұл тақырыптың 
төңірегіндегі алып-қашты әңгіменің бәрі негізсіз. Біздің 
мақсат – ауыл шаруашылығымен айналысатындарға 
жеке меншігіне жер алу мүмкіндігін беру. егер олар жер-
ге иелік ететін болса, оны күтіп-баптап, қадірлейтін бо-
лады. Жер – ата-бабамыздан мұраға қалған біздің басты 
байлығымыз. Қазақстанның 14 мың шақырымнан астам 
мемлекеттік шекарасын рәсімдеу үшін мен көрші елдердің 
басшыларымен 8 жыл бойы келіссөз жүргіздім. Осының 
бәрі жеріміздің тұтастығын қамтамасыз ету үшін жасал-
ды. Мен азаматтарымыздың осы мәселені көтергеніне 
қуаныштымын. егер жерге дәл осылай көңіл бөлінетін 
болса, бұл біздің халқымыз өз жерін қасық қаны қалғанша 
қорғайтынын көрсетеді, – деді Қазақстан Президенті.

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы Қазақстан халқы Ас-
самблеясы жаңа функционалдық бағыттарды өз мойнына 
алғанына тоқталды.

Қазақстан Президенті тәуелсіздік, келісім, Болашағы 
біртұтас ұлт ұғымдарының қазақстандық арманды жүзеге асы-
ратын бір-бірімен өзара байланысты ұғымдар екеніне назар ау-
дарды.

Соңында Нұрсұлтан Назарбаев баршаны алда келе жатқан 
Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтап, бақыт пен 
игілік және табыс тіледі.

Сондай-ақ сессияда қазақстандық ғарышкер, шетелдік 
қонақтар, өңірлерден келген делегаттар, спортшылар, 
жұмысшы мамандықтарының, сондай-ақ бюджеттік және жас-
тар ұйымдарының, азаматтық қоғамның өкілдері сөз сөйледі.

БОЛАШАҒЫ БІРТҰТАС ҰЛТ

МеМлекет басшысы 
ҚазаҚстан халҚы 

ассаМблеясының XXIV 
сессиясына Қатысты.

басты байлығыМыз 
саҚталады

КӨҢІЛДЕГІ КҮДІКТІ 
СЕЙІЛТТІ
Қазақстан халқы Ассамблеясының XXIV сессиясына қатысқан 

әрбір делегат Елбасының әрбір сөзін ой таразысына салды деп ой-
лаймын. Сондай-ақ, іс-шарадан алған әсерін көпшілікпен бөлісуге 
тиіс. Өйткені, жиында елдік мәселелер көтерілді, айтылды. Солардың 
бірі – жерді сату мәселесі. Елбасымыз бұл тұрғыда баршаның 
көкейінде жүрген күдігін сейілтіп, ақ-қараны ажыратып берді. Жерді 
қазақстандықтарға жекеменшікке беру – оның құнарының жойыл-
мауына, егіншілікпен түпкілікті айналысуына жағдай жасайды. Ал 
шетелдіктерге жер сатылмайды, «Жер кодексіне» сәйкес жалға берілу 
мерзімі 10 жылдан әрі ұзартылды. Бұл инвесторлардың жерден өнім 
алуына, қызығушылық танытуына мүмкіндік береді. Рас, дархан да-
ламызда игерілмей, бос жатқан жер көп. Оларды игеру тетіктерін іске 
қосу үшін осындай шешімдердің қабылдануы маңызды. Президентіміз, 
сондай-ақ, жеріміздің тұтастығын қамтамасыз ету үшін шекарамыз-
ды белгілеп, рәсімдеу үшін көрші елдер басшыларымен 8 жыл бойы 
келіссөз жүргізгенін айтты. Түсіне білген жанға бұл – дипломатиялық 
шеберлікпен, маңдай термен қол жеткен жетістік.

Қазақстан – біртұтас, ырысын ынтымақпен арттырған, бейбіт те 
берекелі ел. Мұның жарқын дәлелі ретінде Ассамблеяны айтсақ та 
жеткілікті. Кешегі өткен жиын осынау биік мәртебемізді одан сайын 
биіктете түсті. Қарап отырсаңыз, қаншама ұлт пен ұлыстың өкілдері 
бас қосып, пікірлерін айтып жатты. Жүрекке сондай жылы тиеді. Бір 
кісі өзінің қазақ екенін, өзіне орыс әйелінің жүрегі салынғандығын, 
ол отаны корей ұлтының өкілі жасағанын айтты. Жиналған жұрт қол 
соғып, қошемет көрсетті. Бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп 
жатқан жандардың қашанда жүрегі елім деп соғатыны, соға да беретіні 
сөзсіз.

Ғалия ҒИЗАТУЛЛИНА,
«Қызылорда облыстық татар қоғамдық-мәдени орталығы» 

қоғамдық бірлестігінің төрайымы.

ЖЕРГІЛІКТІ ӨНІМГЕ 
СҰРАНЫС АРТАДЫ

Қаламыздың оңтүстік өнеркәсіп аймағында тұрғын үй құрылыс ком-
бинаты салынғанын, кәсіпорынның өткен жылдың соңында елбасының 
қатысуымен өткен «Қазақстандағы жаңа индустриялдандыру. 2015 
жыл қорытындысы» жалпыұлттық телекөпір кезінде пайдалануға 
берілгенін бәріміз білеміз. 2010 жылы басталған Үдемелі индустриалды-
инновациялық даму бағдарламасының аясында еліміз бойынша жүздеген 
зауыт-фабрикалар салынып, тұрақты жұмыс орындары ашылуда. 
Бүгінде аталған бағдарламаның игілігін республика тұрғындары көріп 
отыр. Соның бірі – Қызылордадағы тұрғын үй құрылысы комбинаты.
Жалпы, құрылыс саласы экономикалық тұрақты өсудің құрамдас бөлшегі 

әрі тиімді тетігі саналатыны мәлім. Сондықтан да біздің аймақтағы  тұрғын үй 
құрылысы өндірісі жобасының маңызы аса жоғары. Соңғы жылдары аймағымызда 
құрылыс қарқыны еселеп артып келеді. Оның ішінде тұрғын үй бағадарламасы да 
қарқынмен жүзеге асуда. Мысалы, ұзаған жылдың ішінде 52 тұрғын үй пайдалануға 
беріліп, 2600 отбасы мемлекеттік бағдарламалар аясында баспаналы болды. Ал 
биыл 70-ке жуық тұрғын үй салынуда. Бұл осы жыл ішінде 3 мыңнан астам от-
басы пәтер кілтін алады деген сөз. Алайда, осы тұрғын үй құрылысына қажетті 
материалдардың басым бөлігін шет елдер мен еліміздің өзге аймақтарынан тасы-

малдап жүрміз. Енді, міне, бұл өзекті мәселе оңтайлы шешімін 
тапқалы тұр. Қуанышты жаңалық, облыс оталығындағы 

тұрғын үй құрылысы комбинаты өз өнімдерін 
нарыққа шығара бастады.

үй Құрылысы коМбинаты БАТЫРХАН АТЫНДАҒЫ 
БАЙҚАУ

Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама бас-
қар масының басшысы Ержан Әбдірахманов Ба-
тыр ханның өмірі мен шығармашылығы жай-
лы әңгімелеп, облыс әкімдігінің қолдауымен 
өт      кізіліп отырған республикалық «Отан-Ана»  
бай   қауының маңыздылығына кеңінен тоқталып 
өтті.

Қазылар алқасы құрамында композитор-

музыкант,  бүкілодақтық эстрада артистері 
кон кур сының лауреаты Наджиб Вильданов, 
Қазақ станның еңбек сіңірген қайраткері Рама-
зан Тайманов, дирижер, музыкант, халықаралық 
джаз фестивалінің лауреаты Яков Хан және 
әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қай-
раткері Мәдина Сәдуақасова жас орын-
даушылардың өнерін бағалайтын болады.

1 МАМЫр – ҚАЗАҚСТАН хАЛҚЫНЫң БірЛігі КҮНі

Қызылорда қаласы
29 сәуір

Сағат 16.00 - 1 мамыр - Халықтар Достығы мен Бірлігі 
күніне арналған «Бірлігі жарасқан - Қазақстан» атты өзге ұлт 
өкілдерінің қатысуымен  мерекелік  концерт. «С.Майқанова 
атындағы мәдениет үйі» МКҚК. 

  30 сәуір 
Сағат 16.00 - «Достық әнін шырқайық» атты мәдениет 

үйі көркемөнерпаздарының концерті. М.Ералиева атындағы 
мәдениет үйі. 

1 мамыр
Сағат 10.00- «Қазақстан – киелі мекенім» атты 

театрландырылған қойылым, мерекелік шеру және концерттік 
бағдарлама. Орталық алаң. 

Арал ауданы
1 мамыр 

Сағат 10.00 - «Тұғырымыз - тыныштық, тірегіміз-
тұрақтылық, тілегіміз-татулық» атты достық шеруі. Орталық 
алаң. 

Сағат 20.00 - «Ынтымағымыз жарасқан - Қазақстан» 
мерекелік концерт. Орталық алаң. 

Қазалы ауданы
1 мамыр 

Сағат 10.00 - «Ынтымақ – достық кепілі» атты мерекелік 
концерт. Әйтеке би кенті. Орталық алаң. 

Қазалы қаласы
1 мамыр 

Сағат 10.00 - «Достығымыз жарасқан» атты салтанатты 
мерекелік концерт. Орталық алаң. 

Қармақшы ауданы
1 мамыр 

Сағат 10.00 - 1 мамыр-Қазақстан халқының бірлігі күніне 
арналған мерекелік шеру. Орталық алаң. 

Жалағаш ауданы
1 мамыр

Сағат 10.00. 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күніне 
орай орталық алаңда театрландырылған қойылым, мәдени-
көпшілік шара өткізіледі.

Орталық алаң. 
Сырдария ауданы

1 мамыр 
Сағат 9.00 - «Мереке лебі ескен күн» атты 

театрландырылған мерекелік концерттік бағдарлама 

ұйымдастыру. Орталық алаң. 
Сағат 10.00 -Ұлттық ойындар мен спорттық сайыстардан 

жарыстар.Орталық алаң. 

Шиелі ауданы
1 мамыр 

Сағат 10.00. «Қазақстан - достық мекенім» атты 
театрландырылған қойылым, мерекелік шеру және концерттік 
бағдарлама.

Орталық алаң. 

Сағат 10.00. Ұлттық ойындар мен спорттық сайыстар.
Орталық алаң. 

Жаңақорған ауданы
1 мамыр 

Сағат 9.00-«Қазақстан – Достық мекені» атты мерекелік 
салтанатты  шара. Орталық алаң. 

7 МАМЫр – ОТАН ҚОрҒАУШЫЛАр КҮНі

Қызылорда қаласы
1 мамыр 

Сағат 18.00 - 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне 
арналған қалалық «Офицерлер балы».

«Орда» мейрамханасы.

4 мамыр 
Сағат 15.00- «Жігіт сұлтаны» атты ер балалар арасында 

дәстүрлі қалалық байқау. М.Ералиева атындағы мәдениет үйі.

Арал ауданы
6 мамыр 

Сағат 16.00-«Ел қорғаған сарбаздар» атты салтанатты 
жиын. Аудандық мәдениет үйі. 

Қазалы қаласы.
6 мамыр 

Сағат 10.00-Отан қорғаушылар күніне орай «От-
аным бақыт мекенім» және Ұлы Отан соғысының 71 
жылдығына «Ұлы Жеңіс шаттығы» атты салтанатты мерекелік 
концерт,театрланған қойылым.

Орталық алаң.

Қармақшы ауданы
6 мамыр 

Сағат 10.00-7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне және 
Чернобыль атом электр стансасындағы апаттың 30 жылдығына 
орай салтанатты жиын. 

Аудандық мәдениет үйі. 

Жалағаш ауданы
5 мамыр 

Сағат 10.00. 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне 
орай Ауған соғысы ардагерлерімен кездесу кеші. Аудандық 
мәдениет және өнерді дамыту орталығы.

7 мамыр 
Сағат 10.00. «Ерлер – жердің қорғаны, елдің тұтқасы» 

көрме. Аудандық тарихи-өлкетану музейі. 

Сырдария ауданы
7 мамыр 

Сағат 10.00-«Жеңіске рух берген әндер» атты әскери-
патриоттық әндерді орындаушылардың аудандық байқауы. 
Аудандық мәдениет  үйі. 

Сағат 10.00 - «Отты жылдар естелігі» тақырыбында мек-
теп оқушыларының  Ауған соғысы ардагерлерімен кездесуі. 
№36 мектеп-лицейі. 

 Сағат 10.00 - Отан алдындағы борышын өтеуге аттана-
тын азаматтарды салтанатты шығарып салу рәсімі. Аудандық 
Қорғаныс істері жөніндегі бөлімі. 

Шиелі ауданы
6 мамыр 

Сағат 10.00-7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне арналған 
салтанатты шара. Салтанат сарайы. 

Жаңақорған ауданы 
7 мамыр 

Сағат 10.00-«Отан. Борыш. Парыз» Отан қорғаушылар 
күніне арналған салтанатты  шара.

Жаңақорған кенті, «Ордакент» ардагерлер және жастар 
ресурстық орталығы. 

 
9 МАМЫр – ҰЛЫ ЖеңіСТің 71 ЖЫЛдЫҒЫ

Қызылорда қаласы
6 мамыр 

Сағат 15.00. «Жеңісті жақындатқан әндер» атты соғыс  
және жеңіс жылдарындағы әндерден  концерт.

М.Ералиева атындағы мәдениет үйі.

9 мамыр 
Сағат 10.00- «Қаһарман ұрпаққа мың тағзым!» 

театрландырылған қойылым, салтанатты шеру, салтанатты гүл 
қою рәсімі, мерекелік концерт. «Тағзым» алаңы.

Арал ауданы
9 мамыр 

Сағат 10.00. «Елдік пен ерліктің өшпес рухы» атты 
мерекелік шара. Орталық алаң.

Сағат 11.00-Ұлттық спорт түрлерінен жарыс 
ұйымдастыру, ат жарыс, «Аламан», «Тай», «Құнан», «Тоқ» 

бәйге және «Теңге ілу», «Көкпар».
Арал қалалық ипподром.

Қазалы ауданы
6 мамыр 

Сағат 10.00. «Жеңіс» саябағында Ұлы Отан соғысының 
Батырларына, Социалистік Еңбек Ерлері мен мемлекет және 
қоғам қайраткерлеріне орнатылған ескерткіштерді ашу рәсімі 
және орталық алаңда театрландырылған қойылым, мерекелік 
концерт. «Жеңіс» саябағы. Орталық алаң.

9 мамыр 
Сағат 10.00. «Ұлы Жеңіс – ұрпаққа аманат» атты 

мерекелік концерт. «Жеңіс» саябағы.

Қармақшы ауданы
9 мамыр 

Сағат 9.00-Ұлы Жеңістің 71 жылдығына арналған митинг, 
концерттік бағдарлама. 

«Тағзым» алаңы, орталық алаң.

Жалағаш ауданы
9 мамыр 

Сағат 9.00. «Желбіре, Жеңісімнің көк байрағы» атты Ұлы 
Жеңістің 71 жылдығына арналған театрландырылған қойылым. 
Орталық алаң.

Сырдария ауданы
9 мамыр 

Сағат 9.00-«Жасампаз жасақ» шеруі. 
Орталық алаңнан «Тағзым алаңына» дейін. 
Сағат 11.00-Тереңөзек кентіндегі «Тағзым» алаңында 

боздақтарға арналған гүл шоқтарын қою, Құран бағыштау. 
«Тағзым» алаңы.

Сағат 10.00- Орталық алаңда Ұлы Отан соғысының 
71 жылдығына арналған мерекелік концерттік бағдарлама. 
Орталық алаң. 

Шиелі ауданы
9 мамыр 

Сағат 9.00-9 мамыр - Ұлы Жеңіс мерекесіне арналған 
театрландырылған қойылым, салтанатты шеру, концерттік 
бағдарлама. «Тағзым» алаңы.

Жаңақорған ауданы
8 мамыр 

Сағат 9.00-«Жеңіс туы, желбіре!» 9 мамыр – Ұлы Жеңіс 
күніне арналған көпшілік шара. 

Орталық алаң.

1 МаМыр – ҚазаҚстан халҚының бірлігі күні, 7 МаМыр – отан Қорғаушылар күні,
9 МаМыр – ұлы Жеңістің 71 Жылдығына орай  облыс көлеМінде өтетін іс-шаралар 

Тұңғыш рет Сыр елінде жерлесіміз, әнші-композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Батырхан Шөкенов атындағы «Отан-Ана» атты әншілер байқауы өтуде. Осыған 
орай Н.Бекежанов атындағы драма театрында Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты роза рымбаева бастаған қазылар алқасы мен облыстық мәдениет, 
мұрағаттар және құжаттама басқармасының басшысы ержан Әбдірахманов журналистерге 
арнап баспасөз конференциясын өткізді. 

ШАңдЫ дАУЫЛ КҮТіЛеді
«Қазгидромет» РМК Қызылорда облысы бойынша филиалының ха-

барлауынша, 28 сәуір - 1 мамыр аралығында Қызылорда облысының 
кей жерлерінде найзағай, оңтүстік, оңтүстік-батыстан соққан желдің 
жылдамдығы 15-20 м/с дейін күшейіп, шаңды дауыл күтіледі.
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Брифинг

Сейсенбі күні өңірлік 
коммуникациялық орталығында 
өткен брифингте облыстық жер 
қатынастары басқармасының 
басшысы Шахмардан Қойшыбаев 
Жер кодексіне енгізілген өзгерістерді 
түсіндірді. 
Басқарма басшысының мәліметінше, 

қазіргі таңда облыстың жер қоры – 24 
миллион гектар, оның ішінде 2,2 миллион 
гектар Қарағанды облысынан ұзақ 
мерзімге пайдалануға алын ған. Ал, ауыл 
шаруашылығы мақсатында 2 миллион 439 
мың гектар пайдаланылып отыр. Оның 1 
миллион 714 мыңы жайылымдық жер. 

Елбасы «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарында ауыл шаруашылығы жерлерін 
тиімді пайдалану үшін оларды нарықтық 
айналымға енгізу қажеттігін айтқан еді. 
Соған орай, Жер кодексіне түзетулер 
енгізілді. Жаңа заң 1 шілдеден бастап 
күшіне енеді. Енді ауыл шаруашылығына 
жарамды жерлер жекеменшікке аукцион 
арқылы беріледі. Атап өтерлігі, мемлекет 
меншігіндегі жерлер қазақстандықтарға 
ғана сатылады. Ал шетелдіктер, азаматтығы 
жоқ адамдар, үлесі елу пайыздан 
асатын шетелдік заңды тұлғалар ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жерлерді тек 

жиырма бес жылға жалдай алады. Бұған 
дейін елімізде ауыл шаруашылығы жерлері 
жалға 10 жылға беріліп келген еді. Алайда, 
бұл мерзім аграршылар салған қаржысын 
қайтарып алуға аздық етеді. Сондықтан, 
жалға беру мерзімі ұзартылып отыр. 

– Осы жерде көптің көкейіндегі 
алаңдаушы лыққа байланысты айта 
кетейін, ата-бабадан аманат болған мұра 
– біздің жеріміз ешқашан шетелдіктерге 
сатылмайды. Ал жалға берілген жер 
әрдайым қадағаланады. Егер мақсатына сай 
жерді пайдаланбаса, мемлекет меншігіне 
қайтарылады, – деді басқарма басшысы. 

