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Құрметті оҚырман!
«Қазпочта» АҚ-ның тасымалдау және тарату қызметі тарифтерінің 

өсуіне орай, басылымдарға жазылу бағасын көтермеу мақсатында 
«Сыр медиа» ЖШС 2016 жылдың 1 шілдесінен бастап «Қазпочта» 
АҚ қызметінен толық бас тартып отыр. Осы ретте «Сыр медиа» ЖШС 
өзіне қарасты басылымдарға 2016 жылдың екінші жартыжылдығына 
жазылу, жеткізу, тарату қызметтерін өз құзыретіне алатынын хабар-
лайды. 

«Сыр медиа» ЖШС-на қарасты газеттердің барлығына тек қана 
серіктестік өкілдері арқылы жазылу жүргізілетінін ескертеміз.

«Сыр медиа» ЖШС әкімшілігі.

баспасөз – 2016
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Сыр өңірінде соңғы жылдары өңдеу өнеркәсібі са-
ласы көрсеткіштері өсіп келеді. Бұл аймақ  эконо-
микасын әртараптандыру бағытында жүзеге асыры-
лып жатқан жұмыстардың нәтижесі деп түсінген аб-
зал. Оны облыстық индустриялық–инновациялық 
даму басқармасының келтірген көрсеткіштерінен анық 
байқауға болады.

Ағымдағы жылдың алғашқы тоқсанында 
өнеркәсіптің өңдеу өнеркәсібі саласында 28,5 млрд 
теңгенің өнімі өндіріліп, нақты көлем индексі (НКИ) 
өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 
114,1 пайыз құрап, өнім көлемі артқан (республи-
ка бойынша НКИ 100,3 пайыз). Өңдеу өнеркәсібі са-
ласы көрсеткішінің 14,1 пайызға жоғарылауына 
Индустриялық карта аясында іске қосылған жо-
балар мен бұрыннан жұмыс жасап келе жатқан 
кәсіпорындардың өнім көлемін былтырғы жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда едәуір арттыруы се-
беп болып отыр. 

Б.Нұрманбетов Жалағаш ауданы қазіргі Мақпалкөл 
ауылында дүниеге келіп, сонда өсіп, сонда еңбек етті. 
Еңбекпен есейіп, өркен жайып, үлгілі отбасы болды.

Өзінің жастық шағы туралы «Ата-анамыз – зейнеткер, 
46 сом зейнетақы алатын. Біріне жетсе, біріне жетпейді. 
Осы жағдай мені еңбекке ерте араласып, ерте есеюіме әсер 
етті» дейді. 1964 жылы сол ауылда өскен қызбен отбасын 
құрды. Әуелгі мақсат – қаржы мәселесі, оны адал еңбекпен 
тауып, отбасын ел қатарлы өмір сүруге жеткізу бола-
тын. Еңбекке ерте 17 жасынан араласқандықтан, қиыннан 
қашпады, ауырдан саспады. Ең алғашқыда жүк таситын 
көлік жүргізді. Кейіннен механизатор-комбайнер болды. 
Одан кейінгі жылдары совхозда елмен бірге тер төкті. Осы 
еңбектің арқасында 1968 жылы 23 жасында Қазақстан 
Орталық комитетінде ерекше еңбек еткен озаттардың 
есімі жазылатын «Алтын құрмет» кітабына енді. Бұл 
марапат оны қанаттандырып, еңбекке құлшынысын 
одан сайын арттырды.

Отбасында жұбайымен бірге 6 бала 
тәрбиелеп өсірді. Балалар өсіп, алды орта 
мектепті бітіргесін, жағдай күрделеніп, 
олардың жоғары білім алуына жағдай 
жасау керек болды.

– Балаларымының анасы Үмітай 
Оспанова он саусағынан өнер тамған 
іскер тігінші еді. Күндіз жұмысында, 
түнде үйде киім тігіп, екі жақты 
қатар алып жүруіне тура келді. Бала 
тәрбиесіне де үлгеріп жүрді. «От-
басы – шағын мемлекет» дейтін 
болсақ, оның ішкі тәртібі, бюджеті 
анасының міндетінде болды, – дейді 
ол.

Бақытбек пен Үмітайдың алты 
баласы да мектепті ойдағыдай 
бітіріп, Қазақстандағы ең таңдаулы 
жоғары оқу орындарынан әртүрлі 
мамандықтар алып шықты. Осы кезде 
жоғары оқу орындары бітірушілердің 
дипломын қолына беріп, «жұмысты 
өзің тауып ал» дейтін кезең басталды. Әкенің ақылы осы 
тұста балаға өте  қажет болды. 

– Менің ауыл шаруашылығының механизациясы сала-
сында арнаулы орта білімім, оған қоса өмірлік тәжірибем 
балаларымның ауыл шаруашылығының білікті маманы 
болуына септігін тигізді. Кешегі Кеңес үкіметі ыдырап, 
бұрынғы жүйе бұзылып, ауыл шаруашылығы өте қиын 
жағдайға тап болған 1994 жылдары біздің де отбасымыз 
ел қатарлы қиындықтарға тап болды. Айлап-жылдап ақша 
ұстамадық, еткен еңбегің қағаз жүзінде бар, аларға ақша 
жоқ. Қайта құрылған шаруашылықтар қарызға батып, алды 
банкрот бола бастады.

Отбасымызды қиындықтан алып шығу үшін, жаңа 
жағдайды тез түсініп, әрекет ету қажеттілігі туды. «Жеке 
кәсіп жасау керек» деген ойға бекініп, тәуекел еттік. 
Өнімділігі жоғары әрі сапалы күріш ақтайтын диірмен 
құрастырып іске қостым. Күріші барлардың ықыласын 
өзіме аудардым. Бұл кәсібім оңынан туып, отбасымыз-
да қайта өрлеу дәуірі басталды. Қолдағы бар малымыздың 
өнімін қалаға әкеліп сатып, табысымыз еселене түсті. 
Бұл жұмысты отанасы атқарды. Үш ұрпақтың бір-біріне 
жалғасып келе жатқан дәстүрі бар. Ол – отбасында үлкеннің 
ақылын тыңдау, алдыңа айқын мақсат қою, – дейді ол. 

Адал еңбектің арқасында үйі жанға, қорасы малға тол-

ды. Кең пейілі мен мол дастарқаны әр уақытта жаюлы. 
Осындай қасиеттер әр азаматтың басында болса, сөз жоқ, 
мемлекетіміз мерейлі, еліміз қуатты болатыны анық.

Қазір үш қыз тұрмыс құрды. Жағдайлары өте жақсы, 
ата-анаға да керегі осы. Немеренің алды мектепті «Ал-
тын белгімен», қазақтың әл-Фараби атындағы мемлекеттік 
университетінің туризм саласын үздік дипломмен бітірді. 
Үлкен ұлы Ербол 2013 жылы «Сарықасқа жылқы» фер-
мер қожалығын құрып, қазір өз алдына шаруашылығын 
жүргізіп отыр. Ортаншы бала Әліби «Ер-Әлі» шаруа 
қожалығын 2003 жылы отбасылық пай үлесімен 20 гек-
тардан құрды. Қазіргі уақытта жалпы егіс көлемін 2000 
гектарға жеткізіп, екі елді мекенді жұмыспен қамтып отыр. 

Соңғы жылдары қарамағындағы жерді Италияның лазерлік 
жер тегістейтін құралымен толық қайта өңдеді. Соның 
нәтижесімен биылғы жылы гектарына 80 центнерден 
өнім алып, облыста озат шаруашылық атанды. «Құрмет» 
орденінің иегері Әліби бір отбасының ғана емес, бүкіл ау-
дан мақтанышы.

Кенже ұлы Еркін басқаратын «Құрманбай ата» шаруа 
қожалығы 2011 жылы құрылды. Қазіргі уақытта жалпы егіс 
көлемін 900 гектарға жеткізіп, 40-50 отбасын жұмыспен 
қамтып отыр. Жыл қорытындысымен ауданның озат 
шаруашылығы атанды. Құдайға шүкір, балалары сенімін 
ақтады. Солардың арқасында елдің ортасында берекелі 
ғұмыр кешіп келеді.

 Отбасында әркім өз міндетін біліп, ортақ игілік үшін 
жұмылып жұмыс атқарғанда ғана жарастық салтанат 
құратынын айтқан Бақытбек аға өз әңгімесін:  

– Қазір еліміздің алдында сындарлы сәт туып отыр. 
Қалыптасып отырған қиын кезеңде жергілікті кәсіпкерлер 
Елбасы үндеген үдеден шығуы тиіс. Ауыл шаруашылығында 
белсенді қызмет атқарып жүрген шаруашылықтар ел-
халықтың еңсесін тіктеуіне қолдау көрсетуі жөн болады 
деп есептеймін, – деп қорытындылады.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.
Жалағаш ауданы.

ҚОЛДЫ 
БОЛҒАН 
ТЕЛЕФОН 
БҰҒАТТАЛАДЫ

Биыл сәуірде Бас прокуратура бастама-
сы бойынша Ішкі істер министрлігі аумақтық 
бөлімшелері мен ұялы байланыс оператор-
лары арасында ұрланған ұялы абоненттік 
құралдарды бұғаттау жөніндегі өзара іс-
қимылы туралы меморандумға қол қойылған 
еді. Бұл құжатты әзірлеуге және қабылдауға 
ұялы телефондардың ұрлануына байланысты 
қалыптасқан ахуал негіз болған.
Енді қолды болған байланыс құралдары жап-

пай бұғатталады, яғни өшіріліп тасталады. Осылайша 
ұрланған телефон жарамсыз болып қалады.

Қол жеткізілген келісім бойынша, ішкі істер ор-
гандары ұялы құралдары жоғалған жәбірленушілерге 
байланыс операторларының мекен-жайына ұялы 
телефонның жұмысын ІМЕІ-коды арқылы тоқтату, 
бұғаттау туралы өтінішпен жүгінеді. Оны жүзеге асы-
ру үшін абоненттің рұқсаты қажет. Ұялы телефон IMEI 
код арқылы өшіріледі. Жеке нөмірде құрылғының бүкіл 
мәліметі бар. Абоненттің қай жерде орналасқанынан 
бастап, sim картаның нөмірі мен моделі жайлы ақпарды 
қамтиды. Кодты байланыс құралының артында болма-
са, қорабынан табуға болады. 

Полицейлердің мәліметінше, бұл жаңашылдық 
бастапқы уақытта телефон ұрлығын 25 пайызға 
кемітуге мүмкіндік бермек. Осылайша Ішкі істер 
департаменті мен еліміздегі барлық операторлар те-
лефон ұрыларымен бірлесіп күреседі. Бүгінде бұл әдіс 
Түркия, Австралия, Франция, Германия және Украина 
сынды елдерде кеңінен қолданылады. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ҚАЛАМГЕРГЕ 
ҚҰРМЕТ КӨРСЕТТІ

Елбасы ақын, қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовпен 
кездесті.
Нұрсұлтан Назарбаев О.Сүлейменовті 80 жылдық мерейтойымен 

құттықтап, оның отандық зиялы қауымның көрнекті өкілі екенін атап 
өтті.

– Нағыз зиялы білімді ғана болып қоймай, ең бастысы, қуанышта 
да, қиын сәттерде де әрдайым жұртпен бірге болып, ар-намыстың 
үлгісін көрсетеді, сол арқылы халық бірлігі мен мемлекет қуатын 
сақтайды. Сіз «Невада-Семей» қозғалысын басқардыңыз және Семей 
ядролық полигонын жабу ісінде зор көмек көрсеттіңіз. Кейінгі жыл-
дары да жеңіл болған жоқ. Қазақстан шекарасының демаркациясын 
жүргізіп, тәуелсіздігін нығайту керек болды. Бұл істе де Сіздің үлесіңіз 
бар. Бүгінде зиялы қауым өкілдері мен бүкіл жастарымыз үшін үлгі бо-
лып отырсыз, – деді Мемлекет басшысы.

Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев отандық әдебиетті 
дамытуға айрықша үлес қосқаны үшін, сондай-ақ татулық пен 
азаматтық келісімді нығайтуға бағытталған белсенді қоғамдық қызметі 
үшін О.Сүлейменовке «Қазақстанның Еңбек Ері» Алтын жұлдызын 
тапсырды.

Мемлекет басшысы ақынға мықты денсаулық, отбасы бақытын 
және шығармашылық табыс тіледі.

О.Сүлейменов жоғары атақ берілгені үшін алғысын білдірді және 
бұл бүкіл Қазақстан әдебиетін қолдаудың көрсеткіші екенін айтты. Ол 
сондай-ақ өз шығармаларының барлығы халық пен елдің игілігін арт-
тыру ниетімен жазылғанын айтып, мемлекетімізге бақытты болашақ 
тіледі.

ӘЛЕМ ТАНЫҒАН 
АҚЫН

Қазақстанның халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты Олжас Сүлейменов 80 жасқа толды. Қайраткер-
қаламгерге Елбасының Жарлығымен Қазақстанның Еңбек Ері 
атағы берілді. 
Осыған орай Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 

кітапханасында шара ұйымдастырылды. Оған облыстық «Невада-
Семей» қоғамдық қозғалысы ардагерлер кеңесінің төрағасы А.Өтегенов, 
тарих ғылымдарының докторы Т.Сәтбай, филология ғылымдарының 
кандидаты Ж.Майгелдиева, зиялы қауым өкілдері мен оқу орындарының 
студенттері қатысты. 

Әдеби кешті ақынның «Адамға табын, Жер, енді»  поэмасынан 
үзінді оқыған Қызылорда гуманитарлық колледжінің студенттері ашты. 
Мұнан соң тарих ғылымдарының докторы Т.Сәтбай көрнекті қаламгер, 
қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов туралы, оның туып-өскен жері 
мен шығармашылығы жайында әңгімелеп берді. Шараға жиналған зия-
лы қауым өкілдері де ақын өлеңдерінің отты және қазақ жеріндегі соңғы 
жарылысты тоқтатуға дем беруші екенін ерекше атап өтті. 

Сонымен қатар кеш барысында ақынның өлеңдерін жас талапкерлер 
нақышына келтіре, жатқа оқыды. Шара соңында кешке жиналғандар 
ақынның 80 жылдық мерейтойына  арналған «Әлем таныған Олжас» 
атты кітап көрмесін тамашалады. 

Сара АДАЙБАЕВА.

ЕҢБЕКПЕН ЕСЕЙГЕН 
ЖАНДАР

«Ел арасындағы жарастығы мол отбасыларды 
дәріптейтін “Мерейлі отбасы” сайысына қатысуды мәртебе 
деп есептеймін.  Олардың өнегелі өмір жолдары мен ұрпақ 
тәрбиесіндегі жетістіктерін жастар арасында насихаттау ша-
ралары үздіксіз жүргізілуі керек». Бұл Жалағаш ауданының 
тұрғыны, өткен жылғы «Мерейлі отбасы» облыстық 
байқауының жүлдегері, Нұрманбетовтер отбасының отағасы 
Бақытбек ағаның пікірі.

ӨҢДЕУ САЛАСЫНЫҢ 
ӨРІСТІ ҚАДАМЫ

Елімізді индустрия-
ландыру – халқымызды жарқын 

болашаққа бастау екені мәлім. Сондықтан 
Елбасымыз шикізат өндіруші елден оны түпкілікті 

өңдеп, сыртқа дайын өнім түрінде экспорттайтын мемле-
кетке айналдыруды мақсат тұтып отыр. «Біз бастап отырған 

индустриалды-инновациялық дамудың екінші бесжылдығының 
басты міндеті – өңдеу өнеркәсібін шикізат саласының деңгейіне 

жеткізу, біртіндеп одан да асып түсу. Қазақстан әлемдік 
үздіктер аламанынан өз орнын иеленіп, өз несібесін 

алуы тиіс. Біз таңдаған индустрия мен инновация 
дамудың нұрлы жолы болып саналады», 

- деді Н.Назарбаев.

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Қарағанды академиялық музыкалық 
комедия театры Сыр өңіріне гастрольдік сапармен келді. Н.Бекежанов 
атындағы облыстық драма театр сахнасында қарағандылық өнерпаздар Ре-
сей режиссері Сузанна Цирюк әзірлеген “Ұйқыдағы ару” музыкалық бала-
лар ертегісін, Б.Березиннің “Күлше қыз”, И.Кальманның “Сильва” оперет-
тасын көрермен назарына ұсынды. Қырық жылдан астам тарихы бар бұл 
өнер шаңырағы еліміздегі мюзикл, оперетта және комедия жанрларында 
қойылымдар қоятын бірден-бір ұжым. Театр репертуарында 200-ден астам 
сахналық қойылым бар. Соның ішінде әлемдік классикалық опереттаның інжу-
маржандары И.Кальманның “Цыганский барон”, И.Штраустың “Веселая вдо-

ва”, Ф.Легардың “Проделки Ханумы” секілді туындылар бар. Академиялық 
музыкалық театр әлемнің 180 қаласын  гастрольдік сапармен аралап өнер 
көрсеткен.  

Қойылымдар Сыр көрермендерінің зор қошеметіне бөленіп, жоғары 
бағаланды. Өнер сапары  Қызылорда облыстық филармониясында театр 
артистерінің гала-концертімен аяқталды. 

Аида МҰХТАР,
ҚМУ-дың 2-курс студенті.

ҚАРАҒАНДЫЛЫҚТАР 
СЫР САХНАСЫНДА

Отбасылық бизнес ашуды көптен армандаған 
Камиля Елжанова өңірде әлі ешкім қолға алмаған 
тың кәсіпті тәуекел деп бастап отыр. Отбасы 
мүшелерімен ақылдаса келе ол алкогольсіз сусын 
өндірісін, оның  ішінде квас өндіруді қолға алған 
жөн деп тауыпты.  Осылайша, қала тұрғыны жу-
ырда «Арай» шағын ауданында квас өндірісін 
іске қосты. Айта кетейік, «Бизнестің жол картасы 
- 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында өндірісті іске қосқан кәсіп 
иесіне банктен алған несие пайызы мемлекет та-
рапынан субсидияланып отыр. Нақтырақ айтсақ, 
ол «Даму» қорының кепілдендіруімен «Сбер-
банкРоссии» АҚ облыстық филиалынан 12,5 
млн теңге несие алыпты. Қор оның 70 пайы-
зын кепілдендірген. Сусын өндірісін қолға алған 
жеке кәсіпкер несие қаражатына Башқұртстаннан 
қажетті құрал-жабдықтар мен шикізаттың 
бір бөлігін сатып алады. Айтуынша, жаңадан 
ашылған шағын цехтың өндірістік қуаты тәулігіне 
500 литр сусын шығаруға жетеді. Нақты кезеңде 
жергілікті квас сусыны көлемі 1,5 литрлік құтыға 
құйылып, нарыққа жол тартып жатыр. 

– Біз бизнестің қай түрімен айна-
лысқанымыз жөн деген сауалдың 
төңірегінде көп ойландық.  Ақыры су-
сын өндірісіне тоқталып, «Даму» қорына 
бардық. Қордың кепілдендіруімен 
қажетті несие алып, өз идеямызды 
жүзеге асырғанымызға қуаныштымыз. 
Әрине, өндірістің алғашқы кезеңінде 
оңай болмасы анық. Өйткені, өнім 
өндіру бар да, оны тұтынушыға 
жеткізу бар. Сондықтан, 
өнімді сатуды бір жүйеге 
келтіру мәселесін қолға алып 
отырмыз. Бәсекелестермен 
салыс тырғандағы басым 
көр  сеткішіміз – сапа мен 
өнім бағасының нарықтан 
төмендігі, – дейді кәсіпкер 
Камиля Елжанова бізбен 
әңгімесінде.  

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

бастама

ЖАҢА ӨНДІРІС ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ



Өмір заңы мүлдем өзгеше, бәрі 
өзің ойлағандай бола бермейтіні 
бар. Алғашында жоғары оқу ор-
нын тәмамдаған соң  ол «меке
мелердің бірінде еңбек етіп, жұрт 
қатарлы несібенәпақамды та-
бармын» дегенді. Қайдаан?!.
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Брифинг

ЖАЛПЫХАЛЫҚТЫҚ 
АШЫҚ ДИКТАНТ

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
кітапханасында Тәуелсіздіктің 25 жылдығы 
мен «Мәңгілік Ел» патриоттық актісіне 
арналған жалпықазақстандық ашық дик-
тант жазу шарасы өтті.    Оған мемлекеттік 
қызметкерлер, этномәдени бірлестік өкілдері, 
қоғам қайраткерлері, жастар ұйымдарының 
белсенділері мен оқушылар, студенттер мен 
қала тұрғындары қатысты. Жалпы, бұл 
шараға облыс бойынша 1000нан аса адам 
қамтылды. 
 Бұл ашық диктант жазудың мақсаты – «Мәңгілік 

Ел» патриоттық актісін насихаттау арқылы 
мемлекеттік тілді білуге ерік-жігерді арттыра от-
ырып, қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру, 
қоғамдық келісім мен ел бірлігін нығайту. Сонымен 
қатар мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту 
және оның қоғамдық маңызын арттыру, тұрақтылық 
пен сауаттылықты арттыруға маңызы зор. 

Шараны облыстық «Қоғамдық келісім» КММ 
директорының орынбасары Рахима Ахметова 
ашып, маңыздылығы мен мазмұны жайына кеңінен 
тоқталып өтті.  

Одан әрі конверт ашылып, оқылатын мәтін 225 
сөзден және 17 абзацтан тұратыны айтылды.  Мұнан 
соң барлық облыс арнайы бір желіге қосылып, бір 
уақытта ашық диктантты жазуды бастады. Диктант 
мәтінін №10 дарынды балаларға арналған облыстық 
қазақ-түрік лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Гүләйім Байназар оқыды.

Ашық диктант жазылып болған соң, Аста-
на қаласына жолданады. Ал сауатты және әдемі 
жазылған жұмыстар арнайы жинаққа енеді. Сонымен 
қатар  дипломдар мен Алғыс хаттар табыс етіледі. 

Айта кетейік, бұл бастаманың әлеуметтік 
желілердегі сауатсыздыққа ұшыраған жастар үшін 
де берері мол болмақ. 

С.ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

ТИІСТІ ЖҰМЫСТАР 
ЖАСАЛЫП КЕЛЕДІ

Өңірлік коммуникациялар орталығында облыстық ветери-
нария басқармасының басшысы Е.Апетов журналистерге ар-
нап брифинг өткізді. Онда биылғы жылы аймақта эпизоотиялық 
ісшаралардың алдын алу мақсатында атқарылып жатқан 
жұмыстар жайы  айтылды.
Аса қауіпті 15 түрлі жұқпалы ауруларға қарсы ветеринариялық шара-

ларды жүргізуге тиісті қаражат бөлінген. Қазіргі кезде қала мен барлық 
аудандарға 3510,3 мың доза препараттар жеткізіліп, алдын ала егу 
жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ, жануарлардың 6 түрлі энзоотиялық 
ауруларына дәрі-дәрмектер сатып алынуда. Адам баласы мен жануарлар-
да кездесетін сарып індетіне қарсы 103 мың бас МІҚ, 272 мың бас уақ 
мал тексеріліп, нәтижесінде 21 бас мүйізді ірі қара, 50 бас ауру уақ мал 
анықталған. Бұл ауру мал ветеринариялық-санитарлық талаптарға  сәйкес 
сойылды. Сонымен қатар қазіргі күні бекітілген жоспарға төрт түліктің 
белгілі бір сандарына бірдейлендіру шарасы жасалды. Ал веб-порталдық 
базада 263 мың бас МІҚ, 646 мың бас уақ мал, 36 мың түйе, 89 мың 
жылқы, 2 мың бас шошқа тіркелген. 

– Еліміз ДСҰ-ға кіруіне байланысты шығарылатын өнімнің сапасы мен 
облыс көлемінде эпизоотиялық тұрақтылықты сақтаудың маңызы ерекше 
болып тұр, – деді басқарма басшысы брифингте. Бүгінде ветеринариялық 
анықтамалар «Бірыңғай автоматтандырылған басқару жүйесі» бойын-
ша іске асуда. Сондай-ақ, өткен жылы облыстық мәслихаттың 35-сессия-
сында «Қызылорда облысының елді мекендерінде иттер мен мысықтарды 
асырау және серуендету, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және 
жою» қағидасы қайта бекітіліп, алғаш рет «Қызылорда облысының 
елді мекендерінде жануарларды асырау» қағидасы құпталған. Аталған 
қағидалар басшылыққа алынып, жүйелі жұмыстар жасалып келеді. Осы 
орайда басқарма  тарапынан итке паспорт жасалып, барлық аудандарға 
да жіберілген. Биылғы жылы қаңғыбас иттер мен мысықтарды жоюға 
байланысты қаражат бөлініп, олар типтік жобадағы мал көмінділері мен 
инсениратор пештеріне салынған. Айта кетейік, облыс көлемінде мал 
көмінділерінің жалпы саны 146 болса, оның ішінде 69 типтік жобада және 
40 мал өлексесін өртейтін инсениратор пештері жұмыс жасайды. 

