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Ел Президентінің биылғы Жолдауы  шеткі аймақ 
тұрғындарына да зор серпіліс берді. Алдағы тіршілігіне 
сенім ұялатты. Ауыл адамдары түрлі саладағы кәсіпкерлікке 
үйірсектегенімен әлі де атакәсіп – мал шаруашылығы мен 
егіншілікке арқа сүйейді. 

Жаңақорған ауданының әкімі Ғалым Әміреев жыл басында 
ел  алдындағы есебінде индустриялық-инновациялық жобалар 
жүзеге асырылып, ауыл шаруашылығы саласы жаңаша өріс ала-
тынын айтты. «Евразия АгроХолдинг» ЖШС ауданда «COFCO» 
компаниясымен бірге агроөнеркәсіптік кешені саласындағы 
инвестициялық жобаларды, ол «Қызылорда AGROPLus» ЖШС 
томат пастасын өндіру зауытының құрылысын қолға алды. 
Көкөніс өнімдерін өсіру мен өндіру үшін 2 995,5 гектар жер 
учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығы та-
бысталды. Томат пастасын және концентраттар өндіру ісі де 
жалғасады. Жоба құны – 2 млрд 850 млн теңге. Өндіріс орны 
толық қуаттылықта жұмыс істегенде 600 адам жұмыспен 
қамтылады. 3 000 гектар жерге тамшылатып суару технологи-
ясымен қызанақ егіледі. Жылына 12 750 тонна томат пастасын 
шығаратын зауыт салынады. Технологиясы Қытай мемлекетінен 
әкелінбек. Сыр өңірінің негізгі дақылы – күріштің жаңа сортын 
пайдалану бағытында бұрыннан пайдаланылып келе 
жатқан «Ақмаржан» сортын жаңа әрі өнімділігі мол 
«Лидер» сортымен ауыстырылады. 

Осы тұрғыда ауданда нақты кезеңде 
қандай жұмыстар атқарылып 
жатқанын білмек болып аудандық 
ауыл шаруашылығы бөлімінің 
басшысы Қаржыбек Бүркітбаевқа 
хабарласқан едік. «Көктемгі 
егіске 2 170 тонна күріш тұқымы 
құйылып, «Маржан» сортының 
870 тоннасы І репродукциялы 
«Лидер» және 28 тонна «Фоварит» 
сорттарына ауыстырылды. «Ка-
зАгроЭкс» компаниясы аудандық 
филиалының мәліметінше, тек-
серуге түскен 1 611 тонна күріш 
тұқымының 787 тоннасы себу 

дәрежесіне жеткізілді. Бұдан басқа, 16 тонна мақсары тұқымы 
толық тазаланды. Енді жоңышқа егісі үшін құйылған 13,5 тонна 
жоңышқа тұқымы тазалануда. 

Биыл аудан бойынша жалпы егіс көлемі 31 617 гектарға 
межеленіп отыр. Оның ішінде дәндi дақылдар – 10 617, мал 

азықтық дақылдары – 16 000, 
картоп, көкөнiс пен бақша 
дақылдары – 2 555 гектар. 
Техникалық дақылдар көлемі 
– 2500 гектар, күріш көлемі 
– 7 750 гектар. Нарықтағы 
қымбат бағалы «Лидер» 
тұқымын аудандастыру 
бастамасының жүйелі бағыт 
алғаны құба-құп. Дегенмен, 
ол күтім мен бапты көбірек 

керек етеді. Агротехникалық шараларды өте тиімді жүргізіп, 
қоректік заттарын дер кезінде қолдану шарт. «Ақмаржан» 
секілді тамыры күшті емес, нәзіктеу. Сондықтан «Лидерге» 
балаша күтім қажет екенін шама-шарқы шектеулі уақ шаруа 
қожалық басшыларының қаперіне салған артық емес. 

2017 жылдың егісіне 2 854 тонна минералдық тыңайтқыш 
керек болса, соның 1 254 тоннасы алынған. 70 пайыз техника 
дала қосына шығуға әзір. Оның үстіне, биыл аудан әкімшілігінің 
бастамасына сай жергілікті қаржы есебінен шаруашылықтарға 
5 трактор, 7 лазерлі жер тегістегіш, 1 экскаватор, 5 дән сепкіш 
техника алынуда. 1 990 тонна арзандатылған дизель отыны, 
480 тонна бензин, 144 тонна дизель майы қажет болса, осы 
бағытта тиісті мекемелермен келісімдер жүргізілуде. Оның 
операторлығына «Қызылорда НефтьТранс» ЖШС бекітілді.

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы. 

Франция елінің моделіне сүйенген жеке сот орындаушылар институ-
тын құруды  Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 2005 жылы тап-
сырды. Соның нәтижесінде 2010 жылы жеке сот орындаушыларының 
құқықтық іргетасы қаланып, ҚР-ның «Атқарушылық іс жүргізу және 
сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді. Осылайша мемлекетімізде жеке сот орын-
даушылар институты пайда болды. Қазақстан ТМД елдерінің ара-
сында алғаш болып мемлекеттік сот орындаушыларымен қатар, сот 
және басқа актілерді орындаумен жеке сот орындаушылары айналы-
сатын атқарушылық іс жүргізу жүйесін өзгертті. Сол уақыттан бастап 
мемлекетімізде екі үлгілі жүйе іске қосылды. Олар: мемлекеттік және 
жеке сот орындаушылар.

2010 жылы қабылданған жаңа заң жеке сот орындаушылардың 
құқықтық мәртебесін айғақтап, олардың өкілеттілігін нығайтуға 
бағытталды. Жалпылай алғанда, елімізде жеке сот орындаушылары 
2011 жылдан бастап жұмыс жасай бастады. Ал 2015 жылы еліміздің 
әр аймағындағы өңірлік алқаларды біріктірген республикалық алқа 
жеке сот орындаушыларының кезектен тыс съезінде тарап, орны-
на Республикалық палата құрылды. Республика бойынша алғашында 
жеке сот орындаушыларының саны жүзге жуық болғанымен, қазір 
1382-ге жетіп отыр. Бүгінде ҚР жеке сот орындаушыларының 
республикалық палатасына Сергей Михайлович Ли төрағалық 
етеді. 

ДАЛА-ДҮБІРГЕ 
ДАЙЫНДЫҚ

ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТ-БАҒДАРЫ

Керегін іздеген тұтынушы базарда, қала берді, дүкендерде 
бағын сынайды. Мұнда адам жанынан басқаның бәрі бар. Бірақ,  
барлығы   сырттан келген тауарлар. Отандық тауар ілуде біреу 
ғана. Сол бірегей бренд –  Қызылордада шығатын «Dalatex» ер-
лер жейделері. 

«Dalatex» компаниясының өнім шығара бастағанына 
жылға жуықтады. Бүгінде заманауи стильді жейделерді тігіп, 
оны көрші елдерге экспорттауды мақсат тұтқан компанияның 
ісі өрге басты.  Алғашында «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы аясында несие алып, отандық киім тігуді 
бастаған еді. 

Көпшіліктің көзайымына айналған тауарлар бүгінде 
еліміздің барлық аймақтары мен Ресей нарығында сұранысқа 
ие. Осы уақыт аралығында «Dalatex» бренді өзіндік үлгісін  
қалыптастырып үлгерді. Шеберлер әртүрлі маталардан, тап-
сырыс берушілердің сұранысына сай жейделер тігуді жолға 

қойды. Жейделер бір 
түсті және өрнекті 
маталардан тігіледі. 
Өндірістің негізгі 
артықшылығы – са-
пасы мен өндіру тех-
нологиясы бірдей 
болғанымен, түрік 
жей делерінен бағасы 
әлдеқайда төмен.  

Ф а б р и к а н ы ң 
не гізін қалаушы 
Д.Абизов «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы аясын-
да 14 пайызбен 30 млн теңге несие алған. Оның 10 пайыздық 
үстемесін мемлекет қайтарымсыз негізде субсидиялауда.

– Мен өз арманымды жүзеге асыра алғаныма қуаныш-

тымын. Күнделікті 200-ден астам жейде тігудеміз. Ал 
шеберлеріміз жейденің әр түрін ұсына отырып, талғамы жоғары 
тұтынушылардың тапсырысын орындауда. Біздің өнімді 
жергілікті халық қана емес, өзге өңір тұрғындары да ұнатып, 
сатып алуда. Бұл – еңбегіміздің жемісі, – дейді кәсіпкер.