Сонымен қатар, заңдағы тағы бір өзгеріс 
– жалға берілген жер учаскелерін сатып алу 
бойынша жеңілдіктердің ұсынылуы. Мұнда 
жалға алушылардың мүдделері ескерілген 
және олар жалға алған жерін 10 жыл ішінде 
елу пайыздық жеңілдікпен сатып алуына 
мүмкіндік бар. Егер мерзімі біткенге дейін 
шешім қабылдамаса, мерзімі аяқталғаннан 
кейін мемлекет меншігіне қайтарылады. 

Брифингте Шахмардан Қойшыбаев ауыл-
шаруашылық мақсатындағы жерлерді тиімді 
пайдалану, жеке және заңды тұлғаларға 
жерді сатудың басқа да механизмдерін 
түсіндірді. 

Дәурен ОМАРОВ.

ЖЕР КОДЕКСІНЕ 
ЕНГЕН ӨЗГЕРІСТЕРДІ 
ТҮСІНДІРДІ

Ауқымды жоба «Өнімділік-2020» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
жүзеге асырылды. Кәсіпорынға сыртқы 
инженерлік инфрақұрылым жобаға 12,5 
пайыз үлеспен қатысушы «Байқоңыр» ӘКК» 
ҰК» АҚ қаржысы есебінен жеткізілгенін айта 

кетейік. Ал алып жобаның құны 1 млрд 454 
млн теңгені құрайды. Оның 938,4 млн теңгесі 
– лизинг затының, яғни кәсіпорынға қажетті 
құрал-жабдықтың құны. Бұл қаражатты 
жергілікті компания мемлекеттік бағдарлама 
арқылы «Қазақстанның Даму Банкісі» АҚ-
ның еншілес кәсіпорны болып табылатын 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ-дан жылдығы 5 
пайыздық мөлшерлемемен алды. Осылайша, 
озық технологияны мең герген «WEILER» 
компаниясы мен жоба бастамашысы «РМЗ-
Шапа ғат» ЖШС арасында қол қойылған 
келі сім шартқа сәйкес кәсіпорынға қаң-
қалы панель, сондай-ақ, ірі панельді үйлер 
құрылысында қолданылатын құрасты-
рылмалы темірбетон мен бетон өнімдерін 
шығаратын технологиялық желілер алынды. 

Нақты кезеңде комбинат тұрғын үй 
құрылысына қажетті өнімдердің екі түрін 
шығаруда. Олар – неміс технологиясы 
бойынша жасалған жабынды плиталар  мен 
ортасына жылу оқшаулайтын материал 
салынған қабырға блоктары. Комбинат 
толық қуаттылығына көшкен кезде мұнда 
баспалдақтар, түрлі ұзындықтағы жабынды 
плиталар мен биіктігі 12 метрлік колонналар 
және тұрғын үй құрылысына қатысты 
өзге де материалдар шығарыла бастайды. 
Бұған қоса, тапсырыс берушінің өтініші 
бойынша аталған пли талар 120 метрлік қос 

қа лыпта құйылып, тапсырыс 
беру шінің сұранысына сай ке-
сіледі. Мамандар тұрғын үй 
құрылысында жергілікті бетон 
бұйымдары пайдалану қазіргі 

салынып жатқан қыш жобалардан арзанға 
түсетіндігін айтып отыр. 

«Өнімділік-2020» бағдарламасының 
мақсаты – еңбек өнімділігін арттыру 
арқылы отандық экономиканың бәсекеге 
қабiлеттілігін күшейту. Сонымен қатар 

бұл Елбасының тапсырмасы бойынша 
Үкімет іске асырып жатқан мемлекеттік 
индустрияландыру бағдарламасының құ-
рам дас бөлігі. Жалпы, «РМЗ-Шапағат» 
ЖШС – аймағымыздың құрылыс, энер-
гетика және мұнай-газ өнеркәсібі сала сында 
қызмет көрсететін ірі кәсіп орын дарының 
бірі. Компанияның қала мызда, «Құмкөл», 
«Арысқұм», «Қызыл қия» кен орындарында 
өндірістік-техни калық базалары бар. 
Қазір кәсіпорын шикізат базасы ретінде 
жергілікті кеніштердегі құм мен щебенді 
пайдаланып отыр. Мамандардың айту ынша, 
дайын бетон қабырғалардың орта сына 
жылу оқшаулайтын материал салы нады, 
нәтижесінде цемент 30 пайызға үнемделмек. 
Мұнда бетон, темір бұйым дарының 
сапасын тексеретін зертхана да бар. Жалпы, 
жергілікті комбинат жылына 35 мың шаршы 
метр тұрғын үй салуға қауқарлы. Ол өзінің 
жоспарлы қуаттылығына 2018 жылы 
шығады. Жаңа өндіріс биылдың өзінде 
нақты көлемде 20 мың шаршы метр тұрғын 
үй құрылысына қажет дайын үлгідегі бетон 
қабырғалар шығаруды жоспарлауда. 

Айта кетейік, былтырғы жылы өңірімізде 
бұл кәсіпорыннан басқа құрама жем зауыты 
мен жарықтандыру шамдарын шығаратын 
өндіріс орны іске қосылды. Мұның бәрі де 
мемлекет қолдауының нә тижесі. 

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.
Суретті түсірген 

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ. 

ЖЕРГІЛІКТІ ӨНІМГЕ 
СҰРАНЫС АРТАДЫ

ТАҒАЙЫНДАУ
ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 
2016 жылғы 13 сәуірдегі бұйрығымен және облыс 
әкімінің келісімімен Чагай Руслан Петрович Қызылорда 
облысының Білім саласындағы бақылау департаментінің 
басшысы лауазымына тағайындалды.

Чагай Руслан Петрович 1953 жылы Қызылорда 
қаласында дүниеге келген. Білімі жоғары. 1974 жылы 
Н.В. Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық инсти-
тутын математика пәнінің мұғалімі мамандығы бойын-
ша бітірген.

Еңбек жолын 1974 жылы Қызылорда қаласының №4 
орта мектебінің физика және математика пәні мұғалімі 
ретінде бастаған.

1975-1979 жылдары - Қызылорда қаласы № 235 орта мектептің кластан және мек-
тептен тыс жұмыстарының ұйымдастырушысы, 1979-1988 жылдары - Қызылорда қаласы 
№7 орта мектеп директорының оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 1988-1995 жылдары 
- Қызылорда облыстық халыққа білім беру басқармасы бастығының орынбасары, 1995-
2007 жылдары - Қызылорда облысының білім департаменті директорының бірінші орын-
басары, 2007-2008 жылдары Қызылорда облысының тілдерді дамыту басқармасының 
бастығы қызметтерін атқарған.

2008 жылдан бастап жаңа лауазымға тағайындалғанға дейін Қызылорда облысының 
білім басқармасы басшысының орынбасары қызметін атқарып келді.

Қызылорда облысының ақпарат 
айдынында өзіндік орнын биіктен 
қалыптастырған, халықтың айнасына 
айналған «Қазақстан-Қызылорда» те-
леарнасы ел Тәуелсіздігімен құрдас. 
Абыройы асқақ ұжым 25 жылдық ме-
рейтойын зор табыспен қарсы алып 
отыр. Ұстаздық ұстаханасы бола білген 
мекеменің тыныс-тіршілігі көрерменімен 
бірге көркейді.

Қызылорда қаласында теледидар 
құру туралы әңгіме 1989 жылы басталған. 
Бастама аяқсыз қалған жоқ, келесі жылы 
күн тәртібіндегі мәселені облыс басшы-
лары мен республиканың телевизия және 
радиохабары мемлекеттік комитетіндегі 
жанашыр азаматтар қолдап, үлкен 
күш-қайрат көрсетті. Аталған коми-
тет өз есебінен 3,5 миллион сомның 
техникалық жабдықтарын берсе, облыс 
қазынасынан 1,8 миллион сом бөлінді. 
Осы жылдың қараша айында жаңадан 
құрылған телеарнаға алғашқы қызметкер 
– бас маман болып инженер Мұхамедия 
Абылаев қабылданды. Сонымен, 1991 
жылы 30 сәуірде жергілікті уақыт бой-
ынша 21 сағат 15 минутта Қызылорда 
облыстық телеарнасы эфирге шықты. 30 

минут хабар берілді. Ал ертеңіне, яғни 1 
мамыр күні қаланың орталық алаңында 
болған еңбекшілер шеруінен жылжы-
малы телевизиялық станция арқылы 
бір жарым сағаттық тікелей репортаж 
көпшілік назарына ұсынылды. Бұл Сыр 
топырағындағы тұңғыш теледидар еді.

Телеарна ашылуының басы-қасында 
сол кезде облыстық радионы ұзақ жыл-
дар басқарған, «КСРО-ның құрметті 
радисі», алғашқы төраға Жақсылық 
Бекқожаев жүрді. Бұл кісінің іскерлігі, 
ұйымдастырушылық қабілеті, ұстаздық 
ұлылығы шәкірттерінің жадында жиі 
жаңғырады. Ал, алғашқы журналистер 
Баян Исламбаева, Айткүл Шалғынбаева, 
инженерлер Бақытжан Шөкенов, Ма-
рат Шалабаев, Жәнібек Жұманов, Юрий 
Ефановтар еді. Режиссер қызметін 
Хұсейін Әмір-Темір атқарса, тұңғыш 
диктор Айгүл Оразбаева болды. 

Жақсылық Бекқожаевтан соң 
төраға тізгіні Әбдіжәлел Бәкіров, Серік 
Пірназар, Орынбасар Әлжік сынды 
білікті мамандардың қолынан өтті. Осы 
азаматтардан кейін басшылық қызметті 
журналист, филология ғылымдарының 
докторы Амантай Шәріп атқарды. Соңғы 

он жылдан аса уақыт 
бойы бесігінен бірлігі 
ажырамаған ұжымды 
іскер басшы Жағыппар 
Қарабала басқарып келе 
жатыр.

Т е л е д и д а р д ы ң 
алғашқы жабдығы «Остан-
кино» телеорталығынан 
әкелінген «Кадр» 3 ПМ 
маркалы бейнемагнито-
фоны болды. Одан кейін 
1991 жылдың соңына та-
ман АСБ,  ПТС әкелінді. 

Жаңадан ашылған 
телеарнаның хабар тара-
ту ауқымы, материалдық 
базасы жыл өткен сай-
ын ұлғая берді. Қазір 
материалдық-техникалық 
база жаһандық жаңа 
технологияға көшті. 
Яғни, бүгінде телеар-

наны қызылордалықтардың 98 пайы-
зы «ОтауТВ» жүйесі арқылы тәулігіне 
14 сағат тамашалай алады. Ал биыл-
дан бастап «ҚазСАТ-3» жер серігіне 
қосылған телеарнаның көрсетілім сапа-
сы арта түсті. Демек, бүгінде «Қазақстан-
Қызылорда» телеарнасы облыс аумағы  
шеңберінен шығып, ғарыштық және 
сандық тарату жүйесі арқылы ре-
спублика көлеміндегі миллиондаған 
көрерменмен қауышып отыр деген сөз. 

Ширек ғасырлық тарихы бар, аймақ 
айнасына, халық пен билік арасындағы 

алтын көпірге айналған ұжым Сыр 
өңірімен бірге жылдан жылға дамып, за-
манауи талаптың үдесінен шығып келеді. 
Мекемеде 100-ден аса қызметкер бар. 
Талап пен талғамды ұштастырған ұжым 
шығармашылық жұмысты жақсы жолға 
қойған. Соның нәтижесінде, эфирден 
көрсетілетін хабарлардың 70 пайызға 
жуығын арнаның шығармашылық 
құрамы өздері дайындайды. Атап өтетін 
болсақ, «Алқа», «Ақиқат алаңы», «Дін 
мен діл», «Бәйге», «Қара, оқы, ән сал!», 

«Тақиялы періште» және басқа да 
бағдарламалар көрерменнен лайықты 
бағасын алған хабарлар. Жаңалықтар мен 
апталық-сараптамалық бағдарламалар  
сапасы да уақыт талабына сай жаңарып 
келеді. 

Аймақтың тұңғыш телеарна-
сы болашақта та өз жұмысын жандан-
дырып, биікке өрлеуді мұрат етеді. 
Сырбойылықтардың сырлы шежіресін 
өлкелең ұрпаққа мирас етіп, жарқын 
істерін жарқырата көрсетеді.

Тәуелсіздікпен бірге түлеген телеарнаның бүгінгі 
тыныс-тіршілігі бөлек. Жыл сайын таралу ауқымын 
кеңейтіп келе жатқан ұжым қазір аймақ телеарналары 
арасында алдыңғы қатардан орын алады. «Қазақстан» 
РТРК» АҚ Қызылорда облыстық филиалының директо-
ры Жағыпар Қарабаламен әңгімемізде ұжымның кеше 
мен бүгіні кеңінен айтылды.

– Жағыппар Аманжолұлы, телеарнаның өткені 
мен бүгініне көз жүгіртіп қарасақ, жеткен жетістігі 
жетерлік. Алдымен соған тоқталып өтсеңіз...

– 25 жыл деген азаматтық болмысы қалыптасқан 
жігіттің жасы. Оның әрі қарайғы тіршілігі өмірлік 
тәжірибемен байып отырады. Ал телеарна үшін 25 жас 
аз уақыт емес. Осы уақытта телеарна Сыр елімен бірге 
өсті, өсе береді де. Жалпы, елдің экономикалық өсіміне 
қарағанда, телевизия саласының дамуы анағұрлым 
қарқынды болды. Телеарна халықтың мұңын мұңдады, 
жоғын жоқтады, жақсылығын жар салды, шері бол-
са, тарқатты. Көрерменнің жанашыры, қажет десеңіз 
қорғаушысы болды. Осылайша да, билік пен халық ара-
сында алтын көпірге айналды. Қалың аудиторияның 
талғамынан шығу оңай емес. Біз бар күш-жігерімізді, 
салып, көпшіліктің сұранысына сай өнімдерді ұсындық. 

Қазір ақпарат ағыны тасқындап жатқан уақыт. 
Бүгінгі жаңалықты көруге үлгере алмай қалсаңыз, 
ол ертең ескіріп қалады, халық қабылдамай қояды. 
Ал біз осы жедел жаңалық тарату жағынан едәуір 

өстік. Техникамыз да соған сай. Сандық 
жүйеге көштік. Қазіргі 

журналистердің 
дайындығы 
да со-
ғ а н 

лайық болуы тиіс. 
– Қазіргі жур налис тер демекші, бүгінде 

«Қазақстан-Қызылорда» телеарнасына жұмысқа жа-
стар көптеп келіп жатыр. Олардың кәсіби деңгейі мен 
ынта-ықыласына көңіліңіз тола ма?

– Жасыратыны жоқ, жалпы журналисти-
ка факультеттерінің жаңа түлектері мен журналист 
болғысы келетін жастар жоғары талап үдесінен шыға 
алмай жататын жағдайлар кездесіп қалады. Оларды 
кемінде алты ай тәжірибеден, сүзгіден қайта өткізу ке-
рек. Факультеттерде журналистерді ескі әдістемемен 
оқытады.  Ол жақтағы құрал-жабдықтар да кемшін. 
Болса да, ескі құрылғыларды пайдаланады. Олар бізден 
бірнеше жыл артта қалып қойған. Журналистикаға 
келген немесе бітірген жастардың 80-90 пайызы 
шығармашылықпен айналыса алмайды. Халық ара-
сында біздің мамандыққа деген қызығушылық жоғары. 
Бірақ, бүгінде ақылы оқу жүйесі болғандықтан шығар, 
студенттер шығармашылығын шыңдауға құлық жоқ. 
Сондықтан да мен шығармашылыққа қатысы бар 
мамандықты ақылы негізде оқытуды аса қолдамаймын. 
ЖОО-ларға тек ақшасы төленсе болды. Ал, талабы мен 
ынтасы бар жастарға обал. Десек те, сол ықыласты, 
зейінді жастар журналистикаға түсе алмаса да, кейін 
осы салаға келіп, орнын тауып жатыр.  Жыл сайын 
біздің телеарнаға кемінде гуманитарлық салада оқыған 
он адам жұмысқа орналасуға келеді. Олардың қабілеті 
мен интеллектісін сынға салып, тәжірибеден өткіземіз. 
Содан соң арасынан үздіктерін іріктеп аламыз. Біздің 
жас әріптесіміз мықты маманмен немесе министрмен 
терезесі тең тұрып, сұхбат ала білуі керек, деңгейі 
соларға жетеғабыл болуы тиіс. Журналистиканың 
беделіне нұқсан келтірмеуі керек. Ал, біздің телеарнада 
жақсы дайындықпен келіп, жұмысқа қызу кіріскен жа-
стар көп. Олардың жұмысына көңілім толады. Сонымен 
қатар, «Қазақстан-Қызылордада» өз ісін шын сүйетін, 

жаңалыққа жаны құмар, соңғы техноло-
гияларды мықты меңгерген кәсіби 

майталман мамандар жұмыс жасай-
ды. Шығармашылық-техникалық 
топ білікті редакторлардан, ре-

жиссерлердан, бейнеинженерлер мен операторлардан 
құралған. 25 жыл ішінде біздің телекомпания өзінің 
беделді ұжым екенін көрсете білді. Біз жасаған хабар-
лар талай республикалық конкурстарда жүлделі орын-
дарды иеленді.

– Алдыңғы буынның тәжірибесі – кейінгі буын 
үшін үлкен мектеп.  Айтпағым, телеарна ұжымында 
ұрпақтар сабақтастығы берік орныққан ба? 

– Басқа-басқа, біздің ұжымда дәстүр жалғастығы, 
ұрпақтар сабақтастығы сақталған. Мұның негізі телеар-
на тұңғыш ашылғанда қаланып қойған. Ең алғашқы бас-
шы Жақсылық Асқарұлын бәріміз «көке» дейтін едік. 
Неге? Ол қызметкерлердің жанын баурап алатын, ру-
хани тұрғыда демеп, өзіне жақын ұстайтын. Ұжымдағы 
жұмысты жүйелеп қана қоймай, олардың әлеуметтік 
жағдайын, отбасының хал-ахуалын түгел білетін. Қажет 
болса, мүмкіндік болса, жәрдемдесетін. Сондықтан ол 
кісіні барлық қызметкерлер қатты құрметтейтін, сөзін 
екі етпейтін. Рухани сабақтастық деген осы. Міне, 25 
жыл бұрынғы осы ізгі қарым-қатынас ұжымда дәстүр 
болып сақталған. Арнадан түлеп ұшқан талай маман 
республикалық түрлі ақпарат құралдарында абырой-
лы қызмет атқарып жатқаны осы дәстүрдің жемісі деп 
білемін. Атап айтсақ, алғаш еңбек жолын бізде бастаған 
43 журналист республикалық телеарналарда жұмыс 
істейді. 

Сонымен бірге, біз отбасылы білікті жас мамандар-
ды демеуге тырысамыз. Кеңестік кезеңде және 1990 
жылдардың  басында журналистерге пәтер берілетін. 
Қазір заң бөлек, тәртібі бөлек. Кезекке тұрасың. 
Сондықтан журналистерге заңдық жолын көрсетіп, 
баспана алуға көмектесеміз. Мысалы, былтыр он 
қызметкеріміз үйлі болды. 

Тағы бір айта кетерлігі, соңғы екі-үш жыл ішінде 
филиалдың табысы өсті. Коммерциялық, қосымша та-
быстардан бөлек, мемлекеттік тапсырыстан түсіп  отыр. 
Жалпы, телеарнада қай жағынан да даму бар. 

– Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. 
Сұхбаттасқаныңызға рахмет!

Сұхбаттасқан
Дәурен ОМАРОВ.

Күндік жерден көз шалар шын күмісті,
Алтын мүлде сиректеу құрлық үсті.
«Қазақстан-Қызылорда» телеарнам,
Түрікпен кілеміндей түрлі-түсті.

Дидарыңда жүреді өріп арман,
Даласының күріш пен төрі малдан
Жер қайысқан жерұйық Қызылордам,
Объективтен ойып бір орын алған.