Жалпы, мал ауру түрін анықтау, оған емдік шаралардың уақытылы 
жүргізілуі, иесіз ит-мысықтарды аулаудың тиімді тәсілдері қарастырылып, 
осы бағыттағы жұмыстар жылдан жылға күшейіп келеді. Мәселен, аусыл 
ауруына қарсы Ресейде дайындалған  «А», «О», «Азия-1» үш валентті 
вакцина жылда тұрақты түрде бөлінуде. Сібір жарасы індетінің кадастрға 
тіркелген 67 ошағы бар болса,  оның 26-сы нақтыланып, арнайы қоршалып 
белгі қойылған. Облыс бойынша бекітілген жоспарға сәйкес 141 мың бас 
МІҚ мен 320 мың уақ малға көктемгі егу шаралары алдын ала жасалған.

Бастысы, облысты буферлік аймақтан шығару негізінде мал ба-
сын нақтылау, бірдейлендіру, вакцинациялау, мал қозғалысының кіріс-
шығысын анықтау мен бақылау тұрақты түрде ұйымдастырылуда.

Сара АДАЙБАЕВА.

Сонау 1995 жылы Қарағанды 
педагогикалық институтының «Еңбек, 
есептеу техникасы және информа-
тика» мамандығын алып шыққаннан 
соң алып ұшқан жүрек әп-сәтте басы-
лып қалды. Себебі дайын жұмыс орны 
тапшы, маман көп. Қай жаққа барсаң 
да – жұмыссыздық. Он ойланып, мың 
толғанып, бір тоқтамға келе алмай 
жүргенінде туған жері Тереңөзекте 
көзбен көрген оқиғасы Расул Есеновті 
қатты толғандырып жіберді. Сол бір 
ерекше қиын-қыстау шақта ауылдық 
жерлерде көмір тапшылығы қатты 
сезілетін. Қыс мезгілі түскен бой-
да халық атаулы безектеп, кейбір 
пысықайлары көмірді қаладан та-
ситын. Осы бір зәру мәселені жан-
жақты зерттеген Расул тәуекелге 
бел буды. Халыққа қызмет көрсетіп, 
бұл мәселені шешуге тырысты. Өзі 
білім алған Қарағанды қаласындағы 
дос-жарандарымен ақылдасып, 
уағдаласып, содан соң аудан әкіміне 
ұсыныс жасады. Сөйтіп 1999 жылы 
«Углесбыт» ЖШС-н құрып, оның 
құрылтайшысы және директоры 
қызметін қоса атқарды. 

Әрине, алғашқыда оңай болған 
жоқ. Кейде таң ата, кейде түн орта-
сында жеткізілген вагон-вагон көмірді 
ашық-шашық далада ұрлаушылар 
көбейді. Қаржысы жетімсіз кісілер 
көмірді қарызға алып жатты. 
Күндіз-түні қараусыз қалған көмірді 
күзетіп, ашық далада түнеп жатуға 
да тура келді. Не керек талай-талай 
қиындықтарды бастан кешірді. «Көш 
жүре түзеледі» демекші, кейіннен бәрі 
қалыпқа түсе бастады. 

Мекеменің жұмысы жанда-
нып, аудандағы барлық мектеп-
тер, бюджеттік және бюджеттік емес 
мекемелерді, оған қоса аудан халқын 
отын-көмірмен толық қамтамасыз 
ете бастады. Ауданның әлеуметтік, 
мәдени-көпшілік өміріне белсе-
не араласып, қайырымдылық шара-
ларына қатысты. Мұқтаж жандарға, 
мүгедектерге, әлеуметтік жағынан 
аз қамтылған отбасыларға қаржылай 
көмек көрсетті. Жас өнерпаздарға, 

спортшыларға демеушілік жасады. 
Қызмет көрсету аясын кеңейту 

мақсатында «САК» ЖК мекемесі 

құрылып, сан алуан жұмыстармен 
айналысты. Тереңөзек кенті орта-
лығынан коммуналдық базар 
құры лы сын жүргізді. Бірқатар ба-
ла бақшаларының қосымша құры -
лыстарын, сондай-ақ елді мекен-
дердегі жол жөндеу, абаттандыру 
жұмыстарына атсалысты. 2008 жылы 
«Қызылорда-Жалағаш» күре жолы 
бойынан жанар-жағармай құю бекетін 
ашып, халыққа қызмет етіп келеді. 
Тереңөзек кенті тұрғындарына қызмет 
көрсету мақсатында азық-түлік және 
шаруашылық заттары дүкендерін 
ашты. Алдағы уақытта орталықтан 
базар ашуды жоспарлап отыр. Осы-
лайша Расул Есенов кәсіпкерлік 
көкжиегін кеңейтті. 

Халыққа қызмет көрсетуде жеткен 
жетістіктері оны алға жетеледі. Аудан 
халқы зор сенім білдіріп, Сырдария 
аудандық мәслихатының депутаты 
етіп сайлады. Аудандық мәслихаттың 
ІV-V шақырылымдарының депутаты 
ретінде сайлаушылар аманатын орын-
дау, көкейтесті мәселелерін шешу 
бағытында мол тәжірибе жинақтады. 

Жемісті еңбегі үшін әр жыл-
дарда Қазақстан Республикасы 
Президентінің Алғыс хаттарымен ма-

рапатталды. Сондай-ақ облыс, аудан 
әкімдерінің түрлі марапаттауларын 
және мерекелік медальдарды иеленді. 

Бүгінгі таңда халықтың зор 
сеніміне ие болып, облыстық 
мәслихаттың VІ шақырылымының де-
путаты болды. Төрт  баланың әкесі Ра-
сул жұбайы Гүлмирамен тату-тәтті 
өмір сүріп отырған жан. 

– Халыққа қызмет ету – басты 
мұратым, – дейді Расул Есенов. – 
Сол себепті қолымнан келгенше осы 
мақсат жолында аянбай еңбек ете 
бермекпін. 

Аудан халқының көкейтесті де 
өзекті мәселелерінің бірі – елді мекен-
дерді газдандыру жұмыстарына да 
белсене араласу мақсатында «Газ 
құрылыс Монтаж Қазақстан компани-
ясы» ЖШС-н құрып, тұрғын үйлерге 
газ құбырларын тарту жұмыстарына 
атсалыспақшы. 

Халық қалаулысы болып, көпшілік 
көңілінен шығу оңай емес. Алайда та-
лай қиындықтарды бастан өткеріп, 
қамал бұзар 40  жастан енді ғана асқан  
Расул Есенов елге қызмет етуден 
ерінбейді. 

                            
Мейрамбек ШІЛДЕБАЙҰЛЫ.

Сырдария ауданы.

Қызылорда облыстық тарихиөлкетану музейіне – 77 
жыл. Тарихы терең  музейде өлкеміздің таби ғаты, өнері, 
тарихы, мәдениеті жайлы сыр шертетін 11 зал бар. Му-
зей қарамағында үш филиал: Қы  зылорда қаласындағы 
«Ақмешіт музейі», Көркемсурет галереясы және Қар мақшы 
ауданындағы «Қорқыт ата» мемориалдық кешені жұмыс 
жасайды.
2015 жыл музей үшін құтты жыл болды. Аймақ басшылығының 

қолдауымен музей қайта жаңғыртылып, жаңа заманауи кейіпке енді.
Қазіргі таңда музей қорында 60 мыңға жуық экспонат бар. 11 

экспозициялық залға 6000-нан астам экспонат орналастырыл-
ды. «Археология», «Сыр өлкесінің әлеуметтік-экономикалық да-
муы (ХV-ХХ ғғ.)», «Тәуелсіз Қазақстан», «ІІ дүниежүзілік соғыс 
жылдарындағы Қызылорда облысы» залдары екі есе ұлғайып, 
экспозициялары кеңейтілді. Археология залы «Шірік-Рабат», 
«Жетіасар», «Жанкент», «Сығанақ», «Кердері» археологиялық 
кешендерінен табылған материалдарымен толықтырылды. Шірік-
Рабат қалашығынан (б.з.д. ІV-ІІ ғғ.) табылған алтын жапсырма-
лар, қола айна, жебенің ұштары, сүйек бұйымдар келушілерді бей 
жай қалдырмайды. Ортағасырлық Жанкент қалашығынан (ІХ-ХІ 
ғғ.) табылған құмыра, шырағдан, саптыаяқ, қақпақ, шығыр, зоо-
морфты ыдыс тұтқасы, т.б. Сығанақ қалашығынан (Х-ХVІІІ ғғ.) 
табылған сырлы керамикалық ыдыстар, құмыралар музей экспози-
циясын аша түсіп, халықтың қызығушылығын тудыруда. Кердері 
қалашығына тиесілі жануар типтес аузы ашылған қасқыр бейнелі 
көзді алтын сырға, күміс және мыс теңгелер, халцедоннан жасалған 
сасанидтік гемма ІІІ-VІ ғасырлардан сыр тарқатып тұр. «Сыр 
өлкесінің әлеуметтік-экономикалық дамуы (ХV-ХХ ғғ.)» залы қазақ 
хан-сұлтандары мен ақсүйек әйелдердің пайдаланған дүниелерінің 
көшірмелері, қару-жарақтары, зергерлік бұйымдар мен киім 
түрлерімен толықтырылды. «Тәуелсіз Қазақстан» залы Қазақстан 
халық Ассамблеясы және тәуелсіздікті алғаннан кейінгі өнеркәсіптің 
дамуы туралы мәліметтермен толықты. «ІІ дүниежүзілік соғыс 
жылдарындағы Қызылорда облысы» залы, Ауған соғысы, Чер-
нобыль апаты, Семей полигоны материалдары халық назарына 
ұсынылды. 

Музей осы күнге дейін адамды мәдени ортаға баулудың 
құралына айналып, компьютерлік технологияларға, яғни виртуалды 
әлемге қарсы тұратын кеңістік ретінде танылып келді. Қазіргі таңда 
музей қарқынды даму жолына түсті. Музей ісі жаңа компьютерлік 
технологиялармен бірге дамуда. Мультимедиалық презентация-
лар, сенсорлы моноблоктар, «Музеолог» бағдарламасы, т.б. осыған 
дәлел. Мысалы, әр зал LED телевизорлармен жабдықталған. Экспо-
зицияны ашатын видеоматериалдар қосымша құрал ретінде халыққа 
ұсынылып отыр. Фойелерде орналастырылған сенсорлы моноблок-
тар музей әлеміне виртуалды енуге, музей қорындағы зергерлік және 

этнографиялық бұйымдар коллекциясын және т.б. тамашалауға 
мүмкіндік береді. 

1977 жылы Халықаралық музейлер кеңесінің ХІ конференция-
сында 18 мамыр – Музей күні болып қабылданғандығы белгілі. Ме-
реке қарсаңында облыстық тарихи-өлкетану музейінің құрылғанына 
77 жыл толуына байланысты «Музей – халық мұрасының қазынасы» 
деген тақырыппен жылжымалы көрмелер, «Музейге сыйға тарту» 
сынды мәдени акциялар ұйымдастырылып келеді. 

Музей экспозициясына жаңа ғасырда музей құрылымына 
жаңаша көзқарас қалыптастырып, оның қорын, халқымыздың әлі де 
болса, талай жерде көміліп жатқан тарихын тірілтіп, ел арасындағы 
қас шеберлердің қолөнер туындыларын жинақтап, өз дәрежесінде ел 
игілігіне пайдалану, музей қызметін жетілдіру мақсатында жұмыс 
жасаған ардагерлер Т.Тоғызбаева, Г.Ибрагимова, Ұ.Нұртаева, 
Ұ.Әліпбаева, А.Нұржанова, К.Әлібекова, О.Избастеевалардың 
еңбегі жастарға үлгі.  

Музей қорындағы құнды жәдігерлер туралы «Сыр 
мұражайының ғажайыптары» атты альбом, суретші Р.Шегебаевтың 
шығармаларынан «Қорқыт менің жүрегімде» атты альбом-каталогы, 
Сырдың айтыскер ақындарының шығармашылықтарына арналған 
«Ғасырлар дастаны» атты топтама шығарылды. ҚР Тәуелсіздігінің 
мерейлі мерекесі қарсаңында республика суретшілері туындыла-
рынан «Тәуелсіздіктің сырлы бояулары» атты альбом-каталогы, 
Сыр елі қолөнер шеберлерінің ұлттық қолданбалы өнер туындыла-
рынан «Көненің көзі» атты кітабы, Қазақстанға еңбегі сіңген өнер 
қайраткері, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Қайырбай 
Зәкіровтің графикалық еңбектері өнертанушылар мен оқырмандарды 
бір қуантып тастады. Оған қоса «Мәдени мұра» бағдарламасы ая-
сында музейдің «Мәдениет және өнер» залының ауқымы кеңейтілді. 
Дүр Оңғар, Манап сияқты ақындардың саусақ табы тиген домбы-
ралар, бүкіл Түркі дүниесінің ұлы абызы Қорқыт заманынан келе 
жатқан қобыз, Сыр елінің бұлбұл әншілері Роза Бағланова, қазақтың 
Ақбаяны Мәдина Ералиева мен Батырхан Шөкеновтің халық алды-
на, киелі сахнада киген концерттік костюмдері, тағы басқа құнды 
жәдігерлер адам жанын тебірентпей қоймасы анық.

Жастардың музейге көптеп келуіне қарап, өлке тарихы мен 
халық мәдениетіне деген қызығушылықтары бүгінгі күнге дейін 
басылмағандығын байқаймыз. Қызылорда қаласының астана болған 
уақыты туралы деректер, ескі шағатай, парсы, араб әліпбиімен 
жазылған сирек кітаптар мен қолжазбалар, Түркі дүниесінің ұлы 
абызына айналған Қорқыт баба туралы мәліметтер, т.б. көпшілікті 
қызықтырып, музейге жетелейтіні анық.

Бақытгүл БЕКМАМБЕТ, 
облыстық тарихиөлкетану музейінің

директоры.

ЖОБА

ҚЫзЫЛоРДА обЛЫСЫнДА ЕСЕПТЕу 
АСПАПТАРЫ ЖоҚ ТҰТЫнушЫЛАР үшІн 

ЖЫЛуМЕн ЖАбДЫҚТАу бойЫншА 
КоММунАЛДЫҚ ҚЫзМЕТТЕРДІ ТҰТЫну 

ноРМАЛАРЫн бЕКІТу ТуРАЛЫ

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

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қызылорда облысында 
есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау бой-
ынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормасы бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шаралар-
ды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының
      әкімі                                    Қ. КӨШЕРБАЕВ.

Депутат ДиДары

УАҚЫТ ТАЛАБЫМЕН 
ҮНДЕСКЕН

МҰРАЛАРДЫҢ МӘҢГІЛІК МЕКЕнІ

Оның ішінде: өңдеу өнеркәсібі тамақ өнімдерінің өндірісінде 7,7 
млрд теңгенің өнімі өндіріліп, НКИ өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 22,3 пайызға артқан (оның ішінде, 42 030 тонна күріш 
өңделіп, НКИ 33,5 пайыз жоғарыласа, Индустриялық карта аясын-
да іске қосылған «Арал тұз» АҚ мен «Рза» АҚ-ның жобаларының 
арқасында йодталған тұз өндіру 17,9 пайызға, өңделген сұйық сүт 
өндіру 2,2 есеге өсіп отыр).

Жеңіл өнеркәсіп өндірісінде есепті кезеңде 64,2 млн теңгеге өнім 
өндіріліп, НКИ өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 100,1 
пайызды құраған. 

Негізінен жеңіл өнеркәсіп саласының  облыстың өңдеу 
өнеркәсібіндегі үлесі қаңтар-наурыз айларында 0,2 пайызын ғана 
құрап отыр.

Мұнай өнімдерін өңдеу саласында (бензин, солярка, мазут, 
сұйытылған газ) 1,2 млрд теңгенің өнімі өндіріліп, НКИ 109,4 пай-
ызды  құрады. Облысымызда мұнай өнімдерін өндіретін жылдық 
қуаттылығы 100 мың тонналық «Қызылорда аз тонналық мұнай 
өңдеу зауыты» (КМНПЗ) ЖШС жұмыс жасауда. Кәсіпорын тарапы-
нан қазіргі кезде мұнай өндірісі көлемінің төмендеуіне қарамастан 
жұмысшылар санын қысқартпай, өнім көлемін көтеру бағытында 
жұмыстар жасалуда. Алдағы уақытта зауыт басшылығы индустриялық 
даму бағдарламасы аясында мұнай өңдеу көлемін жылына 500 мың 
тоннаға дейін ұлғайтуды жоспарлауда.

Химиялық өнеркәсіп өнімдері саласында 2,5 млрд теңгенің өнімі 
өндіріліп, НКИ 129,6 пайызды құраған. Бұл салада облыс бойын-
ша үдемелі индустриялық даму бағдарламасы аясында жүзеге асқан 
Жаңақорған ауданындағы жылдық қуаттылығы 500 мың тонна күкірт 
қышқылын өндіретін «СКЗ-U» ЖШС және Қызылорда қаласындағы 
«Хуа Ю Интернационал в Кызылорде» ЖШС тұрақты түрде жұмыс 
жасауда.

Атап айтқанда, 2016 жылдың 3 айында «СКЗ-U» ЖШС-да 142,8 
мың тонна күкірт қышқылы өндіріліп, өткен жылмен салыстырғанда 
32,2 пайызға жоғарыласа, «Хуа Ю» ЖШС толық қуаттылықта жұмыс 
жасап, жергілікті мұнай өндіруші «ПетроҚазақстан Құмкөл Ре-
сорсиз» АҚ және «СНПС-АйДан Мұнай» акционерлік қоғамын 
қажетті химиялық реагенттермен қамтамасыз етіп отыр. Кәсіпорын 
2016 жылдың 3 айында 176,5 млн теңгенің 379,7 тонна химиялық 
реагенттерін өндіріп, өнім көлемін 6,3 пайызға жоғарылатып отыр. 

Негізінен кәсіпорынның жылдық қуаттылығы 2000 тонна 
химиялық реагенттер өндіру.

Резеңке және пластмасса бұйымдары өндірісінде 1,0 млрд 

теңгенің өнімдері өндіріліп, НКИ өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 46,8 пайызға артқан. Бұл сала бойынша облыс 
көлемінде пластикалық есік терезе шығаратын шағын цехтар мен 
полиэтиленді құбырлар шығаратын «Қуат» ЖШС мен «Қазақстанның 
Мұнай Химиялық «Кемикал» компаниясы ЖШС жұмыс жасауда. 

2016 жылдың І тоқсанында өндіріс көлемі «Қуат» ЖШС-да 
215,8 млн теңгені құрап, 3,6 есеге жоғарылап отыр. Өнім көлемінің 
жоғарылауына кәсіпорын өткен жылдың ұқсас кезеңінде тапсырыстың 
азаюына байланысты 58,7 пайыз қуаттылықта ғана жұмыс жасаса, 
биылғы жылы аудандандарды газдандыру жұмыстарына өндірген 
өнімдері пайдалануда.

Сонымен қатар, «Кемикал» ЖШС-да 821,2 млн теңгенің өнімдері 
өндіріліп, 33,5 пайызға жоғарылаған.

Металлургия өнеркәсібінің негізгі бағалы және түсті металдарды 
өндіру саласы бойынша 12,4 млрд теңгенің өнімі өндіріліп, НКИ өткен 
жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 2,2 пайызға артқан.

Бұл салада негізінен «Қазалы вагон жөндеу депосы» ЖШС, 
«Қазалы локомотив жөндеу депосы» ЖШС, «Ремпассажирвагон» 
ЖШС, «Сексеуіл локомотив жөндеу депосы» ЖШС темір жол сала-
сында қызмет көрсетуде. 

Құрылыс заттарын өндіру саласы бойынша 936,0 млн теңгенің 
өнімі өндіріліп, 2015 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда НКИ 2,7 
есеге ұлғайған. 

 Бұл саланың көрсеткіштерін жоғарылату мақсатында үстіміздегі 
жылдың 1 наурызында облыс әкімінің іс-шара жоспары бекітіліп, тиісті 
басқармаларға берілген тапсырмаларға сәйкес ағымдағы жылдың 3 ай-
ында құрылыс кірпіштерін өндіру 2,6 есеге, тауарлы бетон өндірісі 2,2 
есеге көбейді. Сондай-ақ, Индустриялық карта аясында 2015 жылдың 
желтоқсан айында іске қосылған «РМЗ Шапағат» ЖШС-ның жылдық 
қуаттылығы 35 мың шаршы метр құрайтын үй құрылыс комбинаты-
мен 2017 жылы 90 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы салынуы жоспар-
ланып отыр. 

Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде, 2016 жылдың І тоқсанында 
облысымызда өңдеу өнеркәсібі саласы барлық ауданда 100 пайыздық 
межеден жоғары көрсеткіштерге қол жеткізді. 

 «Өндірісті дамыту – елді дамыту, өндірісті нығайту – тәуелсіздікті 
нығайту. Сондықтан бұл салаға жұмсалған әрбір тиын, бұл бағытта 
істелген әрбір шаруа мәнді. Осыны көкейге түйіп жүрейік», - деген Ел-
басы тапсырмасын Сыр еліндегілер жете түсінуде.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ӨҢДЕу САЛАСЫнЫҢ 
ӨРІСТІ ҚАДАМЫ

Тарих қойнауын ақтарсақ, ұлтымыз һәм ата-бабаларымыз қиын-қыстау уақыттарда да 
тағдыр тауқыметіне төзіп, адастырмайтын бірлік жолын таңдағанын тани түсеміз. Ал аты 
аңызға айналған ел бастаған хандары мен билері, батырлары елдің амандығын, тыныштығын 
сақтауға мол үлесін қосқаны мәлім. Өйткені, өзара келіспеушілік пен дүрдараздықтар 
мемлекеттің шаңырағының шайқалуына, ел іргесінің сөгілуіне әсерін тизібей қоймайтын. 

Осындайда Мұса пайғамбардың қауымына берген Құдайдың сынағы ойға оралады. Алла 
Тағала: «Әй, Мұса, қауымыңа ескерт. Үш түрлі бәле жіберемін. Біреуін таңдасын. Біріншісі – 
зұлмат ашаршылық. Екіншісі – індет. Үшіншісі – елдің ынтымағын жойып, бір-бірімен алауыз 
қыламын. Біреуін таңдап, үш күннен соң жауабын беріңдер», – деді. 

Мұса еліне келіп, Алланың қаралы хабарын жеткізеді. Ел-жұрт мынаны естігенде 
төбелерінен жай түскендей болды. Ақсақалдар жиналып, кеңес құрды. Есеңгіреп қалған 
ақсақалдар алғашында алауыздықты таңдады, Құдай ашаршылық пен емі жоқ аурудан 
сақтасын деп шуласты. Сол кезде бір абыз:

– Алла ашаршылық жіберсе, бәріміз қырылып қалмаспыз. Талқаны таусылғандар тағдырын 
Аллаға тапсырсын. Тірі қалғанының тұқымы тірілер, орнында бар оңалар. Індет жіберсе де, 
Алла бәрімізді түгелдей қырмайтын сыңайлы. Бәрібір қарттардың бәрі өледі, жастардың 
ажалдысы өледі. Отбасы ала болса, кереге басы сайын бір бәле деген! Ел іші ала болса, жау 
шаппай-ақ, дауыл тұрмай-ақ құримыз. Жиған малың ұстағанның қолында, тістегеннің аузын-
да кетеді. Ұлымыз құл болар, қызымыз күң болар. Санымыз аз болсақ та, саз болып, жұмылған 
жұдырықтай бірауыздан Алла қалаған екі апаттың бірін қарсы алып, төзейік. Бетеге кетсе, бел 
қалар, бектер кетсе, ел қалар, берекең кетсе, нең қалар? – деп тоқтау салды. Сонда ақсақалдар 
ес жинап, осы байламға тоқтапты. Мұса қауымының таңдауын Аллаға жеткізді. Ұлық Алла 
елдің бірлігі мен ынтымағын таңдағаны үшін Мұсаны қауымына риза болып, қалған екі апат-
ты да жібермейді. Осыдан бастап халық арасында «Елдің ынтымағын ойламаған адам Алланы 
бір деп танымайды!» деген тәмсіл сөз тарапты.