Кеше облыс 
әкімі Қырымбек 
Көшербаев жас 
жазушы, 40-қа 
жуық ертегінің 
авторы, түрлі 
байқаулар 
жеңім пазы Ал-
тынай Берікті қа-
былдап, сый-сияпат 
табыстады.

Облыс орталығындағы №267 мектептің 
5-сынып оқушысы Алтынай Беріктің 
ертегілері бүгінде өз бағасын алып үлгерді. 
«Ақ көжек», «Мөлдір бұлақ», «Қызыл қораз», 
«Түйе», «Қамқорлық» сынды туындылары 
республикалық байқауларда жүлдегер атанған. 
«Балапан» телеарнасының 5 жылдығында 
жарық көрген «Менің ғажайып ертегім» 
кітабына «Ұқпасқа айтқан сөз жетім» ертегісі 
енгізілді. Әжесінің тәрбиесінде өскен ол 7 жасы-
нан бастап шағын әңгімелер құрастыруға, оны 
көркемдеп жазуға машықтанды. Ерекше қабілет 
пен талант иесінің мәнді, мағыналы дүниелері 
газет-журнал беттерінде жиі жариялана баста-
ды. Осылайша көпшілік назарына іліккен жас 
жазушы Мемлекет басшысынан сыйлық алып, 
оның шығармашылық құштарлығы одан әрі арта 
түсті.

Аймақ басшысының қабылдауында болған 
Алтынай мен әжесі Шолпан БАҚ өкілдеріне өз 
ризашылықтарын жеткізіп, ағынан жарылды. 

– Алтынайдың ертегілер топтамасын облыс 
әкімінің қолдауымен «Нұр Отан» партиясының 
облыстық филиалы шығарып бермек. Неме-
реме қолдау көрсетіп, қамқорлық танытқан ел 
ағаларына алғысымыз шексіз. Алтынайдың 
бұл жинағы балалардың сүйікті кітабына, ру-
хани азығына айналады деп ойлаймыз, – деді 
қуанышты Шолпан әже Шәріпбайқызы.

Нағымжан САУЯЕВ. 

ЖАС 
ЖАЗУШЫНЫҢ 
КІТАБЫ 
ШЫғАДЫ

«бизнестің жол картасы – 2020»

БІРЕГЕЙ БРЕНД – 
«DALATEX»

Тұтыну нарығын күн-
делікті зерттеп, сұраныс пен 
ұ с ы н ы с т ы ң 
арақатынасын 
а н ы қ т а й т ы н 
сарапшылардың 
пікіріне қара ған-
да, сауатты мар-
кетинг, қолжетімді 
баға сияқты бір-
неше фак торлар 
биз нестің өр кендеуіне 
өзек болады.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫ

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы 
Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен мемлекеттік 
рәміздер мен ведомстволық және оларға теңестірілген 
өзге де наградалар геральдикасы мәселелері жөніндегі 
комиссияның отырысы өтті. 
Отырыста Мәдениет және спорт министрлігінің жауапты хатшы-

сы Қ.Уәлиевтің Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің 
25 жылдығын мерекелеуге арналған жоспарлы іс-шаралар туралы 
баяндамасы тыңдалды.

Гүлшара Әбдіқалықова іс-шара барысында Қазақстан Респу-
бликасы мемлекеттік рәміздерінің 25 жылдығы мерекеленетін 
жыл барысында барлық орталық және жергілікті атқарушы ор-
гандар тәуелсіздігіміздің басты нышандары болып саналатын 
Қазақстанның мемлекеттік рәміздерін насихаттау бағытында 
жүйелі жұмыстар жүргізу қажеттігін атап өтті.

Сондай-ақ, комиссия отырысында Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрлігінің «Ел қорғаны» ведомстволық награда-
сын бекіту туралы ұсыныс қаралды. Отырыс қорытындысы бой-
ынша мемлекеттік органдарға нақты тапсырмалар мен ұсынымдар 
берілді.

Ұлыстың Ұлы күні – наурыз мейрамына орай Ұйымдастырылатын мерекелік шаралардың
баҒдарламасы

№ Іс-шара атауы Мерзімі Өтетін орны 

«14 наурыз – Наурызнама» тарихи таным күні

1. «Салт-дәстүр – асыл қазынам» атты кітап 
көрмесі

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, Ә.Тәжібаев  атындағы 
облыстық әмбебап  ғылыми кітапхана

2. «Наурыз – Қазақ елінде» тақырыбындағы мек-
теп оқушыларымен және студенттермен кез-
десулер

сағат 10:00
сағат 11:00
сағат 12:00

Қызылорда қаласы, №10 орта мектеп
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ
Көпсалалы «Ұлағат» колледжі

3. «Ұлт құндылығы – мәдениет» тақырыбындағы 
қолөнер бұйымдары көрмесі

сағат 15:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

4. «Наурыз мейрамы – рухани даму үлгісі» атты 
экскурсия

сағат 15:00 Қызылорда қаласы, облыстық тарихи-өлкетану 
музейі

«15 наурыз – Наурыз-дәстүр» салт-дәстүр, ұлттық құндылықтар күні

5. Мүмкіндігі шектеулі балалар арасында «Ертегі 
кейіпкерлері» атты сурет салу байқауы

сағат 10:00 Қызылорда қаласы, облыстық тарихи-өлкетану 
музейі

6. «Бәрің де жарысқа!» тақырыбымен орта мек-
теп оқушылары арасында «Нашақорлыққа жол 
жоқ!» ұранымен өтетін облыстық жарыс

сағат 10:30 Қызылорда қаласы, «Еуразия» спорт кешені

7. Оқушылар арасындағы «Отбасы және Наурыз» 
атты отбасылық сайыс

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, №5 және №261 мектептер

8. «Ізгілік пен берекенің бастауы» 
тақырыбындағы кітап көрмесі

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, Ә.Тәжібаев  атындағы 
облыстық әмбебап  ғылыми кітапхана

9. Мектеп оқушылары арасында «Әз Наурыз – 
дәстүрлер жиынтығы» тақырыбындағы интел-
лектуалды сайыс

сағат 15:00 Қызылорда қаласы, Оқушылар сарайы

«16 наурыз – Наурыз шапағаты» қайырымдылық күні

10. «Жан шуағы» атты қайырымдылық шаралары сағат 11:00 Қызылорда қаласы және аудандар, кенттер, 
ауылдық округтер

11. «Көктем мейірімі» тақырыбындағы 
қайырымдылық шарасы.

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, Қарттар үйі, балалар ау-
руханасы

«17 наурыз – Наурыз-думан» ұлттық ойындар күні

12. «Наурыз-думан» тақырыбындағы ұлттық спорт 
түрлерінен сайыс

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

13. «Қыз – еркем, өнерімен көркем» атты мектеп 
оқушылары арасындағы қалалық байқау

сағат 15:00 Қызылорда қаласы, М. Ералиева атындағы 
мәдениет үйі

14. «Армысың ару, нұр  көктем!» атты облыстық 
филармония өнер ұжымының мерекелік 
концерті

сағат 16:00 Қызылорда қаласы, облыстық филармония

«18 наурыз – Наурыз – жаңару» көркейту-көгалдандыру, сенбілік күні

15. Облыс бойынша жалпыхалықтық сенбілік сағат 9:00 Қызылорда қаласы және аудандар, кенттер, 
ауылдық округтер

16. «Таза қала үшін» атты көркейту-көгалдандыру 
сенбілігі

сағат 9:00 Қызылорда қаласы бойынша

17. «Наурыз – жаңару» жастар сенбілігі сағат 10.00 ҚР Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев атындағы 
саябақ

18. «Қош келдің, Наурыз, мол болсын дәм-тұз!» 
тақырыбындағы этносабақ

сағат 10.00 Қызылорда қаласы, облыстық тарихи-өлкетану 
музейі

19. «Кел, Наурыз, бірлігі бекем еліме, берекелі 
жеріме!» атты мерекелік шара

сағат 10.00 Қызылорда қаласы, М. Мәметова атындағы 
Қызылорда гуманитарлық колледжі

