
8 ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ГАЗЕТҚЫРКҮЙЕК
БЕЙСЕНБІ

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

www.syrboyi.kz2016 жыл
№136 (19222)

ДДДРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТЗИИДЕНТПРЕЗ

МӘЖІЛІС

     ЙЕГІНЖАЙ - 2016

КӘСІП

БІРҚАТАР 
ТАПСЫРМАЛАР БЕРДІ

-

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫ 
УАҚЫТ ТАЛАБЫНА САЙ ДАМИДЫ

РИОДАҒЫ КИІМІН 
МҰРАЖАЙҒА СЫЙЛАДЫ

-

-

“КӨШПЕЛІЛЕР 
ОЙЫНЫНДА”
КӨШ БАСТАДЫ

АҚЖАРЛЫҚТАР АЛҚАБЫНДА

ҚАРАКЕТКЕН ТҰШПАРАСЫ



Бейсенбі, 8 қыркүйек 2016 жыл. №136

АЙМАҚ2 www.syrboyi.kz

БАСТАМА

Елімізді� ауылшаруашылы� 
саласында биылдан бастап 

кооперацияландыру басталып 
кетті. Еркіндікті� ал�аш�ы 

жылдарында б�л салада�ы 
жекешелендіру салдарынан 

ірі шаруашылы�тарды� 
�са� ��рылымдар�а б�лініп 

кеткенін білеміз. Сол т�ста б�л 
бастама�а �арсылар да болды. 

Тәжірибелі сала мамандары 
б�лінген шаруашылы�та 

е�бек �німділігі болмайтынын, 
керісінше шы�ар�ан �німіні� 

�зіндік ��ны �ымбаттап кетерін 
айтудай-а� айтты. Біра�, бір 

б�лінген шаруашылы�тар 
�айтадан �осылу�а ��лы�ты 

бола �ой�ан жо�. 

  

ІРІЛЕНДІРУ ІРГЕМІЗДІ 
БҮТІНДЕЙДІ

БРИФИНГ

БІР ӨТІНІШ АРҚЫЛЫ БІРНЕШЕ 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛЕДІ

Б�дан былай жерді за�сыз иеленуге жол жо�. 
Б�л жайында облысты� прокуратура бас�армасы 

басты�ыны� орынбасары Н�рболат Д'йсенбаев 
б��аралы� а�парат ��ралдарыны� �атысуымен 

�ткен брифингте хабарлады.

ЖЕР ЗАҢСЫЗ БЕРІЛМЕЙДІ

Жыл басынан елімізде барлы� зейнета�ы 
т�лемдеріні� м�лшері 9 пайыз�а, ал жәрдема�ы 25 
пайыз�а к�бейді. Б'гінде е� жо�ары зейнета�ыны� 

м�лшері базалы� зейнета�ымен �оса ал�анда 81457 
те�ге болса, орташа зейнета�ы 59625 те�ге және е� 
т�менгі зейнета�ы м�лшері 37790 те�гені ��райды. 

Облыс бойынша биыл�ы жылды� 1 �ырк'йегіне дейін 
зейнета�ы және әлеуметтік т�лем алушылар саны 

278,9 мы� адам болса, олар�а 8 айда 44,3 млрд. 
те�ге т�ленген. Б�л туралы :�ірлік коммуникациялар 

орталы�ында �ткен баспас�з мәслихатында е�бек, 
әлеуметтік �ор�ау және к�ші-�он комитетіні� облыс 

бойынша департамент басшысыны� міндетін 
ат�арушы Лиман Боранбаева мәлімдеді. 

«ТУҒАН ЖЕР»

ОРТАЛЫҚТА ОРАЛМАНДАР 
МӘСЕЛЕСІ ТАЛҚЫЛАНДЫ 

«100 ТАБЫС ТАРИХЫ» ЖОБАСЫНЫҢ КЕЙІПКЕРІ

Сыр ��ірінде «Аквалайн» 
таза суын шы�арып, халы��а 

�сын�ан іскер азамат, �алалы� 
мәслихат депутаты =алымбек 

Жа�сылы�ов ша�ын және орта 
бизнесті дамытуда �згеге 'лгі 

боп отыр�ан кәсіпкерді� бірі. 
Табандылы�ты �ажет ететін 
бизнесте оны� �з �станымы 

бар. «Е�бек ширатады, 
�мір 'йретеді» – дегенді 

ту еткен ол жо�ары 
нәтижеге �ол жеткізе 

білді. «Жыл санап 
�ызмет к�рсету сапасын 

да ілгерілетіп келеміз. 
Республикалы� 

«Алтын сапа» 
бай�ауында Елбасы 

Н.Назарбаевты� 
«Ал�ыс хатымен» 
марапатталды�. 

Б�л – біз 'шін 'лкен 
мәртебе, е�бегімізді� 
еш кетпегені», – дейді 

кейіпкеріміз.