Демек, ынтымақ пен бірлік – Алланың бізге берген нығметі. Бұл жөнінде Құрани Кәрімде: 
«Сендердегі әр бір нығмет Алладан» делінген. Ал қазақ халқы болса, «Бірлігі жоқ ел тозады, 
бірлігі күшті ел озады» дейді. Татулықтан асқан қымбат байлық жоғын еліміз ежелден түйсінген. 
Сондықтан, бертінде, яғни 1990 жылдары да жарасқан бірліктің арқасында Қазақстан халқын 
қиындық қыспағына ала алмады. Жүз отыз ұлт баласы қазақ шаңырағының астында жиналып, 

дүрдараз болмай, дүрлікпей, бір үйдің баласындай тату-тәтті ғұмыр кешуде. Бұл жетістік аянбай 
тер төккен Елбасының салиқалы саясатының жемісі екенін де ескеруіміз керек. Ислам дінінің 
де үндейтін негізгі ұстыны осы – елдің бірлігі мен бейбітшілігі. Алауыздыққа апарар кез кел-
ген әрекетті сөгеді. Мәселен, бүгінде, жасыратыны жоқ, кесірлі діни күштердің улы уағызына 
елітіп жүрген жастар пайда болды. Олар әке-шешесі намаз оқымаса, кәпірге теліп, бақилық 
болса, жаназасына қатыспай шатасып жүр. Керек десеңіз, қоғам арасында қауесет таратып, 
іріткі салатын сұмпайы топтардың серкелері түрлі атауларға ие шерулердің атын желеу етіп, 
Алланың бізге берген берекесінің шырқын қашырғысы келеді. Құрани Кәрімде: «Бастарыңа 
қандай да бір қиындық (сынақ) тап болса, ол өздеріңнен» – дейді. Демек, Алланың «Сабыр-
лылармен біргемін» – дегенін елемей, сабырлық танытпағандардың жағдайы мүшкіл болады. 
Басқа бір «Нахл» сүресінің, 112-аятында біздерге зиян келетін нәрселерді Мейірімімен баян-
дап қойған Алла Тағала: «Алла (ғибрат аларсыңдар деп) мынадай ауылды мысалға келтірді: 
Ол ауыл бейбіт, мамыражай еді. Ризық-несібесі жан-жақтан ағыл-тегіл келіп жататын. Алайда, 
ол ауылдың халқы Алланың осынау нығметтерінің қадірін біле алмады. (яғни, тұрақтылық пен 
рызық нығметіне, Алланың нығметтеріне күпірлік етті). Сөйтіп Алла оларға қылықтарының 
салдарынан ашаршылық және қауіп-қатердің шекпенін кигізіп, ащы дәмін таттырды» – деп ба-
яндайды. Міне, көрдіңіз бе, елде ынтымақ, ынсап болмаса, еткен еңбек жемісін бермейді. «Бақ 
та, тақ та таласқанға бұйырмайды, халықтық істе жарасқанға бұйырады» деп дана халқымыз 
текке айтпаған. 

Бізді берекесіз істерді әдетке айналдырудан Алла сақтасын! 
Құранда «Әли-Имран» сүресінің, 120-аятында «Егер сабырлы және тақуа (Алланың аза-

бынан қорқар) болсаңдар, олардың (яғни дұшпандардың) арам ойлары сендерге еш зиян 
тигізбейді» – дейді. Қазақ «Ынтымақсыз елді – ұрысы билейді. Ынтымақты елді – дұрысы 
билейді» – дейді. Сондықтан, қашанда ынтымақ пен бірлікті ту етіп, Алладан еліміздің 
көркейіп, мәңгілік бақытты ел болуын тілейік. 

Талғат ОМАРОВ,
ҚМДБның Қызылорда облысы бойынша өкілі,

орталық «АқмешітСырдария» мешітінің Бас имамы.

ТАТУЛЫҚ – АЛЛАНЫҢ БЕРГЕН НЫҒМЕТІ



Сыр өңірінің дамуына үлес 
қосқан, ұлағатты ұстаз, қалалық 

партия комитетінің хатшысы 
болған Зылиха Наурызбаеваның 

келіні
ШӘМШІҚЫЗЫ  ҰЛТАЙ

Сыр өңірінің дамуына  өзін
дік үлес қосқан, халыққа қадірлі, 
еліне елеулі бола білген Зылиха 
Наурызбаева 1920 жылы Қазалы 
стансасында теміржолшы отбасын
да өмірге келді. Стансадағы №66 
орыс орта мектебін, сосын  Алма
тыдағы Абай атындағы  пединс
титутты соғыстың алғашқы жылын
да бітірді. Сосын Қазалыдағы №17 
орта мектеп директорының оқу ісі 
жөніндегі орынбасары,  облыстық 
комсомол комитетінің  мектептер 
бойынша хатшысы қызметтерін 
атқарды. Жиырма жылға таяу уақыт 
қала мектептерінде  мұғалім, мектеп 
директорының оқу ісі жөніндегі 
орынбасары болып жемісті еңбек 
еткен Зылиха апа 1962 жылдан 
бастап облыстың қоғамдық
саяси өміріне белсене араласты. 
Облыстық атқару комитетінің бөлім 
меңгерушісі, қалалық комитеттің 
хатшысы қызметтерін атқарды. 
Облыстық партия комитетінің бюро 
мүшесі, қалалық кеңестің депутаты 
ретінде де талай әділдік іздеген 
жандардың өміріне араша түсті. 
Ол өзінің саналы ғұмырының он 
жылын балабақша бүлдіршіндерін 
тәрбиелеуге арнады. “Золотой 

ключик” балабақшасының 
меңгерушісі қызметін атқара жүріп, 
балдырғандарды балалар мекеніне 
ерте жастан қабылдау оларды 
білімге, білмекке тезірек үйрететіні 
және оны іске асыру жолдары 
жайында өзіндік ұсынысын білдірді. 
Абзал ана, ұлағатты ұстаз, қоғам 
қайраткері Зылиха Наурызбаева 
өзінің ұзақ жылғы қалтқысыз 
қызметі үшін “Құрмет белгісі” 
орденімен, бірнеше медальдармен, 
“Қазақ ССР халық ағарту ісінің 

үздігі” төсбелгісімен марапатталды.
Әсім мен Зылиха  төрт қыз, 

бір ұл тәрбиелеп өсірген ардақты 
әке, абзал ана. Олар балаларының 
жоғары білім алуларына, 
мамандықтары бойынша еңбек 
етулеріне мүмкіндік жасады. Зылиха 
ана өмірінің соңғы он үш жылында 
төсекке таңылып, ұл мен келіннің 
қолына қарап қалды.  Әрине, қиын, 
алайда келіні Ұлтай енесін баладай 
мәпеледі, оған келген досжаранды, 
таныстар мен туыстарды жаны 
қалмай күтті.  Алпыс жылдан астам 
уақыт отасқан қосағынан он үш 
жыл кейін қалып, биылғы жылдың 
басында, 96 жасында өмірден озған  
Зылиха ана  қыздарынан он екі 
жиен, жиырмадан астам жиеншар 
көрсе, жалғыз ұлы Әлімнен үш 
немере, соншама  шөбере көрді.        

– Тобылбаевтар отбасына 21 
жасымда келін болып түстім,– деп 
еске алады  Ұлтай Шәмшіқызы.– 
Өз атаанам өмірден ертерек 
озғасын ба мен атаенемді әке
шеше ретінде қабылдадым. 
Олар да мені қыздарындай 
мәпеледі. Білмегенімді үйретті, 
қателігімді кешірді. Мамандығым 
бойынша жұмыс істеуіме, жоғары 
оқу орнында оқып, білімімді 
жетілдіруіме мүмкіндік жасады.  
Атам  Әсім Тобылбаев кезінде Қаз 
ПИде сталиндік стипендиямен 

оқыған, оны бітірісімен соғысқа 
кетіп, ІІ топ мүгедегі болып оралған 
кісі. Ұзақ жылдар қаладағы І Май 
мектебін, облыстық білім бөлімін 
басқарды, педучилищеде мұғалім 
болды. Ол кісінің адамгершілігі 
мықты, не айтса да әділін айтатын 
кісі еді.  Ал  енем Зылиха туралы 
бір таңға әңгімелеуге болады. Мен 
қара шаңырақта атаенеммен отыз 
сегіз  жыл  бірге тұрыппын. Керемет 
келін болдым дей алмаймын, бірақ 
менің мақтаулы келін болуыма 
атаенемнің көп еңбегі сіңгенін, 
бойымдағы кей жақсы қасиеттердің 
солардан бастау алғанын және 
осындай дәрежеге жетуім олардың 
берген тәлімді тәрбиесі мен 
көрегендігінің арқасында екенін 
анық айта аламын.

Медучилищені бітіріп, 
мамандығы бойынша  емдеу 
орындарында жұмыс істеген, 
білімін жетілдіріп, ширек ғасырдай 
пединститутта бас маман болып 
қызмет атқарған, қазір өзі де 
зейнеткерлік жасқа жеткен Ұлтай 
Шәмшіқызы атаенесі жайлы 
мақтанышпен әңгімелейді. Өзі 
отағасы Әліммен бірге  үш бала 
тәрбиелеп, үш немере сүйіп отырса 
да атаенесіне деген ризалық сезімі 
мен сағынышы әр сөзінен  білініп 
тұрады. Демек, “жақсының  аты 
өшпейді” дегендейін, артында 
сағынар ұрпағы, еске алар 
замандастары бар адамның  есімі 
мәңгі жасары хақ.

«Сыр бойы» газетiнiң қосымшасы

Құдайдан басқа құдай жоқ, анадан басқа ана жоқ.
Жер – Ана, Отан – Ана, Ана – Ана.
Бүкіл әлемге, бүкіл адамзатқа, жер ортақ, аспан ортақ, күн 

ортақ, Ана – Ортақ. 
Ана адамзатқа Алланың сыйы, Алланың аманаты.
Жаннаттың кілті ананың табанының астында.
Бақыт Ананың табанының астында. 
Ардақтасақ ананы ардақтайық,
Мадақтасақ ананы мадақтайық.
Әлемдегі бар жақсылық күннің шуағынан
Ананың махаббаты мен жұдырықтай жүрегінің ұлылығынан. 
«Алдымен анаңды сыйла, тағы да анаңды сыйла, сосын тағы 

да анаңды сыйла, сосын барып атаңды сыйла», «Әуелі анаңа, 
тағы да анаңа, сосын тағы да анаңа жақсылық жаса», «Егер 
сені әкең мен шешең бір мезгілде шақырса, алдымен анаңа бар».

Анаңды сыйлағаның  бүкіл адамзатты сыйлағаның.
Міне, Тәңір, қасиетті құран  мен  Мұхаммед  пайғамбарымыз 

ананы осылай бағалайды, сыйлайды, қадірлейді, қастерлейді, пір 
тұтады. Себебі әйел – бәріміздің анамыз, жарымыз, қызымыз, 

қарындасымыз, апамыз, әжеміз. 
Кешегі қыз, бүгінгі келін, ертеңгі ана, арғы күнгі әже. 
Қазақ: «Келіннің аяғынан, шопанның таяғынан», «Жігіттің 

қосы оңбай, ісі оңбайды», «Жақсы жар – азаматтың бақыты», 
«Ақылды сұлу әйел – жеті қазынаның бірі» - деп бекер айтпаса 
керек. 

Отбасын  отбасы  етіп  отырған, әулетті әулет етіп 
отырған, елді ел, халықты халық, мемлекетті мемлекет етіп 
отырған да осы аналар – келіндер.

Отбасының киесі, құты, берекесі, ұйытқысы, 
ұйымдастырушысы, жарығы да жылуы да ана – келін.

Халқымыздың бар жақсы қазақи қасиеттерін, тілін, дінін, 
әдет-ғұрып, салт-сана, дәстүрін дарытушы, дамытушы, 
таратушы, қалыптастырушы, насихат тау шы және оның иесі 
де киесі де, шырақшысы да – әйел, ана, келін.

Өкінішке орай, қазіргі кезде қазақ тарихында бұрынды-соңды 
болмаған келеңсіз уақиғалар орын алуда.

Балаларының ата-анасын қарттар үйіне апарып тастауы, 
ата-аналардың бауыр етінен жаралған балаларын көзінің 
тірісінде жетімханаға өткізуі, тіптен көшеге де тастап 
кетуі, әрбір үшінші жас отбасының ажырасуы, балалардың  22  
пайызының некесіз дүниеге келуі, қазақ қыздарының өзіне-өзі қол 
салуы, бірнеше мыңдаған әйелдердің қылмыс жасап, түрмеге 
түсуі, тікен сымның аржағында дүниеге дүдәмал ұрпақ келтіруі 
адамның жанын түршіктіретін уақиғалар емес пе?

Осындай өзекті, өміршең, өткір, тағдырлы мәселелердің оң 
шешімін табуы келіндерге де тікелей байланысты екендігі сөзсіз.

Сондықтан облыстық ардагерлер кеңесі үстіміз дегі жылдан 
бастап облыста келіндердің байқауын, таңдауын, талдауын, 
зерттеуін, зерделеуін жүргізіп, жариялылығын жан-жақты 
қамтамасыз ететін болады.

Үлгілі, өнегелі келіндерді марапаттау, елге, халыққа 
насихаттау  үшін облыстық ардагерлер кеңесінде «Құрмет 
кітабы» ашылды, «Қазақтың келіндері-ай» дипломы белгіленді, 
«Үлгілі келін» алқасы бекітіліп, сыйлықтар дайындалды.

Биыл облысымыздың 15 келіні осы марапаттар мен сый-
сияпаттарға лайықты деп табылды.

Оларды мадақтау, марапаттау  шаралары Н.Бекежанов 
атындағы театрда  20 мамырда облыс жұртшылығы өкілдерінің 
қатысуымен өтеді.

Сейілбек  ШАУХАМАНОВ.

ҚАЗАҚТЫҢ КЕЛІНДЕРІ-АЙ!

КЕЛІННЕН БАҒЫ ЖАНҒАН
Ұзақ жылдар Шиелі, Сырдария, 

Жалағаш аудандарын 
басқарған мемлекет және қоғам 

қайраткері, соғыс ардагері  
Қонысбек  Қазантаевтың  келіні

ТЫНЫШТЫҚБАЕВА ШАРА

Өз еліне талмастан елу жыл
дай еңбек еткен Қонысбек  Қазан
таевтың есімі  Сыр жұртшылығына 
кеңінен таныс. Ұлы Отан соғы
сына қатысып, партиякеңес қыз
метінде, шаруашылық, одан аудан 
басшылығында болған Қонысбек 
жайында ел арасында  жақсы пікір 
қалыптасқан. 19631967 жылдары 
Сырдария мен Тереңөзек ауданын 
қосып басқарды. Алпыс жеті мен 
жетпіс беске дейін  Тереңөзек 
аудандық партия комитетінің 
бірінші хатшысы болды. Осы 
кезеңде ауданның әр шаруашылығы 
шын мәніндегі күріш фабрикасына 
айналды, ел тұрмысы көп түзелді. 
Сонымен қатар ауданның іскер 
басшысы халықтың әдебиеті мен 
мәдениетінің қамқоршысы бола 
білді. Сырдария ауданын басқарып 
тұрған кезінде Сыр сүлейлерінің бір 
алыбы Қуаныш Баймағанбетовке 
үй беріп, асқатығынан қарасты. 
Жалағашта басшылықта болға
нында  суырып салма ақын  Тө
леу бай Үркімбаевтың артында 
қал ған  мұраларын жинастыруға 
ықпал етіп,  ұрпағына қамқорлық 
жасады. Сондайақ, ауданда 

ақын Әбдікәрім Оңалбаевтың 
80 жылдығын дүркіретіп атап 
өту ге мұрындық болды. Туған 
ауылының орта мектебі мен  
көшесіне, аудан орталығының бір 
көшесіне ақын есімі берілді. Алғаш 
рет ақын Әбділда Тәжібаевтың елу 
жылдығы Қонысбек Қазантаевтың 
бастауымен Шиелі өңірінде аталып 
өткен болатын. Қазақстанның 
халық жазушысының содан кейінгі 
алпыс, жетпіс, сексен жылдықтары 
Сыр жерінде құрметпен тойланды.

Қырық жыл халық басқарып, 
сол халықтың алғаусыз құрме
тіне ие болған Қонысбек Қазан

таевтың өмірлік серігі Бағжанмен 
құрған отбасында өсіпөнген 
ұлқыздардың барлығы да жо
ғары білім алып, өз алдарына 
отау құрды. Өздері қалаған ма
ман дықтары бойынша халық 
шаруашылығының түрлі салала
рында жемісті еңбек етіп келеді. 
Бұл күндері олардың дені ұлын 
ұяға, қызын қияға қондырған, 
немере, шөбере қызығын көріп 
отырған жандар қатарында.

Жасы келген атаананы аялап 
бағу, оларға қалтқысыз қызмет 
ету – ұрпақ міндеті. Еліне елеулі, 
халқына қалаулы болған, көпшілік 
үшін Қонекең  аталып кеткен 
Қонысбек Қазантаевты білетіндер 
“келіннен бағы жанған” жан 
дейді. Айтса айтқандай, ол кісінің 
Бегім, Ғалым атты ұлдарының  
Қарлығаш, Закира есімді жарлары 
жайында көпшілік оң пікірде. Ал 
кенже баласы Ғанибектің өмірлік 
серігі Шара Тыныштықбаева  өзі
нің тындырымды ісімен, биязы 
мінезімен, жанашырлығы және 
қо   нақжайлылығымен жұрт жа
дын  да қалыпты. Терең өзек өңі
рін  де өмірге келіп, С.М.Ки ров 
атын дағы ҚазМУдың журналис
тика  факультетінің орыс бөлімін 
бітірген Шара Елтай қызы өзінің 
еңбек жолын облыстық “Путь Ле
нина” газетінде  тілшіліктен бас
тады. Аға тілші, бөлім меңгерушісі 
болып, облыс өміріне белсене 

араласқан Шара өзінің оқырманға 
ой салар сүйекті мақалаларымен, 
жүрек қылын шертер очерк
сұхбаттарымен көп шілік көңілінен 
шыға білді. 

Ойда жоқта ауыр кесел қар 
мағына ілініп, мәртебелі қыз
ме тінен ертерек кетуге мәжбүр 
бол ған атасы үшін Шара өз еркі
мен жұмысынан бас тартты. Бі
рыңғай атаенесінің күтіміне қа
рады.  Көргенін көңілге түйген, 
алмағайып кезеңдердің ыстық
суығын бастан кешіп, ащытұ
щысын  татқан зерделі жанның  
кейінгі ұрпаққа айтары аз болмаса 
керек. Сонымен қатар кезінде 
аудан басшысынан шынайы қам
қорлық  көрген жандардың зия лы 
жанға деген ықыласының  суыма
ғаны да анық. Бірі көңіл сұрап 
келсе, екіншісі өткен күндер елесін 
еске алуға, тағы бірі үлкен кісіге 
ауыл дәмін татқызуға, енді бірі 
ел басқарған қиын әрі қызықты 
кезеңдер жайында сұрауға келетін. 
Олардың бәріне де Шараның жылы 
қабағы мен шайтамағы дайын. Екі 
ұл, екі немере  сүйіп отырған Ғани 
мен Шара отбасында атаанасын 
үнемі еске алып, Құран бағыштап 
отыруды әдетке айналдырған. Бұл 
– перзенттік парыз, оны орындау 
міндет. Қазақи салтдәстүрді 
қалпында ұстауды ұрпақ санасына 
сіңіру де олардың айнымас  серігі.   

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ АРДАГЕРЛЕР КЕҢЕСІНДЕ
Достықтың, туыстықтың елшісі, екі жұртқа тілекші болып, жүзінен шуақ, жүрегінен мейірім 

төгілген, ата-енесін сыйлап, ардақтаған, халқының шынайы құрметіне, ақ батасына бөленгені 
үшін бір топ келіндерге «Үлгілі келін» атағы беріліп, облыстық ардагерлер кеңесінің «Қазақтың 
келіндері-ай» атты дипломымен марапатталады. Есімдері ардагерлер кеңесінің Құрмет кітабына 
енгізілді. 

ЕНЕСІНІҢ ТОПЫРАҒЫНАН...
Ұлағатты ұстаз, ақын, 

«Сырдария», «Ақ босаға», атты 
жинақтардың  авторы  Сәнімкүл 

Желдербаеваның келіні
ҚАМЫСБАЕВА  САЛТАНАТ

Өткен ғасырдың  елуінші 
жыл дарының бас кезінде Қызыл
ор да пединститутын бітірген 
Сә  німкүл Желдірбаева өзінің 
ал ғаш қы еңбек жолын арнайы 
жол  да мамен Қарағанды облысы 
Қар  сақбай ауданының Жезді де
ген ауылындағы орта мектепте 
қа  зақ тілі мен әдебиеті пәні мұға
лімдігінен  бастады. Араға уақыт 
салып туған жерге оралған Сәнім
күл Сырдың бас қаласындағы №26, 
1 Май  мектептерінде жас ұрпақты 
білім нәрімен сусын датты. Қы
зыл орда қыздар педучилище сін
дегі ұстаздық жолы елуінші жыл
дар дың соңғы жағынан бастау 
алып, 1992 жылға дейін созылды. 
Одан кейінгі бес жылдай уақыт 
ҚМУде бастауыш білім берудің 
методикасынан сабақ берді. 
“КСРО орта арнаулы  оқу орнының 
үз ді гі” белгісін иеленген Сәнімкүл 
апа көпшілікке жергілікті баспа
сөз беттерінде жарияланып тұра
тын сырлы өлеңдерімен, нәзік 
жыр ларымен жақсы таныс. Ақын, 
“Сыр дария”, “Ақ босаға” атты  
жи  нақ тардың авторы Сәнімкүл 
Желдер баеваның соңғы жазған дү
ниелері “Сырдария” жинағына ен

дірілді. 
Ұзақ жылдар бойы экономика 

саласында  жемісті еңбек еткен 
Нау  қанбек пен Сәнімкүлдің ша
ңы  рағында төрт бала өмірге 
кел  ді. Олардың бәрі де жоғары 
білім  ді, өз ортасына сыйлы жан
дар бол ды. Сәнімкүл апа олардан 
он немере, төрт шөбере сүйіп 
отыр. Әрқайсысының  өз орны, 
өзін дік әдетмінезі бар. Біш
кектегі политех никалық инсти
тутты бітіріп, телеком муни кация 
саласының май тал ман мама ны 
болған үлкен ұлы МирМыр за
бек тің педколледж оқыту шысы  
Сал танат Қамысбаеваны Нұрма

хановтардың ақ босағасынан  келін 
етіп аттатқаны кеше секілді еді. 
Содан бері де отыз төрт  жылдың 
жүзі ауыпты.

– Бір байқағаным, Салтанат 
үнемі күліп жүреді, өзі қонақжай, 
– дейді Сәнімкүл апа.– Осы  кезге 
дейін отбасында ұрыскерісті аң
ғармадым. Ұлым жұмыстан келеді 
де жуыныпшайынып дастархан 
басына жайғасады, тамағы дайын. 
Меніңше, күйеуін құрметтей біл
ген жан өзгелерді де сыйлай алады, 
өзін де сыйлата біледі. Менің ке
лінім осы топтан деп сенімді айта 
аламын. 

Ағайынтуыс Салтанатты “ене
сінің топырағынан” деп әзілдейді. 
Өзінің саналы ғұмырын мектепте, 
орта арнаулы және жоғары оқу 
орындарында жас ұрпаққа білім 
беруге арнаған Сәнімкүл апаның 
ұстаздық жолын келіні Салтанат 
сәтті  жалғастырды. Педагогикалық 
колледж оқушыларын отыз жыл
дан астам уақыттан бері орыс хал
қының  құнарлы да бай тілімен,   
көркем әдебиетімен сусындатып 
келеді. Бір әулеттің үлкен келіні 
ретінде енесі Сәнімкүлмен, қайны
қайынсіңлілері, келінкүйеу ба
ла  ла рымен,  олардың отбасы ла
ры мен, ағайынтуыспен сыйласу 
да Салтанатқа біраз міндет жүк
тейтіні анық. Кейінгі келген ке
лін дердің абысындарына қарап 
бой түзейтіні, күйеу балалардың  

жеңгесіне арқа сүйейтіні бесенеден 
белгілі. Сондықтан да әулеттің 
қара шаңырағын ұстап отырған 
ұл мен келінге артылар жүк жеңіл 
бол маса керек. Кешегі күнге дейін 
қайнысы Мұратбек пен келіні Нұр
сәуле, Бішкекте тұратын қайын
сіңлісі Гүлназ бен күйеу баласы 
Надыр, алматылық болып кеткен 
Гүлзия және олардың ұлқыздары 
Салтанаттың алдынан қия өткен 
емес. Бір тірлікке ниет етсе ал
дымен Мир мен Салтанаттың 
ал дынан өту, ақылкеңес сұрау 
олардың  бұлжымас қағидасына 
айналған. Төркін жұртпен сыйласу 
да, олармен жақсы қарымқатынас 
орнату да – қызға сын. Аллаға 
шүкір, ағайын баршылық, олардың 
әрқайсысының қуанышы мен шат
тығына ортақтасып, қайғысы мен 
ренішін бөлісуге уақыт табады. 

Ұлағатты ұстаз Салтанат Қа
мысбаева сырт көзге сырбаз, па
ра сатты, салмақты жан болып кө
рінгенмен, ошақ басында жанашыр 
ана, мейірімді әже, қайырымды 
абысын, әзілкеш жеңеше, қолы 
ашық көрші ретінде танымал. 
Әулеттің қара шаңырағына бас 
тіреп келгендер алдымен халқына 
жалынды жырларымен танылған 
ақын Сәнімкүл Желдербаеваға, 
со сын енесін жас баладай мәпе
леп отырған ұстаз Салтанат Қа
мысбаеваға бас иеді. 