«19 наурыз – Наурыз тарту» ұлттық өнер күні

20. Ақын, жыршы, термеші жастардың 
қатысуымен «Домбыра-думан» атты мәдени 
кеш

сағат 19:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

21. «Қош келдің, әз Наурыз» тақырыбындағы 
этнографиялық көрме

сағат 10:00 Жалағаш аудандық тарихи-өлкетану мұражайы

«20 наурыз – Наурыз-береке» жәрмеңке, ұлттық тағам күні

22. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі сағат 9:00 Қызылорда қаласы мен аудандардың орталық 
алаңдары

23. «Дәм-думан» атты ұлттық тағамдар сайысы сағат 9:00 Жалағаш аудандық Орталық алаңы

24. «Наурыз жыл басы» тақырыбында ұлттық 
тағамдар жәрмеңкесі

сағат 11:00
сағат 12:00
сағат 13:00

Қызылорда қаласы, «Қыз Жібек» мейрамханасы
«Тағам» асханалар желісі
«Браунис» кафетерийі

«21 наурыз – Наурыз шуағы» мәдени-көпшілік, жалпыхалықтық серуен күні

25. Киіз үй тігуден, қазақтың салт дәстүрлерінен 
көрініс көрсету

сағат 9:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

26. «Қош келдің, әз Наурыз!» атты мерекелік кон-
церт

сағат 10:00 Қызылорда қаласы, М. Ералиева атындағы 
мәдениет үйі

27.  «Қимылға толы Қаражорға» тақырыбында 
қара жорға биінен сайыс

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

28. Наурыз мерекесіне арналған мерекелік шара сағат 12:00 Қызылорда қаласы, «Атамекен» отбасы 
үлгісіндегі балалар аулы

29. «Кең болсын қазағымның керегесі, құтты бол-
сын Наурыз мерекесі!» атты театрландырылған 
мерекелік қойылым

сағат 17:00 Сырдария аудандық мәдениет үйі

22 наурыз – Ұлыстың Ұлы күні

30. Театрландырылған қойылымдар, концерттік 
бағдарламалар, ұлттық қолөнер бұйымдарының 
көрмесі, спорттық ойындар жарысы мен 
мерекелік шаралар

сағат 10:00 Қызылорда қаласы мен аудандардың, ауылдық 
округтердің орталық алаңдары

31. «ЭКСПО – 2017» халықаралық көрмесін 
насихаттауға бағытталған «Саяхат және ту-
ризм» тақырыбында тарихи-танымдық 
орындарға, мұражайларға саяхат

сағат 9:00-
20:00

Қызылорда қаласының мұражайлары, Рәміздер 
аллеясы, «Қорқыт Ата» мемориалдық кешені

32. «Төрлет, әз Наурыз, Сыр еліме!» атты мәдени 
көпшілік іс-шарасы

сағат 10:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

33. Наурыз мейрамына арналған мерекелік шара, 
түркітілдес елдерден келген өнерпаздардың  
концерті

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

34. «Домбыра-думан», «Бауырсақ-party», «Наурыз 
Fest» мәдени шаралары

сағат 17:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

23 наурыз

35. Түркітілдес елдерден келген өнерпаздардың  
концерті

сағат 9:00 Шиелі аудандық мәдениет үйі

МИНИСТР КӨРМЕ АЯСЫНДА 
ЖИНАЛЫС ӨТКІЗДІ
Ахметжан Есімов өз сөзінде Елбасының  2015 жылдың 13 шілдесі 

күні берген  тапсырмасын бұлжытпай орындаудың қажеттілігі 
көрменің сапалы өтуіне байланысты екендігін жеткізді. Көрменің 
басты назары тарихи маңыздылыққа беріліп отыр. Сондай-ақ, 
мамандандырылған көрме кезінде Қазақстанның халықаралық 
дәрежесін нығайтуға көп септігін тигізеді. 

Кездесу барысында бұған қоса тағы бір басты нысан талқыланды. 
БАҚ өкілдері ЭКСПО-2017 көрмесіне дайындықты сауатты әрі кәсіби 
түрде жүргізіп, басылымдар мен редакциялық саясаттың бірегейлігін 
қамтамасыз ету мәселелерін қозғады. «Қазақстанның беделі бұл 
шараның қалай өтетініне байланысты екенін түсінеміз» – деп атап 
өтті Ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаев. 

 Кездесу қатысушыларының пікірінше, көрме дамуына байла-
нысты кешенді бағдарлама дайындалып, ол қарапайым халыққа 
республикалық БАҚ өкілдерінің тұтыну қызығушылығы  бойынша 
жұмыс жасайтын болады. 

ЭКСПО-2017 халық ара-
лық көрмесін ұйымдас тыру 
кеңсесінде ҚР Ақпарат және 
коммуникация министрі 
Дәурен Абаев пен «Аста-
на ЭКСПО-2017» ҰК АҚ 
Басқарма төрағасы Ах-
метжан Есімов орталық 
бұқаралық ақпарат құрал-
дары басшыларымен жина-
лыс өткізді. 
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Мәселен, жуырда уәкілетті ор-
ган қызметкерлері бір топ азаматтың 
бірнеше жылдан бері тыл ардагері стату-
сын ала алмай жүргені туралы уәжін зер-
делеп, ықпал ету актісі негізінде 35 арда-
герге тылда жұмыс істегені жөнінде жұмыс 
өтілін белгілеген. “1938 жылдары туған 
азаматтарға тыл ардагері статусын беру” жо-
басы негізінде қазір олардың әрқайсысына 
ай сайын 4500 теңге көлемінде арнаулы 
мемлекеттік жәрдемақы төленуде. Сонымен 
қатар жасөспірімдерге оңалту түрінде кешенді 
көмек көрсетуді мақсат ететін “Мүмкіндігі 
шектеулі балаларды әлеуметтік бейімдеу, 
психологиялық-педагогикалық көмек көрсету 
және оңалту” жобасы қолға алынған. Себебі, 
Т.Көмекбаев атындағы №250 мектеп-лицейі 
жанындағы “Психологиялық-педагогикалық 
түзету кабинеті” КММ-ге тексеру жүргізу 
барысында мүмкіндігі шектеулі балаларды 
оқыту, қабылдауға арналған кабинеттердің 
үлгілік қағида талаптарына сәйкес келмейтіні, 
музыкалық ырғақ, есту арқылы қабылдау, 
көру қабілетін түзету мен сенсорлы бөлмелер 
мүлде қарастырылмағаны анықталған. Осыған 
орай, мамандар аудандық білім бөліміне 
ықпал ету актісі негізінде арнайы кабинет-
тер мен бөлме қарастырып, 45 мүмкіндігі 
шектеулі баланың құқығын қорғаған. Ме-
кеме меңгерушісі Ләззат Мұсаеваның ай-
туынша, психологиялық түзету кабинетінің 
ашылғанына биыл – 13 жыл. Бұрындары 
мұнда 25-30 шақты бала келсе, қазір мекеме 
3 жастан 18 жасқа дейінгі 50-60-қа жуық бала-
ны қабылдауға қауқарлы. Байқағанымыздай, 
мекемеде ерекше қажеттілігі бар балалардың 
әлеуметтік тұрғыда бейімделуіне көмек 
көрсетіледі. Ата-аналардың кеңес алуына 

мүмкіндік қарастырылған, білікті мамандар 
тобы жеке-дамытушы бағдарламаларға сай 
сауықтыру жұмыстарын жүргізуде.

Одан бөлек қадағалау барысын-
да аудандағы білім беру ұйымдарында 
стандарттың сақталмауы, оқушылардың 
физика, биология, химия пәндері бойын-
ша зертханалық, практикалық, бақылау 
жұмыстары толық орындалмағаны 
анықталған. Нәтижесінде заң бұзушылық 

жойылып, 628 баланың конституциялық 
құқығы қорғалған. Сондай-ақ, “Дипломмен – 
ауылға!” мемлекеттік бағдарламасы бойын-
ша өз міндетін орындамаған азаматтардан 10 
млн теңгеден астам қаржы мемлекет пайдасы-
на өндірілген. Ал жұмыссыздықпен күресуді 
мақсат ететін “Жұмыспен қамту – 2020” 
бағдарламасының қаржысын игеру барысын-
да теріс қылық жасағаны үшін аудандық білім 
бөлімінің басшысы Б.Дүйсенбаев тәртіптік 
жазаға тартылған.