Теңдесіз Тәуелсіздік телеайнасы,
Жақсылар жолға салған, 
соны ойлашы.
Тәулік бойы ізгілік шұғыласын,
Таратасың телеарнам маңайға осы.

Тел өсті телеарнаммен шартарабым,
Қазына Қаратауым, қарт Аралым.
Әп-сәтте әкелесің көз алдыма,
Айшықтап Ақордам мен Арқа жағын.

Сипаттап сыршыл Сырды ширек ғасыр,
Телеарнам текті жырды

түйдектетті асыл.
Әр хабардың әуені ән боп шалқып,
Көрермен көңілінде күй боп тасыр.

Көзайым көңілімде ізің алуан,
Қол бұлғасын 70-ің, 100-ің алдан!
Тәуелсіз Отанымның төл құрдасы,
Жасай бер, «Қазақстан-Қызылордам»!!!

Толыбай АБЫЛАЕВ, 
Қазақстан Жазушылар

одағының мүшесі.

АЙМАҚТЫҢ 
АЙШЫҚТЫ АЙНАСЫ

ЖАСАЙ БЕР, 
«ҚАЗАҚСТАН-

ҚЫЗЫЛОРДАМ»

“КӨРЕРМЕН ЫҚЫЛАСЫН
ҰДАЙЫ СЕЗІНЕМІЗ”

Жағыппар ҚАРАБАЛА,
«Қазқстан» РТРК» АҚ Қызылорда облыстық филиалы директоры:
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«Рахмет саған... Қазақ халқының нағыз перзенті!».
«Бауырым, сен мәңгілікке менің жүрегімдесің... Сенің 

жақындарыңның, өзіңді дүниеге әкелген анаңның алдында иіліп 
басымды иемін. Жаның жәннатта екендігіне шәк келтірмеймін. 
Сен менің бірге туғанымдай едің...»

Миллиондардың жан-жүрегін баураған әнші Батырхан 
Шөкенов туралы бұл жолдарды жазып отырғандар –  
қандастарымыз емес, Сергей Кротов, Сергей Холецкий есімді біз 
мүлдем танымайтын, Еуразия кеңістігінің әйтеуір бір мүйісінде 
мекендейтін өнерсүйгіш азаматтар. Әлеуметтік желілерден 
риясыз сүйіспеншілікке, рәуішті сағынышқа толы мұндай 
сөздерді тек қазақ және орыс тілдерінде ғана емес, ағылшынша, 
испанша жолықтырғанымызда, «Сыр бойы түлегінің даңқы тіпті 
алысқа ұзай бастаған екен ғой» деген ой бекемдедік. Әттең, шолақ 
дүние...

«Өлген мола, туған жер жібермейді, Әйтпесе тұрмас едім осы 
маңда» деп данышпан Абай күңіренетіндей, дара тұлғалардың өз 
ортасында, өз отанында әрдайым қадірі бола бермейді. Басқаның 
көзі жітірек, бөгденің көңілі жүйрігірек келеді көбіне мұндайда. 
Бірақ, шүкіршілік етеріміз, бұл ретте Батырханды өз жұртының 
да биік бағалайтындығы, көкке көтеретіндегі, өнерін мақтан 
мен мерей тұтатындығы қайғылы қоштасудың қимас сәттерінде 
айқын көрінді.

Балалық шағындағы қызығушылықтары мен құмартушылық-
тары әуелде Кеңестік дәуірдегі өзі құралпы замандастарымен 
ұқсас секілденетін Батырханның әншілік қабілетінің еларалық 
деңгейдегі тұңғыш көрінісі – 12 жасындағы Артек лагеріне 
сапары. Балалардың Қырымдағы мәдени демалыс орнында ол 
өз отрядының атынан ортаға шығып, «У меня матроска, Шашка 
у меня, Мне купила мама Быстрого коня. Эй, вперед, ребята!» 
деп әндетеді. Сөйтіп, «жүйрік аттың» арқасында бірінші бәйгені 
иемденеді.

 Батырхан Қызылорда қаласындағы өзі оқыған №233 орта 
мектептің  көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысып, достарымен 
бірге құрған вокалды-аспапты топтың құрамында қолына 
алғаш рет бас гитара ұстайды. Сосын барабан мен кларнетке, 
ал 9-сыныпта оқып жүргенінде мұғалімі Леонид Александрович 
Пактың ықпалымен саксофонға көшеді. Музыкалық білімі бар 
ағасы Бауыржаннан да өнегелі бағыт-бағдар алады. Атақтары 
жер жаратын «Битлз» бен «Роллинг стоунз» топтарының әндерін 
құлақ құрышы қанғанша тыңдайды. Бара-бара, сол уақытта кең 
тарала қоймаған джаз-рокқа ықыласы оянады. Дюк Эллингтон, 
Каунт Бейси, Джонни Ходжес, Элла Фицджеральд, Джо Завинул 
секілді джаз шеберлеріне көңілі ауады. Әсіресе, америкалық 
саксофонист Чарли Паркердің шығармашылығына айрықша 
ынтамен ден қояды.

Сонымен қатар, Батырхан сыныптас досы, жастар 
арасындағы болашақ әлем чемпионы Марат Сатыбалдиевке 
ілесіп, велоспортпен біраз уақыт шұғылданады. Жергілікті 
«Мелиоратор» командасының ойынын қалт жібермей, футбол да 
ойнайды. «Егер музыка жолын қумасам, футболшы боларым анық 
еді», - депті ол бір әңгімесінде. 

Сөйте жүріп, қиялы қиядағыны көздейтін алғыр бозбаланың 
ақырында бойын билеп, таңдауы түскені – өнер. 

Онжылдықты аяқтаған соң, 1979 жылы Батырхан Ленинград 
(Санкт-Петербор) шаһарына білім іздеп барады. Арнайы 
музыкалық мектеп бітірмегендігіне қарамастан, табиғи таланты 
мен дара дайындығының арқасында Н.К.Крупская атындағы 
Мәдениет институтына оқуға түседі. Оркестрлік бөлімде әйгілі 
саксофоншылар Геннадий Гольштейн мен Владимир Рабиктен, 
ХХ ғасырдың ең үздік тромбонистерінің бірі Аким Алексеевич 
Козловтан тәлім алады.

Нева жағасындағы қалада Батырханның ешқашан есінен 
кетпеген бір жарқын оқиға болды. Оның қолына Францияның 
«Selmer» фирмасының мерейтойлық сериямен шыққан алтын 
саксофоны ілікті. Нақтысы, барлық мүлкін саудаға қойып, оны бір 
кәртеміш музыкант кісіден әзер дегенде 1000 сомға сатып алды. 
Қорқыттың қобызындай, Страдиваридің скрипкасындай бағасыз 
дүниеге айналған бұл саксофон Батырханға ақтық демі үзілгенше 
– 35 жыл бойына ажырамас серік болды.  

Ленинградтағы оқу орны бағдарламасының көп бөлігін 
Батырхан үшін музыкадан тыс, «СОКП тарихы», «Ғылыми 
коммунизм» секілді «басы артық» пәндер құрайтын. Сондықтан 
ол Алматыдағы Құрманғазы консерваториясына ауысқанды 
қалайды. Бір қиыны, онда саксофоншы даярлайтын сынып жоқ 
еді. Бағына қарай, ректор Ғазиза Ахметқызы Жұбанова  талабы 
таудай  жігіттің орындаушылығына тәнті болып: «Жаңадан 
сынып ашуды ойластырамыз», – деп, мәселені төтесінен қояды.

Консерваторияда оқи жүріп, 1982 жылы Батырхан пианист 
Георгий Метакса арқылы П.Чайковский атындағы училищенің 
оқытушысы, саксофоншы Григорий Геллермен танысады. 
Ал Григорий Геллер өз кезегінде оны «Арай» тобын құрып 
жатқан Байғали Серкебавпен жолықтырады. Талапшыл Тасқын 
Оқаповтың талқысынан өткізеді. Сөйтіп, Батырханның өмірінде, 
дәлірек айтқанда, өнерінде классикаға эстраданың араласу кезеңі 
басталады. Әншілік қыры ашылады. Келесі, 1983 жылы «Арай» 
тобы эстрада әртістерінің Бүкілодақтық 8-ші конкурсында 
жеңімпаз атанып, жұртты елең еткізеді.

Өнері өрге жүзіп, шеберлігі тез шыңдалған топ «қазақстандық 
эстраданың примадоннасы» Роза Рымбаеваның саясында жүргенді 
місе тұтпай, жеке соқпақ іздейді. «Алматы-Студио», кейіннен 
«А’Студио» атанады. Нәтижесінде «Джулия» әнімен «ресейлік 
эстраданың примадоннасы» Алла Пугачеваның назарына ілігіп, 
1989-1994 жылдары оның Ән театрының құрамында өнер 
көрсетеді. Сол Пугачеваның сөзімен ықшамдап айтқанда: «Олар 
өздерін әлем тануы үшін жаратылған еді... Әрине, мен үшін 
«А’Студио» дегеніңіз – бұл Батыр. Солисті іс жүзінде ешкіммен 
ауыстыру мүмкін емес еді...». 

1991 жылы ағылшынның атақты рок-әншісі, Британ 
империясы орденінің кавалері Элтон Джонның бағын ашқан 
белгілі лондондық продюсер Рэй Уильямс Ресейге сапар 
жасап, «Рождество кездесулері» шоуына қатысады. Соның 
үстінде әнші Володя Пресняков пен «А’Студио» тобын ерекше 
ұнатып, Тұманды Альбионның астанасына шақырады. Сөйтіп, 
әлемге танымал дыбыс режиссері Грэг Уолштың студиясында 
«Джулия», «Ақ өзен» («Белая река»), «Менің түсім» («Мой сон») 
әндері ағылшын тілінде таспаға түсіріледі. Бұл «А’Студионың» 
беткеұстары (фронтмені) болған Батырхан Шөкеновтің де 
шығармашылық жолындағы баянды белестердің бірі еді. 

Әншінің досы – эстрада жұлдызы Валерий Меладзе бір 
естелік сұхбатында: «Батырханның жан дүниесі жыл өткен сайын 
сайын тазара берді. Ал сыртқы әлемнің өзгерістері, бәлкім, оған 
ілесе алмады. Керісінше, сәйкессіздік пайда болды...» – деп ой 
қозғай келіп, – ол өзінің жерін, елін сүйді. Сол махаббатын бізге 
де жұқтырды», – деп ағынан жарылады.

Басқа себептерімен бірге, әншінің ғасырлар тоғысында, 2000 
жылы туған еліне қайта бет бұруына іште бұққан әрі булыққан, 
қуатты сөз иесі Төлеген Айбергенов «жеріне тартып отырады 
екен моншақтап жасы боздаумен, омырауын шерге толтырып» 
деп егілте жырлаған, туған жер төсін аңсаумен өткен аруана 
сезім әсер етпеді ме екен деп ойлайсың. Батырханның қасиетті 
ойсылқара тұқымын кейіпкер етіп алған, саксофонын сағынышқа 
толтыра сызылтатын «Аруана» композициясын тағы бір тыңдап 
көріңізші... 

Жеке репертуарындағы «Отан-Ана», «Сағым дү-
ние», «Гүл Алматы», «Анажан», т.б. әндері ше?! Алла 
Пугачева  «Батырхан, мне нравится, когда ты поешь 
на казахском» («Батырхан, маған сенің қазақша ән 
айтқаның ұнайды») деген сөздерді бекерден-бекер 
айтпаған болар. Батырхан өзі қатысқан телевизиялық 
хабарлардың бірінде бойға біткен сыпайылығын 
сақтай отырып: «Қазақ фольклорын білу қажет. 
Мәтіндегі сөз дің дұрыс айтылымын бұрмалауға 
болмайды. Мысалы, «махаббат» сөзін «мәһәббәт» 
деп әндету қате болады», – дейді. Талғамы биік әнші 
сахнаны жаулап алған арзанқол өнерпаздықтың 
сырына үңіле отырып, «бұл – музыкалық емес, 
әлеуметтік құбылыс» деп түйеді. «Қазіргі жастар 
музыка қайсы, оның атын жамылған жеңіл 
әуесқойлық қайсы – кей кезде айыра алмай қалып 
жатады», - деп өкініш білдіреді. Бірақ қазақ өнері 
ізденіске кенде еместігін айтып, «Орда» тобын 
жоғары бағалайды, көпшілік біле бермейтін «Бұқар 
жырау» тобына назар аударып көруді сұрайды. 
Жас әншілерден Алмас Кішкенбаевты, Мақпал 
Исабекованы, Дария Ғабдуллды бөле-жара атайды. 

Сөз жоқ, оның тұла бойындағы ішкі рухани жігер, 
айрық ша адамшылық қасиет –  ең алдымен отбасылық 
тәрбиенің ізі. Қаржы саласының мамандары болса да, 
ел өнерін қадірлеген әкесі Қамалдың, анасы Дилараның 
ықпалымен Құрманғазы, Дина, Дәу леткерей күйлерін 
жастайынан өзегінен өткер гендігінің нәтижесі. Сырттан 
қараған кісіге Батырханның шынайылы, қарапай ым-
ды лығы, ізеттілігі, білімдар лығы, дег дар  лығы оның 
текті әулеттен шыққанын меңзеп тұратын.

Батырхан – өзі туған киелі топырақтағы 
Қорқыт қобызының сарынына саксофонның 
әупілдек әуезін қосып, сар даланың кең 
тынысты көкжиегін Батыс мәдениетінің 
жаңашыл, жаңғыртпа  өрістеріне ұластырған 
музыкант.

Батырханның танымалдығы ешқашан оның 
ресми атақ тары мен өлшенген емес. Мысалы, ол Орталық 
Азия бойынша ЮНИСЕФ-тің тұңғыш Ізгілік елшісі болып 
таңдалды.  Бұл қатарда Дэвид Бэкхем, Робби Уильямс, Рикки 
Мартин, Джеки Чан, Шакира, Роджер Федерер, Клаудия Шифер, 
Анатолий Карпов  сияқты   танымал тұлғалар  бар екендігін 
ескерсек, әншіге көрсетілген құрмет пен жүктелген сенімнің 
қаншалықты зор болғандығын аңғару оңай. Бірақ бұған мастанған 
Батырханды көрмедік. «Мен үшін регалияларым (марапаттарым) 
маңызды емес» – өз сөзі. 

Қазақстанға қайта келгеннен кейін ол 6 музыкалық жеке 
альбомын жарыққа шығарыпты. Өзіне есігі айқара ашық Ресей 
сахнасынан да қол үзген жоқ.

Өмірінің ақырына қарай Ресей телеарнасындағы «Один в 
один!» (қазақша мағынасы, бәлкім, «Тура өзіндей!»  дегенге 
келеді) атты шоу-бағдарламаға қатысып, үш айдың ішінде бір-
біріне мүлде ұқсамайтын 12 танымал әншінің сахналық бейнесін 
ғажайып шеберлікпен сомдады. Олар: Луи Армстронг, Лучано 
Паваротти, Юрий Антонов, Мұрат Насыров, Леонид Агутин, 
Кола Бельды, Владимир Шахрин, Лиз Митчелл, Сезария Эвора, 
Владимир Кузьмин, Тыниса Мяга... және ең соңында өзінің кумирі 
– америкалық әнші, «Грэмми» сыйлығының 25 мәрте лауреаты 
Стиви Уандерді айнытпай салып берді. Иығынан бір ауыр жүк 
түсіп, арманы орындалғандай болды. Бірақ дүниеге ғашық көзбен 
қарап өткен жанның қайран сезімтал жүрегі шыдас бермеді... 

Еске түсіп 
отыр, бір жолы белгілі музыкант Олег Нестеров Ресейдің 
«Время» телеарнасындағы авторлық бағдарламасында қонақ 
болып отырған Батырхан Шөкеновтен: «Қоштасар алдында 
не дер едің?» («Что скажешь на прощание?») - деп сұрағанда, 
әнші: «Қоштасарға дейсің бе? Одан гөрі ән салып берейін» («На 
прощание? Я лучше спою»), – деген жауап қайырды. Сөйтті 
де, саксофонмен «Япурай»-ды сөйлетті,  қазақшалап «Құсни 
Қорланды» еш сүйемелсіз шырқады... 

Сол ән салғаннан басқаны тәрк еткен қалпында өткен екен 
фәни жалғаннан, расында.

«Жаңбыр» («Дожди») атты танымал әнінде «Әр тамшы – 
әлдекімді жоқтаған көз жасы...» деп келетін жол бар Әншінің 
талантына табынған, «Сағым дүниесінің» сиқырына арбалған 
қауым сол ақ жауынның тырсылынан Батырханның сезім 
қылын аялай шерткен жұмсақ даусын іздейді. Артынша шайдай 
ашылған адамзатқа ортақ аспанның төсінде керілген жеті 
бояулы кемпірқосақтан Батырханның жылы жымиған жүзін 
елестеткендей болады. 

Ол енді бізге әрқашан Жарық, Ізгілік, Мейірім таратып, көктен 
күліп қарайды...

Амантай ШӘРІП.

САҒЫМ ДҮНИЕ СИҚЫРЫ
Әнші Батырхан Шөкеновті сахна төрінен көрмегенімізге, жетімсіреп 

қалған саксофонының даусын естімегенімізге бір жыл болды... 

Былтыр сәуірдің соңғы 
күндері нағыз өнерді қадірлейтін 
адамдар қазақстандық 
эстраданың тұтас дәуірін 
құраған Батырхан Шөкеновті 
аза тұтты. Ол ұрыс-керіс, өсек-
аяң, арзан сенсация, жалт-
жұлт еткен папарациялар мен 
көзбояушылыққа бір табан 
жақын, қатал да қатігез шоу 
бизнестің бел ортасында жүрсе 
де, ізіне сөз ертпеген күйі, 
мұнтаздай таза қалпында, 
шынайылықтың шыңынан 
ауытқымай өмірден өтті. 

Батырхан Қазақстанмен қоса Мәскеу көрер-
менін мойындатқан қазақ баласы әрі сырбойылық 
болғандықтан, оның әрбір сұхбатын, шығар-
ма шылығындағы жаңалықтарды қадаға лап 
отыратын едім. Естеріңізде болса, «А-студио-
ның» мерейтойына арналған «Пусть говорят» 
бағдарламасына топтың барлық солистері 
мен толық құрамын жинаған  шоумен Андрей 
Ма ла хов Батырханға «А-сту диодан» кетуіне 
қатысты түрлі сауалдар қоя бастады. Әрине, 
таны малдықтың шыңына шыққанда өзі негізін 
қалаған топтан бөлінуіне түрлі себептер 
болғаны аян. Батырхан табиғатына біткен 

сабырлылығына салып, бірнеше себептерді 
тізбелеп жауап берді. Бірақ, Малахов қойсын 
ба? Сөзге араласқан Ресей эстрадасының 
примадоннасы Алла Пугачева «Андрей, әуре 
болма, қанша тырысқаныңмен, оған күйе жаға 
алмайсың, өйткені жағылмайды» деген сарында 
тоқтау айтты.

Өмірінің соңғы жылдарында Батырхан 
Ресей дің орталық арналарының біріндегі «Жи-
вой звук», «Один в один» атты шоуларға 
қатысты. «Живой звук», аты айтып тұрғандай, 
фоно грам мадан ада, құрылғы таңдап берген әнді 
еш дайындықсыз айтуды талап ететін бағдарлама 
еді. Нағыз музыкант мұндай сынақтан сүрінуші 
ме еді? Батырхан осы шоудың бас жүлдесін 
иеленді. «Құрылғының таңдауынан бөлек, өзің 
қандай ән шырқар едің?» дегенде «Бір қыз бар 
Маралдыда Қорлығайынды»  асқақтатты. 