СОҒЫС АРДАГЕРІНІҢ ТУҒАН ҚЫЗЫНДАЙ
Ұлы Отан соғысының, 

медицина саласының ардагері, 
Кеңесбай Қалиевтің көршісі, 

әлеуметтік қызметкер
САПАРОВА  АМАНКҮЛ

Сырдария ауданы Абай 
ауылында 1921 жылы дүниеге 
келген Кеңесбай Смағұлұлының 
балалық шағы Голоще киннің 
со ла қай саясатына тура келді. 
Қо лындағы талғажау қылып 
отырған азғантай малынан айры
лып, тұралап қалған ауыл адам
дарын жаппай қыры лудан Сыр
дың балығы аман алып қалды. 
Балалық шағы ауыр өткен Ке
ңесбай Қызылорда қаласындағы 
1 Май  жетіжылдық мектебін 
1937 жылы бітіріп, медицина 
училищесіне оқуға түседі. Оқуды 
ойдағыдай тәмамдап, денсаулық 
сақтау саласында жұмыс істеймін 
деген  құлшынысын Ұлы Отан 
соғысы іске асырмады. Майдан 
даласына жеткенге дейін талай 
қиындықтарды басынан өткерген 
фельдшер көптеген жараланған 
жауынгердің өмірін сақтап қалып, 

олардың қатарға қайта тұруына 
септігін тигізді. “Көрсеткен ерлігі 
үшін” медалімен, екі мәрте “Қызыл 
Жұлдыз” орденімен  марапатталған 
Кеңесбай Қалиев Жеңісті Берлинде 
қарсы алды. 19461960 жылдары 
КСРО Ішкі істер бөлімінің Вильнюс 
қаласындағы бөлім шесінде, Түр кі
менстанИран шека расында Кеңес

тер Одағы  мемлекеттік қауіпсіздік  
комитетінің шекара  округі 
комендатурасында қызмет етті. 

Алпысыншы жылдардың бас 
кезін де елге оралған Кеңесбай аға  
Қызыл орда пединститутына оқуға 
түсіп, бір жағынан “Қызыл крест” 
қоғамын бас қарады. Кеңесбай аға 
жұбайы Гау һармен бірге жоғары 
санатты үш дәрігер тәрбиелеп, 
өсірген үлгілі отағасы. Құтты 
орындарына қонған  қыздарынан 
өрбіген жиендер мен жиеншарлар 
на ғашы атаәжелерін мақтаныш 
етеді. Қы зылорда қаласының 
құр метті азаматы атанған Кеңес
бай  Қалиев  Ұлы Жеңістің 65 
жылдығына орай Мәскеуде өткен 
салтанатты шеруге қатысып қайт
ты. Қызылорда медицина коллед
жінің үздік студенттеріне аға атын
дағы стипендия тағайын далған. 

Елбасы қабылдауында болып, 
мерекелік медальды иеленген 
қарияға соңғы он жылдан бері 
көрші тұратын Аманкүл Сапарова 
қамқорлық жасап келеді. Оңтүстік 
Қазақстан облысы Ордабасы 
ауданында көпбалалы отбасында 

дүниеге келген Аманкүл күйеуі 
Әнәпияның жұмыс жағдайымен  
2006 жылы Сыр бойына қоныс 
аударады. Содан бері Кеңесбай аға 
мен Гауһар анаға қолынан келген 
көмегін жасап келеді. 

– Жаны жайсаң жақсы кісілер, 
– дейді Аманкүл.– Әжейдің өмірден 
озғанына да біршама уақыт болды. 
Атаның ақылкеңесімен колледж 
бітіріп, балабақшада тәрбиеші 
болып қызмет істеймін. Күніне бес 
сағат жұмыста боламын да қалған 
уақытымда Кеңесбай атаға көмек 
беремін. Ол кісі мені өзінің туған 
қызындай көреді. 

Тоқсанның төріне  шыққан, 
көкірегі халықтың баға жетпес дана 
сөздері мен  мақалдарына толы  
Кеңесбай аға Қалиевтің өмір жолы 
өнеге, өзі тірі тарих, тірі шежіре. 
Ол кісі өзінің ыстығы мен суығына 
төзіп, бар жағдайын жасап отырған 
Аманкүл  Сақыпназарқызына де
ген ризалығын жасырмайды. Өзі не 
туғанындай қарап отырған мейі
рімді жанның отбасына бақыт пен 
қуаныш тілейді.

ҚОС АТА-ЕНЕ ТӘРБИЕСІНДЕ БОЛҒАН
Ұлы Отан соғысының 

ардагері, облыстық қаржы 
басқармасында ұзақ жылдар 

қызмет атқарған Бименді 
Баймахановтың келіні

  ҚЫСТАУБАЕВА ӘЗИЗА

Жалағаш ауданы Ақсу 
ауылында 1923 жылы дүниеге 
келген Бименді Баймаханов 
әңгімешіл, шежіре кісі болатын
ды. Ол өзінің атасы Құлшық 
Бекбауылұлының заманында 
озық ойлы, ұзақ жылдар бойы 
Ақмешіт уезі, Байзақ болысында 
ел басқарған кісі болғанын, 
халқының қамы үшін бірнеше 
рет Ташкенттегі генерал
губернатордың қабылдауында 
болып, елдің мұңмұқтажын 
жеткізе білген жан екенін 
мақтанышпен айтып отыратын. 
Сонымен қатар ол өзінің бірге 
туған ағасы Мәдібай жайында да 
тебірене әңгімелейтін. Бименді 
Баймахановтың өзі де жастайынан 
талай қиындықтарды басынан 
өткерді. 1941 жылы соғысқа 
алынған өндір жас шекарашылар  
полкіне түседі.  Талайталай қанды 
шайқастарды басынан өткерген 

Бименді аға 1944 жылдың жазында  
Беларусь майданының құрамында 
ұрысқа кірді. Шығыс Пруссия, одан 
Польшаға енген жауынгер жеңісті  
Гердаун қаласында қарсы алды. 
Бірақ бұрынғы шекарашы Батыс 
Украина, Беларусь елдеріндегі 
кейбір әскери ісқимылдарға 
қатысып, елге 1949 жылы бірақ 
оралды. Аудандық қаржы  бөліміне 
есепші,  бас есепші қызметтерін 
тез игерген Биаға  отыз жылдай 
облыстық қаржы басқармасында 
ағаинспектор, меңгеру ші нің 

бірінші орынбасары, бюджет са ла
сының бастығы қызметтерін абы
ройлы атқарды. 

Бұл күндері өңірдің батагөй 
ақса қалы, Жалағаш ауданының 
құрмет ті азаматы атанған Бименді 
Баймаханов тың келіні Әзиза 
Тілеубергенқызының өзі төрт 
баланың анасы, 17 немеренің әжесі 
атанып отыр. Ұзақ жылдар бойы 
медбике болып, талай жандардың 
жанына жалау болған Әзиза 
өзінің қос атаененің тәрбиесінде 
болғанын мақтанышпен жеткізді. 

– Мен ең алғаш Мәдібай ата 
мен Гүлжаһан ананың отбасына  
келін болып түскенмін, – деп 
еске алады Әзиза. – ҚазМУдың 
рабфагін бітіріп, Қаратөбе, Шаған 
ауылдарындағы мектептерде 
қызмет еткен Мәдібай атам Ұлы 
Отан соғысы басталғанда Балтық 
жағалауы  республикаларын 
Одаққа қосуға арналған әскери 
қимылдарға қатысады. Белоруссия 
жеріндегі кескілескен ұрыс кезінде 
жараланып, жау қолына түседі. 
Талай қиындықты бастан өткеріп, 
Жеңістен бір жыл кейін елге 
оралған атам концлагерьде болғаны 
үшін ғана он жылға сотталады. 

Тектінің тұяғы емес пе, қанша 
қиындық көрсе де мойымаған атам 
қапастан келгеннен кейін мектепте 
мұғалім, аудан мекемелерінде 
басшылық қызметте болады. Менің 
бір байқағаным,   жастайынан бір
біріне серік әрі қамқоршы болған 
ағайынды жандардың үлкейгенде 
де еншілері бөлінбеді. Содан да 
болар мен екі отбасына бірдей 
келін болдым.  Бименді атам мен 
Айқын әжем мені көргенде балаша 
қуанып, бар жаңалықтарымен 
бөлісіп жататынды. Ойға алған 
істерін алдымен маған айтып, 
кеңесіп алатын. 

Өнегелі отбасының ыстығы 
мен суығына төзе білген, қос ата 
мен қос ененің риясыз алғысына 
бөленген   Әзиза Қыстаубаеваның 
бойынан қазақ келініне тән бар 
қасиетті табуға болады. Ол бір 
әулеттің, ағайынтуыстың ыстық 
ықыласына бөленген инабатты 
келіні, үлгілі енесі, ұлағатты 
әжесі ретінде талайлардың 
таңдайын қақтырғанды. Алайда, 
табиғатынан биязы мінезді, 
қарапайым жан өзгелерге паң 
қараған емес.

ҮЛГІЛІ ДЕ ІЗЕТТІ  КЕЛІН
Ұлы Отан соғысының ардагері, 
ұзақ жылдар ауылшаруашылық 

саласында қызмет еткен 
Дүйсенбай Мұсаұлының немере 

келіні 
ТЕМІРБЕКҚЫЗЫ ГҮЛІМ

Қазіргі Сырдария ауданы 
Шіркейлі ауылында 1924 жылы 
дүниеге келген Дүйсенбай 
Мұсаұлының балалық шағы өз 
тұстастары секілді ашаршылыққа 
тура келді. Әкесі Мұса колхозшы 
болатын, күріш, бидай егетін, 
анасы да ертеден қара кешке 
дейін еңбектен қол үзбеген. Бір 
сиырдың сүтін талғажау етіп, 
ағайынның  бірбіріне демеу 
болғаны арқасында аман қалыпты. 
1942 жылдың  тамызында 
18 жасында әскерге алынған 
Дүйсенбай Ашхабадтағы  полк 
училищесінде оқып, кіші командир 
атағын алды.  Одан соң Бұқараға 
келіп, 2 атқыштар  полкінде 
қызмет атқарды. Сосын Мәскеуге, 
Свердловск облысы Камышлов 
ауданына жіберіледі. Соғысқа 60 
армияның 248 атқыштар бригадасы 
құрамында кіші командир болып 
кірген Дүйсенбай Мұсаұлы талай 
қанды шайқастарды басынан 

өткерді. Украинаның  Сумск 
облысының бірнеше қалаларын 
азат еткеннен кейін, Днепрді 
қорғауға атсалысты. Сол соғыста 
ауыр жараланған Дүйсенбай ағаға 
бірнеше госпитальда қатарынан бес 
ай емделуіне тура келді. Майдан 
даласындағы  бірін бірі қырған 
қырғын соғыс жайлы айтуды 
қаламайтын  қария  бір ауылдан 
майданға аттанған бір жылдың 
төлдері, яғни өзінің құрдастарынан 
16 жігіттің 4і ғана аман келгенін, 

бір ауылдан аттанған 300 жанның  
жартысы ғана оралғанын күрсіне 
еске алатын. Майданнан жаралы 
болып оралған жауынгер еңбекке 
белсене араласты. Жеңіс туының 
желбірегенін ауылда естіді. 
Әбдікәрімқызы Базаркүлмен  бас 
қосып, алпыс жылдай  татутәтті 
өмір сүрді. Отбасында тоғыз бала  
өмірге келді, олардан отыздан 
астам немере, елуге тарта шөбере 
сүйді. 

Егіс даласында ширек ғасырға 
жуық күріш дақылын баптаған 
Дүйсенбай Мұсаұлы әрдайым 
белгіленген межеден асып түсетін. 
Айналасындағылар жаралы 
жауынгердің еңбек десе жанып 
түсетін жанкештілігі үшін риза 
болатынды.  Тынымсыз еңбегі 
бағаланып, ол “Құрмет белгісі” 
ордені мен бірнеше медаль  
иеленді. 

Елге елеулі, ұрпаққа үлгі бола 
білген 92 жастағы Дүйсенбай 
ата бұл күндері  немересі Дархан 
Бақтыбайұлы мен  келіні Гүлім  
Темірбекқызының қолында 
тұрады.  Педколледжде білім алған 
Гүлім бес жылдан бері атасымен 
бірге бір шаңырақ астында 
өмір сүріп келеді. Алғашқыда 

бәрі қызық көрінетін, кіл жасы 
үлкейген жандар келетін, олар жәй 
келмейді, сынай қарап отыратын. 
Атасы оларға Гүлімнің немере 
келін екенін ескертіп, “балама 
сыни көзқараспен қарамаңдар, 
оның білмегені әлі жетерлік, кей 
кемшілігін  көрмейақ қойыңдар” 
дейтін. Намыстанып қалатын, 
атасының, қонақтың көңілінен 
шығуға ұмтылушы еді. Келекеле 
бәріне де үйренді.  “Қарты бар 
үйдің қазынасы бар” дегендейін, 
ақсақалды қарияның әр сөзі 
балалары үшін жазылмаған заң, 
оқылмаған кітап секілді. Келіні 
әркез атасының “қонақ несібесімен 
келеді, тамағыңды емес қабағыңды 
бер” деген сөзін жадында ұстап, 
оны орындауға ұмтылады. Үлкен 
кісі болғасын сәлем берушілер де 
көбейеді және олардың әрқайсысы 
әр уақытта келетіні бар. Атасынан 
бата алуды мақсат еткен немере 
келін келген қонақтың әрқайсысын 
жылы жүзбен қарсы алып, 
дастарханына жылыжұмсақты 
көбірек қоюға ұмтылады. Сонымен 
қатар өзінің балаларын үлкенді 
сыйлауға, құрметтеуге үйретіп 
келеді. Одан ұтпаса ешкімнің де 
ұтылмасын сезеді.

ӘЖЕ КЕЛІН АТА-АНАСЫНЫҢ АСЫЛ КЕЛІНІ
 Қызылорда халықтық  бақылау 

комитетінде, облыстық «Путь 
Ленина» газетінде ұзақ жылдар 

жемісті еңбек атқарған, 
Қызылорда облысының 

құрметті қайраткері Шайхислам  
Серікбайұлының  келіні

  БАЛЫҚБАЕВА  ГҮЛНӘР

Торқалы тоқсанға ту тігіп, 
қаламын әлі де қару етіп жүрген 
Шайхислам Серікбайұлының 
есімі сырбойылықтарға етене 
таныс. Ташкенттің теміржол 
техникумын, Қазақ мемлекеттік 
университетінің журналистика 
факультетін тәмамдап, еңбек 
жолын  Қазалы локомотив 
теміржол бөлімшесінде, одан әрі 
Қазалы аудандық, Қызылорда 
облыстық  комитеттерінде, 
халықтық бақылау комитетінде 
жалғастырды. Ұзақ жылдар бойы 
облыстық “Путь Ленина”, қазіргі 
“Кызылординские вести” газетінде 
жемісті еңбек етті. Екі тілде бірдей 
жазып, еркін сөйлейтін қазыналы 
қарттың ұрпағына айтары да 
жетерлік. Ол кісінің кезінде 
Елбасына бата бергенін жұрттың 
бәрі аңыздай ғып айтып отырады.  

Қазақ және орыс тіліндегі он
он бес кітаптың авторы атанған 
Шайхислам ағаның айтары да сан 
түрлі. Қазақ тіліндегі “Даналар 
мен даралар”, “Аңыз бен ақиқат”,  
“Көргендерім мен  білгендерім”, 
“Ардақтылар мен абзал жандар” 
атты жинақтарына енген 
туындыларының тақырыптары да, 
көтерер жүгі де сан алуан. Орыс 
тіліндегі кітаптарының өзі бір 
төбе. Сонымен қатар ол кісінің 
бірқатар шығармалары 2009 

жылы “Сырдария кітапханасы” 
сериясымен шыққан көп томдық 
құрамына бір том болып 
ендірілген. Республикалық “Иман” 
сыйлығының, Журналистер одағы 
сыйлығының иегері. 

Алпыс жыл отасқан зайыбы 
Үрзада Әбішқызы екеуі  үш қыз, 
екі ұл  тәрбиеледі. Қыздардың бәрі 
тұрмыста, үйлібаранды. Олардан 
өрбіген төрт жиен мен алты 
жиеншар нағашы аталарын үнемі 
іздеп тұрады.  Үлкен ұлы Асылхан  
теміржол институтын бітірген, жол 
бойында ревизор болып жұмыс 
істейді. Кіші ұлы  Әділхан Астана 
қаласында  ауданаралық соттың 
судьясы. Тоқсан жастың жалына 
иек артқан ақсақал екі ұлдан бес 
немере көріп отыр.     

Қызылорда облысының 
құрметті қайраткері атанған 
ардагердің қара шаңырағын 
Гүлнәр Балықбаева 1987 жылы 
келін болып аттағанды. Содан 
бері отағасы Асылхан екеуі ата
енесінің көңілінен шығу үшін 
барын салып келеді. Қызылорда 
теміржол бөлімшесінде  жетекші 
инженер болып қызмет істейтін 

Гүлнәр  өзгеге өзгешелеу әсер 
қалдыратын атасы жайында беріле 
әңгімелейді. 

– Енем  осыдан екі жыл бұрын 
қайтыс болған,– деп еске алады 
Гүлнәр.– Мінезі жұмсақ, аузын 
ашса жүрегі көрінетін анамыз, 
шыны керек, атамызбен екі 
ортаға көпір болатын. Ешкімнің 
лауазымына  қарамай ойын тура 
айтатын атам жайында кейде 
аңызға бергісіз әңгіме өрбитіні бар. 
Келін болып босаға аттағаныма 
отыз жылға таяды, осыншама 
жылдық келіндік тәжірибем бар, 
шүкір атамның көңілінен шығып 
отырмын деп бек айта аламын. 
Ең бастысы, атам көлгірсуді, 
өтірік айтқанды ұнатпайды, біз 
бәріміз де солай еткенді қалаймыз. 
Сондай жанға келін болғанымды 
мақтаныш етемін.

Иә, немерелерінің анасы, 
бір келіннің енесі болған Гүлнәр 
жайында қаламгер қарттың пікірі 
де оңды. Себебі,  бір әулеттің 
ыстығы мен суығына төзіп, бәрінің 
орайын келтіріп отырған жанды 
қалай мақтаса да жарасады.



Арал өңіріндегі Бөген 
ауылында дүниеге келген, 

балық аулаушылар 
бригадасында 

балықшы болған Әлипа 
Қамысбаеваның немере келіні 

ШАЙЫМБЕТОВА АИДА

Тоқсанның алтауына келіп 
отырған Әлипа Қамысбаева 
осы ғұмырында не көрмеді  
десеңізші?! Арал өңіріндегі 
Бөген ауылында  дүниеге келіп, 
он сегіз жасында “Аралец” 
кемесінің капитаны болған Әбу 
Ибрагимовке тұрмысқа шығады. 
Соғыс басталысымен майданға 
аттанған Әбу Сталинград май
данына қатысты. Осы шайқаста 
снаряд жарқыншағы тиіп, ессіз 
жатқан шағында өлдіге сана
лып, елге қара қағаз жіберіледі. 
Өлгендерді жинап жүргендер 
кеудесінде жаны бар Әбуді 
госпитальға жөнелтеді. Сөйтіп 
ауылға  қара қағаз бен “аман
мын” деген хабар қабаттаса 

жетеді. Елде қалған Әлипа бірі 
екі жаста, бірі әлі  жасқа жет
пеген екі ұлын абысынына 
қалдырып, балық аулаушылар 
бригадасымен бірге көк теңізге 
шығады.  Сөйтіп жүріп екі 
ұлынан бірдей айрылады. 1944 
жылы І дәрежелі “Ұлы Отан 
соғысы”, ІІІ дәрежелі “Даңқ” 
ордендері мен бірнеше медаль 
иегері танылған Әбу Ибраги

мов  балдаққа сүйеніп елге ора
лады. Қолынан келген жұмысты 
жатсынған жоқ. 1984 жылы  
өмірден озды. Ал, Әлипа бол
са ұзақ жылдар бойы балықшы 
болған, одан кейінгі жылда
ры әртүрлі мекемелерде түрлі 
жұмыстар атқарды. 

Әбу мен Әлипаның  шаңы ра
ғында Күлмараш атты қыз өсіп, 
бойжетті. М.Мәметова атындағы 
педучилищені бітіріп, Арал 
қаласындағы №86, Тасбөгеттегі 
№11 мектептерде жұмыс істеген 
ол қазір тоқсаннан асқан ана
сына  5 жиен, 26 жиеншар, 5 
шөпшек сыйлап отыр. Анасының 
күтіміне ұзақ жылдар бойы өзі 
қарады. Аллаға шүкір, қазір 
өзінің келіндері, немерелері бар. 
Немере  келіні Аида Шайымбе
това мен  шөбере келіні Мақпал 
Қайырды анасына қарауға қадап 
қойды. Обалы не, екі келіні де 
әжелерін жаны қалмай күтеді. 
Бір отбасында татутәтті өмір 
сүріп отырған  енелер мен 

келіндер жайлы айту ертегі 
іспетті. Алайда, қазақ халқының 
бойына сіңген бауырмалдық 
пен сыйластықты осы отбасы
нан көруге болады. Үлкен тұрып 
кіші сөйлемейтін, кіші тұрып 
үлкен жүгірмейтін қазақи мінез 
осы шаңырақтан анық сезіледі. 
Кіші келін Мақпалдың үйге 
келгеніне үш жылдай уақыт бол
ды. Әжесінің бар айтқанын екі 
етпейді, үстібасының  таза бо
луына, уақытылы тамақтануына 
назар аударады. Ол кісіге тәбеті 
тартқан тамағын істеп беруге 
жалықпайды. Қартайғанда бір 
бала болған әжесінің көңілінен 
шығуды мақсат еткен Мақпал 
қарияны жантәнімен күтеді, 
үлкенді шынайы сыйлаған  
жанның өмірде жолы боларына 
сенеді. Үлкеннің бар ықылысы 
батасында тұратынын жаны
мен сезінген Мақпал келін 
дәу әжесінің батасын алудан 
жалықпайды. 

НЕМЕРЕ, ШӨБЕРЕ КЕЛІНДЕРІНІҢ 
АЛАҚАНЫНДАҒЫ ӘЖЕ

ХАЛЫҚТАР ДОСТЫҒЫНЫҢ 
ДӘНЕКЕРШІСІ, ЕЛШІСІ

Облыстық партия 
комитетінің хатшысы, 

облыстық кәсіподақтар 
кеңесінің басшысы болған  

Николай Артемович 
Подольскихтің  келіні

САТКЕЕВА  АЙШАРА

Сыр бойын өзінің туған 
жеріндей көріп, елдің көркеюіне 
біркісідей атсалысқан, қазақпен 
құда болып, немере сүйген, 
өзі өскен ортасының әдет
ғұрпын, салтдәстүрін мойын
дап, халыққа қызмет жасаудың 
үлгісін көрсеткен азаматтардың 
бірі де бірегейі Николай  Арте
мович Подольских еді. Орын
бор облысының Марковка атты 
шағын селосында 1930 жылы 
төрт баланың кенжесі болып 
дүниеге келген Николайдың 
балалық шағы ауыр  кезеңге 
тура келді. Жетіжылдықты әр 
селоға көшіп жүріп бітірген 
Николай 1946 жылы Погра
минск ауыл шаруашылығы 
техникумына оқуға түсіп, 
кездескен қиындықтарға мойы  
май, 1949 жылы механиза
ция бөлімін бітіріп шығады. 
Башқұртстанның Хайбул
лин ауданы Ақжар совхо
зында алғашқы еңбек жо
лын бастайды.  Үш жыл Кам
чаткада Отан алдындағы бо

рышын өтеп, елге орала
ды. Шымкент облысындағы 
бір шаруашылықта механиза
тор, Қазалы ауданындағы ауыл 
шаруашылығы техникумында 
оқытушы қызметтерін атқарады. 
Орынбор ауыл шаруашылығы 
иниститутының агроно
мия факультетін сыртай оқып 
бітіргеннен кейін ол облыстың 
қоғамдықсаяси өміріне белсе
не араласады. Облыстық пар
тия комитетінде  ширек ғасырға 
таяу қызмет істеген, КСРО 
Орталық партия Комитетінің 
Ауғанстандағы кеңесшісі 
болған Николай Подольских 
екі “Қызыл Жұлдыз”, КСРО 
және Ауғанстанның “Халықтар 

достығы” ордендерімен, екі 
мемлекеттің отыздан астам ме
дальдарымен, қырыққа тарта 
Грамоталармен марапатталып, 
бірнеше рет облыстық, қалалық 
кеңес депутаттығына, облыстық 
партия комитетінің бюро 
мүшелігіне сайланған. Қазақтың  
байырғы даласы Орынборда 
дүниеге келіп, мәңгілік мекенін 
Сыр даласынан тапқан Николай 
Артемұлы өзінің ұлқызынан 
үш немере, төрт шөбере  сүйді. 
Ұлы Александрдың қалауы  
қазақ қызы Айшара Саткееваға 
түскен болатын. 1983 жылы 
Подольскийлердің шаңырағына  
келін болып түскен Айшара ал
пыс жыл отасқан атасы Николай 
мен енесі Нинаның соншалықты 
татулығына, бірбіріне деген 
махаббаттарын пәк қалпында 
сақтағандарына қайран қалатын. 
Атаенесімен бірге отыз жыл
дан астам уақыт бірге тұрса да, 
олардың өзгелер жайлы ғайбат 
сөз айтқанын, біреуді сырты
нан жамандағанын естімепті. 
Айшара атасының өзіне екінші 
әке болғанын, өз немерелерін 
адалдыққа, қарапайымдылыққа 
үйреткенін мақтанышпен айта
ды. 