– Өздеріңіз білетіндей, прокурату-
ра жұмысы елдегі заңдылық пен құқықтық 
тәртіпті қамтамасыз етуге, азаматтардың 
құқықтары мен бостандығын, заңды 
тұлғалардың мүддесін қорғап, мемлекеттік 
бюджетті толықтыру, сыбайлас жемқорлық 
пен экстремизм көріністеріне тосқауыл қою 
проблемаларына шоғырланады. Есепті мерзім 
ішінде біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегияны жүзеге асыру, мал ұрлығы мен 

алаяқтықтың алдын алуды одан әрі жан-
дандыру мәселелерін қадағалаудың өзекті 
бағыты ретінде белгіледік. Қазір аудан 
көлемінде қылмыстың тіркелуі 27,6 пайызға 
төмендеген. Бүгінге дейін жеке және заңды 
тұлғалардан барлығы 160 өтініш келіп түсті, 
олардың барлығы заңда көрсетілген мерзімге 
сай қаралды. Сонымен қатар аудандық сот-
та қаралған 86 қылмыстық және міндетті 
санаттағы 58 азаматтық, 272 әкімшілік істерге 

қатысу толық қамтамасыз етіл-
ді. Атқару өндірісін қада ғалау 
саласы бойынша жүргізілген 
оңды жұмыс нәтижесінде 16 
млн теңгеден астам қаржы 
мемлекет пайдасына өндірілді, 
– деді аудан прокуроры Бахыт-
жан Мырзабаев.

Сондай-ақ, мамандар қоршаған орта-
ны қорғау және жер қойнауын заңсыз 
пайдалануға жол бермеу мақсатында арнайы 
жоба қолға алынғанын айтты. Жобаны іске 
асыру барысында қоршаған орта эмиссия-
ларына рұқсат алмай  жұмыс жүргізген пай-
даланушылар анықталып, құқық бұзушыларға 
әкімшілік шара көрілген. Ал прокуратура 
ықпалымен әлеуметтік-экономикалық салада 
жүргізілген тексеру нәтижесінде 761 адамның 
құқығы қорғалған. Қоғамда өршіп тұрған сы-
байлас жемқорлық көріністері бойынша да 2 
қылмыстық іс қозғалған. Оның бірі, қызметін 
атқару барысында мемлекет қаржысын бас 
пайдасына жаратуға қатысты болса, енді бірі 
мердігерге артықшылық көрсетіп, келісім-
шарт бойынша мүлде орындалмаған жұмысқа 
мемлекет қаражатын толығымен аударып 
жіберу фактісі бойынша тіркелген.

Мөлдір ҚалыМбет.

Иран ҚазаҚстаннан уран 
концентратын сатып 
алмаҚшы
Ресей телеграф агенттігінің мәліметі бойынша Иран 

Қазақстаннан 950 тонна уран концентратын сатып алу-
ды жоспарлап отыр. Бұл туралы ақпарат құралдарына 
Иранның атом энергетикасы жөніндегі ұйым басшысы 
Али Акбар Салехи мәлімдеген болатын. Салехидің атап 
көрсеткеніндей, Қазақстанмен келісім үш жыл көлемінде 
жүзеге асырылатын болады. Алғашқы екі жылда Иран 
Қазақстаннан 650 тонна концентрат сатып алады. Қалған 
300 тонна үшінші жыл ішінде жүзеге асырылады.

Иран уранды қайта өңдеп газға айналдырмақшы. Қайта 
өңдеу негізінде алынған өнім Қазақстанға сатылады. 
Қайта өңделген өнім үшін Қазақстан Иранға ақы төлейтін 
болады. Халықаралық ұйымдардың мәліметі бойынша 
бұрынғы жеткізілімдерді есептегенде қазір Иранда 359 
тонна уран концентраты бар. Соңғы 37 жыл ішінде (1979 
жылғы Ислам революциясынан кейін) Иранға аталған 
материалдың бірде-бір грамы әкелінбеген көрінеді. 2015 
жылғы шілде айында Иранның ядролық бағдарламасымен 
қол жеткізілген келісім бойынша елдің уран концен-
тратын қайта өңдеуге тыйым салынбайтын болды. 
Қорыта айтқанда, қол жеткізілген келісім Қазақстанның 

экспорттық әлеуетін арттырып, бүгінгі әлемдік дағдарыс 
кезінде еліміздің табыс көзін молайтуға септігін тигізетін 
болады.

проблемалыҚ несИе 
көлемі азайып келеді
Қазақстанның Ұлттық банкінің мәліметі бой-

ынша 2016 жылы еліміздің екінші дәрежедегі банк 
ұйымдарының активі 7,5 пайызға өсіп, 1,7 трлн теңгені 
құрап отыр. Отандық банктердің өзіндік капиталы өткен 
жылы 14,1 пайызға өсіп, 2,8 трлн теңгені құраған. Ең тәуір 
өсім «Халық банкі» еншісінде. Ол шамамен 900 млрд 
теңгеге жуықтап отыр. Осыған қарамастан, «Казкоммерц-
банк», «Центркредит», «Каспий банк» және «Еуразиялық 
банк» активтері біршама төмендеген.

Өткен жылдың қыркүйек айында Қазақстанның 
Ұлттық банк төрағасы қаржы ұйымдарының капиталы баяу 
өсіп келе жатқанын, ал оның ел экономикасының тұрақты 
дамуына біршама кедергі келтіретінін атап көрсеткен бо-
латын. Бұл, сайып келгенде, екінші дәрежедегі банктердің 
мемлекет көмегіне барынша зәру екенін көрсетіп отыр.

2016 жылы Қазақстанда проб лемалық не сиелердің кө-
лемі біршама азайды. Ста тис тикалық мәліметтер бойын-
ша өтеу мерзімі кейінге қалдырылған несиелердің көлемі 
2,2 трлн теңгеге азайған. Сарапшылардың пікірінше, жал-

пы Қазақстанның банк жүйесінде проблемалық несиелер 
мәселесін шешу үстіміздегі жылы да жалғасын табатын 
болады. Себебі, бұл экономика өсімі үшін маңызды шарт 
болып табылады.

өзбекстан халҚы
бір жылда жарты 
мИллИонға көбейді
Өзбекстанның мемлекеттік статистика комитетінің 

мәліметі бойынша, 2017 жылы 1 қаңтарда халық саны 
32 миллион 121 мың 100 адам болған. Өзбек ғалымдары 
мұндай өсімді 2020 жылға таман күткен еді.

2016 жылғы өсім 1,7 пайыз – 545 мың 800 адам. 
Қалаларда 16 миллионннан астам адам (50,6 пайыз), ал 
өзбек қышлақтарында – 15 миллион 882 мың 600 адам 
(49,4 пайыз) тұрады.

Өткен жылы Өзбекстанда 275 мың неке тіркелген, 
бұл 2015 жылғы көрсеткішке қарағанда 12 мыңға аз. 
Былтыр 29 мың 400 отбасы ажырасқан. Деректерден 
көрініп отырғанындай, бұл әлеуметтік өткір проблема 
Өзбекстанды да айналып өтпеген сыңайлы.

Дайындаған
Ж.ӘлМаХаН.

2016 жылдың 1-қаңтарынан бастап жеке сот 
орындаушыларының құзыретіне атқару құжаттарының 
бірқатар санаты өтті, заңнамалық деңгейде жеке сот 
орындаушыларының өкілеттілігі кеңейтілді.

Тиісінше жеке сот орындаушыларының жүктемесі 
де күн санап өсіп келеді. 2015 жылы барлық атқару 

құжаты бойынша орындауда 16 789 іс болса, оның 
аяқталғаны 4 580-ді құрап отыр. Ал 2016 жылы 
барлық атқару құжаты бойынша орындауда 64 
348 іс болып, оның 30 948-і аяқталды.