Ал, «Один в один»  қатысушыларына 
әлемдік, кеңестік, ресейлік танымал әншілер 
мен актерлардың бейнесін қайталау керек 
болды. Осы шоудың бір кезеңінде ресейлік 
әнші Денис Кляверге Батырхан образын сомдау 
тапсырылды. Шөкеновтің ешкімге ұқсамайтын 
дауысын, сахнадағы өзін ұстау мәнерін, көзге 
көрініп тұратын тектілігін айнытпай қайталау 
мүмкін емес еді. Соны сезген болуы керек, 
Клявер Батырханның өзі «қазақтың халық 
әні» деп әзілдейтін «Джулияның» сиқырымен-
ақ көрерменді баурап алды. Ал ән ортасынан 
ауа бастағанда сахна сыртынан саксофонынан 
сыр төккен Батырхан шықты. Зал да, қазылар 

алқасы да орындарынан дүр көтеріліп, әнді бірге 
шырқады. Өнер құдіреті, ән құдіреті деген осы 
шығар. «Бізге Батырхан Шөкеновтің өзі келді. Бұл 
дегеніңіз керемет қой! Ол музыкалық талғамы 
жағынан біздің эстарададағы бірегей тұлға, жаны 
нәзік, өте парасатты адам». «Ол ешқашан роль 
ойнамайды. Бұл оның мінезінің, жан дүниесінің, 
шығармашылығының ерекшелігі. Ал, саксофон 
оның даусының жалғасы іспетті. Кейбіреулер 
сахнаға саксофонды қалай керемет ойнайтынын 
көрсету үшін алып шығады. Ал Батырханның 
сөзі, әні, саксофоннан төккен әуені бір-бірімен 
байланысып тұрады». Бұл Шөкеновпен таныс 
болған ресейлік шоу бизнес өкілдерінің сол 
жолы айтқан пікірлері еді. Әрине, қазақтың 
бір баласына берілген осындай бағаға жаның 
жылитыны рас.

Аталған шоудың кейінгі кезеңіне 
Батырханның өзі де қатысты. Шоудың 12 
шығарылымында да лидерлер қатарынан төмен 

түскен жоқ.  Луи Армстронг, Лучано Паваротти, 
Юрий Антонов, Мұрат Насыров, Леонид 
Агутин, Кола Бельды, Владимир Шахрин, Лиз 
Митчелл, Сезария Эвора, Владимир Кузьмин, 
Тынис Мяги, Стиви Уандер образдарының қай-
қайсысы да Батырханның бұрын ашылмаған 
қырын таныта түсті. Талғамы өзгеше музыкант 
ретінде мойындалған әнші енді актерлік 
шеберлігін паш етті. Екі шығарылымнан кейінгі 
ақтық сынды тағатсыздана күтіп жүрген едік. 
Әрине, Батырханға жанкүйер болу үшін... Бірақ 
айтып келмейтін, жас-кәріні талғамайтын ажал 
қазақтың бекзат болмысты баласына аяушылық 
танытпады.     

Ол қатысуы тиіс болған Жеңіс күніне 
арналған шығарылымды «Youtube»-тен жиі 
көремін. Жүргізушілер «бүгінгі бағдарламада 
екінші дүниежүзілік соғыстан қайтпаған 
боздақтар, соғыс жайындағы әндерді 
орындаймыз әрі Батырды еске аламыз» деді.  
Бірақ бүкіл аудиторияны Батырхан қазасының 
салмағы басып тұрғандай көрінеді. Қазылар 
алқасындағы Ресейдің халық артисі Юрий 
Стоянов «Оның жанында жаман адам болу ұят 
саналатын. Оның жанында біреу туралы жаман 
айту ұят еді. Тіпті оның жанында біреулер туралы 
жаман ойлауға да болмайтын. Ал біз аузымызға 
келгенді айтып күнәға батып жатамыз. Ондай 
кіршіксіз таза, қоспасыз шынайы адамның 
жанында тұрып қитұрқылану, әртістігімізге 
басып қуақылану  майдалық болып саналатын» 

деп толғанды.   Біз атаған шоу-бағдарламалар 
Батырхан өмірінің соңында болғандықтан, 
оларға кеңірек тоқталдық.  Бұл шоуларды 
музыкант шығармашылығының шыңына балау 
ойымызда жоқ, әйткенмен  бір жарқын кезеңі 
деуге болады. 

Б.Шөкенов шығармашылығы туралы 
мамандар ғана пікір айтуға құқылы. Бірақ оның 
барлық әнінің аса биік талғаммен таңдалғаны, 
кәсіби тұрғыда өңделіп, орындалғаны 
музыкадан түк хабары жоқ қатардағы қарапайым 
көрерменге де анық байқалып тұратын. Әрине, 
әнжинақтардың ішіндегі шоқтығы биігі – «Отан-
Ана»! Сар даланың дауысын құлаққа келтіретін 
сырлы саз – «Сағым дүние». Бұл әндерді 
естігенде тебіренбейтін жүрек, толқымайтын 
сезім болмайды. Ел мен жерге деген махаббатты 
осыншалықты нәзік те күшті әуенмен, кең 
тыныспен, терең тебіреніспен, биік талғаммен 
жеткізу нағыз әншінің, кәсіби музыканттың ғана 
қолынан келеді. 

Тағы бір сұхбатында Батырхан елімізде 
дыбыс режиссерларының ұлттық мектебін ашу 
идеясын ұсынған. Әлемдік деңгейдегі жақсы 
студия жасақтап, шетелден мамандар шақырып, 
халықтық, симфониялық оркестрлерге, музы-
каның түрлі жанрларын жазуды үйрету туралы 
ойдың көптен бері көкейінде пісіп жетіл-
генін айтты. «Дыбысты дұрыс жазу арқылы 
мәдениетті сақтап қалуға болады. Менің 
арманым Қазақстанда дыбыс студиясын ашып, 
«Отырар сазы» немесе Құрманғазы атындағы 
оркестрлерге арнап Құрманғазының барлық 
күйлерін жазып берер едік. Бұл келер ұрпақтың 
игілігі үшін керек» деген болатын.

Қазіргі қазақ эстрадасы туралы пікірінен 
де елжандылығы сезіліп тұрды. «Бастысы, 
біз өзіндік ерекшелігімізді жоғалтпауымыз 
керек. Әнді жаңаша өңдеудің, клип түсірудің 
жаңа технологиялары шығып жатыр. Олардан 
қалып қоймай, керегін алған дұрыс. Бірақ қазақ 
сөздерін бұрмаламай қолданған жөн. Қазақ 
тіліндегі ән еуропалық немесе америкалық 
ән нақышына келмейді. Ал кейбіреулер әнді 
заманауи етіп өңдейміз деп, бүлдіріп жатады. 
Ақырында әуен қазақылығын жоғалтады. Қазақ 
тілінде ән жазатын композиторлар халықтың 
қазынасы – фольклорына сүйенсе екен», депті 
бір сұхбатында. 

«Өнер» деген өрелі ұғымның аясы күннен 
күнге тарылып жатқан уақытта шынайы да 
таза әуенді іздейтініміз анық. Әсіре қызылдың 
тез оңатынын білсек те, «өнерде жүрміз» деп 
кеуде соққандардың талғамнан жұрдай әндері 
(ән деуге келсе, әрине) әзірге салтанат құрып 
тұр. Сондайда Батырханды тыңдаймыз, «Отан-
Ананы», «Сағым дүниені», «Назқоңырды», 
«Жан ананы» тыңдаймыз. Тыңдай береміз...

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.  

ОТАН-АНАНЫҢ 
ПАРАСАТТЫ ПЕРЗЕНТІ

КӨПШІЛІК КӨҢІЛІНЕН ШЫҚҚАН КӨРМЕ
Кеше “Достық үйінде” Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, әнші Батырхан Шөкеновті 
еске алу мақсатында көрме ұйымдастырылды. 
Шара барысында қонақтар жастардың талантты 
әншіге арнап салған суреттерін тамашалады. 
Мұнан соң облыстық ішкі саясат басқармасы 
басшысының орынбасары Еркебұлан Меңлібаев 
сазгердің өмірі мен шығармашылығына 
тоқталып, айтулы шараға атсалысқан жастарға 
алғыс білдірді.

– Құрметті қонақтар, жерлесіміз Батырхан Шөкеновтың 
өмірден озғанына бір жыл толып отыр. Танымал әншіге арналған 
әртүрлі шаралар еліміздің бірқатар аймақтарында өтуде. 
Батырхан ағамыздың өзі ортамызда болмаса да, ол кісінің өнері, 
еліне сіңірген еңбегі ел есінде ұзақ уақыт сақталады. Әншінің 
шығармаларын, өнерін насихаттау мақсатында аймағымызда 
да түрлі деңгейде шаралар ұйымдастырылуда. Бүгінгі көрмеге 
атсалысқан белсенді жастарға алғыс білдіремін, – деді ол. 

Шара барысында қонақтар сазгерге арналған көрмені 
тамашаласа, жастар белгілі әншінің әндерін орындады. Сондай-
ақ, көрмеге ұсынылған портрет авторлары марапатталды. 
Батырхан Шөкеновке арналған көрмеге ұсынылған суреттерге 
Қазақстан Суретшілер одағы облыстық филиалының төрағасы 
Аманкелді Кененбаев төрағалық еткен қазылар алқасы баға 
берді. Жүлделі орындардан көрінген жас суретшілердің туын-
дылары облыстық тарихи-өлкетану мұражайындағы белгілі 
әншіге арналған орынға қойылады. Басқа да қатысушыларға 
бағалы сыйлықтар табыс етілді. 

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ. 

БАТЫРХАН 
АТЫНДАҒЫ БАЙҚАУ

Конкурстың негізгі мақсаты – музыканттың ән мұраларын, 
туындыларын кейінгі ұрпаққа насихаттау, сонымен қатар, әнші 
шығармашылығына арналған кәсіби байқауды республика 
көлемінде қалыптастырып, одан әрі жандандыру. 

Жалпы конкурс екі кезеңнен тұрады. Оған еліміздің түкпір-
түкпірінен келген 18-30  жас аралығындағы  230-дан астам үміткер 
қатысып, олардың арасынан 26 талапкер іріктелініп алынды.

–  Батырханның өзін халықаралық деңгейде мойындатқан 
әнші болғандығын бәріміз жақсы білеміз. Біз сахнада талай бірге 
өнер көрсеттік. Жақсы дос болдық. Талай концерттерде бірге 
дуэт орындадық. Бір өкініштісі, арамыздан ерте кеткені. Ешкім 
қайталай алмайтын өнері мен дара тұлғасы әрқашан жадымызда. 
Ол Қазақстандағы кәсіби саксофоншылардың бірі де бірегейі еді. 
Продюсерлігімен танылып, қазақ эстрадасына тың және жаңа 
тыныс әкелді. Батырхан қандай құрметке де лайықты. Талантты 
ұлының мұрасын насихаттауға жанашырлық танытып отырған 
облыс басшылығына алғысымыз шексіз. Біз барда, қазақ халқы 
барда Батырдың өнері жоғары бағалана береді, – деді Роза 
Қуанышқызы. 

Конкурсқа қатысушылар бірінші кезеңде үміткерлер өз 
репертуарындағы еркін тақырыптағы  әндерін орындайды. Екінші 
кезең Батырханның репертуарындағы әндерге арналады.

Өнер көгінде жарқырап өткен, халқының мақтанына айналған 
хас талантқа арналған шара екі күнге ұласады. Өнер 
додасының лауреаттары қорытынды гала-концертте 
ән шырқайды. Ал алдағы уақытта бұл байқау дәстүрлі 
түрде жалғасын тауып отырады.

         Сара АДАЙБАЕВА.
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Көбіне көңіл жұбату үшін 
дүниеден өткен жандарды 
«бақытты адам, арты жақсы 
жан...» деп жатамыз. Бұл – иiсі 
қазаққа тән имандылықтың бір 
көрінісі. Осы тұста өткендерді 
ұмытпай еске алып, жадында 
жаңғыртып отыру да тірілердің 
азаматтық борышы. Кәсібімізге 
орай өткендердің аруағын 
тербетсек, талай үлкен-кіші 
әріптестеріміздің жарқын 
бейнелері көз алдымызға 
келеді.

Жә, олардың бәрінің атын тізер болсам 
бірі айтылса, бірі ұмтылады. Сондықтан 
бәріне Алланың рахымын тілеп, ішінен аға 
буын өкілі, қанды соғыстың жеңімпазы, 
бейбіт еңбектің ардагері, белгілі қаламгер 
Нұрғали Есжанұлы Оспановтың өміріндегі 
шуақты шақтарды әңгімелейін.

Әлқисаны Нұрекеңнің көзі тірісінде өзі 
жайлы айтқан әңгімесінен өрбітейін:

– Мен сөзге жоқ, іске тындырымды 
тектен шыққан жанмын, – дейтін ол. – Әкем 
де, шешем де сөзге сараң адамдар болатын. 
Мына Тереңөзектің Карл Маркс ауылында 
1920 жылы туылдым. Ата-анам сауатсыз 

кісілер болған соң менің оқығанымды 
тіледі. Жасымнан мінезім салмақты, ұяң 
боп өстім. Шу дегеннен жақсы оқыдым. 
Сөйтіп, орта мектепті үздік бітірдім. 
Ол кезде жоғары оқудың аз кезі. Жол 
сілтеп, ақыл беретін сауатты жанашырым 
болса да жоқ. Дегенмен, жоғары білімді 

армандап Қызылордадағы педагогика 
институтының тарих факультетіне оқуға 
түстім. Бірақ 1941 жылы оқуымды үзіп, өз 
өтінішіммен майданға кеттім. Соғыстан 
оралған соң оқуымды жалғастырып, оны 
қызыл дипломмен бітірдім...

Нұрекең қан майданға 21 жасында 
аттанды. Әуелі бірінші Украина майда-
нында ұрысқа қатысып, жорық жолын 
арпалыс алаңынан бастады. Арада бір 
жыл өткенде 361-атқыштар полкінің взвод 
командирі болып тағайындалды. Сонан 
Бугульма қаласындағы арпалыста ауыр жа-
раланып, қырық төртінші жылдың қаңтар 
айында госпитальға түсті. Бұл кезде неміс 
фашистерінің бағы тайып, майдан беті 
Берлинге ендеп бұрылған беті болатын. 
Ақыры жау жеңіліп, әділдік үстемдік 
құрды. Нұрекең де майдан даласынан 
туған жерге жеңіспен оралды.

Соғыста жүріп партия қатарына қа-
был данған Н.Оспанов облпарткомға жау-
апты жұмысқа қабылданды. Сауатты да 
ұқыптылығымен, биязы мінезімен көз ге 
түскен Нұрекеңді облыстық партия ко-
митеті 1952 жылы Сырдария аудан дық 
партия комитетіне екінші хатшы етіп 
жіберді. Ол келгенде Сырдария эконо ми-
касы соғыс ауыртпалығынан әбден тұра-
лаған аудан еді. Нұрекең екінші хатшы 
болып келісімен ауданның негізгі басым 
саласы – мал шаруашылығын көтеруге, 
егіншілік рентабельділігін арттыруға ай-
рықша күш салды. Осы салалардағы пар-
тиялық жұмыстардың ықпалын көтеруге 
ұйтқы болды. Сол тұста жүріп жатқан 
шаруашылықтарды ірілендіру саясатының 
дұрыс жүруіне көп күш салды. Әсіресе, 
асыра сілтеу, көз бояу, қосып жазу, кемші-
лікті жасыру, ымырашылдық сияқты, т.б. 
келеңсіз көріністердің алдын алу, ондай-

ларды әшкерлеу сияқты шалымды шара-
лардың ұтымды ұйымдастырушысы әрі 
дем берушісі болды.

Нұрекең жастайынан газеттермен ты-
ғыз байланысып, қысқа хабар-ошар жазып 
тұратын.

Осы дағдысынан ол майданнан кейінгі 

партиялық жұмыстарда болған кезеңде 
де қол үзбеген болатын. Облпарткомда 
жүргенде «Ленин жолы» (қазіргі «Сыр 
бойы») газетінің тұрақты авторы ретінде 
Сыр бойы партия ұйымдарындағы алуан 
түрлі әлеуметтік және көпшілік жұмыс-
тардың барысы жайлы сараптамалық 
мақа лаларды жиі жазып тұратын. Ол бұл 
кәсібінен аупарткомда жүргенде де тар-
тынған емес.

Нұрекең қай салада еңбек етсе де қала-
мын қолдан тастамай әр жанрда: публи-
цистикалық, талдау-сараптамалық, көркем 
суреттемелер жазып үнемі өзін шыңдап, 
әлде бір «майданға» дайындалып жүретін.

Осы өнері ақыры оған газетте қызмет 
істеп, баспасөздің «батпағын» кешуді 
жазып, ширек ғасыр аталған кәсіптен дәм 
бұйыртты. Партиялық жұмыстан оралған 
соң әуелі облыстық газетте бөлім басқарды. 
Білімін толықтырып, жоғарғы партия 
мек тебін бітірген соң табан аудармастан 
облыстық «Ленин жолы»  («Сыр бойы») 
газеті редакторының  бірінші орынбасары 
қызметін өмірінің ақырына (17 жыл) дейін 
атқарды.

Нұрекең алдымен қаламы төселген, 
қандай тақырыпты көтерсе де байыпты 
жазатын, сол кездің талабы тұрғысынан 
айтсақ, партиялық баспасөздің байсалды, 
принципшіл, батыл жауынгері болатын. 
Ол көтерген, ол жазған тақырыптардан 
ши шықпайтын, «оқ» өтпейтін. Аса білгір-
лікпен, қаны толық дәйектерді саясат суына 
шомылдырып жазатын, қарамағындағы 
журналистерге де осындай талап қоятын. 
Сондықтан да даулы тақырыптарға орай 
шүйілген бұлттың нөсері дәлелі мықты 
мәселеге тісі батпай «жаумай» өтетін. Бұл 
тұстағы шырайлы шаралардың бәрінде 
Нұрекеңнің қыруар үлесі болғанын бүгінгі 

оқырманның, бүгінгі журналистердің 
есіне салып, зердесіне сіңіріп отырудың 
еш артықтығы жоқ. Орайы келгенде айта 
кетейін, бұл бір кетігін тауып қалай білсе, 
та рихқа да, ғалымға да кәдеге асар өнеге, 
кемел кезең, тәлімді тақырып. Өйткені, 
кәдеме жаратам деген адамға ширек  ғасыр 

қойнауында татымды тарих, өшпес өнеге, 
арымас айғақ, азық жатыр.

Нұрекең екінші хатшы (Сырдария ау-
данында) болып аса қиын кезеңде – елуін-
ші  жылдардың басында қызмет істе ген. 
Ел, әсіресе, қазақ ауылдарындағы со ғыс 
жарасы әлі жазылмаған. Жұрт жұ таң. Бұ-
рын бытырап  жатқан, енді ұйы сып, ірге 
қосып, іріленіп жатқан ауыл дардың эко-
номикасы да әлсіз. Мұндай ауырт палықтан 
ауданды алып шығу, елді табыс кілтін табу 
жорығына жұмылдыру билік басындағы 
азаматтарға, әсіресе, екінші хатшының 
мойнына ауыр жүк артты.

Бұл орайдағы пәрмені орнықты, сөзі 
өтімді, ұсынысы қонымды болуы үшін 
Н.Оспановтың саяси және экономикалық 
білімі, білігі мен тәжірибесі мол болуы, 
қай жағынан болса да жұрттан озып тұруы 
қажет еді. Нұрекең өзін осы талаптар 
биігінде ұстай білді, өзін-өзі жігерлендіріп, 
дайындай білді.