Айшараны жұртшылық 
екі ұлттың ортасына тар тыл
ған алтын көпірдей көре

ді. Шындығында да, қазақ
тың бауырмалдығы мен 
қонақ жайлылығын, орыс хал
қы ның турашылдығы мен 
қара пайымдылығын бойына 
сіңір ген Айшара екі жақты бір
бірі мен туыстыруда көп еңбек 
сіңірді. Атасының төсек тартып 
жатқанындағы  мәпелеп күткені, 
келген қонақтарды жаны қалмай 
күткендігі, атасын қайтпас 
сапарға шығарып салардағы 
жұбанбай жылағаны көп есінде. 
Николай Артемовичтің  елге 
сіңірген еңбегінің  өлшеусіз 
екені рас. Алайда отбасында 
берекебірлік болмаса, жиналған 
абырой мен атақ, даңқ еш нәтиже 
бермесі анық. Шаңырақтың  
берекесінің молдығы болар 
қоғам қайраткерін қайтпас 
сапарға шығарып салуға әсіресе 
қазақ қауымы мол жиналды. 
“Әйел – үйдің  берекесі” деп 
тегін айтылмаса керек. Айшара 
жасы келген енесін әлі мәпелеп 
күтуде.    

Сыр жұртшылығының есін
де өзінің қарапайым да сынық 
мінезімен, атқарған нақты 
істерімен қалған Николай 
Подольскихтің өз ұрпақтарының 
санасында да мәңгі жасайты
ны ақиқат. Себебі, келіні Айша
ра атасын үнемі еске алып оты
рады.   

Ұлы Отан соғысының 
ардагері, ұзақ жылдар 

бірқатар аудандық, облыстық  
тұтынушылар  одағында 

басшылық  қызметтер  
атқарған  Тәнеш  Оразовтың 

келіні 
РАДЖАПБАЕВА  ДИНАРА 

«Өткен күнде белгі 
жоқ». Тоқсанның төріне қа
дам басқан Тәнеш ата Ора
зов өз замандастарының сиреп 
бара жатқанына налиды. Иә, 
уақыт тегершігін кері айнал
дыра алмайсың,  өзінің «талай 
қиындықты бастан өткердім» 
дегені бүгінгі ұрпаққа ертегі 
секіл ді көрінетіндей. Және 
өзінің, өз тұстастарының 
көргенін адам бала сының басына 
бермесін. Не көрмеді десеңші?! 
Балалық шағы ашаршылыққа, 
ел басына төнген ауыр сәттерге 
тура келген Тәнеш те өлместің 
қамытын ерте киді. Әкесімен 
бірге ерте тұрып, егін екті, ба
лалармен бірге мал қайырды, 

көппен бірге қолмен канал 
қазып, егістікке су әкелетін 
атызжаптарды жығылып кет
пейтіндей ыңғайластырды. Сөй
тіп жүргенінде соғыс басталды. 
Қырық бірдің желтоқсанында 
Армия қатарына шақырылды. 
Тәнештерді аз ғана уақыт 
дайын дықтан өткізіп, Сталин
град майданына жіберді. Даңқты 
62 армияның құрамында взвод 

командирі ретінде соғысқа бел
сене араласты. Тап осы ар
мия құрамында 3800дей қазақ 
жауынгері бар еді. Олардың 
жүзге жуығы Кеңес Одағының 
Батыры атағын алды. 

Жараланып, емделіп елге 
қайт ты. Тереңөзек әскери комис
сариатында біршама уақыт жұ
мыс істеді. Сосын облыстық 
тұты нушылар одағы бақылау
ұйым дастыру бөлімінде, Шие
лі, Арал аудандық сауда са
лаларына бас шылық жасады. 
Мәскеудегі Бүкіл одақтық жо
ғары сауда мектебін үздік бі
ті ріп, бірқатар аудандық, об
лыстық тұтынушылар ода ғында, 
«Главриссовхозстройда»,  қала
лық тамақтандыру саласында 
басшылық қызметтерде болды. 

«Сауда саласының акаде
мигі» атан ған Тәнеш Оразов

ты таныс тары «Интернацио
нал ата» деп әзілдейді. Оның да 
өзін дік себе бі бар, 2005 жылы 
Темір Тәнеш ұлымен отау құрған 
Динара Рад жап баеваның әкесі 

түркімен де, ше шесі кәріс қызы 
екен.  Заңгер ма мандығын алған 
Динара содан бері атасымен 
бірге тұрып ке леді. Атасының 
талай мінезқұл қына, тура сөзіне 
төтеп берген Динара әулетпен, 
олардың үл кенкішісімен  тон
ның ішкі бауындай араласып 
кеткен. Орысшақа зақша ара
ластыра сөйлейтін, не болса да 
ойын ашық айтатын ке лін өз 
атасына әбден үйреніскен. Екі 
жақ бірінбірі қасқабақтан та
ниды. Отбасында ержеткен екі 
ұл – ата мен келіннің ортақ қуа
ны шы. Ардагердің екінші ұлы 
Бо латтың келіншегі тәжік қызы. 
Тә неш ата өзінен өрбіген он не
мереден жиырмаға тарта шөбере 
сүйіп отыр. Өзіне қызмет жасап 
отыр ған келінінің ойындағысын 
жа сырмайтынын, өзін ерек
ше құрметтейтінін, ең басты
сы, адал екенін үнемі айтып от
ырады. Көпті көріп, көп жасаған 
ата ұрпағының болашағының 
жарқын болатынына  бек се
німді.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ АТАНЫҢ АДАЛ КЕЛІНІ

Ұлы Отан соғысының 
ардагері, ұзақ жылдар сурет 

салондарында қызмет істеген 
Василий Демченконың 
әлеуметтік қызметкері, 

қызындай болып кеткен
ЗИЯДІЛДАҚЫЗЫ  БАЯН

1919 жылы жеті баланың 
кенжесі болып өмірге келген  
Василийдің өмірі де соқтықпалы, 
соқпақты еді. 1939 жылы Ар
мия қатарына  шақырылды. 
Соғыс басталғанда ол арнайы 
жасақталған батальон құрамында 
Сталинград  майданына қатысты. 
Оның взводы үнемі алғы шеп
те болатын. Василий Демчен
ко талай жантүршіктірерлік 
оқиғаны бастан өткерді. Алай
да, оның есінде Бологое станса
сында болған мына оқиға мәңгі 
қалып қойыпты. Бұлар поезға 
отырғызылып жатқан үлкен 
кісілер мен балаларды, жаралы 
жандарды қорғауға тиесілі еді. 
Кенет аспан төрінен төнген неміс 

самолеттері поезды бомбылап, 
жердегілері   пулеметтен оқты 
қарша боратты дейсің.  Дәрменсіз, 
қарусыз жас балалар мен әйелдер, 
қарт кісілер мен жаралы жан
дар қынадай қырылғанын көрген 
кеңес жауынгерлерінің бойын
да жауға деген өшпенділік оты 
өрши түскенді. 1942 жылдың та

мызында Старая Русь стансасы 
маңында қырғын соғыс болды. 
Пулеметші Василий жау әскеріне 
қырғидай тиісті. Стансаға  
жақындай бергенінде бұған 
жақын жерге түсіп жарылған  
снаряд сол қолының жартысын 
жұлып кетті. Сөйтіп ол ұзақ емде
лу үшін өзге жаралылармен бірге 
поезға отырып, Қызылордадан 
бірақ шықты. Госпитальда Ва
силий Мария есімді медбикемен 
кездесті. Тойдан кейін әскери ко
миссариат оны Шиеліде әскерге 
шақырылғандарды дайындау 
ісіне жіберді. Соғыстан кейін 
Қызылордаға оралған В.Демченко 
сурет салонында көпшілікке 
қызмет көрсетуге алаңсыз кірісті. 
Мария екеуі қыз тәрбиелеп, одан 
екі жиен, екі жиеншар сүйді.

Өмірде талай қиындық көрсе 
де мойымаған Василий Демчен
ко өзіне қамқорлық жасайтын 
әлеуметтік қызметкерді құрмет 
тұтады. Оның өзіне қажетті зат
тармен қоса күнделікті газет

журналды әкеліп беретінін 
мақтанышпен жеткізеді. Өзі де 
бес баланың анасы болған, отыз 
жылға таяу уақыт әлеуметтік 
қызметкер болып сегіз жанға 
қалтқысыз қызмет көрсетіп  
жүрген Баян Ізтілеуова қарт 
кісілердің батасының өзі бір 
ғанибет екенін айтады.

– Әлеуметтік қызметкер деген
мен, ол кісі өзіңнің жақыныңдай 
болып кетеді екен, – дейді Баян 
Зияділдақызы. –  Екінші топ 
мүгедегі болса да Вася атай өз 
салмағын салғысы келмейді. 
Мені өз қызындай көріп, бар сы
рын ақтарып отырады. «Менің 
күтімім тап осылай болса, жүзге 
жететінім ақиқат» деп мәз бола
ды. Ол кісінің қуанышы ұзағынан 
болғанын тілеймін.

«Батамен ел көгерер» 
дегендейін, торқалы тоқсанның 
жетісіне жетіп отырған ақса
қалдың ақеден алғысына бөленіп, 
риясыз батасын алған жанның 
көсегесінің көгеретіні анық.

СОҒЫС АРДАГЕРІНІҢ БАТАСЫН АЛҒАН

Ұлы Отан соғысының 
ардагері, ұзақ жылдар 

құрылыс саласында  еңбек 
еткен Үсейін Ысқақовтың  

немере келіні
ӘЛИЕВА  ҒАЛИЯ

Үсейін ақсақал «Қырық жыл 
қырғын болса да  ажалды өлер» де
ген халық даналығын үнемі есіне 
алып отырады. Шындығында да 
алапат соғыста не көрмеді. Май
дан даласына кеше келген жас 
буынның бүгін оққа ұшқанын, 
өндірдей жастың  бір қолынан, 
болмаса бір аяғынан, не көзінен 
айрылғанын өз көзімен көрді емес 
пе? Сол күндер еске түскенде 
еріксіз күрсінетіні, өзінің зұлмат 
жылдардан аман қалғанына  
шүкіршілік ететіні бар. Тереңөзек 
ауданы Қаратөбе ауылында 1923 
жылы дүниеге келіп, 1942 жылы 
Армия қатарына шақырылған 
Үсейін Ысқақов өзінің қан май
даннан аман оралатынына 
шыны керек, сене қойған жоқ
ты. Алматы қаласында әскери 
дайындықтан өтіп, Қазан 

қаласына жіберілді. Одан соң  Са
ратов  қаласында орналасқан сер
жанттар даярлайтын полкта төрт 
ай әскери дайындығын одан әрі 
шыңдады. Сол жылдың қыркүйек 
айында бірінші рет неміс бас
қыншыларымен бетпебет жүз
дескендері есінде. Жасыраты
ны жоқ, кеңес жауынгерлерінің 
төртбесеуінде бір винтовка, пу
лемет ілуде біреу ғана еді. Осын
дай әділетсіз шайқаста алты жүз 
майдангерден үшеуіақ аман 
қалды. Олар да ауыр жаралы бо
латын. Соның бірі сырбойылық 

Үсейін еді. 
Саратов қаласының әскери 

емханасында, сосын Кемеров 
облысының ауруханасында сегіз 
ай емделген Үсейін Ысқақов май
дан даласына қайта жіберілді. 
1943 жылғы Курск доғасы үшін 
қанды қырғында аяғынан ауыр 
жараланды. Дала госпиталын
да төрт ай емделген жауын
гер майданға қайта сұранды. 
Украина жерінде жаңа қаруды 
қолдануға жаттыққан Үсейін 
өзінің полктаст арын артиллерия 
атуға үйретті.  Украина, Белорус
сия, Чехославакия, Венгрия және 
Австрия жерін азат етіп, жеңісті 
Германияның Дрезден қаласында 
қарсы алды. Соғыс біткеннен 
кейін Карпат тауындағы ұлтшыл
дар мен шайқасуына тура келді. 
Елге 1946 жылдың басында орал
ды. Келер жылы Ақлима Нұр
пейісқызымен бас қосып, сегіз 
балаға әке болды. Олардан қазіргі 
таңда 24 немере, осыншама 
шөбере көріп отырған жайы бар.

Ұрпағына, жалпы адамзат 
баласына тыныштық тілейтін 

Үсейін Ысқақов  өзіне қалтқысыз 
қызмет етіп отырған немере 
келіні Ғалия Әлиеваны үнемі 
мақтап оты рады. Өзіне келген 
қонақтарды қалтқысыз күтетінін, 
өзінің қалаған тамағын жасап 
беретінін, үстібасына үнемі көңіл 
бөліп отыратынын айтады. Айтса 
айтқандай, мұғалім болып қызмет 
істейтін Ғалия үлкен атасының 
алдынан кесе өтпейді. Айтқанын 
екі етпейді, бір мезгіл қасында 
жүріп, қыдыртатыны тағы бар.  
Ол кісінің  жаңалыққа жаны 
құмар екенін, елдегі түрлі оқиғаға 
елеңдеп отыратынын білетін 
келін атасына теледидардағы, 
жергілікті баспасөз беттеріндегі 
соңғы жаңалықтарды жеткізуге 
асығады. Қартайғанда дана 
болған қария кейкейде бала да 
болып кетеді. Ондайда Ғалия ата
сын өзінің кішкентай ұлқызымен 
қоса еркелетуге дайын. Со
лай болғанымен қариялы үйдің 
қазыналы екенін жадында тұтқан 
жас келін атасына деген шынайы 
қамқорлығынан әсте жаңылған 
емес.

НЕМЕРЕ КЕЛІНІН МАҚТАН ЕТЕДІ

Облыстық комсомол, пар-
тия комитеттерінде жемісті 

еңбек еткен, «Білім» қоғамы 
облыстық ұйымының бас-

шысы болған  Айтбай  
Ыстықбаевтың келіні
ӘБДІРЕЕВА  НӘЙЛӘ

Ұзақ жылдар бойы білім 
саласында жемісті еңбек ет
кен Айтбай Ыстықбаев өзі нің 
ұйымдастырушылық қабіле ті
мен, шешендігімен көпшіліктің 
есін де қалыпты. Алдымен пед
учи лищені, сосын пединсти
тутты үздік бітірген талап
ты жас Қызылорда қалалық 
ком сомол комитетінің бөлім 
меңгерушілігіне тағайындалды. 
Өзін аз ғана уақыт ішінде ісімен 
таныта білген ол мұнан кейін 
облыстық комсомол комитетінің  
бөлім меңгерушісінің орынбаса
ры, бөлім меңгерушісі, облыстық 
байланыс торабының басшы
сы қызметтерін атқарды. Содан 
соң қалалық және облыстық пар
тия комитеттерінде партиялық  
ұйымдастыру жұмыстарымен 

айналысты. Кеңес заманын
да үлкен беделге ие «Білім» 
қоғамы облыстық ұйымының 
басшылық қызметтерінде бол
ды. Қайда болса да, өзін белсенді 
ұйымдастырушы ретінде көрсете 
білген Айтбай Ыстықбаев «Бі
лім» қоғамының аймақтық, 
республикалық, одақтық  дәре же
дегі түрлі марапаттарын иеленді. 
Оның есімі қоғамның Құрмет 
кітабына ендірілді, одақтық, 
республикалық съездеріне бірне
ше рет делегат болып қатысты. 

Елбасының Алғыс хатын ие

ленген А.Ыстықбаев өмірлік 
серігі, сауда саласында табан 
аудармастан 36 жыл еңбек ет
кен  Жаңалық екеуі екі ұл, бір 
қыз тәрбиелеп өсірді. Жары мен 
үлкен ұлы Саматтың  қайтпас 
сапарға кеткені ақыры сексеннің 
сеңгіріне шыққан қарияны 
төсекке таңды. Астанадағы қызы 
Гүлназбен хабарласып,  отбасы, 
екі қызы жайлы сұрастырып оты
рады. Ал қолындағы ұлы Талғат 
пен келіні Нәйлә атасына үш не
мере сыйлады. Айтбай ақсақал 
Саматтың көзіндей болып 
қалған, қазір медакадемия мен 
магистратурада оқитын Гауһар 
мен Гүлсімді, Англияда оқитын 
Әсетті үнемі іздеп отырады. 

Целиноградтағы медици на
лық институтты 1986 жылы бі
тірген Нәйлә Әбдіреева медучи
лищеде оқытушы болып еңбек 
етті. Ал 1990 жылы Талғатпен 
отау құрып, Ыстықбаевтардың 
шаңырағын келін болып аттаған. 
Алғашында үлкен үйде үлкен 
ұл тұрғанды. Кейін ағалары 
жаңа үй салып, көшкен соң қара 

шаңырақ Талғат пен Нәйләға 
тиесілі болды. Екі мыңыншы 
жылдың басынан бастап ата
енесінің қолына келген Нәйлә 
олардың ыстықсуығына, жұмы
сы мен отбасы тірлігіне бірдей 
үлгіруге ұмтылды. Кезінде ата
енесінің талай жандармен шы
найы сыйласқанынан болар, 
үйге келімдікетімді жандар да 
үзілмейді. Оларды күту, атасы
мен алаңсыз әңгімелесулеріне 
мүмкіндік жасау – машақатты 
іс. Дегенмен, үлкен жандардың 
көңілінен шығу Нәйлә үшін 
қалыпты жағдай. Еш қиналмайды, 
жадырап жүріп, бар жағдайларын 
жасайды. Атасы екі жылдан бері 
төсекке танылды, оның үстіне 
құлағы ауыр естиді. Ол кісінің не 
қажет еткенін немерелері Әділет 
пен Айжан жақсы түсінеді,  
Нәйләнің нағыз көмекшілері. 
Кезінде ел қалаулысы болып, 
халқына қалтқысыз қызмет еткен 
атасының нағыз қамқоршысы бо
лып отырған ибалы келін үлкен 
кісінің жүзінен күлкі кетпеуін 
қалайды.

АТАСЫНЫҢ 
АЙРЫҚША ҚАМҚОРШЫСЫ БОЛҒАН

АТА-ЕНЕСІН АЯЛАҒАН АЯЖАН
Ұлы Отан соғысының 
ардагері, Қызылорда 

қаласының бірқатар сауда 
орындарында, жылжымалы 
құрылыс колоннасында ұзақ 
жылдар басшылық жасаған 

Сүлеймен Қалыбаевтың  келіні
ӘБДІКӘРІМҚЫЗЫ  ҚАЛИМА

Қазалы жеріндегі тари
хи қала саналатын Жанкент 
маңында қарапайым шаруа отба
сында дүниеге келген Сүлеймен 
Қалыбаевтың балалық шағы 
балық аулаумен, егіс егумен 
өтті. Сүлеймен отбасындағы 
тоғыз баланың үлкені еді. 
Жетіжылдық мектепті бітірген 
Сүлеймен Қазалы фабриказауыт 
училищесінде оқып, машинист 
көмекшісі болды. Сосын Қазалы 
мал дәрігерлікзоотехникалық 
техникумына түскенімен,  білімді 
жастарды мұғалімдікке тарту 
қажеттігінен ол Қызылорда пед
фагының, одан ҚазМУдың сту
денті болды. 

Бірінші курста оқып жүрген 

жиырмасыншы жылғыларды 
әс  кери комиссариат шақырып, 
олар дың барлығы дерлік өз туған 
же ріне, мұғалімдік қызметке 
жі берілді. Сүлеймен Қалыбаев 
та өзі оқыған Ұялы мектебіне 
мұ ғалім болды. Қырқыншы 
жылы Армия қатарына алы
нып, Балтық жағалауы елдерінде 
қызмет етті. Орыс тілінде еркін 
сөйлейтін Сүлеймен полк 

штабындағы айрықша бөлім 
бастығының орынбасары бол
ды.  Соғыстан кейін Қазалы ау
даны мен Қызылорда қаласының 
бірқатар сауда орындарында, 
түрлі мекемелерінде басшылық 
қызметтерде болды. Жылжы
малы құрылыс колоннасына он 
бес жылдай басшылық жасаған, 
Ұлы Отан соғысының І және ІІ
дәрежелі ордендерінің, бірнеше 
медальдардың иегері танылған 
Сүлеймен аға Қалыбаев өмірлік 
жары Мариямкүлмен бірге үш 
бала тәрбиеледі. Қызы Перизат 
Астанада, кіші ұлы Асылзат білім 
саласында, отбастары, балалары
мен бірге бақытты ғұмыр кешуде.    

Оңтүстіктегі Түлкібас ауда
нының тумасы Қалима Әбді
кәрімқызы Леңгір қаласындағы 
меди циналық училищені бітірге
сін сырбойылық Шахмардан 
Қалыбаевпен бас қосып, Сү
леймен ағаның отбасына ке
лін болып түседі, дүниеге үш 
бала әкеледі. Пединституттың 
химиябиология факультетін бі

тіріп, медицина саласында түр лі 
қызметтер атқарды. Осылай жү
ріп атаенесіне қалтқысыз қызмет 
көрсетуден жалыққан емес. Қазақ 
шаңырағы қашан қонақтан ары
лып еді. Отбасында қонақ күту, 
түрлі  шараларды өткізу, ағайын
туыстың тойтомалағы, қуаныш
қайғысы... бәрі де әйел адамға 
күрделі міндеттер жүктейтіні бе
сенеден белгілі. Қазақшылығы 
басым Қалима бәріне де үлгіруге 
тырысатын, атаенесінің көңі
лінен шығуға ұмтылатын. Бәрі де 
жақсы болғаны болар, ағайын жиі 
араласады, жасалар тойдың қаде
қауметіне өзінің араласқанын 
қалайды. Балалары жоғары 
білімді, өмірден өз орындарын 
тапты. Тек өкініштісі, өмірлік 
жары, милиция подполковнигі 
Шахмарданның өмірден ерте 
кеткендігі еді. Қазір қолында 
сексеннің сегізіндегі Мариям 
ана бар. Өзі де зейнеткер Қалима 
үлкен кісінің немерелері мен 
шөберешөпшегінің қызығын 
көруін қалайды. 

Биыл ғасыр жасаған, 
шаруашылықтың егін 
даласында, құрылыс 

алаңында еңбек еткен Мәлика 
Анапияеваның келіні

СҮЛЕЙМЕНОВА  АЙГҮЛ

Биыл  ғасыр жасап отырған 
тасбөгеттік Анапияева Мәлика 
ана өз ғұмырында талай 
қиындықты да, қызықты да ба
сынан өткерді. Жаңақорған ауда
ны Кеңес елді мекенінде өмірге 
келген Мәлика қырқыншы 
жылы Төлен атты жігітпен 
бас қосып, Алланың берген 
тоғыз перзентін өмірге әкелді. 
Өзінің балалық, жастық шағын 
еске алған кейуананың еріксіз 
күрсінетіні бар. Балалық шағы 
елдегі ашаршылыққа, жастық 
шағы соғыс жылдарына дөп 

келді. Қолынан келген шару
аны дөңгелентіп әкететін  қыз 
талай жандардың жанына жа
лау, көңіліне демеу бола білді. 
Уақытпен санаспай егіс даласын
да жүрді, түрлі науқандарға бел 
шеше араласты. Қолынан келген 

жұмысты атқарды, мекеменің 
ауласын тазалап, байлығын 
күзетті. Шаруашылықтың егін 
даласында, құрылыс алаңында 
еңбек етті. Балаларының оқып, 
білім алуына мүмкіндік жасады. 
Туғантуыстың қуанышы мен 
қайғысынан тысқары қалмады. 
Қиналғанға қол ұшын беріп, 
көпшіліктің алғысын алуға 
бейімді. Ниетіне бергені бо
лар қазір ол жиырма немере мен 
жиырма үш шөберенің  үлкен 
әжесі болып отыр. Алтын, Күміс 
алқа мен бірнеше медаль иегері 
әженің жады мықты, өткен 
күндер естелігінен жаңылмайды.