Орындауға түскен атқару құжаттарының 
саны 2015  жылмен салыстырғанда 26,1 

пайызға өскен.Тағы бір айта кететін 
жайт, жеке сот орындаушыларының 

Қазақстан Республикасы Әділет ми-
нистрлігінің «Атқарушылық іс жүргізу 
органдарының автомат танды рылған 

ақпараттық жүйесіне» қол жеткізуі. 
2015 жылдың 25 ақпанында Қазақстан Республикасы жеке сот орындаушы-

лары республикалық палатасының Қызылорда облысындағы филиалы заңды 
тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өтіп, бүгінде аймақтық филиал ретінде өз 
жұмысын жалғастыруда. Алғашында өңірлік алқасы жұмыс жасаған уақытта 
аймақта небәрі 9 жеке сот орындаушысы қызмет атқарса, бүгінде олардың 
саны 48-ге жетті. Қаламызда 35 жеке сот орындаушысы қызмет атқарса, 13-і 
аудандарда жұмыс жасауда. Мұнан байқайтынымыз, облысымыздың барлық 
атқарушылық округтері жеке сот орындаушыларының қызметімен қамтылған. 
Тұтастай алғанда, жеке сот орындаушыларының облыстағы филиалы, өңірлік 
жеке сот орындаушылар Ұлт жоспарынан туындаған міндеттерді ауқымды 
түрде жүзеге асырып келеді. Аймақта жоспарлы көрсеткіштерін орындаудың 
оң динамикасы өскендігі байқалады. Жеке сот орындаушылар институтының 
болашағы зор. Тұрғындар мен мемлекеттік үкіметтің сенімі де жоғары. Сол 
сенімнің үдесінен шығу үшін өңірлік жеке сот орындаушылар аянбай еңбек 
етіп келеді.

Н.СаЙМОВ,
Қызылорда облысы жеке сот орындаушылар 

өңірлік палатасының басшысы, 
Қазақстан Заңгерлер одағының мүшесі.

ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТ-БАҒДАРЫ

«МИКРОБИЗНЕС 
ҚЫЗЫЛОРДА» 
ЖОБАСЫНЫҢ ЖЕМІСІ

Қазіргі таңда елімізде шағын және орта бизнесті қолдауда «Ми-
кробизнес Қызылорда» жобасының жұмысы өте маңызды және 
пайдалы. Кәсібін жаңа бастап жатқан кәсіпкерлерге елеулі көмек 
деуге болады. 

Негізі «Қызылорда» өңірлік инвестициялық орталығы 
арқылы кәсіпкерлерді қаржыландыру жұмыстары 2015 жылы 
басталған. Ол кезде облыс әкімдігі бастаманы пилоттық тәртіппен 
жүзеге асырған. бастама өзінің нәтижелігін көрсетуде. Осы 
орайда облыстық ішкі саясат басқармасы өңірлік инвестиция 
орталығының көмегімен несие алып, кәсібін дөңгелентіп отырған 
нысандарға пресс-тур өткізді.
Алдымен Тасбөгет кентінде орналасқан жеке кәсіпкер Гүлнұр 

Баймаханованың «Дарын» оқу орталығында болдық. Орталық өткен 
жылдың ақпан айында ашылған. Алғашында мектепалды даярлық, 
ағылшын, математика және физика пәндері бойынша қосымша сабақтар 
жүрген. Сонан соң өткен жылдың шілде айында керекті жабдықтар алуға 7 
пайызбен 1 млн теңге несие алған. 

«Бүгінде мектепал-
ды даярлық, бастауыш 
сынып оқушыларына 
оқу бағдарламасы бой-
ынша барлық пәндерді 
тереңдете оқытып, 
сондай-ақ жоғары сы-
нып оқушыларын негізгі 
пәндер бойынша ҰБТ-
ға дайындаймыз. Қазір 
30-ға жуық оқушы үшін 
5 оқытушы жұмыспен 
қамтылған», – деді жеке 
кәсіпкер Гүлнұр Байма-
ханова.

Екінші нысан – «Ақсәуле Мед» ЖШС-ның «Лор орталығы». 
«Қызылорда» өңірлік инвестициялық орталығы арқылы 5 млн теңге не-
сие алып, «Лор-комбайн» деп аталатын жабдықты сатып алған. Таптырмас 
құрал тамақ, өңеш, мұрын, құлақ қуыстарындағы iрiң, iсiк не бөгде науқас 
белгілерін дер кезiнде анықтап, оны емдей алады. Құрылғы Қытайдан 
алынған. Одан бөлек бейнеэндоскоп құралы бар. 

– Орталықта 5 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Күніне шама-
мен 30-40 адам келіп, ем алады. Оқушыларға, балаларға, зейнеткерлерге 
жеңілдік қарастырылған. Айта кету керек, «Лор-комбайн» әзірге облыс-
та тек диагностикалық кеңес беру орталығында, «Interteach» медицина 
орталығында және біздің орталықта бар, – деді І санатты лор-дәрігер Ал-
мат Байнаев.

Сонан соң көлік жуу және дүкені бар орталық ашқан «Игілік» ЖК ны-
санында болдық. Жеке кәсіпкер Толыбек Игілік бұған дейін құрылыс ком-
панияларында дәнекерлеуші болып жүрген. «2010 жылы жер сатып алып, 
өз кәсібімді жүргізу үшін екі қабатты ғимарат салып, дүкен аштым. Дүкен 
бүгінде Тасбөгет кенті тұрғындарына қызмет көрсетіп тұр», – деді ол. 

Өткен жылы кәсіпкер көлік жөндеу 
орталығын ашуға 4 млн теңге алады. 
Қазір екі адамды жұмыспен қамтып 
отыр.

Ал, Ж.Маханбетов ауылында жеке 
кәсіпкер Аймырза Нұрмағамбетов 4 
млн теңге несие алып, монша, көлік 
жуу және автокөліктің майын ауысты-
ру қызметтерін көрсететін техникалық 
кешен ашты. 4 адамды жұмыспен 
қамтып отыр. «Наурыз» шағын ауда-
ны мен Ақсуат ауылдық округі арасын 
жалғаған тоғыз жолдың торабында 
орналасқан кешенге келуші саны көп.

– «Микробизнес Қызылорда» жо-
басы мен үшін кәсібімді өркендетуге 
мүмкіндік берді, – дейді жеке кәсіпкер 
Аймырза Нұрмағамбетов.

Жалпы, пресс-тур кәсіпкерлердің кәсібін көзбен көруге, оның игілігі 
туралы кең түрдегі мағлұматқа мүмкіндік береді. Біз куә болған нысандар 
істің адамын танытып бақты.

Шынар беКбаН,
Нұрболат НҰРЖаУбаЙ (сурет).

ЗЕРГЕРЛІК 
БҰЙЫМДАР 
КӨРМЕСІ
Облыстық тарихи-өлке-

тану музейі кеше Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ «Архе-
ология және этнография» 
ғылыми-зерттеу орталығының 
көрме залында «Сыр өңірінің 
зергерлік өнері» тақырыбында 
көрме ұйымдастырды.

– Шараны ЭКСПО-2017 
халықаралық көрмесі қар-
саңында және шығыс 
халықтары үшін жыл басы са-
налатын Наурыз мейрамы ая-
сында өткізіп отырмыз. Біз 
мұнда қордағы 2 мыңнан астам 
зергерлік бұйымның 60-тан 
астамын әкелдік. Келушілер 
өте нәзік әрі күрделі өнер ту-
ындыларын тамашалай алады, 
– деді музей директорының 
орынбасары Жанат Ахметова. 

ХІХ ғасырдың соңы мен 
ХХ ғасырға тиесілі зергерлік 
өнімдерді жасау үшін зергер-
лер күмісті, ақық, көгілдір 
ақық, маржан, інжу сияқты 
асыл тастарды көбірек 
қолданған. Көрмеде ке-
мер белдік, алқа, бойтұмар, 
сырға, білезік, балдақ, жүзік, 
қапсырма, шолпы, өңіржиек 
және тағы басқа бұйымдар 
назарға ұсынылды. Әсіресе, 
әйелдерге арналған әшекейлер 
көз тартады. Университеттің 
ғылыми жұмыстар және 
халықаралық байланыстар 
жө нін дегі проректоры Иба-
дулла Тәутенов облыстық 
музей ұжымымен байла-
ныс бұдан әрі беки түсетінін 
жеткізді. Көрме 18 наурызға 
дейін жалғасады. 

Н.ҚаЗыбаЙҚыЗы.

ҚАДАҒАЛАУ 
ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ҚАРҚЫН

бейсенбі күні Қармақшы аудандық прокуратурасында өткен жылғы қадағалау 
қызметінің нәтижесіне байланысты баспасөз туры ұйымдастырылды. бұған 
облыстық прокуратура ұйытқы болды. Онда қадағалау жұмыстарының өңірдегі 
күрделі мәселелерді анықтап, жоюға бағытталғаны, әлеуметтік шиеленістің, 
қылмыстылық пен құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында прокуратураның 
уәкілеттілігі, үйлестіруші функциясы кеңінен қолданылып, қоғамдық-саяси ахуал 
тұрақтылығы қамтамасыз етілгені айтылды. Сондай-ақ, прокуратура алға қойылған 
міндеттерді жемісті жүзеге асырғанын көрсетті. бірқатар мекемені аралау барысында 
біз қолға алынған ілкімді істердің нәтижесін көріп, жергілікті халықтың әл-ауқатын 
жақсартуға, аудан дамуы мен күрмеулі мәселелердің шешім табуына бағытталған жо-
балармен таныстық.