Рас, Нұрекең турашыл, әділ де шын-
шыл, орынды жерінде сын семсерін көзін 
тауып сілтей білетін принципшілдігімен 
лауазымы бір елі биік үзеңгілестеріне 
жақ пай қалатын кездері де болатын. Ол 
жағымпаздыққа, ымырашылдыққа жа-
ны қас адам еді. Осы қасиеттерінің арқа-
сында ауданда оның беделі артып, ұсы-
ныстары үйлесімін тауып, жүзеге асып 
жатты. Мәселен, ауданды бірыңғай мал 
шаруашылығына бейімдеп, кейбір ауыл-
дарды көкөніс өсіретін, сүт өндіретін 
кең шарға бейімдеу. Сарысу жайылымын 
игеруді жандандыратын ой-ұсынысты 
бұл кісі сол кездің өзінде-ақ көтерген 
болатын. Келе-келе жағдай өзгеріп, қол 
ұзарып, Нұрекеңнің болжамдары дұрыс 
болды. Колхозды ауылдар аталмыш пікір-
тұжырымдардың жемісін жеді.

Жоғарыда Нұрекеңнің газетке екі рет 
келіп, білікті басшылардың бірі болғаны 
айтылды. Ол барлық газет жанрларында 
жаза білетін, саралай білетін қаламы ұш-
қыр, ойы жүйрік журналист еді. Алпысқа 
енді толып, ақылман жас белесіне енді 
шыққанда кенеттен бақилық болды.

Нұрекең осы өңір жұртына, әсіресе, 
оқырман қауымға қаламы қауқарлы, қандай 
тақырыпқа қалам тартса да ұстамды, 
байсалды талдайтын сарабдал публицист 
ретінде, ал қаламдас жастарға ақылшы аға, 
үлгі тұтар ұстаз болып дүниеден өтті.

Мен оның ақылын тыңдап, тәлімін 
алып, өнегесін көріп, қолымнан келгенше 
сыйласып өскен шәкірт-інілерінің бірімін. 
Нұрекең ұстанымы нық, дініне берік, 
сырттай қатал, ішкі жан дүниесі жұмсақ та 
сырлы, жағымпазға жаны қас, сыйласқанға 
сыбағасын сақтап беретін, адалдығыңды 
білсе жүрегін жұлып беруге дайын 
тұратын, егер арамдығыңды сезсе, өмірі 
амандаспай кетуге бар жан еді.

Бұрынғы, соңғысын қосқанда Нұрекең 
облыстық газетте ширек ғасыр жауапты 
жұмыстар атқарды. Ол газеттің әр санында 
байсалды сын басылуын, олардың нақты, 
бұлтартпас айғаққа құрылуын, өткір, бей-
нелі тілмен жазылуын қадағалап, та лап 
етіп отыратын. Мұндайда ол өте әділ, 
жасқанбайтын, ымыраға көнбейтін ту-
рашыл болатын. Ол кісі партия тұр мысы, 
идеологиялық, үгіт-көпшілік тақы рып-
тарын жазудың аса шебері еді. Бірақ сын 
жазғанда этика сызығынан аттамауды, 
ондай мақалалардың дәйекті дәлелі бо-
луын үйрететін. Әр кезеңге, мау сымға 
орай жазылатын сараптамалық бағдарла-
ма ларды қалай жазу керектігін біз көбіне 
осы ағамыздан үйренуші едік.

Нұрекең қарамағындағы жастарды 
«жауға» бермейтін қамқоршы еді. Ол 
қасиетіне мынадай екі мысал келтірейін. 
Редакцияға жаңадан жұмысқа алынған 
жас коммунист Ш.Рахметбековтің есебі 
әлі ауданда тұратын-ды. Бірде сол жігіттің 
болмашы кінәраты үшін аупартком қыз-
мет керінің Нұрекеңмен сөйлескен сәтінің 

куәсі болдым. Әуелі ана жақ суықтау 
сауал қойды-ау, сірә. Нұрекең сыпайы ғана 
жауап берді де, сосын кесіп айтты:

– Жолдас, менің алдымда партбюро 
хатшысы (менің аты-жөнімді атады) отыр. 
Соның көзінше айтайын: Рахметбеков  – 
момындығы сонша, қой түгіл қозының 
аузынан шөп алмайтын жуас жігіт. Оның  
тәртібін біз өзіміз-ақ түзеп аламыз. Ал 
сіздер егіндеріңді егіп, малдарыңды бағып 
алыңдар...

Тағы бірде редакцияның өз ішінде 
бір азаматтың жүйкесі жұқарғандықтан 
содырлау әрекет жасаған соң партиялық 
мәселесі қаралды. Нұрекең партия жина-
лысының төрағасы болып сайланды. Осы 
сапар біз оның аса әділдігіне, көрегендік 
тәжірибесіне тәнті болдық. Өйткені, көп-
шілік жеңді де «кінәліге» жәй сөгіс бердік. 
Нұрекең қатаң жаза беруді сұрап еді, 
өзгеміз оған келіспедік. Сонда Нұрекең: 
«Дұрыс болмады. Бұл бәрібір бұзылады. 
Басы қатты болса, аяғы тәтті болады»  
деген емес пе, әуелі қаттылау жаза сұрап 
қалуға болатын еді ғой» деген өкініш 
айтты. Артынша Нұрекең айтқандай бол-
ды. Қа лалық партия комитеті біз «қор-
ғаған» жігітке қатаң жаза берді.

Нұрекең аузы ауыр, сыртқа суық, тау 
қозғаса да, ол қозғалмайтынның өзі еді. Ал, 
сеніміне енген, сырын алған адамымен әзіл-
қалжың араластырып күлдіріп отыратын. 
Юморы өткір шығатын. Аңдамаған адамын 
іштен шалып, жығылып отырып, жығып 
кететін. Иә, ағамыздың осындай жайдары, 
әкеден, әзілі жарасқан адамын тәтті тілмен 
«сілейтіп» салатын өнері де болатын.

Сөз басындағы лебізімді тірілтейін. 
Нұрғали Оспанов екі дүниеде де бақытты 
адам. Ғазабат соғыстан жеңіспен оралды. 
Ұрпақ көрді. Ұл өсірді, қыз өсірді. 
Әлденеше немере сүйді, дос, жекжат 
тапты. Бейбіт еңбектің рахатын көрді. 
Оған соғыстағы, елдегі қаһармандық 
еңбегін айғақтайтын «Қызыл ту», «Қызыл 
жұлдыз», «I-II-дәрежелі Ұлы Отан соғы-
сы», «Құрмет белгісі» ордендері, ондаған 
медальдары мен аға лейтенант офицерлік 
атағы мен басқа да мақтау-мадақтары, 
әлденеше марапаттары куә. Бекзат бей-
ненің бақытты болатыны – артында құран 
бағыштап, пейіште нұрың шалқысын деп 
отырған ұрпағы, іздеушісі, біз сияқты ізін 
басқан тілеуқорлары бар.

Өтеген ЖАППАРХАН.   

САҒЫНДЫҚ АҒА БЕЙНЕСІН 
(Соғыс және еңбек ардагері Нұрғали Оспанов туралы бірер сөз)

ЗАМАН ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Бастауыш сынып оқушысы 

кезімде алғаш рет ленталы 
магнитофонды көріп таңғалған 
болатынмын. Адамның дауысы, 
басқа да дыбыстардың жіп-жіңішке 
лентаға сол күйінде жазылатыны 
мен үшін ақылға сыйымсыз болып 
көрінетін. Техника мен ғылымның 
ең үздік жетістігі осы шығар деген 
ойда болдым. Сол уақыттағы 
қариялардан естіген әңгімелер 
де еске түседі. Өткен ғасырдың 
басында ауыл адамдарының киноны 
алғаш көруі де қызық. Экрандағы 
(қабырғаға ілінген мата) зымырап 
келе жатқан паровозды көрген 
адамдар бізді басып кетеді деп 
жан-жаққа қашқан көрінеді. Немесе 
радионы тыңдаған әжей шағын 
қораптың  ішіне адам қалай сыйып 
отыр деп айран-асыр болған екен. 
Ал бір кейуана газ баллонымен 
жұмыс істейтін кәдуілгі газ 
плитасының жұмысын көргеннен 
кейін «Апырмай, бұл өзі бес әйелдің 
жұмысын атқарады екен» деп шын 
мәнінде риза болыпты. Енді қайтсін, 
бұрын өздері даладан жыңғыл 
шауып, оны бұтап, үй алдындағы  
қазан астына жағып, ас-суын 
дайындаған болса.

Ол уақыттан бері ғылым мен техниканың 
қалай дамығанына өзіміз де куәміз. Осыдан он 
жылдай  бұрын марқұм Асқар Кіребаев ағамыз 
редакцияға кезекті бір келгенінде «Ойпырмай, 
заманның жетістігін-ай! Көшеде келе жатып, 
Америкамен сөйлесуге болады. Бұрын осындай 
болады десе, тіпті де сенбес едік. Бұл енді 
дамудың ең шегі шығар» деп ұялы телефонын 
көрсетіп еді. Ағамыздың қолындағы сол қалта 
телефонын бүгінде мұражайдан ғана табуға 
болар. Бүгінгі смартфондардың мүмкіндігі тіптен 
бөлек. Ал интернет ше?! Енді бұдан асырып 
бірдеңе жасау мүмкін емес секілді. Мұндай 
ой шамасы барлық кезеңнің адамдарына тән 
болса керек. «Ойланып табылатын нәрсенің 
бәрі жасалып бітті», Американың патенттер 
бюросының арнаулы өкілі Чарльз Дьюэлл 1899 
жылы осындай пікір қалдырыпты.  «Әлемдік 
рынокта бес компьютерге сұраныс болады деп 
ойлаймын» IBM компаниясының директоры 
Томас Уотсонның 1943 жылғы айтқан ойы 
осындай. Ал «Popular Mechanics» журналының 
1949 жылғы нөмірінде «Болашақта компьютерлер 
салмағы 1,5 тоннадан аспайтын болады» деп 
жазылыпты.  Бүгінгі күннің деңгейімен алсақ, бұл 
пікірлер тіпті күлкілі. Айта кетейік, ең алғашқы 
электронды бағдарламалы компьютер ENIAC 
1946 жылы 14 ақпанда Америкада іске қосылды. 
(Компьютер мамандары содан бері 18 ақпанды 
өздерінің күні санайды.) Үлкен бөлменің ішін 
алып тұрған бұл компьютердің салмағы 30 тонна 
еді. Онда 18 мыңға дейін электронды шамдар 
орналасқан. ENIAC жұмыс істеу жылдамдығын 
бүгінгі компьютермен салыстырғанда тасбақа 
жүрісіне теңеуге болар. Оның жылдамдығы бар 
болғаны секундына 5 мың операция еді. Ол тоғыз 
жыл, яғни 1955 жылға дейін жұмыс істеді. Міне, 
осындай құрылғыларды көрген адамның оның 
болашақтағы салмағы 1,5 тоннадан аспайды 
деуінің өзі батылдық.

Әйтсе де, озық ойлы адамдар әркез болашақ 
кезеңнің мүмкіндіктері жайлы айтып, жазып 
кеткен және бұл үрдіс тоқтамайды да. Фантаст- 
жазушыларды солардың қатарына қосуға 
болар.  Олар қиялдаған дүниелердің шындыққа 
айналғандары да аз емес. Ыбырай Алтынсарин 
атамыздың «Айшылық алыс жерлерден, көзіңді 
ашып, жұмғанша, жылдам хабар алғызды» дегені 
қазіргі заманның күнделікті үйреншікті тіршілігі 
болып қалды. 

Сонымен ғылым мен технология алға баса 
береді. Қазір ешкімді ештеңемен таңғалдыру 
да мүмкін емес. Жаңадан шығып, жұрттың 
назарын өзіне аударып жататын дүниенің өмірге 
келуіне ұзақ уақыттар кететіні белгілі. Олар 
ұзақ ізденістер мен зерттеулер, тәжірибелер 
мен сынақтар нәтижесінде пайда болады. Қазір 
интернет желісінен жаһандағы жаңалықтардың 

небір түрін көресің. Оның ішінде адамдар 
сынақтан өткізіп жатқан неше түрлі техникалар 
да бар. Олардың арасында ұшатын көлікті, 
су бетінен көтеріліп, ауада қалқып жүретін 
аппаратты да байқадық. Демек, келешекте 
бұлардың жетілдірілген түрлері өмірге қадам 
басып, бұл салада шын мәнінде революциялық 
өзгерістер де орын алып қалуы ғажап емес. 
Немесе Қытайда 15 күн ішінде 30 қабатты қонақ 
үйді салып бітіруі туралы ақпаратты алайық. 
Керемет емес пе?! Бұл тәжірибе де қолданысқа 
еніп, құрылыс саласында төңкеріске алып 
келетіні анық. Мұндай мысалдарды әр салаға 
қатысты көптеп келтіруге болады.

Сонымен бізді болашақтың технологиясы 
қандай жаңалықтарымен таңғалдырады. Анау 

болады, мынау болады деп сәуегейлік жасай 
алмаймыз. Әйтсе де, келешектің ғылымы мен 
техникасының мүмкіндіктеріне қатысты  болжам 
жасайтын арнаулы ғылыми  орталардың кейбір 
болжамдарының бірқатарын келтіріп кеткен 
артық болмас. 

Алғашқы кезекте қуат көзіне қатысты ойлар-
ға орын берейік. Ғалымдардың айтуынша, бола-
шақта өте көп көлемде энергия қажет болады. 
Оның негізгі көзі біраз уақытқа дейін көмірсутек 
болып қала береді. Кейін қалпына келетін және 
баламалы энергия көздері ығыстыра бастайды. 
Яғни, қайта өңделген материалдардан алынатын 
энергия мен су, күн және жел энергиясы көбейеді. 
Әйтсе де, ғалымдар болашақта қауіпсіз атом 
энергиясына көп иек артады. Өйткені, тек атом 
ғана адамзатты қажетті энергиямен қамтамасыз 
ете алмақ. 

Адам үшін ең басты байлық оның денсаулығы, 
олай болса медицина саласын сөз етпей кетуге 
болмас. Осыдан он жылдан астам уақыт бұрын 
әлемдік деңгейдегі ғалымның сұхбатын оқығаным 
бар. Ол сұхбатында болашақта адамның миынан 
басқа барлық мүшесін ауыстыруға қол жеткізіледі 
деп айтқан еді. Миды ауыстыруға адамзаттың 
құдіреті жетпейді деген пікірін келтірген. Иә, 
қазірдің өзінде көптеген органдарды ауыстыру 
жүзеге асуда. Бүгінгі медицинаның өзінде 
жоғары технологиялар қолданылуда. Мысалы, 
телекамера орнатылған капсулалар адам 
ағзасындағы өзгерістерді анықтап беруде үлкен 
көмек көрсетуде. Ал болашақта дәрігерлер 
бағдарлама енгізілген химиялық «бомбалар» 
көмегіне жүгінетін болады. Олар айналасындағы 
сау тінді зақымдамай, қатерлі ісікке дәл 
соққы беріп, адамды сауықтырады. Болашақ 
медицинаның емдеу саласындағы жаңа қадамы 
дерттің пайда болмай тұрғанында күрес жүргізу 
болып табылады. Әрі қарай тіпті қызықты. 
Болашақта генді терапия бүгінгі ғылымға белгілі 
5 мыңдай генетикалық ауру түрінің барлығын 
немесе түгелге жуығын емдеп жазатын шамаға 

жетеді. Ғалымдар сондай-ақ 2100-жылға қарай 
адамның қартаю процесін тежеп, оның 150 
жылдай өмір сүруіне қол жеткізеді. Генді терапия 
адам денесінде «қосалқы бөлшек» өсіп шығуына, 
сондай-ақ қартайған гендерді сауықтыруға 
көмектеседі.

Білім саласы да көп өзгеріске ұшырайды 
деп болжануда. Адамның қай жерден болмасын 
кез-келген ақпаратқа сол сәтте қол жеткізе алу 
мүмкіндігі үйден және сырттан оқу жүйесіне 
алып келеді. Ал оқу орнының немесе мемлекеттік 
органның басты міндеті студенттің алған білім 
деңгейін бақылау және диплом беру ғана болмақ.

Жер шарында адам санының артуы бұрын 
пайдаланылмай келген орталарды игеруге ықпал 
етеді. Ондай орталарға солтүстік жарты шар, 

мұхит, ғарыш, виртуалдық шындықты жатқызуға 
болады. Ішкі микроклиматы бар тұтас қалалар 
пайда болып, олардың сыртқы жағдайларға 
тәуелділігі өте аз деңгейге түседі. Бұл қалалар 
басқа планеталарға қоныстанудың алғашқы 
үлгілеріне жол ашады.

Роботтар біздің аяқ-қолымызға, көзіміз бен 
құлағымызға, қысқасы, біздің қызметшілерімізге 
айналады. Олар өндірумен, тазалық сақтаумен, 
жинастырумен, емдеумен, соғысумен, ойлаумен 
айналысатын болады. Адамның жоғары техно-
логиялық көмекшілері алғашқы кезде барлық 
қол еңбегін, одан кейін ой еңбегінің біраз бөлігін 
атқара беретін дәрежеге жетеді.

Біз көріп және пайдаланып жүрген автокө-
ліктер болмайды. Солармен бірге жер бетіндегі 
қазіргі жолдардың да болмауы ықтимал. Оларды 
әуе транспорттары алмастыратын көрінеді.

Инновациялық технологияның қарқындап 
дамуы арқасында ғалымдар жақын болашаққа 
болжам жасау арқылы адам баласы ХХІ ғасыр-
да қандай өзгерістерге куә болатынын анық тап 
көрді.  Алдағы бір ғасырда ашылатын жаңалық-
тар легін Skeptical Science қоғамы жылдық 
көрсеткіштерімен реттеп шығыпты. Енді сол 
тізімнен бірқатарын келтіріп өтелік. 

2017 жылы электронды анықтау тетігі қыз-
мет ке қосылғаннан кейін адамдардың жоғалу 

қаупі азаяды. Синхронды аударманы қамтамасыз 
ететін аппараттарды құлақтың ішіне қондыру 
2019 жылы жүзеге асады. 2024 жылы электронды 
мектептердегі алғашқы оқу жылы басталады. 2025 
жылы реактивті таксилер әуедегі транспорттың 
сапалық деңгейін бір сатыға көтереді. 2027 
жылы қарапайым дөңгелекті қаламсаптар тек 
жазып қана қоймай, әріптерді танитын болады. 
Олар сіздің дұрыс жазуыңызды бақылайды. 2031 
жылы Альцгеймер және Паркинсон ауруларына 
ем табылады. Ауаны тазартатын ғаламдық 
салқындатқыш көмегімен өндірістік қалалар 
ауа тапшылығынан арылатын кезең 2035 жылы 
басталады екен. 2050 жылы соңғы жанармай 
қамдау орталығы жабылады. Енді барлық көлік 
сутекпен жүреді. Жер сілкінісі апаты туралы 

алдын ала бағдар бере алатын «Деметра» 
сейсмикалық орталығын ашуға 2055 жылы қол 
жеткізіледі. Ал 2059 жылдан бастап семіздіктен 
арылу проблема болмай қалады. 2076 жылы иеро-
глифті оқи алатын машина майялардың жазбасын 
оқитын болады. 2088 жылы смартфондар мүлдем 
қолданыстан шығады. 2092 жылы төлем карталары 
мүлдем қолданылмайды. Себебі адамдар қолына 
басылған ДНК тетік арқылы төлейтін болады. 
2094 жылы Марс атмосферасында өсірілген 
алғашқы роза Жерге жеткізіледі. Теңізде жүзетін 
қалалардың пайда бола бастауы 2099 жылға 
сәйкес келіп тұр. Ал 2100 жылы ХХІІ ғасырдың 
инновациялық дамуына қатысты Бейжіңде 
халықаралық көрме өтеді. 