«Келін ененің топырағынан» 
деген сөз Мәлика ананың келіні 
Айгүлге арнап айтылғандай.  
Сүлейменұлы Төленмен бас 
қосқан Айгүл  ширек ғасырдан 

астам уақыт Мәлика анамен 
бірге тұрып келеді. Осынша
ма уақыт бірге тұрғасын ба, 
екеуі бірбірінің мінезқұлқын, 
әдетін әбден меңгеріп алған 
десе де болғандай. Айгүл енесін 
емеурінен түсінеді де, оның 
ойындағысын айтқызбай орын
дайды. Мәлика ана да келініне 
әбден бауыр басып кеткен. Бар 
мұңы мен сырын, қуанышы мен 
ренішін ақтарып отырғаны. Бо
лат пен Айгүлден тараған Әсел 
мен Әсемнің оқуына да әжесі 
септігін тигізді. Бірі ағылшын 
тілінің аудармашысы, екіншісі 
мұғалім, екі немересі әжелерін 
сәт көрмесе сағынып қалғандай. 
Қазыналы қарттың көңілін тау
ып, оның ештеңеге алаңдамауын 
қадағалаған Айгүл әрдайым 
енесінің жанында. 

ЕНЕСІН ЕМЕУРІНІНЕН ТҮСІНЕДІ
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3НАЗАР

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау»

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 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және олардың сипаттамасы құжаттарды қарайды және тіркейді
4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесі көрсетілетін қызметті алушыға қолхат береді
5 Орындалу мерзімі 20 минуттан аспайды

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 31 НАУРЫЗДАҒЫ № 409 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 29.04.2016 ЖЫЛЫ № 5493 ТІРКЕЛГЕН

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле-

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

1. Қоса беріліп отырған «Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының 
педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға 
біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестат-
таудан өткізуге құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсеті-
летін қызмет регламенті бекітілсін.

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

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

Қызылорда облысының 
әкімі                                Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «31» наурыздағы №409 қаулысымен бекітілген

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының 
педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламенті
1. Жалпы  ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қызылорда 
облысы әкімдігінің білім басқармасы, аудандық және қалалық 
білім бөлімдері,мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, 
негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдары(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсе тілетін 
қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі арқылы жүзеге асыралады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - қағаз 
түрінде. 

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
9 қарашадағы №632 бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеуТізілімінде № 12449 болып 
тіркелген) бекітілген «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, 
бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызмет-
керлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік 
санатта рын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан 
өткізуге құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметстандартының(бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына 
сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі 
орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 
беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңес-
тірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін 
оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау туралы 
қолхат беру.

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 қызметті көрсету бойынша рәсімді (іс–
қимылды) бастауға негіздеме:көрсетілетін қызметті алушының 
көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 2-қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құра мына 
кіретін әрбір рәсімнің (іс–қимылдың) мазмұны, орындау 
ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес  құжат тарды 
ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды қарайды және тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді 
(бұдан әрі-қолхат) (жиырма 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 бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7.Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын 
көрсе тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызмет керлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері.
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 рәсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігі, көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 
іс-қимыл дарының толық сипаттамасы осы регламенттің 
3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығындакөрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықта ма лығы «Қызылорда облысының білім басқармасы» 
мемлекеттік меке месінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, 
Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-
ресурстарында орналастырылады.

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік 
санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне  2- қосымша

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

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік 
санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3- қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мемлекеттік 
ақша-кредит саясатын әзірлеуді және жүргізуді, төлем 
жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, қаржы жүйесінің 
тұрақтылығын қамтамасыз етуге ықпал ететін валюталық 
реттеуді және бақылауды, қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау мен қадағалауды және 
мемлекеттік статистиканы жүргізетін мемлекеттік орган болып 
табылады.  

2013 жылғы 18 қыркүйектегі №983 Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер тізіліміне сәйкес Ұлттық Банк мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің 57 түрін көрсетеді.

Ұлттық Банктің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2015 жылғы 30 
сәуірдегі №71 қаулысымен бекітілген.

 Ұлттық Банктің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регла-
менттері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқар-
масының 2015 жылғы 29 мамырдағы №96 қаулысымен бекітілген.

Ұлттық Банктің мемлекеттік көрсетілетін қызметтері халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы (2016 жылғы 1 наурыздан 
бастап «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация 
арқылы) көрсетілмейді.

Ұлттық Банктің мемлекеттік көрсетілетін қызметтерінің 57 
түрінің ішінде:

39 қызмет ақысыз негізде көрсетіледі;
18 қызмет ақылы негізде көрсетіледі.
Сондай-ақ, Ұлттық Банк Тізбеге сәйкес 42 қызметті  элект-

рондық/қағаз нысанында көрсетеді, 1 қызметті «Бірыңғай жинақ-
таушы зейнетақы қоры» АҚ электрондық/қағаз нысанында 
көрсетеді.  

14 қызметті Ұлттық Банк қағаз нысанында көрсетеді.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес 

Қазақстан Ұлттық Банкі Қызылорда филиалы келесі мемлекеттік 
қызмет түрлерін көрсетеді:

•	 Валюталық операцияны тіркеу;
•	 Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте 

банк шотын ашу туралы хабарламаны растау;
•	 Уәкілетті  ұйымдармен шетел валютасын айырбас 

операцияларын ұйымдастыру қызметіне лицензия беру, қайта 

рәсімдеу, дубликат беру
•	 Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеуден өткізу.
2015 жылы ішінде Қазақстан Ұлттық Банкі Қызылорда 

филиалы 25 мемлекеттік қызмет көрсетті.
Валюталық операцияны тіркеу (17) және Микроқаржы 

ұйымдарын есептік тіркеуден өткізу (8) Ұлттық Банкі 
филиалының ең көп сұранысқа ие мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтері болып табылады.

Ұлттық Банктің мемлекеттік қызметтерін көрсету тәртібі 
туралы ақпарат Ұлттық Банктің www.nationalbank.kz. интернет-
ресурсында «Ұлттық Банктің мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтері» бөлімінде, сондай-ақ «электрондық үкіметтің»  
www.egov.kz веб-порталында «Бизнеске» бөлімінің «мемлекеттік 
органдар бойынша көрсетілетін қызметтер» кіші бөлімінде 
орналастырылған.

Ұлттық Банктің интернет-ресурсында «Ұлттық Банктің  
мемле кеттік  көрсетілетін қызметтері» бөлімінде мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттері мен стандарттары туралы  
ақпарат, мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің 
паспорттары мен анықтамалықтары, Ұлттық Банктің мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері бойынша қызметі туралы есеп, 
сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тізілімі, 
көрсетілетін қызметтерді алушылардың байланыс деректері, 
көрсетілетін қызметтерді алушылар үшін статистикалық  және 
басқа  ақпарат орналастырылды.

Мемлекеттік қызмет тұтынушылары ҚР Ұлттық Банктің 
сайтында: www.nationalbank.kz. «Ұлттық Банктің мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтері» бөлімінде Ұлттық Банкі мемлекеттік 
қызметтер сапасы мен қолжетімділігін сауалнама арқылы 
бағалай алады.

Мемлекеттік қызметтер бойынша қосымша ақпарат 
қажеттілік туындағанда ҚР Ұлттық Банкі Қызылорда филиалына 
хабарласа алады.

Байланыс телефондары: (87242) 26-11-35, 27-70-20, 26-14-21.
e-mail: kuz_55@nationalbank.kz.

Ақмарал ӘЛІБЕКОВА,
«ҚР Ұлттық Банкі» РММ  Қызылорда филиалы.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ КӨРСЕТЕТІН 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРІ 

«Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу» 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

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

құжаттарды қарайды

құжаттарды қарайды, құжаттардың 
толық емес топтамасын ұсынған 

жағдайда өтінішті қараудан дәлелді бас 
тарту туралы жауапты дайындайды, 

құжаттардың толық топтамасын ұсынған 
жағдайда куәлікті немесе бас тартуды 

дайындайды

өтінішті қараудан 
дәлелді бас тарту 
туралы жауапқа, 

куәлікке немесе бас 
тартуға қол қояды

өтінішті қараудан дәлелді бас тарту 
туралы жауапты, куәлікті немесе бас 

тартуды 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

өтінішті қараудан дәлелді бас тарту 
туралы жауапты, куәлікті немесе бас 

тартуды көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

өтінішті қараудан дәлелді бас тарту 
туралы жауапты, куәлікті немесе 

бас тартуды көрсетілетін қызметті 
алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 20 минуттан  аспайды 20 минуттан аспайды 1 немесе 14 жұмыс күн ішінде 20 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

«Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу» 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 31 НАУРЫЗДАҒЫ № 411 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 29.04.2016 ЖЫЛЫ № 5494 ТІРКЕЛГЕН

«Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы 
жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің регламентін бекіту 

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. Қоса берілген «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды 
аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
бекітілсін.

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 «31» наурыздағы №411 қаулысымен бекітілген

«Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқар-
масы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін қыз-
метті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны – қағаз 
түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – ««Сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару 
жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
ұлттық экономика Министрі міндетін атқарушының 2016 
жылғы 12 ақпандағы №74 бұйрығымен бекітілген «Сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды 
басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №13213 болып 
тіркелген) (бұдан әрі – стандарт) 1-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша аккредиттеу туралы куәлік беру (бұдан әрі – куәлік) 
не стандарттың 10-тармағында көзделген негіздер бойынша 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсынудан дәлелді бас тарту 
(бұдан әрі – бас тарту).

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-қи мыл ды)  бастауға  негіздеме: көрсетілетін қызметті алу-
шының көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 2-қосым-
шасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды  
ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттар ды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарай ды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттарды қарайды, құжаттардың толық емес топтамасын 
ұсынған жағдайда өтінішті қараудан дәлелді бас тарту туралы 
жауапты дайындайды (бір жұмыс күні ішінде), құжаттардың 
толық топтамасын ұсынған жағдайда куәлікті немесе бас 
тартуды дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (он төрт жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы өтінішті 
қараудан дәлелді бас тарту туралы жауапқа, куәлікке немесе 
бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
өтінішті қараудан дәлелді бас тарту туралы жауапты, куәлікті 
немесе бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға береді (он бес минуттан аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін 

негіз болатын  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 бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын 
көрсе тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызмет керлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регла-
менттің 2-қосымшасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігі, көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 
іс-қимыл дарының толық сипаттамасы осы регламенттің 
3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықта малығы «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, 
Қызылорда облысы әкімдігінің, аудандар мен Қызылорда 
қаласы әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында 
орналастырылады.

«Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

«Ақталған адамға куәлік 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
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 талон береді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды және 
куәлікті немесе оның 

телнұсқасын ресімдейді 

куәлікке немесе оның 
телнұсқасына

қол қояды

куәлікті немесе оның 
телнұсқасын тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету бойынша рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 3 жұмыс күні  ішінде 30 минуттан  аспайды 30 минуттан  аспайды

«Ақталған адамға куәлік 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 15 СӘУІРДЕГІ № 435 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 04.05.2016 ЖЫЛЫ № 5504 ТІРКЕЛГЕН

«Ақталған адамға куәлік беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентін бекіту 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. Қоса беріліп отырған «Ақталған адамға куәлік беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысы
әкімінің міндетін атқарушы                                                Қ.Ысқақов.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «15» сәуірдегі  № 435  қаулысымен бекітілген

«Ақталған адамға куәлік беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың  
жұмыспен  қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық 
хал актілерін тіркеу бөлімдері және облыстық маңызы бар 
қаланың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті беруші 
арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - қағаз 
түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – «Ақталған 
адамға бірыңғай үлгідегі куәлік беру қағидаларын, ақталған 
адамның куәлігінің үлгісін бекіту және «Саяси қуғын-сүргінге 
ұшырап ақталған адамдарды куәлікпен қамтамасыз ету тәртібі 
туралы» Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің         
1993 жылғы 22 қазандағы № 1055 қаулысының күші жойылды 
деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 
жылғы 2 сәуірдегі №184 қаулысымен бекітілген үлгідегі 
куәлік немесе оның телнұсқасы (бұдан әрі – куәлік немесе 
оның телнұсқасы).

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 нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша 
оның өкілінің) (бұдан әрі - оның өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге «Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №279 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде №11342 тіркелген) бекітілген «Ақталған адамға 
куәлік беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
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 
құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне тіркелген күні, құжаттарды қабылдаған адамның тегі 
мен аты-жөні көрсетілген өтініштің үзбелі талонын (бұдан 
әрі - талон) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттарды қарайды, куәлікті немесе оның телнұсқасын 
ресімдейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (үш жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке 
немесе оның телнұсқасына қол қояды және көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз 
минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
куәлікті немесе оның телнұсқасын тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне береді (отыз 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 
көрсетілетін 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.
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 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
кер лерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары 
реттілігінің толық сипаттамасы осы регламенттің 3-қосым-
шасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» 
мем лекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, 
Қызыл орда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-
ресурстарында орналастырылады.

 «Ақталған адамға куәлік беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Қызылорда қаласы, Қазыбек би көшесі №13 мекен-
жайында орналасқан «Петро Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ-
на табыстал ған жер учаскелеріне 2009 жылғы 26 маусым да 
берілген №0172207, №0172208 санды мемле кеттік актілерінің 
(сәйкестендіру құжаттары) түп нұсқалары жоғалуына 
байланысты жарам сыз деп есептелсін. 

***
Пернебаева Жанар Орынбаевнаның аты на Қызылорда 

темір жол көлік колледжін «Бух гал терлік есеп, бақылау 
шаруашылық қыз меттерін талдау» мамандығы бойынша 
27.06.1996 жылы бітіргені жөнінде берілген ОАБ-ІІ №0070790 
дипломы қосымшасымен жоға луына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін. 

***
Әлібеков Нұрлан Қырғызбайұлының аты на Қызылорда 

облысы, Сырдария ауданы, Ақжарма ауылы, А.Есентұров 
көше сіне берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын 
беретін актісінің (кадастрлық №10-153-007-583, №0036871 
02.08.2005 ж.) түп нұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Ахметов Серикбол Алпысбаевичтің атына Қызылорда 

қаласындағы №217 Б.Шалғынбаев атындағы орта мектептің 9 
сыныбын 1994 жылы бітіргені жөнінде берілген НМК 0198808 
куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

*** 
Утетлеуова Меруерт Алибековнаның (қазіргі Әлібекқызы 

Меруерт) атына Қызыл орда қаласындағы №217 Б.Шалғынбаев 
атын дағы орта мектептің 9 сыныбын 1999 жылы бітір гені 
жөнінде берілген НМК 0134622 куә лігі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Қалабаева Қаламсұлудың атына Қызыл орда облысы, Қазалы 

ауданы, Қызылқұм ауыл ындағы №189 орта мектепті 1994 жылы 
бітіргені жөнінде берілген АО №0131767 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Алпысбаев Абзал Жалгасовичтің атына Қызылорда облысы, 

Қазалы ауданындағы Қ.Сәтбаев атындағы №216 қазақ орта 
мектебінің 9 сыныбын 19.06.2006 жылы бітіргені жөнінде 
берілген НМК №2257153 куәлігі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Сейдалиев Ерболдың атына Қызылорда облысы, Қармақшы 

ауданындағы №14 Қармақшы кәсіптік-техникалық училищесін 
«Кең көлемді тракторист-машинист, слесарь-жөндеуші» ма-
мандығы бойынша 27.06.1994 жылы бітіргені жөнінде берілген 
З №0721064 дипломы жоғалуына байланысты жарам сыз деп 
есептелсін.

***
Борибекова Раушан Кенжебековнаның атына Қызылорда 

қаласы, Тасбөгет кентіндегі №11 орта мектепті 1999 жылы 
бітіргені жөнінде берілген МОБ №0352651 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

ЖАРҚЫН ЖҮЗДІ АРДАҚТЫ ЖАН
Үстіміздегі жылдың 17 

мамырында медицина саласына 
еңбегі сіңген дәрігер-терапевт, 
аяулы әріптесіміз Сахи Роза 
Құланқызы өмірден озды.  

Роза Құланқызы 1955 жыл-
дың 14 маусымында Арал қала-
сында дүниеге келген. 1972 
жы лы орта мектепті тәмамдап, 
1979 жылы Ақтөбе меди ци на-
лық  институтын терапевт ма-
ман дығы бойынша бітірген. 
Еңбек жолын 1979-1981 жыл-
дары Арал қаласындағы ауру-
ханада дәрігер-терапевттен 
бас  тады. 1981-1988 жылдары 

Қы зыл орда қаласындағы №1 емханада, 1988-2001 жылдары 
теміржол ауруханасында дәрігер-терапевт, 2001 жылы «Се-
нім» ЖШС-да бөлім меңгерушісі, 2002 жылдан құрметті 
еңбек демалысына шыққанша №4 қалалық емханада бөлім 
меңгерушісі, бас дәрігердің орынбасары қызметтерін абы-
ройлы атқарды. Еңбектен қол үзбей, осы емханада өмірінің 
соңына дейін ДКК төрайымы болды. Медицина саласында 
атқарған еңбегі бағаланып, «Қазақстан Республикасы денсау-
лық сақтау ісінің үздігі» белгісімен марапатталды.

Роза Құланқызы әріптестері арасында сыйлы, өз ісін 
жақсы білетін маман, ақылшы ұстаз, ақыл-парасатымен, 
мейірімділігімен ұжымды біріктіріп, дәрігер ретінде жастарды 
тәрбиеге баулып, үздік ұйымдастырушы ретінде құрметке 
бөленген жан. Әріптесіміз отбасында аяулы ана, асыл жар, 
немерелерінің сүйікті әжесі бола білді.   

Бақұл бол, аяулы әріптес. Жатқан жеріңіз жайлы, иманы-
ңыз жолдас болсын.

№4 қалалық емхана ұжымы.

“Сыр медиа” ЖШС ұжымы белгілі қаламгер, журналист 
Қасым Иманбердиевке жұбайы

Гүлнар Төлекқызы Сақтағанованың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Қызылорда облысының Статистика департаменті ұжымы 

осы мекеменің Персоналды басқару қызметі басшысы Данабай 
Қапановқа зайыбы

Сахи Роза Құланқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
«ҚТЖ» ҰК» АҚ «Қызылорда жол бөлімшесі» филиалы 

және «Қазақстандық салалық теміржол, автомобиль, әуе және 
су көлігі қызметкерлерінің» кәсіби одағы қоғамдық бірлестігі 
Қызылорда филиалы» басшылықтары мекеме ардагері

Жолдас Нұрмағанбетовтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ МҮЛІКТІ 
ЖАРИЯ ЕТУ БАРЫСЫ ТУРАЛЫ

Қызылорда облысында мүлікті жария ету жұмыстары жалғасуда. 2016 
жылдың 18 мамырдағы жағдай бойынша Қызылорда облысында мүлікті жария 
етуге барлығы 1442 өтініш 1704 жылжымайтын мүліктерді жария етуге берілген. 
Оның ішінде тұрғын емес үй-жайлар бойынша – 964 өтініш,  соның ішінде 
коммерциялық объектілер бойынша – 793 өтініш, тұрғын үй бойынша – 740 
өтініш. Келіп түскен өтініштер бойынша мүліктердің жалпы бағасы 12,9 млрд 
теңгені құрады. 1214 өтініш  бойынша  жалпы құны 11,9 млрд теңге болатын 
1439 объект жария етілген.

Қазіргі таңда, барлық аудандар мен Қызылорда қаласында мүлікті жария 
ету комиссиялармен заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бойынша 
облыстағы кәсіпкерлер, ауыл және ауылдық округ тұрғындары үшін түсіндірме 
жұмыстарын (семинарлар, кездесулер) жүргізуде. 

Қызылорда облысының қаржы басқармасы.

ЖОБА

Қызылорда облысында жылу маусымына дайындық 
және оны өткізу Қағидасын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Осы шешімге қоса беріліп отырған Қызылорда облысында жылу маусымына дайындық және оны 
өткізу Қағидасы бекітілсін.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

 Қызылорда облыстық                                  Қызылорда облыстық
 мәслихатының кезекті                                   мәслихаты хатшысы
 3  сессиясының  төрайымы
         Р.Ысқақова                                                     Н.Байқадамов

Қызылорда облыстық мәслихатының __________20___жылғы  №____шешімімен бекітілген

Қызылорда облысында жылу маусымына дайындық және оны өткізу қағидасы

1. Жалпы ереже

1. Осы Қызылорда облысында жылу маусымына дайындық және оны өткізу қағидасы (бұдан әрі – 
Қағида) Қазақстан Республикасының «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңдары негізінде әзірленген, Қызылорда облысында жылу маусымына дайындық және оны өткізу тәртібін 
анықтайды.

2. Қағида Қызылорда облысының жергілікті атқарушы органдары, тұрғын үй-коммуналдық және отын-
энергетикалық кешен ұйымдарының облыстың өндірістік, әлеуметтік, тұрғын үй-коммуналдық және отын-
энергетикалық кешен объектілерін жылу маусымына дайындау және оның өтуі кезеңінде тұрақты қызмет 
көрсетуін қамтамасыз ету бойынша қызметті үйлестіреді.

3. Осы Қағиданы:
1)   облыстың жергілікті атқарушы органдары;
2) ведомстволық бағыныстылығы және меншік нысанына қарамастан, балансында, жедел басқаруында, 

шаруашылық жүргізуі немесе жалдауында, қызмет көрсетуінде жылумен жабдықтау көздері, инженерлік 
құрылыстар, коммуникациялар және ғимараттар бар коммуналдық қызметтерді көрсетушілер мен 
тұтынушылар;

3) Қызылорда облысының тұрғын үй-коммуналдық және энергетикалық кешен объектілерін салу, 
монтаждау, реттеу және жөндеумен айналысатын құрылыс-монтаж, жөндеу және реттеуші ұйымдарымен 
орындауға міндетті.

4. Облыстың тұрғын үй-коммуналдық және отын-энергетикалық кешеніне жататын ұйымдары 
мен мекемелері тұтынушыларды жылу, су, электр, газ, отынмен жабдықтау және су бұрумен тұрақты 
қамтамасыз етеді, сондай-ақ энергия тасығыштардың қажетті параметрлерін сақтайды және тұрғын үйлер 
мен ғимараттардағы қалыпты температуралық режимді, олардың белгіленуі мен энергия тұтынудың төлемдік 
тәртібін ескере отырып қамтамасыз етеді.

5. Өз құзыреті шегінде Қызылорда облысында жылу маусымына дайындау мен оны өткізу жөніндегі 
облыстық штабымен жүзеге асырылады.

6. Қызылорда қаласы мен аудандарының жылу маусымына дайындық пен оны өткізуді үйлестіруді 
облыс әкімінің өкіміне сәйкес қалалық және аудандық штабтар (бұдан әрі – қалалық (аудандық) штаб) жүзеге 
асырады.

7. Алдағы жылу маусымында облыстың өңірлерінің инженерлік-энергетикалық кешен және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық объектілерін қысқы жағдайларда жұмысқа дайындаудың жыл сайынғы жоспарын 
(бұдан әрі – жылу маусымына дайындық жоспары) ұсыну тәртібі:

1) облыстың тұрғын үй-коммуналдық және отын-энергетикалық кешеніне жататын кәсіпорындар жыл 
сайын, жылу маусымы аяқталғаннан кейін қалалық және аудандық әкімдіктерге жылу маусымына дайындық 
жоспарларын ұсынады;

2) қалалық және аудандық әкімдіктер ұсынылған жылу маусымына дайындық жоспарларын бірыңғай 
жоспарға біріктіреді;

3) қалалық және аудандық әкімдіктер жылу маусымына дайындықтың бірыңғай жоспарларын жыл 
сайын 15 мамырға дейін «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесіне жинақ үшін ұсынады.

8. Жылу маусымына дайындық жоспарларын орындау жөніндегі есептер мына тәртіпте ұсынылады:
  1) тұрғын үй-коммуналдық және отын-энергетикалық кешенге жататын кәсіпорындарымен қала және 

аудандардың жергілікті атқарушы органдарына – әр аптаның дүйсенбі күні;
  2) қала және аудандардың жергілікті атқарушы органдарымен өз өңірі бойынша жинақ есепті – 

«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесіне әр аптаның сейсенбі күні;

 3) «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі облыс бойынша жинақ есепті – Қызылорда облысының әкімдігіне әр аптаның сәрсенбі 
күні ұсынады.

  9. Жылу маусымына дайындық кезінде жоспарланған жұмыстар орындалмағанда есепке:
  1) орындалмау себептері көрсетілген анықтама;
  2) ахуалды түзету бойынша қабылданып жатқан шаралар;
 3) жұмыстарды орындаудың жаңа мерзімдері қоса беріледі.  