Экономика жаңалықтары

БОЛАШАҚ ЭНЕРГИЯСЫ БИЛЕТТЕР 
САТЫЛЫМДА

“ЭКСПО – 2017” халықаралық 
мамандандырылған көрме билетін 
қызылордалықтар 13 наурыздан бастап 
“Жібек жолы” ойын-сауық орталығында 
орналасқан дүңгіршектен сатып ала 
алады. Арнайы касса дүйсенбі-жексенбі 
күндері аралығында жұмыс жасамақ. 
Құны 4,6,8 мың теңге көлемін қамтитын 
билеттер еліміздегі «Қазпошта» АҚ-
ның 600-ден астам бөлімшесінде 
бар. Ресми сайтта да электронды са-
тылым жүруде. Аймақтағы “ЭКС-

ПО-2017” көрмесі бойынша ақпараттық ресурстық орталығының жетекшісі, 
“Самұрық” инновациялық идеяларды дамыту орталығы” қоғамдық қорының 
директоры Жандос Тұсмағамбетовтың айтуынша, 6 жасқа дейінгі бала-
лар көрмені тегін тамашалайтын болады. Сондай-ақ, ҰОС ардагерлері мен 
мүмкіндігі шектеулі жандар, көпбалалы аналар мен жетім балалар тегін кіру 
мүмкіндігіне ие.

– Клиенттер күні белгіленген билетті жұмыс күніне 4000 теңгеге ала 
алады. Ал 6000 теңгелік билетпен көрмеге кез келген күні кіруге мүмкіндік 
бар. Демалыс күні кіру бағасы – 8000 теңге. Билеттерді сатып алу қолма-
қол, төлем карточкаларымен жүзеге асырылады. Оқушылар мен студент-
терге, зейнеткерлерге 50 пайыздық жеңілдік ұсынылуда. Жоғалтып алған 
жағдайда, билетті tickets.expo2017astana.com сайтында құрылған жеке каби-
неттен басып шығаруға болады. Қазір біз облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасымен бірлесіп тиісті ақпараттық жұмыс жүргізіп келеміз. Нәтиже 
жаман емес. Бүгіннің өзінде сатып алушылар көп, – деді Ж.Тұсмағамбетов.

Расында, ойын-сауық орталығындағы касса алдында жиылған тұрғындар 
қатары кеше қалың болды. Олардың барлығы елордамыз Астана қаласында 
өтетін маңызды шараны көзбен көруге асық. Айта кетейік, алғашқы билет 
Айдана Әбділдаға бұйырды. 20 жастағы бойжеткен алдағы жазғы демалы-
сын енді арман қала – Астанада өткізіп, ғажап көрмені көзімен көріп, таны-
сады. 

М.СНаДИН.

Өңірде ғылым жолында жүрген жастардың 
басын біріктіретін көптеген іс-шаралар 
өткізілуде. Мақсат – бүгінгі ұрпақтың идеясы-
нан туындаған тың жобаларды қолдап, оларды 
одан әрі жетілдіруге жол сілтеу. 

Ғылыми жоба ұсынып, жаңалық ашқысы 
келетін жастар өткен апта да А.Тоқмағамбетов 
атындағы мәдениет үйінде өткен «Болашақ 
энергиясы» атты облыс жастарының 
инновациялық идеялар мен жобалар 
жәрмеңкесіне қатысты. Облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы мен «Самұрық» 
инновациялық идеяларды дамыту орталығы» 
қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткен 
бұл шараға 30-дан астам озық ойлы жас 
өрендер қатысып, көпшілік алдында жобала-
рын таныстырды.

Алдымен, жас өнертапқыштар ғылымның 
дамуына серпін беретін инновациялық жо-
баларын назарға ұсынды. Болашақта жүзеге 
асырылатын жобалардың басым көпшілігі ра-
сында даму көшіне ерген еліміздің шалғай 
ауылдарындағы тұрмысты жеңілдетіп, 

өркениеттің сәулесін түсірері сөзсіз. Мәселен, 
«Болашақ» университеті колледжінің 2-курс 
студенті Руслан Сейтмұратовтың (жетекшісі 
Айнагүл Мыңбаева) таныстырған жоба-
сы электр энергияны күн сәулесінен алу 
арқылы біршама жұмыстарды жеңілдетуге 
бағытталған. 

– Күн электр стансаларының бірқатар 
артықшылықтары бар. Қазіргі таңда оның 
тиімділігін әлемдегі ең озық мемлекеттер 
көруде. Сондықтан да, осы жобамды одан әрі 
жетілдіріп, келешекте жүзеге асырғым келеді, 
– дейді ол.

Жәрмеңкеге оқушылар ұсынған ауыл-
шаруашылық технологиясының жаңа 
үлгісі, көлік қауіпсіздігі, тағамның жаңа 
сорты, табиғи, экологиялық таза шикі-
заттарды өнімдерді жетілдіру жобалары 
көпшіліктің қызығушылығын арттырды. 
Ұйымдастырушылардың сөзінше, жастар-
ды жаңашылдыққа, ізденуге талпындыра-
тын мұндай шаралар алдағы уақытта да жиі 
өткізілмек. 

Шара соңында, жас өнер-
тапқыштардың үздік жобалары 
анық талды. Нәтижесінде Байқоңыр 
қаласынан келген Данагүл Аманкелди-
ева І орынды иеленді. Ал Нүрзия Ма-
кенова, Еркебұлан Жақсылықов, Ди-
нара Диясова келесі орындарды өзара 
бөлісті. 

Айта кетейік, ғылымға бет бұрған 
жастардың идеясынан туындаған 
жобалар мақұлданса, оны одан әрі 
жетілдіруге инвесторлар да көмек 
көрсетуге әзір.

Келесі күні осы жерде облыс 
көлеміндегі қолөнер шеберлерінің 
көрмесі өтті. Оған 40-қа жуық өнер 
иесінің туындылары қойылды.

Нұрсұлтан ҚаЗбеКОВ.

аймақ



Сб
www.syrboyi.kz 3

Сейсенбі, 14 наурыз 2017 жыл. №39

     

назар

Жарамсыз деп есептелсін
Ерімбет Айзат Бақытбекқызының атына Қызылорда облысы, Қазалы 

ауданы, Әйтеке би кентіндегі №5 кәсіптік лицейді (қазіргі Қазалы 
көлік-техникалық колледжі) «Есептеу техникасы және бағдарламалық 
қамтамасыздандыру» мамандығы бойынша 27.06.2011 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ТКБ №0099322 дипломы қосымшасымен, 02.04.2011 жылы 
«Үшінші разрядты – «Электрондық есептеу машинасының операторы»  
біліктілігі берілгені жөніндегі КБ №0057447 сертификатының түпнұсқалары 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Хабарландыру
Облыстық «Сыр бойы» газетінің 2017 жылдың 4 наурызындағы №34-35 са-

нында жарияланған «МАДИ ҚАЖЫ атындағы» ЖШС-нің 2017 жылдың 20 нау-
рызында сағат 10.00-де Сырдария ауданы, Шіркейлі ауылының мәдениет үйінде 
серіктестіктің барлық қатысушыларына кезектен тыс жалпы жиналыс өтетіні ту-
ралы хабарландырудың күші жойылсын деп есептелсін.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және ауданның барлық басылымдарына 

хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 70-00-49, 70-00-52 телефон да ры 
арқылы байланысуға болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru

Жыл сайынғы дәстүрге сәйкес 15 наурызда 
тұты нушылардың құқықтарын қор ғау күні 
аталып өтеді және тұтынушы ұйымдарының 
ха лық аралық федерация сы тұтынушыларды 
алаң датып отырған өзекті мәселелерді анық
тап, ұран белгі лей ді. биыл халықаралық 
 федерация «Цифрлық дәуірдегі тұ ты ну шы
лық құ қық тар» ұранымен электронды кә сіп 
те тұты  ну шылардың құқықтары сегментінде 
тоқ талды. 
 Ғаламтор біртіндеп әлем кеңістігін жаулап алу-

да. Оны пайдаланушылардың саны күннен күнге ар-
тып отыр. Ғаламтор арқылы қызмет көрсету түрлері 
де дамып келеді. Ондағы қызмет түрлерінің ең таны-
малы – интернет-дүкен дер арқылы сатылымдар, онда барлығы да бар: аяқ 
киім, азық-түлік, автокөліктер, үйлер, косметика, ыдыс және тағы басқалар.