Әрине, футурологтардың (болашаққа болжам 
жасайтын ғалымдар) болашаққа қатысты айт-
қан дарын түгелдей  келтіре беруге газет көле-
мі жетпес. Олардың болжамдары негізінен 
жақсы жаңалықтарға толы. Әйтсе де, олардың 
болашақтан қауіптенетін тұстары да бар. 
Мәселен, интернет бақылау құралына айналып 
кете ме деген ой айтады. Немесе синтетикалық 
өмірдің табиғи өмірге қауіп төндіруі мүмкін деген 
де күдіктері бар. Десе де, болашақтың адамдары 
бұған жол бере қоймас деген сенімге ие болайық. 
Болашағымыз жарқын болсын!

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ. 

БІЗДІ КЕЛЕШЕКТЕ 
НЕ КҮТІП ТҰР?

Тақырыпқа тұздық:
–Эх, 20 ғасыр адамдарының 21 ғасыр туралы болжамымен қателескенін-ай! Онда 2016 

жылы ұшатын автокөлік шығады деп айтылған екен. Ал қолымызға тигені тек селфи жасай-
тын таяқшалар ғана.

***
Әлі есімде, мектепте жүргенімде бір фантастикалық кітаптан оқығаным бар. Онда 

болашақта тамақты химиялық жолмен дайындайды, ал дәмі нағыз тамақтың дәмінен аумай-
тын болады деп айтылған. 

Сонда, шіркін-ай, сол уақытқа дейін жетпейтін шығармын деп ойлағанмын. Өкінішке орай, 
жетіп отырмын.

МҮЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУ ТУРАЛЫ
Облысымызда  2014 жылғы 1 қыркүй-

ектен бастап 2014 жылғы 30 маусымдағы 
«Қазақстан Республикасының азаматтарына, 
оралмандарға және Қазақстан 
Республикасында тұруға ықтиярхаты бар 
адамдарға олардың мүлікті жария етуіне 
байланысты рақымшылық жасау туралы» ҚР 
Заңына сәйкес  мүлікті жария етуге құжаттар 
қабылдау жүргізілуде. 

Мүлікті жария ету – заңды экономикалық айналымнан шыға-
рылған немесе тиісті емес тұлғаға ресімделген мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тану рәсімі. Тиісті емес тұлға (бұдан әрі – басқа тұлға) 
– алған кірістерін жасыру мақсатында жария ету субъектісінің 
кірістерінен сатып алынған мүліктің меншік иесі ретінде әрекет еткен 
тұлға.  Мүлікті жария ету 2016 жылғы 31 желтоқсанда  
аяқталады.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев ұсын ған 
Бес институционалдық реформа және оны жүзеге асырудың 100 нақты 
қадамында «2017 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік қызметкерлер, 
одан әрі барлық азаматтар үшін кірісті және шығысты жалпы 
жариялауды кезең-кезеңімен жүзеге асыру» қарастырылған. Яғни, 
жалпыға бірдей декларациялау кезінде азаматтар заңдастырылған 
мүлкі мен табыстарын ашық көрсете алады. Қазақстан  салық 
мәселелерінде өзара әкімшілік көмек туралы конвенцияға қосылғаны 
белгілі. Оның негізінде әлемнің әртүрлі елдерінің салық органдары 
өз резиденттерінің осы елдерде орналастырылған мүлкі мен кірістері 
туралы ақпаратпен алмасады. Осылайша, мүлікті жария ету бойынша 
жүргізілетін акция мемлекеттің кіріс органдарымен өзара қарым-
қатынастарды реттеу және болашақта ықтимал наразылықтарды 
болдырмау үшін жақсы мүмкіндік болып табылады.

Мүлікті жария ету барысында алынған мәліметтердің құпия-
лылығы сақталады және заңдастырылған мүлік пен мүлік иесінің 
үстінен мүлікті жария ету барысында анықталған мәліметтерге 
сүйене отырып, қылмыстық іс жүргізуге және әкімшілік, тәртіптік 
жауапкершілікке тартуға тыйым салынған. Мемлекеттік органдар 
қызметкерлерінің жария ету барысында алынған мәліметтерді 
заңсыз жариялағаны үшін жауапкершілігі көзделетін қылмыстық 
заңнаманың нормалары нақтыланды және күшейтілді.

Жария етуге: ақша, бағалы қағаздар, заңды тұлғаның жарғылық 
капиталына қатысу үлесі, ҚР заңнамасына сәйкес мемлекеттік 
тіркеуге жататын, басқа адамға ресімделген жылжымайтын мүлік, 
құрылыс нормалары мен қағидаларына, сондай-ақ өздері орналасқан, 
жария ету субъектісіне меншік құқығында тиесілі жер учаскесінің 
нысаналы мақсатына сәйкес келетін ҚР аумағында тұрған үйлер, 
ҚР аумағының шегінен тыс жерлерде тұрған жылжымайтын мүлік 
жатады.

Жария етуге жатпайтындар: құқыққа, адамның бостандығына 
қарсы жасалған қылмыстар, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
және қылмыстар, жалған ақша, құнды қағаздар мен құжаттарды 
заңсыз жасау нәтижесінде алынған мүлік және ақша; Құқығы сот 
тәртібінде немесе заңды түрде дауланып жатқан  мүлік;  Несие 
ретінде алынған ақша; Мемлекеттің пайдасына тапсыруға тиіс 
мүлік; Құрылысының аяқталуы  бюджеттік қаражаттың есебінен 
іске асырылатын жылжымайтын мүлік объектілеріндегі тұрғын және 
тұрғын емес үй -жайлар.

2015 жылғы 13 қарашадағы ҚР Заңымен мүлікті жария ету 
бойынша жүргізілетін акцияның талаптарына өзгерістер енгізілді. 
Өзгерістер жария ету рәсімдерін елеулі дәрежеде оңтайландырады, 
сондай-ақ жария ету  субъектілері үшін қосымша кепілдіктер енгізеді.

Ақшаны жария ету тетігі елеулі дәрежеде оңтайландырылды. 
Енді ақшаны жария етудің екі негізгі тәсілі көзделеді. 1) Ұлттық және 
(немесе) шетел валютасында екiншi деңгейдегi банкте, Ұлттық пошта 
операторында ашылған ағымдағы шотқа салу (аудару);  2) Екiншi 
деңгейдегi банкте, Ұлттық пошта операторында ағымдағы шотқа 
ақшаны салмау (аудармай) арқылы жария ету жүргізіледі. Ақшаны 
жария ету үшін  кіріс органдарына өткізілетін құжаттар:

- жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесі;
- тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына 

тапсыратын 2 данада арнайы декларация; 
- ақшаны ағымдағы шотқа енгізген (аударған) кезде екiншi 

деңгейдегi банктің, Ұлттық пошта операторының  жария ету 
субъектісіне енгізілген (аударылған) ақша сомасының мөлшерін 
растайтын анықтама көшірмесі;

- ақшаны ағымдағы шотқа салмай (аудармай) жария еткен 
жағдайда – мүлікті жария еткені үшін алымның төленгені 
туралы түбіртектің көшірмесі. Бұл ретте, кіріс органына арнайы 
декларацияны тапсырғанға дейін жария етілетін ақшаның сомасынан  
10% мөлшерде алдын ала алым төленгендігін растайтын құжаттың 
көшірмесі.

Мүлікті жария ету рәсімдерінде де өзгерістер болды. Әкімдік-
тердің жанындағы комиссияларда иелену құқығы тиісінше рәсім-
делген ҚР аумағындағы жылжымайтын мүлік жария етіледі. 

ҚР аумағының шегiнен тыс жерлерде орналасқан, оның 
ішінде тиесілі емес тұлғаға ресімделген мүлiкті (ақшадан басқа), 
ҚР аумағындағы  басқа тұлғаға немесе жария ету субъек-
тісіне    ресімделген   мүлiктi (ақшадан басқа) жария ету мемлекеттік 
кіріс тер органына арнайы декларация ұсыну жолымен жария 
етіледі. Жария етілетін мүліктің құнынан 10% мөлшердегі алымның 
Қазақстан Республикасынан тысқары орналасқан мүлікке қатысты 
ғана төленетіні туралы норма сақталды. Бұл ретте шетелде 
орналасқан, сенімгерлік басқаруға берілген мүлікті (траст) жария ету 
мүмкіндігі қосымша ұсынылған.

                                                               Ашраф  ЖҮСІПОВ,
Қызылорда қаласы бойынша мемлекеттік кірістер 

басқармасы басшысының орынбасары.
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«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің (іс-
қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Мемлекеттік 
корпорация
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 

және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды

құжаттарды 
тіркейді 

құжаттарды 
қарайды 

құжаттарды қарайды анықтамаға қол 
қояды 

анықтаманы 
тіркейді 

анықтаманы 
тіркейді 

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 
рәсім (іс-қимыл) 

нәтижесі

анықтаманы 
шығарады және 

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 
анықтаманы 

немесе 
құжаттардың

қабылданғаны
не құжаттарды

қабылдаудан бас 
тарту туралы 
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады 

құжаттарды
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

анықтаманы дайындайды 
және көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

анықтаманы 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзімі 15  минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

(мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне 
кірмейді)

15  минуттан 
аспайды

30  минуттан 
аспайды

жылжымайтын мүлік 
объектісі мекенжайының 

өзгертілгені жөнінде 
мұрағаттық мәліметтер 

болмаған жағдайда – 
2 жұмыс күні ішінде;
жылжымайтын мүлік 
объектісіне мекенжай 

беру, немесе жою кезде– 
6 жұмыс күні ішінде 

30  минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні
ішінде

15  минуттан 
аспайды

«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша 

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

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 29 АҚПАНДАҒЫ № 369 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 01.04.2016 ЖЫЛЫ № 5431 ТІРКЕЛГЕН

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
10 шілдедегі №84 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

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

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 10 шілдедегі 
№84 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5098 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және 
«Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 8 тамызда жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

1) «Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын 
мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

2) көрсетілген қаулымен бекітілген «Сәулет-жоспарлау 

тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 
қаулының 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

3) көрсетілген қаулымен бекітілген «Тіреу және қоршау 
конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей, 
қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) 
реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсіносы 
қаулының 3-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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

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

Қызылорда облысының
әкімі                                                              Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016  жылғы «29» ақпандағы  №369 қаулысына қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015  жылғы «10» шілдедегі №84 қаулысымен  бекітілген

«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың, 
облыстық маңызы бар қаланың сәулет және қала құрылысы бөлімдері 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

1) «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорация» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік 
корпорация);

2) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы  (бұдан әрі 
- портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетінқызмет нысаны - электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – «Қазақстан 
Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің 
мекенжайын айқындау жөнінде анықтама беру», «Сәулет-жоспарлау 
тапсырмасын беру» және «Тіреу және қоршау конструкцияларын, 
инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуге байланысты емес 
қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) 
реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика минист рінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы №257 бұйры ғымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11018 
болып тіркелген) бекітілген «Қазақстан Республикасы аумағында 
жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша 
анықтама беру» мемлекеттік қызмет көрсету стандартының (бұдан әрі 
- стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мекен жайдың тіркеу 
кодын көрсете отырып, жылжымайтын мүлік объекті сінің мекенжайын 
нақтылау, беру, жою бойынша анықтама (бұдан әрі - анықтама).

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесін қағаз түрінде алуға өтініш білдірген кезде мемлекеттік 
қыз метті көрсету нәтижесі электрондық түрде рәсімделіп, басып 
шығарылады.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны – 
электрондық түрде.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік корпорациямен 
және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-

қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының  (не өкілеттілігін 
растайтын құжат бойынша заңды тұлғаның уәкілетті өкілінің; 
нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлғаның) (бұдан 
әрі – оның өкілі) Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 2-қосым-
шасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе портал арқылы 
электрондық құжат нысанындағы сұранысжолдауы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды 
ұсынады:

жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайын нақтылау, беру 
немесе жою бойынша анықтама алу үшін:

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін қызметті 

алушының жеке басын сәйкестендіру үшін);
жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтары (ауыртпашылық-

тары) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтамасы 
(анықтаманы ақпараттық жүйеден алу мүмкіндігі болса – қажет емес);

жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы, жеке кәсіпкер ретінде тіркеу туралы құжаттар 
жөнінде мәліметтерді, жылжымайтын мүлікке құқығын дәлелдейтін 
құжатты, жылжымайтын мүлік объектісін бұзу актісін «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
алады;

көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйелерде қамтылған, 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
жазбаша келісім береді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді, 
«Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде мәліметтер болған 
жағдайда «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінен анықтаманы 
шығарады және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді 
(он бес минуттан аспайды);

«Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде жылжымайтын 
мүлік объектісі мекенжайының өзгертуі туралы мұрағаттық мәліметтер 
болмаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
тіркейді және  көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді немесе көрсетілетін 
қызметті алушымен не оның өкілімен осы регламенттің 6-тармағының 
1) тармақшасында көрсетілген құжаттар топтамасының толық емес 
пакеті ұсынылған жағдайда, стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді  (он 
бес минуттан аспайды);

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде, мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (он бес минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарай ды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды(отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, анықтаманы дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады:

«Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде жылжымайтын 

мүлік объектісі мекенжайының өзгертілгені жөнінде мұрағаттық 
мәліметтер болмаған жағдайда – екі жұмыс күні ішінде;

жылжымайтын мүлік объектісінің орналасқан жеріне барып 
және мекенжайдың тіркеу кодын көрсете отырып, оны «Мекен жай 
тіркелімі» ақпараттық жүйесінде міндетті тіркей отырып, жылжы-
майтын мүлік объектісіне мекенжай беру немесе жою кезде – алты 
жұмыс күні ішінде;

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы анықтамаға 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері анықта-
маны тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (бір жұмыс 
күні ішінде);

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері анықтаманы тіркейді 
және  көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он бес 
минуттан аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәти жесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құры-
лымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы осы 
регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге 

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсеті-
летін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) 
мен өзге ұйымдардың тізбесі:

1) Мемлекеттік корпорация қызметкері; 
2) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері;
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8.Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында 
келтірілген.    

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қыз-
метті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимыл тәртібі реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондай-ақ Мемлекеттік корпорация және (немесе) өзге 
көрсетілетін қызметті берушілер өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы 
осы регламенттің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығы «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы  
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, 
Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурс-
тарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы рәсімдерінің (іс-
қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы: 

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда 
тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлы 
қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұранысты (бұдан әрі - электрондық сұраныс) жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық 
сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» электрондық 
сұраныстың қабылданғаны туралы хабарлама жолдайдыжәне құжат-
тарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (он бес 
минуттан аспайды);

жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы, жеке кәсіпкер ретінде тіркеу туралы құжаттар 
жөнінде мәліметтерді, жылжымайтын мүлікке құқығын дәлелдейтін 
құжатты, жылжымайтын мүлік объектісін бұзу актісін «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
алады;

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, анықтаманы дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады:

«Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде жылжымайтын 
мүлік объектісі мекенжайының өзгертілгеніжөнінде мұрағаттық 
мәліметтер болмаған жағдайда – екі жұмыс күні ішінде;

жылжымайтын мүлік объектісінің орналасқан жеріне барып 
және мекенжайдың тіркеу кодын көрсете отырып, оны «Мекенжай 
тіркелімі» ақпараттық жүйесінде міндетті түрде тіркеп, жылжымайтын 
мүлік объектісіне мекенжай беру немесе жою кезде – алты жұмыс күні 
ішінде;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы анықтамаға қол 
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 
(отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемлекеттік 
қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды (он бес 
минуттан аспайды).

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

«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3- қосымша

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

«Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  4-қосымша  

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

 «Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша 

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті

 берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің

орындаушысы

Көрсетілетін
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне өтініштің 

көшірмесін береді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды 
және СЖТ-ны 
дайындайды

СЖТ-ға
қол қояды

СЖТ-ны 
тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) 
орындауды бастау үшін 

негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бойынша 
рәсім (іс-қимыл) нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

СЖТ-ны
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

СЖТ-ны көрсетілетін 
қызметті берушінің
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

СЖТ-ны 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзiмi 15  минуттан аспайды 30 минуттан 
аспайды

5, 14, 2 жұмыс 
күндері ішінде

30 минуттан аспайды 15 минуттан 
аспайды

«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша 

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

1 Рәсімнің (іс-
қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Мемлекеттік 
корпорация қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау
 бөлімінің 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 

және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды

құжаттарды
 тіркейді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды 

және СЖТ-ны 
дайындайды

СЖТ-ға
қол қояды

СЖТ-ны тіркейді СЖТ-ны
 тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша рәсім 

(іс-қимыл) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкілінеқұжаттардың 
қабылданғаны туралы 

немесе құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді

құжаттарды
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

СЖТ-ны 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

СЖТ-ны 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

СЖТ-
ныМемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

СЖТ-ны 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзiмi 15  минуттан аспайды 1 жұмыс күні 
ішінде

(мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне 
кірмейді)

15  минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

5, 14, 2  жұмыс 
күндері ішінде

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016  жылғы «29» ақпандағы  № 369  қаулысына қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015  жылғы «10» шілдедегі №84 қаулысымен  бекітілген

«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Негізгі ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың, 
облыстық маңызы бар қаланың сәулет және қала құрылысы бөлімдері 
(бұдан әрі –көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2)«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорация» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік 
корпорация);

3) www.e.gov.kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» веб-
порталы  (бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны -электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – «Қазақстан 
Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің 
мекенжайын айқындау жөнінде анықтама беру», «Сәулет-жоспарлау 
тапсырмасын беру» және «Тіреу және қоршау конструкцияларын, 
инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуге байланысты емес 
қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) 
реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика минист рінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы №257 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№11018 болып тіркелген) бекітілген «Сәулет-жоспарлау тапсырмасын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - 
стандарт) 1-қосымшасына сәйкес сәулет-жоспарлау тапсырмасы (бұдан 
әрі – СЖТ).

Портал арқылы жүгінген кездекөрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлы қолтаңбасымен (бұдан әрі - 
ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанындағы мемлекеттік 
қызмет көрсету нәтижесі және көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» жолданады.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
– электрондық.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не өкілеттігін 
растайтын құжат бойынша заңды тұлға уәкілетті өкілінің; нотариалды 
куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) (бұдан әрі – оның өкілі) 
көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға 
стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы 
немесе портал арқылы электрондық құжат нысанындағы сұраныс 
жолдауы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін 
қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады:                       

егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көздел-
месе, көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ақпараттық жүйелерде 
қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға жазбаша келісім береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді,көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
құжаттар топтамасының қабылданған уақыты мен күні көрсетілген 
өтініштің көшірмесін (бұдан әрі – өтініш көшірмесі) береді және 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (он 
бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жол-
дайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, СЖТ-ны дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады(стандарттың 4-тармағына сәйкес - бес, он төрт, екі 
жұмыс күндері ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы СЖТ-ға қол қояды 
және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды 
(отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері СЖТ-
нытіркейді жәнекөрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді 
(он бес минуттан аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету  процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге 

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсеті-
летін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) 
мен өзге ұйымдардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері.
8.Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасында 
келтірілген.           