 2. Жылу маусымына дайындық

10. Жылу маусымы дайындығына:
1) өткен жылу маусымында анықталған ақауларды талдау, анықталған ақаулар мен бұзушылықтарды 

жою бойынша іс-шараларды орындау;
2) жылу маусымына дайындық жоспарларын әзірлеу;
3) мердігер ұйымдарымен қаржыландыру және шарттар жасау, жөндеу және құрылыс-монтаж 

жұмыстарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелерін шешу;
4) жылумен жабдықтау көздері және орталық жылу пункттерінде қажетті жөндеу жұмыстарын өткізу, 

соның ішінде қазандар, түтікшелер, құбырларды қарау және сынап білу;
5) жылу желілері жұмысының жылуды беру және гидравликалық режимінің кестесін әзірлеу;
6) инженерлік желілерде, соның ішінде жаңартумен, күрделі және ағымдағы жөндеулер, сынаулар және 

шаюмен байланысты жұмыстарды орындау;
7) электр көздерінде, жылу көздерінде және инженерлік желілерде алдын-ала қарау, жоспарлы 

жөндеулерді орындау;
8) ғимараттарды (үйлерді) дайындау, ғимараттардың (үйлердің) ішіндегі инженерлік жүйелердің алдын-

ала қаралуы, жөнделуі және ауыстырылуы бойынша жұмыстарды өткізу;
9) энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінде технологиялық апаттарды 

және табиғат апат салдарларын жою үшін негізгі және резервті отынның нормативтік қорларын, сондай-ақ 
материалдық-техникалық ресурстарының апатты қорларын құру;

10) отын қоймаларын дайындау, қорлы отын шаруашылықтардың инженерлік жабдық тарының, 
отын дайындау, отын беру, қоқыс және күлдерді жою жүйелерінің, теміржол және автомобиль кіреберіс 
жолдарының, өртке қарсы шаруашылықтың жөнделуін орындау жатады.

11. Пәтер иелерінің кооперативі, үй-жай иелерінің кооперативі, кондоминиум объектілерін басқару 
органдары:

1) жылумен жабдықтау бойынша қызметтер көрсетілетін үйішілік инженерлік желілер мен құрылыстар, 
пайдалану жауапкершілігі бөлігі шегінде ортақ үйлік жылу энергиясын есептеу құралдарының сақталуын, 
қауіпсіздігін, тиісті техникалық жағдайы мен пайдаланылуын қамтамасыз етеді;

 2) ортақ үйлік қажеттілік үшін пайдаланылатын жылумен жабдықтау бойынша қызметтердің тиімді 
тұтынылуын қамтамасыз етеді, үйішілік желілер мен құрылыстарда шығындарды болдырмайды;

 3) жылумен жабдықтау бойынша қызметтерді көрсетушіге жылумен жабдықтау бойынша қызметтерді 
көрсетушімен орнатылған пломбалардың тұтастығының бұзылу жағдайлары туралы хабарлайды;

4) мүмкін болған жағдайда үйішілік инженерлік желілерде және құрылыстардағы зақымдарды өз 
күшімен жояды;

5) жергілікті атқарушы органдардың, энергия беруші (немесе энергия өндіруші) және (немесе) 
энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың қызметкерлеріне тәуліктің кез келген уақытында жылу желілерінің, 
жылуды тұтыну қондырғыларының және коммерциялық есептеу құралдарының техникалық жағдайын 
қарауға мүмкіндік береді;

6) үйішілік инженерлік желілер мен құрылыстарды тиісті техникалық күйде ұстау бойынша жөндеу 
және пайдалану жұмыстарын жүзеге асыру үшін үшінші тараптарды тартады, сервистік қызмет субъектісімен 
шарттарды жасайды және орындалуын бақылайды;

7) үй-жай (пәтер) иелерімен жиналыстар, жазбаша сауалдарды өткізуді ұйымдастырады;
8) барлық пәтер (үй-жай) иелері үшін барлық қол жетімді орындарда ақпарат тақталарында үй-жай, 

сондай-ақ ортақ мүлікке қызмет көрсету мен жөндеуді жүзеге асыратын ұйымдар туралы, сондай-ақ жылумен 
жабдықтау бойынша қызметтерді көрсетуші ұйымдар (атауы, байланыс телефондары, апатты қызметтердің 
телефондары) туралы ақпараттың орналастырылуын қамтамасыз етеді;

9) кондоминиум объектісінің санитарлық-техникалық және инженерлік жабдықтардың үздіксіз 

жұмысын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды;
10) апатты жағдайлардың туындау жағдайларынан басқа, пәтер (үй-жай) иелерін инженерлік желілер 

жұмысы режимінің сөндірілуі, сыналуы немесе басқа да өзгерістері туралы екі тәулікке дейін хабарлайды.
 12. Жылу желілерінің күзет аймағы шекарасында осы желілерге иелік ететін ұйымдардың жазбаша 

рұқсатынсыз:
 1) кез-келген объектілер мен құрылыстарда құрылыс, монтаждау және жер жұмыстарын жүргізуге;
 2) тиеу-түсіру жұмыстарын жүзеге асыруға, әртүрлі алаңдар, автомобиль көліктерінің тұрақтарын 

жасауға, әртүрлі материалдарды қаптауға;
3) қоршаулар мен шарбақтар салуға;
4) ұңғымалар мен шурфтарды орнатуға байланысты іздестіру және басқа да жұмыстар жүргізуге;
5) биік жүгі бар немесе жүксіз машиналар мен механизмдердің жол немесе жер бетінен 4,5 метрден 

жақын өтуге (эстакадтарда автожолдар астында төселген жерүсті құбырларының астында) жол берілмейді.
Жылу желілерінің күзет аймақтарының теміржол және автомобиль жолдары тармақтарының 

алқаптарымен, басқа құбырлардың күзет аймақтарымен, байланыс, телекоммуникациялар желілерімен және 
басқа объектелірмен түйісуі кезінде түйісу аумақ учаскелерінде осы объектілерді пайдаланумен байланысты 
жұмыстарды өткізу мүдделі ұйымдармен олар арасында келісу бойынша жүзеге асырылады.

Жылу желілерінің және оның маңындағы күзет аймақтарындағы ұйымдар, заңды және жеке тұлғалар 
жылу желілеріне иелік етуші ұйымдардың қызметкерлерінің жылу желілерінің сақталуын және жазым 
жағдайларды болдырмауды қамтамасыз етуге бағытталған талаптарын орындайды.

13. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және әлеуметтік сала объектілерінде апаттарды жою апатты 
жағдайларды жою тәртібіне сәйкес және жылумен жабдықтаушы, жылу беруші және жылу тұтынушы, 
жөндеу-құрылыс, көлік ұйымдары және басқа қызметтердің өзара іс-әрекет регламенті ескеріле отырып 
жүзеге асырылады.

14. Жылу желілерін пайдаланушы ұйымдар осы желілердің қорғау зоналарында электр және жылу 
жүйелерін күзету ережелерінің талаптарына сәйкес жылу желілерін жөндеу үшін қажетті жұмыстарды 
жүргізеді.

Жылу желілеріндегі апаттардың алдын алу немесе олардың салдарларын жою бойынша жұмыстар 
жылдың кез келген уақытында жер пайдаланушының келісімісіз, бірақ осы жұмыстарды өткізу туралы 
ескерте отырып жүргізіледі.

Аталған жұмыстарды орындағаннан кейін, басқаруында жылу желілері бар ұйымдар белгіленген 
мақсатта қолданылу үшін жер учаскелерін жарамды күйге келтіреді.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін жөндеу жұмыстарын жүргізуші ұйым барлық механизмдерді, 
материалдарды, уақытша белгілерді, конустарды, тосқауылдарды алып тастайды, жол жабының және жолдың 
инженерлік орналасуын қалпына келтіреді.

Жолдарда орындалған қалпына келтіру жұмыстарын қабылдау жол органдарымен мердігер ұйымының 
қатысуымен жүзеге асырылады және екі жақты актімен ресімделеді.

15. Жылу көздері мен жылу желілерін пайдалану және жөндеу жұмыстарын өткізу қолданыстағы 
нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады.

16. Жылу көздері мен жылу желілерін жаңарту және күрделі жөндеу жұмыстары жылытуаралық 
кезеңінде жергілікті атқарушы органдармен келісілген жұмыстарды жүргізу кестесі бойынша жүргізіледі. Бұл 
ретте ғимараттарды (тұрғын үйлерді) электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау және 
сумен жабдықтауды қамтамасыз ету бойынша жылу энергиясын пайдалануға арналған шарттың талаптарына 
сәйкес шаралар қабылданады.

17. Жылумен жабдықтау көздерін және жылу желілерін жоспарлы жөндеу, сондай-ақ жылу желілерінің 
сынауларын өткізу жергілікті атқарушы органдармен келісілген кестеге сәйкес жүзеге асырылады.

18. Жылумен жабдықтау көздері мен орталық жылу пункттерінде жұмыстар мынадай мерзімдерде:
1) күзгі кезеңдегі жылу қажеттілігін қамтамасыз ету үшін қажеттілері - жыл сайын 1 қыркүйекке дейінгі 

мерзімде;
2) жүктелімнің қысқы максимумын өту кезеңінде жылу қажеттілігін қамтамасыз ету үшін қажеттілері – 

жыл сайын 1 қазанға дейінгі мерзімде орындау ұсынылады.
Жылумен жабдықтау көздерін қамтамасыз етуші электр, су құбырлы және газ коммуникацияларын 

жөндеу және алдын ала қарау жұмыстары 1 қыркүйекке дейін аяқтау ұсынылады.
19. Отын қоры шаруашылығын жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстары 1 қыркүйекке дейін аяқтау 

ұсынылады.
20. Күзгі-қысқы кезеңде энергетикалық көздеріндегі отынның пайдалану қорының нормасы меншік 

формасына қарамастан:
жеткізілуі 100 километрге дейін қашықтықта - 15 тәулікті;
жеткізілуі 100 километрден асатын қашықтықта - 30 тәулікті құрайды.
21. Тұтынушы мен энергия беруші немесе энергиямен жабдықтаушы ұйымдар арасындағы жылу 

пайдалану жүйелерінің күйі мен қызмет көрсету жауапкершілігінің шегі баланстық тиесілігі немесе келісім 
бойынша анықталады және жылумен жабдықтауға арналған шартқа қоса берілген тараптардың пайдалану 
жауапкершілігі актісінде тіркеледі.

22. Жылу желілердің құбырлары пайдалануға енгізгенге дейін монтаждалуы, күрделі жөнделуі мен 
жаңартылудан кейін гидропневматикалық жууға, сығымдауға және дезинфекциялауға тартылады.

23. Жылумен жабдықтау көздері, орталық жылу пункттері, жылу желілері және жалпы жылумен 
жабдықтау ұйымдарының жылу маусымына дайындығы қалалық және аудандық штаб отырысында 
анықталады.

Жылумен жабдықтау көздерінің дайындығы мына шарттар кезінде расталады:
1) негізгі және қосалқы жабдықтардың жоспарлы жөндеуін орындау;
2) жылу желілері мен жылу көздерінің есепті режимдегі жұмысқа дайындығы;
3) электрмен жабдықтаудың резервті көрмелерін сынау;
4) ғимараттар мен жұмыс орындарын жылу, жылылау және арықтандыру бойынша барлық 

жұмыстарының аяқталуы;
5) сыртқы ауа температурасының төмен болуы жағдайында жабдықтардың, технологиялық 

сызбалардың және құрылыстардың зақымдалуының алдын-алу бойынша іс-шараларды орындау;
6) релейлі қорғаныс және апатқа қарсы автоматика құрылғыларын тексеру жоспарларын орындау;
7) жұмыс орындарын оқытылған және аттестатталған қызметшілермен толықтырылуы;
8) жылумен жабдықтау көздеріне арналған жобаға сәйкес негізгі отын қорларын және резервті отын 

қорларын құру бойынша жоспарды орындау, резервті отын шаруашылығын жұмысқа дайындау бойынша 
кешенді жұмыстарды өткізу;

9) техникалық куәландыру және жабдықтарды сынау актісін алу;
10) жыл сайын 1 қазанға дейін күзгі–қысқы кезеңдегі кезекті жұмысқа объектілер мен жабдықтардың 

жылу маусымына әзірлік паспортын алу.
Егер әзірлік паспорттарын уақытылы алмаған жағдайда, энергия өндіруші және энергия тасымалдаушы 

ұйымдарға Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексі негізінде әкімшілік 
жауапкершілікке тартылады.

24. Салынған, тапсырыс берушілермен (тұтынушылармен) және жылумен жабдықтаушы ұйымдармен 
пайдалануға қабылданбаған қазандықтар, жылу желілері, орталық жылу пункттері, сорғы станциялары, 
орталық жылу жүйелерін жылу маусымына дайындау және жаңа үйлерді ыстық сумен жабдықтауды мердігер 
құрылыс ұйымдары қамтамасыз етеді.

25. Жылу маусымына тұтынушылардың инженерлік желілерін дайындау бойынша ұйымдастыру іс-
шаралар тізбесіне мыналар жатады:

1) инженерлік желілерді пайдаланылуына жауапты тұлғаны тағайындау;
2) инженерлік желілерді пайдалануына жауапты тұлғаларды дайындау:
энергиямен жабдықтау ұйымдары өкілінің міндетті түрде қатысуымен, инженерлік желілерді 

техникалық пайдалану ережелерін, инженерлік желілерді пайдалану кезінде техникалық қауіпсіздік 
ережелерін оқыту және білімін тексеруді жүргізу;

3)   техникалық құжаттаманың толық пакетін дайындау;
4)  бақылау-өлшеу құралдарын және коммерциялық есептеу құралдарының тексеруін өткізу;
5)  жертөле және шатыр жайларының барлық жылумен жабдықтау және ыстық су құбырларының жылу 

оқшаулауын орындау;
6)  кіреберістер мен жертөлелердің сыртқы есіктерін жөндеу;
7)  шатырлардың мен жертөлелердің терезелерін жабу;
8)  әр қабаттағы терезелерін қос шынылануын қалпына келтіру;
9)  кіреберістегі жылуды қалпына келтіру және жұмыстарға қосу;
10) тұрғындардың пәтерлерін жылылауды қамтамасыз етуі бойынша ұйымдастыру;
11) жылу пунктінің үй-жайларын жөндеу: ақтау, сырлау, қажетті жарықтандыруды және берік 

бекітілуін қамтамасыз ету;
12)  сыртқы құбырлар мен арматуралардың жылу оқшаулағышын қалпына келтіру;
13) жылу пайдаланушы қондырғылардың орнатылған барлық тиекті, реттеуші арматуралардың 

тексеруін және жөндеуін өткізу;
14) техникалық термометрлерді тексеру, кейіннен техникалық майды құя отырып гильзаны тазарту;
15) жөндеу іс-шараларын өткізу;
16) пломбыланған, тексерілген монометрлерді орнату;
17) жылуды тұтыну жүйесінің элементтерін механикалық тазарту арқылы гидро пневматикалық 

жуу және жылуды тұтыну жүйесінің барлық элементтерінің механикалық беріктігін және жылуды тұтыну 
жүйесінің гидравликалық тығыздығын (гидравликалық қысым) гидравликалық сынақтан өткізу белгіленген 
үлгі бойынша акт жасалып, энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың өкілдерінің қатысуымен жүргізіледі;

18) ғимараттардың (үйлердің) электр сымдарының оқшауларының кедергілерін тексеру.
19) дроссельдік құрылғыларды орнату және тексеру нормативтік-техникалық құжаттамаға және 

алынған есептеулерге сәйкес энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың өкілдерінің қатысуымен жүргізіледі;
20) жертөледегі және шатырдағы жайлардағы барлық жылумен қамтамасыз ету және ыстық су 

құбырларын гидрооқшаулау жасау.
26. Транзитпен инженерлі коммуникациялар өтетін жертөле үй-жайларын жалға алушы немесе иесі 

пайдаланушы ұйым қызметкерлерінің инженерлік желілерді жөндеу жұмыстарын орындау және қызмет 
көрсету үшін инженерлік құрылыстарға өтуі және еркін қол жеткізуін (апатты-қалпына келтіру жұмыстарын 
өндіру үшін тәуліктің кез-келген уақытында) қамтамасыз етеді.

27.  Жыл сайын 1 қазанға дейін тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың қыс мерзіміне дайындығы 
жылу маусымы басталғанға дейін жылумен қамтамасыз ету нысандарының әзірлігін тексеру актілері және 
үйлер мен үйіші жүйелерін көктемгі және күзгі тексеру нәтижесі бойынша ресімделген көп пәтерлі үйлерді 
тексеру актілері негізінде әзірлік паспорттарымен бекітіледі.

28. Жұмыстар орындалғаннан кейін жылу тұтыну жүйесін қабылдау жылумен жабдықтаушы ұйыммен 
жүзеге асырылады және екі жақты техникалық дайындық актісімен рәсімделеді.

Техникалық дайындық актісі бойынша қабылданбаған жылу тұтыну жүйесі жылу маусымына 
дайындалмады деп есептеледі және қайтадан техникалық тексеруден өтуі тиіс.

Жылумен жабдықтаушы ұйыммен объектінің техникалық дайындық актісі ресімделмесе, жылу тұтыну 
жүйесін қосуға жол берілмейді.

29. Егер энергиямен жабдықтаушы және (немесе) энергия беруші ұйымдардың қолданыстағы 
нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жылумен жабдықтауды қамтамасыз етуге мүмкіндігі болмаса, 
жылу энергиясын тұтынушыларын жылумен жабдықтау жүйелеріне қосуға жол берілмейді.

Жылу энергиясын тұтынушы белгісі және ұсыну режимі тұтынушымен жылу маусымына дайындық 
және энергиямен жабдықтаушы және (немесе) энергия беруші ұйымдармен берілген техникалық дайындық 
актісінің ресімделуі және сараптама ұйымының қорытындысын алу бойынша іс-шаралар кешенін орындау 
жағдайында, жоспарлы жөндеу, апатты – қалпына келтіру жұмыстары жағдайын қоспағанда қолданыстағы 
нормативтік-техникалық құжаттамамен бекітілген талаптарға сәйкес келеді.

3. Жылумен жабдықтау жүйесін байқап көру

30. Жылу маусымының басталуына жылумен жабдықтау көздерін, жылу желілерінің дайындығын 
тексеру және жасырынған ақауларды анықтау үшін жылумен жабдықтау жүйелерін байқап көру жүргізіледі.

31. Жылу көздері жабдықтарын қосу және ғимараттарды (үйлерді) қосу мына тәртіпте жүргізіледі:
Жылу көздер жабдықтары мен ғимараттардың жабдықтарын қосу үшін:
1) бірінші тәулікте:
жылу көздерінде жылу жабдықтарының сызбасын жинақтау, жабдықтарды қайта іске қосу және 

байқап көру, бактарды-аккумуляторларды мүмкіндігінше барынша толтыру, жылу желілерін сумен толтыру 
және берілетін және қайтарымды құбыр қысымына қою және циркуляцияны орнату бойынша жұмыстар 
орындалады;

үйішілік жүйелерде арматураның іске қосу ережесін орнату, таратушы құбырлар мен жылумен 
жабдықтау жүйелерін сумен толтыру, сенімді бақылау-өлшеу құралдары мен реттегіштерінің болуын тексеру 
жөнінде жұмыстар жүргізіледі;

2) екінші тәуліктен бастап кестеге сәйкес қатаң түрде ғимараттарды қосу жүргізіледі.
32. Магистральді және таратушы жылу желілерін іске қосу және байқап көру іске қосу-жөндеу 

бригадасымен жүргізіледі.
Іске қосуға дейін желінің іске қосылатын учаскесінің жабдықтарының жарамдылығы тексеріледі, 

сынау, шаю және қабылдау актілері қаралады.
33. Байқап көру үрдісінде жылу желілері, жылумен жабдықтау көздері және тұтынушылар бойынша 

айқындалған ескертулер жылу маусымының басына дейін жойылады. 
 

 4. Жылу режимі

34. Жылумен жабдықтаушы ұйымдарға 1 қыркүйекке дейін қаланың және ауданның жылумен жабдықтау 
жүйелерін байқап көру, қосу кестелерін және гидравликалық және температуралық көрсеткіштердің есептік 
кестелерін әзірлеу және жергілікті атқарушы органдарымен келістіру ұсынылады. Жылу желілерінің 
құбырлары тұтынушыларға берілген кестеге сәйкес бекітілген көрсеткішті жылу тасығышты (су және бу) 
беруді қамтамасыз етеді.

Қосу кестелерінде тұтынушыларды қосудың мына кезектілігі сақталуы тиіс:
1)   бала, емдік және мектеп мекемелері, басқа оқу орындары;
2)   тұрғын үйлер, қонақүйлер, жатақханалар;
3) қоғамдық және тұрмыстық ғимараттар, театрлар, мәдениет үйлері, әкімшілік ғимараттар, өнеркәсіп 

кәсіпорындары және басқа ғимараттар.
Бір уақытта толтырылатын үйішілік желілердің санын анықтау кезінде жылумен жабдықтау көздерінің 

шаруашылық-ауыз сумен қамтылуын, су дайындау және сөндіру құрылғыларының өнімділігін ескеру қажет.
35. Бес тәулік бойы сыртқы ауаның орташа температурасы +8°C және одан төмен немесе сыртқы ауа 

температурасының күрт төмендеуі туралы болжам болғанда қала (аудандар) әкімдері тиісті өкіммен жылу 
маусымының басталғандығын жариялайды.

36. Барлық ғимараттарды (үйлерді) қосқаннан кейін пайдаланушы ұйымдар жабдықтардың күйінін 
тексеруін және үйішілік жүйелердің бастапқы реттелуін өткізеді.      

37. Пайдалану үрдісінде анықталған жылумен жабдықтау көздерінің, жылу желілері мен үйішілік 
жүйелердің жұмысындағы кемшіліктер жылу маусымының басына дейін жойылады.

38. Жылу маусымы кезінде жылумен жабдықтаушы ұйым жылу энергиясын беру және (немесе) тарату 
бойынша қызметтерді көрсетуге арналған шартқа сәйкес мынаны қамтамасыз етеді:

1) жылу энергиясын беру және (немесе) тарату бойынша қызметтерді барлық тұтынушылар үшін тең 
жағдайларды көрсету;

2) жылу желілерінің баланстық тиесілігі бөлігінің шекарасында Шартпен белгіленген жылу энергиясы 
көрсеткіштерін қолдайды;

3) тұтынушымен жылу энергиясын беру және (немесе) тарату бойынша қызметтерді көрсетуге шарт 
жасайды;

4) тұтынушыға Шарт талаптарымен анықталған тәртіпте және мерзімде тиісті сапада жылу энергиясын 
беру және (немесе) тарату бойынша қызметтерді көрсетеді.

39. Жылу маусымы жарияланғаннан кейін:
 1) хабарландыру сызбасы белгіленеді, облыстың тұрғын үй-коммуналдық және энергетикалық кешен 

объектілерінің жауапты қызметшілерінің кезекшілігі бекітіледі;
2) кәсіпорындарда апатты-қалпына келтіру бригадалары дайындалады;
3) ғимаратты (үйді) пайдаланушы ұйым қызметкерімен ғимараттың жылу тасығыш жүйесі жұмысын 

және жылылау күйін кезеңмен тексеру және бақылау ұйымдастырылады;
4) жылумен жабдықтау көздерінде қор және апатты жабдықтардың жұмысы, негізгі және қор 

отынының, құралдардың, материалдар мен қосалқы бөлшектерінің болуы тексеріледі.
5) мамандандырылған ұйымдармен пайдалануға қабылданбаған, жаңа құрылыс үйлердің жылу 

желілерін, орталық жылу пункттерін, сорғыларын, орталық жылу және ыстық сумен жабдықтау жүйелерін 
жылу маусымына дайындауды құрылыс ұйымдары қамтамасыз етеді;

6) инженерлік коммуникацияларға барлық қажетті қосылулар тиісті жылдың 1 қазанына дейін 
орындалады. Жылу маусымы кезеңінде инженерлік коммуникацияларға қосылуға тыйым салынады.

40. Жылу көздерінде және жылу желілерінде апатты жағдай жарияланса:
1) барлық тұрғын үй-коммуналдық және энергетикалық кешен объектілерінде күні-түні кезекшілік 

енгізіледі;
2) қала (аудан) әкімінің өкімі бойынша кәсіпорындар мен ұйымдарда апатты жағдайларда пайдалану 

үшін тетіктермен және материалдармен қамтамасыз етілген қосымша апатты-жаңғырту бригадалардың 
күшейтілген дайындығы енгізіледі.

41. Күшейтілген және есептеуден тыс режимдері кезіндегі ғимаратты (үйді) пайдаланушы ұйымның 
қызметшілерінің қажетті іс-шаралары мен әрекеттері ұйымдардың тиісті нұсқаулықтарында көрсетілуі тиіс.

Жылу желілері зақымдалған аймақта орналасқан инженерлік желілер мен коммуникациялардың меншік 
иелері, телефонхат алғаннан кейін, жер жұмыстарын атқаруды келісу үшін өз өкілдерінің бір сағаттың ішінде 
шығуын қамтамасыз етеді.

 
 5. Маусымының аяқталуы және жылуаралық кезеңде ыстық сумен жабдықтауды қамтамасыз ету

42. Бес тәулік бойы сыртқы ауаның орташа температурасы +8°C және одан жоғары немесе сыртқы 
ауа температурасы күрт көтерілуі туралы болжам болғанда қала (аудандар) әкімдері тиісті өкіммен жылу 
маусымының аяқталғандығын жариялайды.

43. Жылу маусымы аяқталғаннан кейін ғимаратты (үйді) пайдаланушы ұйымдар орталық жылу жүйесін 
сөндіреді және ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысын жазғы сызба бойынша қамтамасыз етеді.