Интернет-дүкендер неліктен осыншама танымал? Себебі мұнда сатып  
алу оңай. Интернет-дүкен – өзінің мәні бойынша бұл тауарлардың элек-
тронды катологы. Бүкіл тауарлар сипатталған, толық мінездемелерімен 
қамтамасыз етілген, түрлі ракурста жасалған фотосуреттері бар, бағасы 
көрсетілген.

Интернет-дүкенде сізге қажет затты өзіңіз іздейсіз, тап  сы рысты рәсім-
дейсіз және курьер немесе пошта арқы лы жеткізілген тауарды аласыз. 
Жеткізудің түрін де өз бетіңізбен таңдай аласыз. 

Сонымен қатар ғаламтордағы тауарларды бағасы арзан. Сенбейсіз 
бе? Бірақ бұл – факт. Кәсіпкерлер дүкен ді жалға алуға және сатушыларға 
еңбекақы төлеуге шығын далмайды. Барлық тауарлар қоймадан жіберіледі, 
олар пошта арқылы немесе курьерлердің көмегімен жеткізіледі. 

Интернет-дүкеннің кәдімгі дүкендерден артықшы лығы – бағасы мен 
қажет мінездемесі бойынша сай тауарды табу жеңіл. Ештеңені де жа-
зып алудың  немесе есте сақтаудың қажеттілігі жоқ, тек тауарды таңдау 
мәзірінде бағалар диапазоны мен қажет сипаттамаларын енгізіп, іздегеннің 
тізімін аласыз. Таңдауыңызды жасау ғана қала ды. Одан бөлек сіз кассада ке-
зекте тұрмайсыз, сатылымды рәсімдеуді күтпейсіз, сіз өзіңіз тапсырыңызды 
оп-оңай рәсімдейсіз. 

Өкінішке қарай, интернет-дүкендердің кемші лік  тері де бар. Оның ең 
бастысы – тауарды ұстап, өлшеп көре алмайсыз. Әрине, фотосуреттері 
бар, бірақ кейде затты жай ғана ұстап көріп, оның сізге ұнайтынын неме-
се ұнамайтынын түсінгініз келеді. Екінші кемшілік – сіз сатып алған затты 
бірден алмайсыз. Сіз тәулік, апта, тіпті ай бойы күтесіз. Байқасаңыз, артық-
шылықтар кемшіліктерден көп. Олар маңызды да.

Электронды сауда өзінің қызмет аясын ұлғайт қанына қарамастан, элек-
тронды сатып  алуларды қауіпсінетін сатып алушылар бар. Бірақ электрон-

ды дүкендер өзінің мәні бойынша кәдімгі дүкен 
сияқты. Ресми түрде жұмыс істейді, салық төлейді, 
өздерінің кассалық аппараты, мөрі бар. Тек 
қызмет көрсету формасы басқа – онлайн. Үлкен 
әбестіктердің бірі – егер сайтта сатып алынған 

тауар сізге ұнамаса, оны қайтару өте қиын. Шын 
мәнінде оңай, тек барлық ережелерді сақтау керек.  
Біріншіден, біздің елімізде интернет – сатып алу-
лар келесі заңнамалық актілермен реттелетінін білу 
қажет:

– Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексі;

– 12.04.2004 ж. №544-2 «Сауда қызметін реттеу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;

– 04.05.2010 ж. «Тұтынушылар құқығын қор ғау 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;

– 18.06.1997 ж. №100 «Бөлшек сауда және қоғам-
дық тамақтандыру өнімдерін (қызметтерін) сатудың 

негіз гі ережелерін бекіту туралы» Экономика және сауда министрлігінің  
бұйрығы.

Тапсырыс интернет-дүкеннің  сайтында құры лады. Яғни, осы тапсырыс 
сатып алу-сату келісімі болып табылады. Онда сатып алынатын тауардың 
барлық мінездемесі, оның бағасы, қызмет мерзімі мен жарамдылық 
мерзімі, кепілдік мерзімі, төлеу әдісі мен жеткізудің түрі көрсе тіледі. Та-
уар  пошта немесе курьерлік қызмет арқылы сатып алушыға жеткізілгенде 
онымен бірге жазбаша түрде тауар арқылы ақпарат жеткізіледі. Егер тау-
ар әлі жеткізілмесе, сатып алушы одан кез келген уақытта бас тарта алады.

Тауарды айырбастау және қайтарып алу  тауар пайдала нылмаған болып, 
оның тауарлық өңі, тұты нушылық қасиет тері, пломбалары, фабрикалық зат-
белгісі, сатып алу шыға тауармен қоса берілген тауарлық немесе кассалық 
чегі сақталған жағдайда жүзеге асырылады. Егер сізде бұл құжаттар болма-
са, сатып алу фактісін басқаша дәлелдей аласыз. Сондықтан сатып алғаннан 
кейін шот-фактура, орамасын (егер сіз тауарды қайтаратын болсаңыз, ол 
міндетті түрде керек болады), төлем чектерін лақтырмаңыз. Интернет-
дүкен сайтындағы тауарды сату және қайтару ережелері бар беттің және са-
тып алу көрсетілген сіздің жеке кабинетіңіздің скриншотын жасауға да бо-
лады. Егер сіз сотқа дейін жеткен жағдайда бұл көмек беруі мүмкін.

Қайтаруға болмайтын тауар түрлері де бар, әрине, егер ол сапалы бо-
лып, өзінің мінездемесіне толық сәйкес болса. Бұл сіз үшін ғана жасалған, 
сіз ғана пайдалана алатын ерекше тауар, мысалы тапсырыспен тігілген 
киімдер.

Құрметті тұтынушы, қандай қызмет түрін пайда ла натыңыз өзіңізге бел-
гілі, ең бастысы өз құқы ғыңызды білу қажет!  

Индира басманОВа,
тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

департаментінің тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау бөлімі басшысы. 

ВИРТУАЛДЫ САТЫП АЛУ

ЖОба

субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің 
тізбесі және тыңайтқыштарды сатушыдан 

сатып алынған тыңайтқыштардың 
1 тоннасына (килограмына, литріне) 

арналған субсидиялардың нормаларын 
бекіту туралы

«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды 
дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңына және «Тыңайт-
қыштардың құнын (органикалық тыңайтқыштарды қоспа-
ғанда) субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
6 сәуірдегі №4-4/305 бұйрығына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11223 нөмірімен 
тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі Қаулы 
етеді:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес субсидияланатын 
тыңайтқыштар түрлерінің тізбесі және тыңайтқыштарды 
сатушыдан сатып алынған тыңайтқыштардың 1 тоннасына 
(килограмына, литріне) арналған субсидиялардың норма-
лары бекітілсін.

2. «Тыңайтқыштардың құнын (органикалық тыңайт қыш  -
тарды қоспағанда) субсидиялау туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2016 жылғы 23 мамырдағы №462 қаулысының 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5522 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және 
«Кызылординские вести» газеттерінде 2016 жылы 4 мау-
сымда жарияланған) күші жойылсын деп танылсын.

3. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқар-
масы» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен 
осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда об-
лысы әкімінің орынбасары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізілед.