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондай-ақ Мемлекеттік корпорация және (немесе) өзге 
көрсетілетін қызметті берушілер өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы 
осы регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет 

көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығы «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы 
әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми 
интернет-ресурстарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік корпорацияменжәне (немесе) өзге декөрсетілетін 
қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ 

мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Мемлекеттік корпорацияға және (немесе)өзге де көрсетілетін 
қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің сипаттамасы,көрсетілетін 
қызметті алушының өтінішін өңдеу ұзақтығы, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсетудің нәтижесін Мемлекеттік корпорация арқылы алу 
процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы: 

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкіліМемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды 
ұсынады:  

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
техникалық шарттың көшірмесі;
жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін қызметті 

алушының жеке басын сәйкестендіру үшін); 
тапсырыс беруші бекіткен, жобалаушының қолы қойылған және оның 
мөрімен расталған жобалауға арналған тапсырманың көшірмесі;

жергілікті атқарушы органның жергетиісті құқығын беру 
немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген 
бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) 
туралы шешімінің көшірмесі;

нобайлық жоба;
жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) туралы, жеке кәсіпкер ретінде тіркеу туралы құжаттар 
жөнінде мәліметтерді, жылжымайтын мүлікке меншік құқығын 
растайтын құжатты көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады;

егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көздел-
месе, көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ақпараттық жүйе-
лердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
жазбаша келісім береді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат береді немесекөрсетілетін қызметті 
алушымен не оның өкілімен осы регламенттің 6-тармағының 1) тармақ-
шасында көрсетілген құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған 
жағдайда, стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойын ша құжат-
тарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді  (он бес минуттан 
аспайды);

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде, мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (он бес минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, СЖТ-ны дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады(стандарттың 4-тармағына сәйкес - бес, он төрт, екі 
жұмыс күндері ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы СЖТ-ға қол қояды 
және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды 
(отыз минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері СЖТ-ны 
тіркейді жәнеМемлекеттік корпорацияға жолдайды(бір жұмыс күні 
ішінде);

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері СЖТ-ны тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан 
аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы рәсімдерінің (іс-
қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркеледі 
және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған 
электрондыққұжат нысанындағы стандарттың 2-қосымшасына сәйкес 
сұраныс(бұдан әрі –электрондық сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына 
сәйкес құжаттарды жолдайды:

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық 
сұраныс пен құжаттардытіркейді, көрсетілетін қызметті алушының 
не оның өкілінің «жеке кабинетіне» электрондық сұраныс пен 
құжаттардың қабылданғаны туралы хабарлама жолдайды және 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (он 
бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, СЖТ-ны дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады(стандарттың 4-тармағына сәйкес - бес, он төрт, екі 
жұмыс күндері ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы СЖТ-ға қол қояды 
және көрсетілетін қызметті берушініңорындаушысына жолдайды(отыз 
минуттан аспайды);

 6) көрсетілетін қызметті берушініңорындаушысы мемлекеттік 
қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілген қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды (он бес 
минуттан аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысан-
дағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграм-
масы осы регламенттің 4-қосымшасында келтірілген.   

«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін  
қызмет  регламентіне 3-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 
құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-

қимылдар) реттілігінің сипаттамасы
Көрсетілетін қызметті алушы не оның  өкілі көрсетілетін  

қызметті  берушіге  жүгінген   кезде:

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 
құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер 

(іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік 

корпорацияға жүгінген кезде:

«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет  регламентіне 4-қосымша

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

«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет  регламентіне 5-қосымшасы

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде: 

«Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей, қолданыстағы 
ғимараттардағы  үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне  өтініштің 

көшірмесін береді 

құжаттарды қарайды құжаттарды 
қарайды 

және шешімді
 дайындайды

шешімге
қол қояды

шешімді 
тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) 
орындауды бастау үшін 

негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бойынша 
рәсім (іс-қимыл) нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

шешімді
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

шешімді
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

шешімді 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді
5 Орындалу мерзiмi 15  минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 8 жұмыс күні ішінде 30 минуттан 

аспайды
15 минуттан 

аспайды

«Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей, қолданыстағы ғимараттардағы  үй-жайларды 
(жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне 2-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

       Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Мемлекеттік 
корпорация
 қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның  

жинақтау бөлімінің 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 

берушіге 
жолдайды

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды 
қарайды және

шешімді 
дайындайды

шешімге
қол қояды

шешімді
тіркейді

шешімді тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету 

бойынша рәсім 
(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 
құжаттардың

қабылданғаны
немесе 

құжаттарды
қабылдаудан бас 

тарту туралы 
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

шешімді 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

шешімді 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

шешімді 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

шешімді 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні ішінде 
(мемлекеттік қызмет 

көрсету мерзіміне 
кірмейді)

15 минуттан аспайды 30 минуттан 
аспайды

8 жұмыс
күні ішінде

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан 
аспайды

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016  жылғы «29» ақпандағы  № 369  қаулысына қосымша

«Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей,  қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды 
(жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Негізгі ережелер

1. Көрсетілетін қызметті  берушiнің атауы: аудандардың, 
облыстық маңызы бар қаланың сәулет және қала құрылысы бөлімдері 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорация» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік 
корпорация);

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – тіреу және 

қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды 
өзгертуге байланысты емес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын 
(жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта 
жабдықтауға) көрсетілетін қызметті берушінің шешімі (бұдан әрі – 
шешім).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
– қағаз түрінде.

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

тәртібінің сипаттамасы

 5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының(не өкілеттігін 
растайтын құжат бойынша заңды тұлғаның уәкілетті өкілінің; 
нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлғаның) (бұдан 
әрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 
корпорацияға «Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын 
мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау жөнінде анықтама беру», 
«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» және «Тіреу және қоршау 
конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуге 
байланысты емес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын 
(жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, 
қайта жабдықтауға) шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 
наурыздағы №257 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11018 болып тіркелген) бекітілген 
«Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен 
жабдықтарды өзгертпей, қолданыстағы ғимараттардағы  үй-жайларды 
(жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, 
қайта жабдықтауға) шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес өтініш 
ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін 
қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды 
ұсынады:                       

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін қызметті 

алушының жеке басын сәйкестендіру үшін);
объектінің меншік иесінің (тең меншік иелерінің) белгіленген 

өзгеріс пен оның параметрлеріне жазбаша келісімі; 
егер үй-жайларды (тұрғын үйдің бөліктерін) жоспарланған 

реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) немесе үй-
жайлардың шекарасын ауыстыру өзгертілетін үй-жайлармен (үйдің 
бөліктерімен) іргелес басқа үй-жайлар (үйдің бөліктері) меншік иелері-
нің мүдделерін қозғайтын жағдайда, олардың нотариалды куәлан-
дырылған жазбаша келісімі;

егер үй-жайларды (тұрғын үйдің бөліктерін) жоспарланған 
реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) немесе үй-
жайлардың шекарасын ауыстыру бір қабат жоғары (төмен) орналасқан 
өзгертілетін үй-жайлармен (үйдің бөліктерімен) іргелес басқа үй-жайлар 
(үйдің бөліктері) адамның денсаулығына және тіршілік ету ортасына 
зиянды әсер ету көзі болып табылатын халықтың тіршілік етуінің 
санитарлық-гигиеналық жағдайларын төмендететін болса, меншік 
иелерінің нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі;

өзгертілетін үй-жайға өтініш иесі меншігінің техникалық 
паспортының көшірмесі (тұпнұсқа салыстыру үшін ұсынылады);

болжанған өзгерістер жоспарына сәйкес эскиздер (эскиздік 
жобалар);

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
құжаттар топтамасының қабылданған уақыты мен күнін көрсете 
отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгендігі 
туралы белгі қойылған өтініштің көшірмесін (бұдан әрі – өтініштің 
көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (он бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, шешімді дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (сегіз жұмыс күні ішінде); 

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы шешімге қол 
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері шешімді 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он 
бес минуттан аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету  процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге 

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсе-
ілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) 

мен өзге ұйымдардың тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері.
8.Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасында 
келтірілген.           

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондай-ақ Мемлекеттік корпорация және (немесе) 
өзге көрсетілетін қызметті берушілер өзара    іс-қимыл тәртібінің 
сипаттамасы осы регламенттің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығы «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, 
Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-
ресурстарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін 
қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ 

мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Мемлекеттік корпорацияға және (немесе) өзге де 
көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің сипаттамасы, 
көрсетілетін қызметті алушының өтінішін өңдеу ұзақтығы, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін Мемлекеттік корпорация 
арқылы алу процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы: 

1)  көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды 
ұсынады:                       

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін қызметті 

алушының жеке басын сәйкестендіру үшін);
объектінің меншік иесінің (тең меншік иелерінің) белгіленген 

өзгеріс пен оның параметрлеріне жазбаша келісімі; 
егер үй-жайларды (тұрғын үйдің бөліктерін) жоспарланған 

реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) немесе үй-
жайлардың шекарасын ауыстыру өзгертілетін үй-жайлармен (үйдің 
бөліктерімен) іргелес басқа үй-жайлар (үйдің бөліктері) меншік иеле-
рінің мүдделерін қозғайтын жағдайда, олардың нотариалды куәлан-
дырылған жазбаша келісімі;

егер үй-жайларды (тұрғын үйдің бөліктерін) жоспарланған 
реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) немесе үй-
жайлардың шекарасын ауыстыру бір қабат жоғары (төмен) орналасқан 
өзгертілетін үй-жайлармен (үйдің бөліктерімен) іргелес басқа үй-жайлар 
(үйдің бөліктері) адамның денсаулығына және тіршілік ету ортасына 
зиянды әсер ету көзі болып табылатын халықтың тіршілік етуінің 
санитарлық-гигиеналық жағдайларын төмендететін болса, меншік 
иелерінің нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі;

өзгертілетін үй-жайға өтініш иесі меншігінің техникалық 
паспортының көшірмесі (тұпнұсқа салыстыру үшін ұсынылады);

болжанған өзгерістер жоспарына сәйкес эскиздер (эскиздік 
жобалар);

көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден 
алуға болатын құжаттарды сұратып алуға жол берілмейді;

жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеу (қайта тіркеу) туралы, жеке кәсіпкер ретінде тіркеу туралы 
құ жаттар жөнінде мәліметтерді, жылжымайтын мүлікке меншік 
құқы ғын растайтын құжатты көрсетілетін қызметті беруші және 
Мемле кеттік корпорация қызметкері «электрондық үкімет» шлюзі 
арқылы электрондық құжат нысанында тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады;

 көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының 
заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша 
келісімін береді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат береді, көрсетілетін қызметті алушымен 
не оның өкілімен осы регламенттің 6-тармағының 1) тармақшасында 
көрсетілген құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған жағдайда, 
стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді  (он бес минуттан аспайды);

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде, мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді); 

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (он бес минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, шешімді дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (сегіз жұмыс күні  ішінде); 

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы шешімге қол 
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

  8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері шешімді 
тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері шешімді тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан 
аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.

«Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен 
жабдықтарды өзгертпей, қолданыстағы ғимараттардағы  үй-жайларды 

(жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, 
қайта  жабдықтауға) шешім беру»мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне 3-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 
құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-

қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

           Көрсетілетін қызметті алушы не оның  өкілі көрсетілетін  
қызметті  берушіге  жүгінген   кезде:

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік 
корпорацияға  жүгінген кезде:

«Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей, қолданыстағы
 ғимараттардағы  үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім 

беру»мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша  

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:  

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАС ПАТРИОТЫНЫҢ 
КОДЕКСІ ӨЗ ЕЛІНІҢ ЖАС ПАТРИОТЫ:

1. Отанды жақсы көруге және Қазақстан халқына адал 
болуға.

2. Өз елінің тарихын, мәдениеті мен тілін білуге.
3. Өз елінің заңдарын құрметтеу мен сақтауға және оларды 

басқалардың бұзуына жол бермеуге.
4. Салауатты өмір салтын ұстануға және спортпен шұғыл-

дануға.
5. Білім алудан жалықпауға және үнемі өз білімінің деңгейін 

арттыруға.
6. Асырауында болушылықтың пайда болуына төзбеуге 

және “Ұлы Дала Елі” Отанының игілігі үшін еңбектенуге.
7. “Мәңгілік Ел” құндылықтары ретінде көпұлттық татулық-

тың достығын сақтауға, құрмететуге және сақтауға тиісті.

2016 жылдың ІІ тоқсанына арналған 
Қызылорда облысы бойынша тексеру 

комиссиясы төрағасының және комиссия 
мүшелерінің жеке және заңды тұлғалардың 

өкілдерін жеке 
ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

 
Жеке және 

заңды 
тұлғаларды 
қабылдау-

шылардың аты, 
жөні

Жеке және заңды 
тұлғаларды 
қабылдау-
шылардың 
лауазымы

Жеке және 
заңды 

тұлғаларды 
қабылдау күні 

мен уақыты

Мемлекеттік 
мекеменің мекен-

жайы

Байланыс 
телефоны

Мүбараков
Қамбарбек

Амангелдіұлы

Қызылорда 
облысы 

бойынша тексеру 
комиссиясының 

төрағасы

Сәрсенбі
Сағат 16.00-

18.00

Қызылорда 
қаласы 

Сұлтан Бейбарыс 
көшесі н/з, 
Облыстық 

мекемелер үйі,
каб №136 а

60-54-66

Сатлабаев 
Мирамбек 
Ахметұлы

Комиссия 
мүшесі

Дүйсенбі
16.00-18.00

Қызылорда 
қаласы 

Сұлтан Бейбарыс 
көшесі н/з, 
Облыстық 

мекемелер үйі,
каб №136 б

60-54-62

Ильясов Талғат 
Ибрагімұлы

Комиссия 
мүшесі

Сейсенбі
Сағат 16.00-

18.00

Қызылорда 
қаласы

Сұлтан Бейбарыс 
көшесі н/з, 
Облыстық 

мекемелер үйі,
каб №132

60-54-64

Садуақасова 
Айгуль 

Аманхановна

Комиссия 
мүшесі

Бейсенбі
Сағат 16.00-

18.00

Қызылорда 
қаласы 

Сұлтан Бейбарыс 
көшесі н/з, 
Облыстық 

мекемелер үйі,
каб №134

60-54-65

Мұсабеков 
Роман 

Темирбекович

Комиссия 
мүшесі

Жұма
Сағат 16.00-

18.00

Қызылорда 
қаласы Сұлтан 

Бейбарыс көшесі 
н/з, Облыстық 
мекемелер үйі,

каб №133

60-54-63

   

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 3 

мамырдағы №1567 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің Ар-намыс Кодексін бекіту туралы» 
Жарлығына және 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес Қызылорда облысы бойын-
ша тексеру комиссиясында 60-54-70 сенім телефоны жұмыс 
істейтінін хабарлайды.

ІЗДЕЙМІЗ, АНА, ӨЗІҢДІ
Ардақты да аяулы анамызды 

Алланың әмірімен жер қойнына 
тапсырғанымызға 100 күн де бо-
лып ты-ау.

Анамыз Шегенбаева Рәш Тор-
ғайқызы 1938 жылы Абай ауыл ында 
дүниеге келген. Әке міз Шегенбаев 
Жолаймен 55 жыл отасып, өнегелі 
отбасында ұр пақ тәрбиелеген 
ұлағатты жан дар. Әкеміз дүниеден 
өткенде қай ғырып тұрып анамызға 
арқа сүйегенбіз. Бүгінде ата-ана-
мыздың әрбір сөздері қымбат күй-
інде сағынышқа айналып жа тыр. 
Әкеміз екеуі балаларын жоғары оқу орындарында оқытып, 
барынша қарапайымдылық пен қанағатшылдыққа тәрбие-
леді. Адам бойындағы игі қасиет тердің барлығы біздің ата-
анамыздың бойынан табылып, бүкіл ауылға үлгі болған 
осындай кісілердің балалары болғанымызды ерекше мақтан 
тұтамыз. Анамыз  бүкіл әулетте немерелерінің тілімен Шәш 
мама атанып, өзінің ерекше тазалығымен, ағайын-туысқа 
қамқорлығымен ерекшеленетін. Күн өткен сайын сағынамыз, 
іздейміз, шүкіршілік етеміз.

Қолымыздан келетіні тек қана Алладан жатқан жеріңіз 
жайлы, жолдасыңыз иман болсын деп тілек тілейміз.  

Іздейміз,  өзіңізді сағынамыз,
Өмірдің заңдылығы, бағынамыз.
Шүкіршілік айтамыз, аңсағанда,
Өзің жаққан ошаққа жылынамыз, – дей отырып, аяулы 

анамыз Рәш Торғайқызының қонақасысы 29-сәуір күні сағат 
17.00-де, жүзі 30 сәуір күні сағат 11.00-де Абай ауылы, Абай 
көшесі, 66 үйде өткізілетінін барлық ағайын-туысқа хабардар 
ете отырып, қасиетті құранның ішінде болуға шақырамыз.

Сағынышпен еске алушылар: балалары мен немерелері.      

Қызылорда облыстық ке-
ңес беру диагностикалық орта-
лы ғы ұжымы орталықтың дәрі-
гері Жұмағұлов Қайрат Файз-
рах манұлына ағасы
Нартай Файзрахманұлының
қайтыс болуына байланысты 
қай ғысына ортақтасып, көңіл 
ай тады.

***
«Қызылорда облысы бой-

ын ша тексеру комиссиясы» 
мем ле кеттік мекемесінің ұжы-
мы осы мекеменің аппарат бас-
шысы Мұсахан Жұмаділ лаевқа 
әкесі

Сыздықтың
қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

ІЗДЕУ САЛАДЫ
Қызылорда қаласының тұрғыны, 1962 жылдың 23 

желтоқсанында туылған Джабаева  Кульсара Пазиловнаның 
2012 жылдың  28 қыркүйегінен бастап хабар-ошарсыз кетуіне 
байланысты апасы Идрисова Бибисара іздеу салады.

Қызылорда қалалық сотының 2016 жылдың 21 сәуірдің 
ұйғарымымен хабарландыру жарияланған күннен бастап 
3 (үш) ай мерзім ішінде көрген-білген кісілер болса, мына 
телефондарға хабарласуын сұраймын: 22-80-62, 8 775 127 27 
73, 8 705 131 32 46. 

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Төлеуова Гүлшат Әкімұлықпанқызының атына Қызылорда 

облысы, Жалағаш ауданы, Ақарық ауылындағы №124 орта 
мектепті 2000 жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ №328805 
аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА! 

Құрметті қала тұрғындары!  Ағымдағы 
жылдың 1 сәуірінен бастап қалалық қоғамдық 
көліктерде жол жүру билеттік жүйесі 
енгізілгенін хабарлаймыз.

Сондықтан жолақысына есептескенде 
кондуктордан өзіңізге тиесілі жол жүру билетін 
талап етуіңіз сұралады. 

Әкімшілік құқықбұзушылық туралы ҚР 
Кодексінің талаптарына сәйкес, қоғамдық 
көлікте жол жүргені үшін ақы төлеуден 
жалтарған жолаушыға 2 (екі) айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп 
соғатынын назарларыңызға жеткіземіз. 

Өз кезегінде, қалалық және қала маңына 
қатынайтын автобуста жолаушыларды 
билетсiз алып жүргені үшін тасымалдаушыға                       
5 (бес) айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде 
айыппұл салу көзделген.

Облыстық жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқармасы.
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Сбназар

«Digital Life» жобасының мақсаты – смарт-
фондар мен мобильдік қосымшалар ашатын 
мүмкіндіктер мен басымдылықтар туралы 
халықтың ауқымды тобының хабардарлығын 
арттыру. Жоба Қазақстанның 16 қаласын 
қамтиды және 2016 жылдың желтоқсанына 
дейін созылады. Жалпы «Digital Life» 
шеңберінде 90 оқытушы семинар мен 
шеберлік-сабақтары өткізілетін болады, 
оларға бірнеше мыңдаған адамдар қатысады.