44. Жылуаралық кезеңде жылумен жабдықтаушы ұйымдар тұтынушыларды жылу көздері мен 
жылу желілерінің жабдықтарының жұмысының бекітілген сызбасы бойынша ыстық сумен жабдықтаумен 
қамтамасыз етеді. Теңгерімдік тиесілігі шекарасына берілетін судың температурасы техникалық және 
санитарлық норма талаптарына жауап береді. Ыстық суды беруде жылумен жабдықтау көздерінде жылу 
желілерін, жабдықтарды жөндеу, элеваторлы тораптарды, автоматтандырылған жылу пункттері мен үйішілік 
жүйелерді дайындау үшін қажетті уақытқа жергілікті атқарушы органдармен келісілген кестелермен 
бекітілген мерзімінен асатын үзілістерге жол берілмейді.

45. Жылу желілерін, жылу пункттерін және жылу тұтыну жүйелерін жөндеуді бір уақытта 1 қыркүйекке 
дейін жүргізу ұсынылады. Ыстық сумен жабдықтаудың тоқтатылуымен байланысты жөндеудің ұсынылатын                
мерзімі - 14 күнтізбелік күн.

46. Осы Қағидамен реттелмеген жағдайларда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы 
нормаларын басшылыққа алу қажет. 

 
6. Энергиямен жабдықтаушы ұйымдар мен тұтынушылардың жауапкершілігі

47. Қағиданы бұзғаны үшін қызмет берушілер мен тұтынушылардың жауапкершілігі Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес анықталады.



Құрметті қызылордалықтар 
мен қала қонақтары!

Қызылорда облыстық 
татар қоғамдық-мәдени 
орталығы сіздерді 22 
мамыр, сағат 11.00-де 
қалалық демалыс паркінде 
өтетін «Сабантуй-2016» 
мерекесіне шақырады. 

Шараға Қазақстан 
Республикасындағы Та-
тарстан Республикасының 
өкілдігінен қонақтар 
шақырылған, концерттік 
бағдарламаға Татарстан 
Республикасы мен Ақтөбе қаласының артистері қатысады. 

Мерекелік шараның бағдарламасында:  «Татарча корэш», гір көтеру, 
арқан тарту, қол күресі, жастықпен бөренеде күресу, ыдыс сыңдыру, 
қаппен жүгіру, иінағаш, шелектермен жүгіру,  жұмыртқамен жүгіру, 
сыйлықты кесіп алу. «Татарша корэш» сайысына Астана қаласынан 
жоғары салмақ дәрежедегі спортшылар қатыспақ. 

Жеңіске жеткендер бағалы сыйлықтар және ынталы сыйлықтарға ие 
болады. 

Сонымен қатар, мерекелік шарада қолдан жасалған татар ұлттық 
әйелдер бас киімі, татар ұлттық тағамдарынан көрме-сатылым 
ұйымдастырылады.

Ұйымдастыру комитеті.

Бейсенбі, 19 мамыр 2016 жыл. №73
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ҚҰРМЕТ

НАУРЫЗ НАҚЫШТАРЫ

ҚҰТТЫҚТАУҚҰТТЫҚТАУ

Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы облыс тұрғындары үшін 
АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ ҰСЫНАДЫ. Кәсіпкерлерді ақпараттық қамту 
қызметі әрекет етуші және кәсіпті жаңадан  бастаған кәсіпкерлерге, сонымен 
қатар кәсіпкерлік бастамасы бар тұрғындарға облыстың барлық аудандарында 
орналасқан Кәсіпкерлерді қолдау орталықтарында көрсетіледі.

Келесідей қызмет түрлері ұсынылады:
1) Орта және шағын кәсіпкерлікті, кәсібін жаңадан бастағысы келетін 

тұрғындарды мемлекеттік қолдау жайлы ақпараттандыру;
2) Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қолдаудың «Бір терезе» 

ұстанымы негізінде мемлекеттік қаржылай емес көмек түрі;
3) Орта және шағын кәсіпкерлік, жаңадан басталатын кәсіпкерлік 

субъектісіне мемлекеттік қаржылай емес көмекті функциональды түрде жүзеге 
асыру;

4)  Қаржылай емес көмекті алу үшін шағын және орта кәсіпкерлерден және 
кәсіпкерлікті жаңадан бастағысы келетін тұрғындардың арызын жинау;

5) Кәсіпкерлікпен айналысу үшін, оны ашу және жүргізуге кеңес беру 
қызметі;

6) Қаржылық институттарымен жұмыс жасау талаптары түсіндіріледі.
ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ КӨРСЕТІЛЕДІ.  
Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін Қызылорда қаласы, Әйтеке би, 28 

мекен-жайында орналасқан Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасынан 
алуға болады.

Облыс аудандарындағы  Қызылорда облысының кәсіпкерлер палата-
сы филиалындағы Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарында №1 және №4 қызмет 
түрлері, ал қалған қызмет түрлері кәсіпкерлер өтініші бойынша құралған  кесте-
ге сәйкес көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының мекен-жайы:
Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр к-сі, 46 үй, тел.: 8/72433/ 79199;
Қазалы ауданы – 1.  Әйтеке би кенті – Әйтеке би к-сі,  9 «а» үй, тел.: 

8/72438/ 79243;
2.  Қазалы қ., Жалаңтөс баһадүр к-сі, 23 үй, тел.: 8/72438/ 79243;
Қармақшы ауданы – Жосалы кенті, Рысқұлов к-сі, 8 үй, тел.: 8/72437/ 

79120;
Жалағаш ауданы –  Жалағаш кенті, Сәрке батыр к-сі, 7 үй, тел.: 8/72431/ 

79199;
Сырдария ауданы – Сырдария кенті, Қонаев к-сі, 12 үй, тел.: 8/72436/ 

79179;
Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, Рысқұлов к-сі, 5 үй, тел.: 8/72432/ 79255;
Жаңақорған ауданы –  Жаңақорған кенті, А.Иманов к-сі, 134 «а» үй, тел.: 

8/72435/ 79120.
Анықтама үшін телефон: 40-08-74, 40-02-02.
Сall-Center - 597960

Қызылорда қаласының 
тұрғыны, Жалағаш 
ауданының құрметті 
азаматы, тыл және 
еңбек ардагері Ақпантай 
Пірназаров 80 жасқа  то-
лып отыр.

Құрметті аға, мерейлі 
күніңіз құтты болсын. 
Сіз – ел сыйлаған абзал 
азаматсыз. Жасы ңыз ға 
жас қосылып, шаңы ра
ғыңыздан шаттық кетпесін. Жеңгеміз Зәуремен бір шаңырақ астын-
да 60 жылға жуық мағыналы ғұмыр кешіп, ұлды ұяға, қызды қияға 
қондырып, немерешөбере сүйген сүйікті әке, аяулы атасыз.

Құтты болсын, туған күнің, тәңірім саған сыйлаған,
Бақытың мен қуанышың гүлдей болсын жайнаған.
Кәрілікке берілмегей, ұзақ болсын ғұмырың,
Орындалсын армандарың көңіліңде ойлаған.

Жалықпаған жақсылықтан дос, ағайынтуысқа,
Адамшылық, имандылық қасиеті бір басқа.
Көңілі ашық әрқашан да жақсылыққа жол ашар,
Жолдастардың арасында Ақаң орны бір басқа.

Жыр арнадым іні болып қалсын деп бір естелік,
Өткен өмір жылдарға қанағат біз етелік.
Жас та болдың толқыған таудан аққан бұлақтай,
Келіпті ғой сізге де ғұмыр деген кәрілік.

 Ізгі ниетпен, ініңіз Сабет Бектұрғанұлы.

ХАБАРЛАНДЫРУ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 ҚР ІІМ Төтенше жағдайлар комитетінің Қызылорда облысы Төтенше 

жағдайлар департаментінде 8(7242) 24 40 76 «сенім» телефоны жұмыс 
істейтінін хабарлайды. 

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстан Республикасы Мемле кет тік қызмет істері министрлі гі нің Қызылорда облы-

сы бойынша департаменті қала жастары үшін көш пелі «Ашық есік күнін» жариялайды. Іс-
шара 2016 жылдың 20 мамырында, сағат 10:00-13:00 аралығында, К.Байсейітова көшесі №84 
(Қызылорда облысының Жастар ресурстық орталы ғының ғимараты) мекен-жайында өте ді. Осы 
уақыт аралығында барлық қалау шылар департаменттің жұмысымен, мемлекеттік қызметке түсу 
тәртібімен танысып, сұрақтар қоя алады.

Сондай-ақ, акция аясында сағат 12.00-13.00 аралығында департамент басшысы 
Ж.Жылқышиева жастарды жеке қабылдауды өткізеді.

Академик Асқар Жұмаділдаев өзінің туған 
өңірі Шиеліде болып, жұртшылықпен кездесті.     

«Заманның заңғар биік тұлғасы» деп аталған 
кездесу барысында аудан әкімі Қайратбек 
Сәрсенбаев құттықтау сөз сөйлеп, ғылым са-
ласында айтарлықтай жетістіктерге жеткен 
ғалымға шалқар шабыт пен мықты денсаулық, 
жемісті еңбек тіледі. Асқар Жұмаділдаевтың 
мектепте дәріс берген ұстаздарының бірі, еңбек 

ардагері Сәулебай Аймаханов естеліктер айт-
ты. «Ол жан-жақты қабілетті, барлық пәнді 
жақсы оқитын шәкірттің бірі еді. Әсіресе оның 
әдебиетті сүйіп оқитындығына тәнті болатын-
быз. Мектеп бағдарламасынан озып, өзінше дай-
ын далатын, міне, сол ізденісінің, еңбегінің нәти-
жесінде әлемдегі таңдаулы математиктердің 
қа тарына нық орналасты, – деді. Сондай-ақ, бір-
ге оқыған қатарларының атынан Қайырбек  және 

Н. Палымбет өз тілектерін жеткізіп, табыс тіледі.  
Кездесу барысында ғалымға түрлі сауал-

дар берілді.  Журналистермен жүздесуде акаде-
мик «Адам нәтижесі бар, елге пайдалы нәрсемен 
шұғылданғаны жөн. Жас кезінен осыған әдетте-
ну керек» деген ойын тарата жеткізді. 

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Шиелі ауданы 

АКАДЕМИК ЖЕРЛЕСТЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ

ХАБАРЛАМА
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 

28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау 
алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жо-
балау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған 
шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға 
әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-
сиз» АҚ  «Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ мұнай кенішіндегі  
№№41, 43, 45  ұңғымаларды электрмен қамту» жұмыс 
жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда 
қаласы, Қазыбек би к., 13 мекенжайында және Azhimurat.
Orazbayev@petrokazakhstan.com электронды поштасы 
арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-92-11.
***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 
9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының 
Экология кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес 
«Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ мұнай кенішіндегі  №№41, 
43, 45  ұңғымаларды электрмен қамту» жұмыс жоба-
сы жөніндегі құжаттаманың  мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде 
өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-92-11.

«Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 472-бабының 
3-тармағына сәйкес, алкоголь өнімдерін 
бөлшек және көтерме саудада өткізушілер 
үшін  лицензия алған төлеушілер, осы 
қызметті жүзеге асырудың алым сомасын 
жыл сайын ағымдағы жылдың 20 шілдесіне 
дейін төлейді деп көрсетілген.

Алымның сомасы: 
- Астанада, республикалық және об лыс-

тық маңызы бар қалаларда -100 АЕК;
- Аудандық маңызы бар қалаларда және 

кенттерде -70 АЕК;
- Ауылдық елді мекендерде  - 30 АЕК.
Аталған алым сомасын мерзімінде 

(яғни, 20-шілдеге дейін) төлемеген салық 
төлеушілерге «Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы» Кодексінің 282-бабының 8-тар -
мағына сәйкес төмендегідей шара қолда-
нылатындығын:    

- кіші бизнес субъектілеріне -150 АЕК;
- орта бизнес субъектілеріне -200 АЕК;
- ірі бизнес субъектілеріне -700 АЕК 

көлемінде айыппұл салынып, лицензияның 
қолданысы тоқтатылатынын хабарлаймыз.

Қосымша ақпаратты 23-52-09 телефоны 
арқылы алуға болады.

Қызылорда облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер 

департаменті.

САЛЫҚ ТӨЛУШІЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!

№4 облыстық дарынды балаларға арналған мектеп ин-
тернатында академик Асқар Жұмаділдаевтың 60 жылдық ме-
рейтойына орай 8-10 сынып оқушылары арасында математи-
ка пәнінен облыстық олимпиада өтті. Мақсаты – ғалымның  
аталған пәнге қосқан үлесін жастарға насихаттай отырып 
оқушылардың ғылымға деген қызығушылығын арттыру. 

Олимпиадаға облысымыздың барлық аудандарынан 70-
тен астам оқушы қатысып, өзара бақ сынасты. Сонымен бірге 
аталған білім ошағының оқушылары Асқар Жұмаділдаев 
жайында газет беттерінде жарық көрген мақалаларға және 
ғалымның математика пәніне арнаған ғылыми еңбектеріне 
шолу жасады. Қатысушылар барлық сайыстарда белсенділік 

танытып, аталған пәнге деген қызығушылықтарын  көрсете 
білді. “Қызықты математика” сайысының  бірінші бөлімінде 
кубикті 54 секундта жинаудан бақ сынасса, екінші бөлімінде 
ханюй және жапон есебін жылдам шешуден жарысты.

Екі күнге созылған олимпиаданың жабылу салтана-
тында жеңімпаздар анықталып, оларға облыстық білім 
беру басқармасының I, II және III дәрежелі дипломдары 
мен естелік сыйлықтары табысталды. Сондай-ақ, басқа да  
қатысушылар Алғыс хатпен марапатталды.                                                                        

Аида МҰХТАР,
ҚМУ-дың 2-курс студенті.

Шіркейлі – бұрыннан да жасыл желекке бай ауыл. Ауылдың еңбеккеш 
тұрғындары үй іргесіндегі жеріне түрлі жеміс ағаштарын, ерте пісетін 
көкөністер егіп, маңайын бау-бақшаға айналдырып отырады. Ерте 
көктемнен бел жазбай еңбек етіп, жерден несібе теріп өскен үлкендердің 
үрдісін жастар да жалғастырып келеді. 

Ауылдағы 600 орындық жаңа мектептің пайдалануға берілгеніне көп 
бола қойған жоқ. №129 Әбіраш Жәмішов атындағы білім ұясы – мыңдаған 
шәкірттерді түлеткен қасиетті орда. Қазір жаңа ғимаратта 635 шәкірт 
білім алуда. Биыл 31 түлек қанат қағып ұшады. Алдағы Ұлттық бірыңғай 
тестілеуге 16 оқушы қатысады. Олардың 2-і «Алтын белгіден» үміткер. 
Ұстаздар шәкірттерге зор үміт артып, сенім үдесінен шығу үшін білім бе-
руде. Еңбектің нәтижесі алдағы сынақта көрінеді. 

Көктем шыққалы бері жаңа мектеп ауласын көркейтіп-көгалдандыру 

қолға алына бастады. Жақында 1996 жылы мектеп бітірген түлектер 
бастамашылдық танытып, жаңа ғимарат жанына көшеттер отырғызды. 
Көшеттерді күтімге алып, жыл сайын көбейту үшін жауапты адамдарды 
бекітті. 

Мектеп бітіргендеріне 20 жыл болған азаматтар осындай игілікті 
істі қолға алып, ауыл келбетінің көркейе түсуіне өз үлестерін қоспақ. 
Болашақта жаңа мектеп ауласын жасыл баққа айналдыру бастамасына 
барлық түлектер үн қосса, ауылдың айбыны асқақтай түсер еді. 

Алмагүл ҮББІҚОЖАЕВА,
№129 Ә.Жәмішов атындағы орта мектеп мұғалімі.

Сырдария ауданы,
Шіркейлі ауылы.   

ЖАСЫЛ ЖЕЛЕК– ЖАНҒА САЯ

ТҮЛЕКТЕР БАСТАМАСЫ 

Шараға қатысып, бала-
лар ға сәттілік тілеген қа-
зылар құрамында облыс 
әкі мі жанындағы әйелдер 
іс тері және отбасылық-де-
мографиялық саясат жөнін-
дегі коммисия хатшысы 
Бибі гүл Үмбетова, облыстық 
жас тар денсаулығы орталығы 
ди ректорының орынбасары 
Салтанат Назарова, об лыс тық 
білім басқармасының бөлім 
басшысы Шолпан Жүнісова 
және балалар ауы лының директоры Лиза 
Искакова  болды. 

Бірінші кезең бойынша әрбір от ба-
сының анасы балалары жайында және 
өзі туралы ақпараттарды  ән немесе би, 
көріністер арқылы бейнелеп айтты. Мұнан 
кейінгі сұрақ-жауап сайысында отбасылар 
арнайы қорапта бекітілген шарларды жа-
рып, ондағы сұрақтарға жауап берді. Бұл 
кезеңдегі сұрақтар отбасы құндылықтары, 
тәрбиеге арналды. Ал үшінші кезеңде 
өз өнерін ортаға салған олар ерек-
ше дайындықпен келіпті. Отбасындағы 
татулық пен ынтымақты, бірлікті көрініс 
арқылы жеткізе білді. Соңғы кезеңде 

спорттық шара түрінен бақ сынасты. 
Сонымен  барлық отбасының  өнерін 

жоғары бағалаған қазылар алқасы ар-
найы номинациялармен мараппаттады.  
Айта кетейік, балалар ауылында өткен 
шараға Жаңақорған ауданының әкімі Рус-
лан Рүстемов 100 мың теңгенің сертифи-
каты мен бір топ өнерпаздарды жіберіп, 
балаларға үлкен қуаныш сыйлады. 

Сондай-ақ, бұл күні жүздеріне күлкі 
ұялаған балғындар сыйлықтарға да ие 
болды. Жалпы, мұндай  шаралар балалар 
ауылында жиі ұйымдастырылып келеді 
екен. 

Сара АДАЙБАЕВА.

Конференция жұмысын универ-
си теттің бірінші проректоры Абай-
бек Жүнісов сөз сөйлеп ашты. Бұдан 
соң облыс әкімінің орынбасары Ра-
уан Кенжеханұлы мерейтой иесіне 
ізгі ниетін жеткізіп, облыс әкімінің 
Құрмет грамотасын тапсырды.

Конференцияның пленарлық 
мәжілісінде әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің про-
фессоры Зейнол-Ғабиден Бисенғали 
«Өлең сөзден ұлттық рух ұқтырып», 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің про-
фессоры Жандос Смағұлов «Сыр-
лы сөздің сарабдал сарапшысы», 
Қор қыт ата атындағы Қызылорда 
мем лекеттік университетінің про -

фессоры Меруерт Аңсатова «Өл -
ке  танудың Отан тарихында ала-
тын орны мен маңызы», осы оқу 

орнының аға оқытушысы Гүл-
зира Оралова «Б.Кәрібозұлы зерт-
теулеріндегі тұлғатану мәселе лері» 

тақырыптарында баяндамалар жа-
сады.

Сыр білімінің қара шаңырағын 
1979 жылы қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі мамандығы бой-
ынша үздік бітірген ғалым өзі 
білім алған оқу орнында 35 жылға 
жуық жемісті еңбек етіп келеді. 
Бағдат Кәрібозұлының «Қазақ совет 
лирикалық поэзиясының жанрлық 
спецификасы», «Қайран сөз», «Сыр-
лы сөз сипаты» монографиялары 
әдебиеттану ғылымында жоғары 
бағаланған ғылыми еңбектер де-
сек, оның қаламынан туған 
«Өркениетке өріс», «Беталыс», 
«Ынсап», «Ырыс», «Тағдыр», тағы 
басқа публицистикалық еңбектері 
оқырман қауым ықыласына ие 
болды. Ол сондай-ақ 500-ден 
астам ғылыми-публицистикалық 
мақалалардың авторы. Ғалымның 
жетекшілігімен екі кандидаттық, от-
ыздан астам магистрлік диссертация 
қорғалған.

Ғылыми-педагогикалық және 
қоғамдық еңбегі еленген ке-
мел білімді ғалым әр жылда-
ры «Құрмет» ордені, “ҚР Білім 
беру ісінің үздігі», «ҚР Білім беру 
ісінің құрметті қызметкері», «ҚР 
ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі 
үшін» төсбелгілерін иеленіп, ҚР 
Президентінің «Алғыс хаты», об-
лыс әкімінің Құрмет грамотасы-
мен марапатталды, 2015 жылы 
«Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері» атағына ие болды.

Конференция барысында «Ғиб-
ратты ғұмыр» сериясы бойынша 
университет шығарған  кітаптың 
және ғалымның «Тағдыр» атты эс-
селер мен мақалалар жинағының 
тұсаукесер рәсімі өтіп, ғылыми-
техникалық кітапхананың арнайы 
кітап көрмесі ұйымдастырылды. 
Конференция секциялық жұмыс-
тарға жалғасты.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

МЕРЕЙ

КЕМЕЛ БІЛІМДІ ҒАЛЫМ
Кеше Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Студенттер сарайын-

да Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор Бағдат 
Кәрібозұлының 60 жылдық мерейтойына орай «Қазақ руханияты: әдебиет, тарих және өнер» атты 
республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

“АТАМЕКЕНДЕГІ” МЕРЕКЕ

«Атамекен» отбасылық үлгідегі балалар ауылында «Отбасымыз 
ынтымағы жарасқан» атты шара болып өтті. Халықаралық отбасы күні 
мерекесіне орай ұйымдастырылған байқауға балалар ауылының Үшқоңыр, 
Ақжайық, Оқжетпес, Алатау, Ұлытау, Байқоңыр, Жетісу және Сарыарқа 
отбасылары қатысты. Сайыс төрт бөлімнен тұрды. Бірінші таныстыру, 
өз өнерін көрсету, сұрақ-жауап кезеңі және салауатты өмір салтын ұстану 
бағытында спорттық шара болды.

МАТЕМАТИК АТЫНДАҒЫ ОЛИМПИАДА

Қазалы ауданында балаларды мектепке дейінгі тәрбие 
беретін ұйымдармен қамту жақсы жолға қойылған. Оны 
кез келген алыс ауылдардың өзінен де аңғару қиынға 
соқпайды. Аудан көлемінде мемлекеттік, жекеменшік 
балабақшалардың көптеп ашылуы балабақша кезегін сарсы-
ла күтетін  түйінді түйткілдің оң шешімін табуына септігін 
тигізді.

Аудандық білім бөлімінің басшысы Ақзира Қасымова-
дан мектепке дейінгі ұйымдар арасында апталық өтіп 
жатқанын естігенде елең ете түскенбіз. Бала тәрбиесіне 
арналған келелі кеңестен кімнің қалыс қалғысы келеді 
дейсіз?! Біз жиынға қатысуды құп көрдік. «Шұғыла» 
балабақшасында басталған апталықты аудандық білім 
бөлімінің мектепке дейінгі тәрбие әдіскері Жанат Сәрсембай 
ашып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Аудандағы іргелі 
балабақша саналатын аталған ұжым қызметкерлері өзде-
рінің жаңашыл  көзқарасы, ізденімпаздығымен ел аузы-
на ілігіп жүр. Бұл жолы да «Шұғыланың» соны қадамы 
басқалардан шоқтығын биіктете түсті.

Апталықтың екінші күні Жанқожа батыр ауылындағы 
«Жауқазын» балабақшасында жалғасты. Батыр бабамыздың 
240 жылдық мерейтойы қарсаңында ауылдан бой көтерген 

әсем ғимарат өзінің сәулетті кейпімен ерекшеленеді. За-
манауи үлгідегі балабақша көрікті ауылдың айбынын 
онан әрі асқақтата түсіпті. Балабақша меңгерушісі Жанар 
Түменбаеваның қызметке тағайындалғанына көп уақыт өте 
қоймапты. Бұл меңгеруші ретінде өткізген алғашқы шарасы 
екен. Десе де,  семинарды ұйымдастыру барысы көпшіліктің 
көңілінен шықты. Дархан пейілмен қарсы алып, қазақ, 
орыс, ағылшын тілінде сәлемдескен кішкентай бөбектерге 
сүйсінгенімізді жасыра алмадық. Шалғай ауылдағы үш 
тұғырлы тілді  меңгеруге деген талпыныс  анық аңғарылады. 
Аула сыртындағы әдемілігімен көз тартатын суреттерді  
балабақша қызметкері Ақкенже Мурзина салғанын білгенде 
таңданысымыз арта түсті.

Семинар барысында «Ақерке», «Балдырған», 
«Жауқазын» балабақшаларының  жұмыстары  көпшілік на-
зарына ұсынылды. Келелі кеңесті аудандық білім бөлімінің 
мектепке дейінгі тәрбие әдіскері Жанат Сәрсембай 
қорытындылады. Шара бүлдіршіндердің концерттік 
бағдарламасына ұласты. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ. 
Қазалы ауданы.

ЖАНҚОЖАДАҒЫ ТАҒЫЛЫМДЫ ЖИЫН