АҚМЕШІТТІҢ АТПАЛ АЗАМАТЫ



www.syrboyi.kz

Бейсенбі, 8 қыркүйек 2016 жыл. №136

3НАЗАР

«Азаматтық қызметшілер болып табылатын 
және ауылдық жерде жұмыс істейтін мәдениет 

саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесін 
айқындау туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 

2016 жылғы 15 маусымдағы № 489 қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы

«Азаматтық қызметшілер болып табылатын және 
ауылдық жерде жұмыс істейтін ветеринария 

саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесін 
айқындау туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 

2016 жылғы 17 маусымдағы № 494 қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы 

СОЛТҮСТІК ӨҢІРЛЕРГЕ ҚОНЫС 
АУДАРУ ЖӨНІНДЕ 

«Қызылорда облысының 
жұмылдыру дайындығы 

басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесін бекіту 

туралы    

СЕНІ ІЗДЕЙМІЗ КЕЛЕ МЕ ДЕП 
ӘР КҮННЕН

-

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ 

***

Басым ауыл шаруашылығы дақылдарының 
тізбесін және субсидиялар нормаларын (1 гектарға 

және (немесе) 1 тоннаға) бекіту туралы
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ОЛ БІР А��У ЖАРАЛЫ...

Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе және Маңғыстау 
облыстарының өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығы, көлік және 

байланыс кәсіпорындарының басшылары мен қызметкерлеріне 
ЕСКЕРТУ

«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС «Ма-
гистральды құбырлар туралы» Қазақстан Рес пуб-
ликасының Заңына (14 бап) сәйкес Магистральдық 
құбырдың күзет аймағы Оңтүстік Қазақстан, 
Қызылорда, Ақтөбе және Маңғыстау облыстарының 
аумағынан «Бейнеу-Бозой-Шымкент» жоғары 
қысымды магистральдық газ құбыры өтетіні  және 
магистральдық газ құбырының күзет аймағының 
бар екендігі жөнінде ескертеді. 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
Магистральдық құбырдың күзет аймағында:
1) өткелдерді, қара жолдарды және магистраль-

дық құбыр трассасы мен оның күзет аймағын өзге 
де уақытша немесе тұрақты көлікпен кесіп өтудің 
орналасу орындарын, салу, жайластыру және 
пайдалану тәртібін магистральдық құбырдың 
меншік иесімен келіспей, орнатуға;

2) бағбандыққа және орман өсіруге, сондай-
ақ жер жырту тереңдігі отыз бес сантиметрден 
аспайтын далалық ауыл шаруашылығы дақылдарын 
өсіру үшін агротехникалық жұмыстар кешенінен 
басқа, магистральдық құбырдың меншік иесімен 
келісілмеген кез келген жұмысты орындауға;

3) магистральдық құбырдың меншік иесі не 
оператор жайластырған, магистральдық құ быр -
ға қызмет көрсету мен оның физикалық қор-
ғалуын қамтамасыз етуге арналған жолдарды 
ре культивациялауға, сондай-ақ магистральдық 
құбыр да өртке қарсы және күзет функцияларын 
орындайтын қызметкерлердің осы жолдармен 

қозғалысына, Қазақстан Республикасының заңна-
ма сында белгіленген жағдайларды қоспағанда, 
кедергі келтіруге;

4) кез келген құрылыстар мен ғимараттар салуға;
5) автомобиль көлігі құралдарының, тракторлар 

мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға;
6) мелиоративтік жер жұмыстарын жүргізуге, 

суару және құрғату жүйелерін салуға;
7) магистральдық құбырдың меншік иесінің 

келісімінсіз тау-кен, құрылыс салу, монтаждау және 
жару жұмыстарын жүргізуге, жерді тегістеуге;

8) ұңғымалар, тікқазбалар орнатуға және топы-
рақ сынамаларын (топырақ үлгілерінен басқа) алуға 
байланысты геологиялық түсіру, іздеу, геодезиялық 
және басқа да іздестіру жұмыстарын жүргізуге;

9. қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 
ма гистральдық құбырға жатпайтын кез келген 
объектіні құрылыс нормалары мен қағидаларында 
белгіленген ең аз қашықтық шегінде салуға;

10. трасса бойлық жолдарды магистральдық 
газ құбырының объектілерін пайдалану бойынша 
негізгі қызметке қатысы жоқ мақсатта пайдалануға 
тыйым салынады.

Жоғары баяндалғандарға қатысты бар-
лық сұрақ, шағым және ұсыныс жөнінде ке-
лесі мекен-жайға хабарласуыңызға бола ды: 
«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС, Қазақ-
стан Республикасы, 050000, Алматы қа ласы, 
Абылай хан к-сі, 77, тел. +7 (727) 330-66-44, 
факс: +7 (727) 330-66-45, info@bsgp.kz.
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ҚАРА БАСЫ 
ХАННАН ЗИЯТ