«Digital Life» жобасы  өткен жылдың ма-
усым айында басталған және 7 ай ішінде 4 
мыңнан аса адам Қазақстанның 16 қаласында 
өткен шеберлік-сабақтарына, тренингтер мен 
акцияларға қатысқан және  іс  жүзінде барлық 
әлеуметтік топтарды – студенттерден бастап 
зейнеткерлерге дейін  қамтыған.  Биылғы 
жылы оқыту сабақтары Астанада, Алматы-
да, Қарағандыда, Шымкентте, Қостанайда, 
Ақтауда, Атырауда, Қызылордада, Өскеменде, 
Көкшетауда, Талдықорғанда, Павлодарда, Пе-
тропавлда, Таразда, Оралда және Ақтөбеде  
өтеді. Ол қалаларда  шеберлік кластары 
келесі тақырыптарда өтетін болады, мысалы 
«Оқытуға арналған мобильдік қосымшалар» 
- онлайн оқуға мүмкіндік беретін мобильдік 
қосымшалар туралы;  «Бизнеске арналған 
мобильдік қосымшалар» – қызметкерлердің 
жұмыстарын жоспарлауға, бақылауға, сондай-
ақ кәсіпорында коммуникацияны жақсартуға 
арналған мобильдік қосымшалар туралы. 

«Мобильді мемлекет» шеберлік-сабағы gov.
kz-қосымшасымен жұмыс істеуге үйретеді; 
«Мобильдік  қауіпсіздік» балалардың болу 
жерлерін бақылауға және оларды Интер-
нетте құқыққа қайшы контенттен қорғауға  
мүмкіндік беретін қосымшалармен танысты-
рады. Ал «Мобильдік медиа» тақырыбы бой-
ынша сабақтарға қатысу журналистер мен 
блоггерлерді қызықты онлайн-контентті 
жасауға арналған қосымшалармен жұмыс 
істеуге үйретеді.

Өткен жылы 50 жастан асқан 60 адамға 
смартфондарды пайдалануды үйреткен «Ата-
лар, апалар және смартфон» арнайы жо-
басы жалғасын табатын болады. Биылғы 
жылы бұл жобаның географиясы елеулі 
кеңейтілетін болады: ол 10 қалада өткізіледі 
– Астанада, Алматыда, Қарағандыда, Шым-
кентте, Қостанайда, Ақтауда, Атырауда, Та-
разда, Ақтөбеде және Павлодарда. Оның 
міндеті  50 жастан асқан қазақстандықтарды 
смартфондарды пайдалануға және  олар-
ды толыққанды өмір мен жарқын байланысу 
үшін заманауи мобильдік технологиялардың 
басымдылықтарына үйрете отырып, «сандық 
тосқауылды» жеңіп шығуға  үйретуден 
тұрады.  Апалар мен аталарды смартфонды 
қалай теңшеуге болатындығына, ең танымал 
GooglePlay және  AppStore қосымшаларын 
қалай пайдалануға, мессенджерлер мен 
әлеуметтік желілердің көмегімен байланысу 

үшін электронды 
поштаны және ак-
каунттарды қалай 
ашуға, сондай-
ақ денсаулыққа 
және бос 
уақытқа арналған 
қосымшаларды 
қалай пайдалануға  
болатындығына 
үйрететін болады. 
Биылғы жылғы 
мұндай алғашқы  
семинар Шым-
кент қаласында 
«Отырар» СК 
25 сәуірден 29 
сәуірге дейін 
өткізіледі. 

«Біз «Digital Life» жобасын қуана 
жалғастыратын боламыз, себебі ұялы 
байланыстың пайдаланушыларының та-
рапынан біздің бағдарламаға жоғары 
қызығушылықты көріп отырмыз. 
Смартфондардың таралу деңгейі өсіп 
отыр, 2015 жылдың қорытындысы бой-
ынша біздің компанияның желісінде 41% 
смартфондар тіркелген. Бұл ретте  олардың 
иелерінің өздерінің ақылды құрылғыларын 
олардың нақты мүмкіндіктерінің төрттен 
бірін ғана пайдаланатындары құпия емес. 

Сонымен қатар, «сандық тосқауылдың» 
шегінде пайдаланушылардың жарты-
сынан көбі қалады, себебі олардың 
құрылғылары коммуникацияның  заманауи 
технологиясының барлық басымдылықтарын 
пайдалану мүмкіндіктерін бермейді. Сол 
себепті де, біздің мақсатымыз –  білім алу, ішкі 
әлеуетін  және шығармашылық қабілеттерін 
дамыту үшін  смартфондар ашатын орасан 
зор мүмкіндіктерді  аша отырып, бұл «сандық 
тосқауылды» азайту» – деп атап өтті «Кселл» 
АҚ коммуникация бөлімінің басшысы Ната-
лья Еськова.

«Digital life» мобильдік сауаттылық бойынша
шеберлік-сабақтарының  екінші ауысымын ашты

Шеберлік-сабақтарының кестесін www.e-event.kz сайтынан білуге болады

Сатылады

Жедел түрде СНП 
- 50/80 су насосы саты-
лады.

Байланыс телефо-
ны: 8 777 451 41 60.

Хабарландыру

«Мұнай Оң  түс-
тік» ЖШС  «Pangea-
Engineering» ЖШС 
жобалаған «Юж-
ное Ровное кен 
орнының бағалау 
жобасына арналған 
қо сымшаға» ҚОӘБ 
жобасы Қызылорда 
облысы экология 
д е    п а р т а м е н т і н д е 
қарастырылуда жат-
қанын  қоғамға ха-
барлайды. 

Құжаттармен та-
нысу үшін барлық 
қоғамдық ұйымдар 
мен азаматтарға 
келесі телефон ар-
қылы хабарласуға бо-
лады:

8 (727) 3553808.

қыЗылорда облысындаҒы 
МҮлікті ЖарИЯ ету

барысы туралы

Қызылорда облысында мүлікті жария ету 
жұмыстары жалғасуда.

 2016 жылдың 27 сәуірдегі жағдайы бойынша 
Қызылорда облысында мүлікті жария етуге барлығы 
1402 өтініш 1664 жылжымайтын мүліктерді жария 
етуге берілген. Оның ішінде тұрғын емес үй-жайлар 
бойынша – 955 өтініш,  соның ішінде коммерциялық 
объектілер бойынша –785 өтініш, тұрғын үй бой-
ынша–709 өтініш. Келіп түскен өтініштер бойынша 
мүліктердің жалпы бағасы 12,7 млрд теңгені құрады. 
1184 өтініш  бойынша  жалпы құны 11,8 млрд теңге 
болатын 1409 объект жария етілген.

Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.

Мүлікті сыйға тарту шарты негізінде беру Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қыркүйектегі 
№1103 «Сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік 
құқығына ие болу қағидасын бекіту туралы» қаулысының 
(бұдан әрі - Қағида) талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Қағиданың 2-бөлімінің 3-тармағына сәйкес, мем-
лекеттік меншікке берілетін мүліктің иесі сыйға тарту 
шарты бойынша мемлекетке мүлік құқығын беру туралы 
ұсыныспен мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға 
не оның аумақтық бөлімшесіне, не облыстың жергілікті 
атқарушы органдарына жүгінеді.

Сонымен бірге, Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың 
және жеке тұлғалардың мүлікке құқығын сыйға беру 
шарты бойынша көрсетілетін қызмет ҚР Қаржы 
министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 285 бұйрығымен 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет реестріне енгізілуіне 
орай, ұсынылып отырған  нысандар облыс әкімдігінің 
2015 жылғы 24 шілдедегі №95 қаулысымен бекітілген 
«Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және жеке 

тұлғалардың мүлікке құқығын сыйға беру шарты бойынша 
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген Қазақстан 
Республикасының қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне сәйкес қабылданады.

Қызылорда облысының деңгейінде көрсетілетін 
қызметті беруші «Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының көрсетілетін қызметті берушіге сыйға тар-
ту шарты бойынша мүлік құқығын мемлекеттік меншікке 
беру туралы ұсыныс білдіруі. 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге келесі құжаттарды ұсынады:

сыйға тарту шарты бойынша мүлік құқықтарын мемле-
кетке беру туралы ұсыныс (бұдан әрі - ұсыныс);

жылжымайтын мүлік құқығына мемлекеттік тіркеу 
туралы ақпарат, жылжымайтын мүлікке техникалық 
паспорттың, жер учаскісіне сәйкестендіру құжатының, 

жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың 
(құқық белгілейтін құжаттарының) көшірмелері;  

көлік құралына техникалық құжаттың көшірмелері 
(егерде көлік құралы сыйға тарту шартының нысаны бол-
са);

берілетін мүлікке құны туралы деректер (бухгалтерлік 
теңгерімнен үзінді немесе бағалау туралы есеп);

мемлекеттік емес заңды тұлғалар:
құзыретіне Жарғыға сәйкес мүлікті иеліктен шығару, 

оның ішінде оны сыйға тарту бойынша мемлекеттік 
меншікке беру мәселелері жататын мемлекеттік емес заңды 
тұлға органының шешімі.

Жыл басынан Қызылорда облысы бойынша барлығы 2 
мемлекеттік  қызмет көрсетілді.

л.арЗыКулОВа,
 Қызылорда облысының қаржы басқармасы. 

Мемлекеттік мүлікті басқару
бөлімінің бөлім басшысы.

мүлікті сыйға тарту шарты негізінде 
мемлекеттік меншікке беру туралы

ерлiк Жолы

Биыл Чернобыль апатына – 30 
жыл. Осы тарихи оқиғаға орай 27 сәуір 
күні Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапханасының  
ұйымдастыруымен «Чернобыль 
жаңғырығы»  атты ерлік сағаты өтті.

Өткенді еске түсірсек, 1986 жылдың 26 
сәуірінде Украинада Чернобыль атом-электр 
станциясының төртінші электр  блогында 
жарылыс болып, сол маң дағы мыңдаған халық 
басқа жерлерге көші рілді. Радиоактивті түтін 
Еуропа ның 10-нан аса мемлекеттің 145 мың 
шар шы шақырым жерін ластады, кем дегенде 
5 миллион адам зардап шекті. Кейін Дүние-
жүзілік денсаулық сақтау ұйымы апаттан төрт 
мыңдай адам қаза тапты деп хабар лады. Көзге 
көрінбейтін бұл тажалды ауыздықтау үшін 
бүкіл Кеңес Одағына қараған республикалардың 
азаматтары қатысты. Өмір мен өлім арасында 
жүріп, көзге көрінбейтін қауіпті жау – атом реак-
циясын тұмшалау үшін мылтықсыз май данды 
бастан кешіргені шындық. Өздерін құрбан 
ете отырып Чернобыль апатының зардабын 
жоюға 800 мың адам, соның ішінде 32 мың 
қазақстандық қатысты, оның 800-ден астамы 
Қызылорда облысынан аттан ғандар. Бүгінде 
солардан 300 ардагер ғана қалды.

Аталған іс-шараға А.Байтұрсынов атын дағы 
№211 орта мектептің «Жас Ұлан» ұйымының 
мүшелері, Қызылорда қа лалық «Чернобыль» 
қоғамдық бірлесті гінің төрағасы Ж.Шахатов 
және Черно быль апатының ардагері А.Ау ке-
нов қа тысты. Оқушы лар пат риоттық тәрбиеге 

негіз делген өлеңдер, өз шығар машы лығы-
нан тақпақтарды жатқа айтып, ән шыр қап, іс-
шараның маңызын арт тырды. Қайсар, ардагер 
аға ларға өз кө кейлеріндегі сұрақ та  рын қой ып, 
олардың маз мұнды өмірі нен көптеген мағ -
лұматтар алды. Отан ал дындағы атқарған ер-
ліктері балаларға үлкен сабақ болды. Іс-шара 

соңында оқыр мандар «Чернобыль: кеше, бүгін» 
ат ты кітап көрмесін та ма шалады.

нағымжан СауЯЕВ.

Биыл Чернобыль атом электр станциясындағы ядролық апаттың орын алғанына 
– 30 жыл. Алапат апат зардабын жоюда батылдық жасап, бауырлас халыққа қол 
ұшын берген азаматтардың ерлігін жас ұрпақ мәңгі есте сақтауы керек. Осы мақсатта 
облыстық тарихи-өлке тану музейінде Чернобыль АЭС-ін залалсыздандыруға қа тыс қан 
қызыл ордалықтармен кез десу өтті. «Бейбіт өмірдің қаһар ман дары» деген атпен өткен 

басқосуға Әлиасқар Әукенов, Марат Қожақов, 
Жұмабек Шахатов, Айтжан Ораз бақов сынды 
Чернобыль арда герлері қатысты. Сондай-ақ, 
олар мен жүздесу үшін мектеп оқушылары, 
студенттер келді.

Жиында жиналған көпшілік бүкіл әлемді 
дүр сілкіндіріп, адам затқа орны толмас қасірет 
әкел ген Чернобыль апатының тари хымен 
танысты. Олар апатты за лал сыздандыру 
үшін риясыз қыз мет еткен азаматтардың ерлі-
гіне таңдай қақты. Сондай-ақ жастар батыр 
ағаларына көкей дегі сауалдарын қойып, апат 
салдарынан қаза тапқан қаһарман дарды 
үнсіздікпен еске алды. 

Тарихқа шолу жасасақ, ХХ ғасырдағы ең ірі 
техногенді апат деп саналған жарылыс 1986 
жылдың 26 сәуірінде орын алған еді. Апаттың 
зардабын жоюға сол кездегі КСРО елдерінен 
600 мыңға жуық ерікті мен әскери қызметкер 
тартылса, оның 35 мыңы Қазақстаннан екен. 

Дәурен ОМАРОВ.

бейбіт Өмірдің қаҺармандары
байқау

ЖҮЗДЕН ЖҮЙРІК, 
МЫҢНАН ТҰЛПАР

А.Тоқмағанбетов атындағы мәдениет 
үйінде облыстық ішкі саясат басқармасы  
мен қалалық мәдениет үйінің қолдауымен, 
«Таным» қоғамдық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен  облыстық «Ұрпақ үні» 
өнер байқауы болып өтті.  

Байқаудың басты мақсаты – Абай мен 
М.Әуезов  мұралары шығармашылығын 
насихаттау арқылы қазақ тілі мен әдебиетіне, 
мәдениетіне жастардың ықыласын арттыру  
мен еліміздің рухани бірлігін нығайту болып 
табылды. 

Сайысқа мәдениет, білім, медицина, темір 
жол, заң және өзге де сала мамандарынан 
құралған командалар  қатысты. Байқаудың 
шарты бойынша бірінші кезеңде талапкерлер 
сахналық көрініс  көрсетті. Ол Абайдың өскен 
ортасы мен романдағы әйелдер тақырыбы 
қамтыды. Сонымен қатар М.Әуезовтің 
әңгімелері мен повестерінен үзінді қойылды. Ал, 
«Абай – қазақтың бас ақыны» деп аталған екінші 
кезеңде ақын шығармаларын нақышына келтіре 
жатқа оқу, оның шәкірттері туралы үзік сыр 
шерту және әндерін хор, дуэт, трио, квартет  пен 
квинтет болып орындау шарты қойылды. 

Осы байқауға Түркістан қаласынан келген 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық мұражайының директоры, филология 
ғылымдарының кандидаты, доцент  Жандос 
Әубәкір Қызылордада өтіп келе жатқан мұндай 
шаралардың тұрақты қатысушысы екен. 
Оның зерттеу тақырыбы да Абай, Мұхтар, 
Шәкәрімдерге арналған. Ол  жастардың 
арасында олардың шығармашылығы кеңінен 
насихатталып, тереңінен зерттелуі керек,  сонда 
қазақ халқының өшпес мұрасы өскелең ұрпақ 
бойына сіңеді дегенді алға тартты. 

 Байқауда арнайы құрылған сарапшылар 
тобы үміткерлердің өнерін бағалау кезінде 
жазушының шығармаларындағы көркем 
тілін, образдардың жасалу жолдарын жеткізу 
шеберлігіне, тіл байлығы мен біліктілігіне, сахна 
мәдениетін меңгеруге ерекше назар аударды.  
Шараға қатысушылар да бар өнерлерін ортаға 
салды. Сонымен облыстық өнер сайысының 
қорытындысы бойынша жүлделі бірінші 
орынды №101 мектеп ұжымы жеңіп алса, екінші 
орын Халыққа қызмет көрсету орталығы мен 
№136 мектеп ұжымына бұйырды. Ал, үшінші 
орынды «Мұрагер» мектебі, облыстық жұқпалы 
аурулар ауруханасы мен №8 мектеп ұжымы 
еншіледі. Сондай-ақ, ерекше өнерімен танылған 
жеке үміткерлер де түрлі номинациялар 
бойынша марапатталды. Жеңімпаздарға арнайы 
сыйлықтар мен Алғыс хаттар табыс етілді. 

  Сара ҚОрҒанбаЙҚыЗы.

Жуырда облыстық халық шығармашылығын 
дамыту және мәдени-продюсерлік орталығы мен 
Арал аудандық мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің ұйымдастыруымен «Мәңгілік елге – 
нұрлы жол» атты мәдени-үгіт бригадаларының 
облыстық байқауы болды.  

Арал ауданында өткен шараға аудан әкімі А.Мұхимов 
қатысып, өнерпаздарға сәттілік тіледі. Байқауға облыс 
аудандары мен Қы  зылорда қаласынан 9 мәдени-үгіт бри-
гадасы қатысты. Атап айтсақ, Арал ау данынан халықтық 
«Көңілашар», Қа залыдан «Жібек жолы», Қармақшы 
ауда нынан «Өрлеу», жалағаштық «Арай», Сырдариядан 
«Да ла дидары» және А.Тоқ мағамбетов ауыл дық клубы 
жа нын дағы «Алтын арай», Шиелі ауданынан «Сыр 
маржаны», Жаңа қор ғаннан «Дала жұл дыздары» мен 
Қызыл орда қалалық мәде ниет үйінен «Бірлік» мәдени-
үгіт бри гадалары көрерменге өз өнерлерін ұсынды. 

 Елбасының Жолдауын насихаттауға байланысты 
өткен шарада оған қатысу шылар заман талабына сай 
сауалдарға жауап беріп, көркемдік деңгейі жоғары 
қойылымдар көрсетті.

Байқау қорытындысында бас жүлдені Арал 
ауданынан «Көңілашар» халықтық көркемөнер мәдени-
үгіт бригадасы же ңіп алды. Ал жүлделі І орынды Шиелі 
аудан дық мәдени-шығармашылық орта лы ғы жанындағы 
«Сыр маржаны» және Жалағаш аудандық мәдениет үйі 
жанын дағы халықтық «Арай» өзара бөліссе, ІІ орынды 
Қармақшы ауданы мәдениет үйі жанындағы «Өрлеу» мен 
Жаңақорған ауданының халықтық «Дала жұлдыздары» 
үгіт-бригадалары олжалады. Таласты өткен ІІІ орын 
қазалылық «Жібек жолы», сырдариялық «Дала дидары» 
және облыс орталығынан барған «Бірлік» мәдени-үгіт 
бригадалары иеленді.

Сонымен қатар, Арал ауданы әкімінің алғыс 
хаттарымен Сырдария ауданы А.Тоқ мағамбетов ауылдық 
клубы жаны нан құрылған «Алтын арай» және Қар-
мақшы ауданының «Өрлеу» мәдени-үгіт бригадасының 
жетекшісі М.Бағатов, Жаңа қорған ауданы халықтық 
«Дала жұл дыздары» мәдени-үгіт бригадасының жетек-
шісі Қ.Арқабаев марапатталды. Сон дай-ақ, мәдени 
шараға атсалысқан барлық өнерпаздарға сый-сияпат 
табысталды.

нұрбек СаҒатҰлы.

мӘңгілік елге – нҰрлы Жол