Қызылорда облысының 
                   әкімі                                            Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «___ » __________ №____ қаулысына

Қосымша

субсидияланатын тыңайтқыштар түрлерінің тізбесі 
және тыңайтқыштарды сатушыдан сатып алынған 

тыңайтқыштардың 1 тоннасына (килограмына, 
литріне) арналған субсидиялардың нормалары

 № 
 Субсидияланатын 

тыңайтқыштар 
түрлерінің тізбесі  

 Өлшем 
бірлігі 

 Бір 
өлшем 

бірлігінің 
құнын 

арзандату  
пайызы 

 Бір 
бірлікке 
арналған 
субсидия 
нормасы, 

теңге 
1 Аммофос   тонна 50 62 500
2 Суперфосфат   тонна 50 32 500
3 Аммиак селитрасы  тонна 50 34 000
4 Фосфорит ұны  тонна 50 12 385
5 Аммоний сульфаты  тонна 50 25 000
6 Карбамид  тонна 50 40 500
7 Хлорлы калий   тонна 50 65 000
8 Нитроаммофоска 

(14:14:23)  тонна 50 80 000

9 Нитроаммофоска 
(23:13:8)  тонна 50 77 500

10 Нитроаммофоска 
(16:16:16)  тонна 50 62 000

11 Нитроаммофоска 
(10:26:26)  тонна 50 60 000

12 Нитроаммофоска 
(15:15:15)  тонна 50 56 000

13
Нитроаммофоска 
NPK Ca+S 
(6:14:14:12:2) 

 тонна 50 56 000

14

Күкірт құрамды 
азотты-фосфорлық 
күрделі тыңайтқыш 
20:20 маркалы 
(азотты-фосфорлық 
тыңайтқыш 1:1 
маркалы) 

 тонна 50 75 000

15
Күкірт қышқылды 
калий (калий 
сульфаты) 

 тонна 50 130 000

16 Супрефос-NS   тонна 50 64 000
17 КАС маркалы 

сұйық тыңайтқышы  тонна 50 42 500

18 Yara Liva Calcinit 
кальций нитраты  тонна 50 132 500

19 МЭРС микробио-
тыңайтқышы   литр 50 5 000

20

Микроэле-
ментерімен 
күрделі аралас 
биотыңайтқышы 
Биобарс-М 

 литр 50 4 500

21 Мастер 13.40.13  литр 50 505
22 Мастер 20.20.20  литр 50 445
23 Мастер 3.11.38+4  литр 50 460
24 Мастер 3.37.37  литр 50 657
25 Мастер 15.5.30+2  литр 50 417
26 Мастер 18.18.18+3  литр 50 410
27 Плантафол 20.20.20  литр 50 725
28 Плантафол 5.15.45  литр 50 795
29 Плантафол 10.54.10  литр 50 845
30 Плантафол 30.10.10  литр 50 675
31 Бороплюс  литр 50 1 329
32 Кальбит Ц  литр 50 990
33 Брексил Кальций  литр 50 1 838
34 Брексил Микс  литр 50 1 835
35 Брексил Комби  литр 50 1 695
36 Брексил Феррум  литр 50 1 479
37 Брексил Цинк  литр 50 1 656
38 Брексил Мульти  литр 50 1 745
39 Феррилен  литр 50 2 225
40 Феррилен 4,8  литр 50 2 855
41 Феррилен Триум  литр 50 2 666
42 Аминокат 10%  литр 50 2 550
43 Аминокат 30%  литр 50 4 000
44 Райкат Старт  литр 50 3 750
45 Райкат Развитие  литр 50 3 750
46 Райкат Финал  литр 50 3 750
47 Атланте   литр 50 3 050
48 Атланте Плюс  литр 50 3 250
49 Келик-К   литр 50 2 150
50 Келик-К-Si  литр 50 2 750
51 Келик-Mn  литр 50 3 000
52 Келик-Zn  литр 50 3 000
53 Келик-Mo   литр 50 6 200
54 Келик-В   литр 50 2 335
55 Келик-Mg  литр 50 3 000
56 Келик-Са  литр 50 2 340
57 Келик-Са+В  литр 50 2 178
58 Келик-Микс  литр 50 3 150
59 Нитрабор килограмм 50 170

Қысқартылған сөздердің толық жазылуы:  
    
N - азот;  P - фосфор;  
Ca - кальций; Si - кремний;  
Mg - магний; Mn - марганец;  
B - бор;  К – калий;  
S - күкірт;  Mo - молибден.

– Өткен жылы ауыз  толтырып 
айтатын жаңалықтардың бірі мәде-
ниет саласына мемлекет тарапы-
нан зор қамқорлық танытуы еді. 
Ауданда 4 бірдей мәдениет үйі 
жаңадан бой көтерсе, 8 мәдениет 
үйі күрделі жөндеуден өтті. Жаңа 
ғимараттардың ашуылуына облыс 
әкімінің өзі қатысып, елдің қуа-
нышымен бөлісті және де осын-
дай игілікті шаруалардың жал-
ғаса түсетіндігін айтты, – деген 
аудандық мәдениет саласының бас-
шысы онан әрі нақты атқарылған 
шараларға тоқталды.

– Биылғы жылы да ауданымыз-
да 3 мәдениет үйінің құрылысы 
жүргізілуде. Олар жазға қарай 
пайдалануға беріледі, – деді ол.  

Иә, былтырғы жылы Шиелі 
аданында мәдениет саласында қол 
жеткізген жетістіктер аз емес. 2016 
жылы даңғайыр диқан Ы.Жақаевтың 
125 жылдығы республика көле-
мін де атап өтілді. Мерейлі мереке 
қарсаңында диқанның туған ауы-
лынан жаңа мұражай пайдалануға 
берілді. Мұнан өзге түрлі аудан-
дық, облыстық байқаулар ұйымдас-
тырылды. Салыстырмалы түрде 
алғанда, 2015 жылы 1092 іс-шара 

ұйымдастырылса, 2016 жылы олар-
дың саны 1264-ті құрады. Демек, әр 
жылдың жаңалығы аталған саладағы 
ұйымдастыру жұмыстарының тиім-
ділігін байқатса керек.  

Бөлім басшысы кемшіліктерге 
де тоқталды. «Үздік оқырмандар 
сайысын» ұйымдастыру қалып ба-
рады, кітапханаларды  заманауи 
үлгіге сай интернет желісіне 
қосу мәселесі тұр. Сонымен бірге 
аудандық мәдениет үйіне лэд экран, 
концерттік рояль алу қажеттігі күн 
тәртібінде тұр. 

«Тағы бір айта кетерлігі, мә-
дениет саласындағы кемшіліктердің 
бірі – жабдықтардың жетіспеушілігі, 
– деді Ә.Оспанов. Ауылдық мәде-
ниет үйлерінде концерттік киім, 
музыкалық аспаптар тапшы. Елді 
мекендердегі кітапханалар аудан 
әкімдігінің ғимаратында не болмаса 
мәдениет үйінде тұр. Жеке тұрғын 
үйлерге орналасқан 3 кітапхананың 
халі қалай болады? Әрине, күдіктен 
үміті басым. 

Алдағы күндері Махамбетқали 
Тұрсановтың 80 жылдығы мен 
Шахмардан Есеновтің 90 жылдығы, 
ағайынды Қоңыратбаевтарға арнал-
ған «Ағайынды ғұламалар әулеті» 

тақырыбында ғылыми-танымдық 
кон ференция, тағы басқа шаралар-
ды жоғары деңгейде өткізу жоспар-
ланып отыр.

Жиын барысында Алғабас ау-
ылы мәдениет үйінің директоры 
әрі «Қытық» әзіл-сықақ театрының 
көркемдік жетекшісі Кенжебай 
Жүсіп, аудандық кітапхананың 
әдіс кері Нағима Рысбек,  Ы.Жақаев 
мұражайының директоры Құттығыз 
Ыханова Президентіміздің дәстүр лі 
Жолдауынан туындайтын міндет-
терге тоқталды. Мәдениет сала-
сы қызметкерлерінің жылдық 
бас қосуы соңында Қызылорда об-
лыстық халық шығармашылығын 
дамыту орталығының бөлім мең-
герушісі Зина Кенжетаева бірқа-
тар қызметкерлерге халық шығар-
машылығы орталығы басшысының 
Алғыс хатттарын табыстады. 

Иә, Елбасы Жалдауы мәдениет 
саласы қызметкерлерінің жігерін 
жанып, алдағы күндеріне үлкен 
сенім туғызды. Өйткені, мәдениет – 
өмірдің өзегі іспеттес.

нұрмахан елтаЙ. 
Шиелі ауданы.

МӘДЕНИЕТ – ӨМІРДІҢ ӨЗЕГІ
жігерді жаныған жолдау

Жуырда Шиелі аудандық мәдениет 
үйінде мәдениет қызмет керлерінің жиыны 
болып өтті. Оны аудан әкімінің орын басары 
алмасбек есмаханов жүргізіп отырса, Шиелі 
аудандық мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің басшысы, мәдениет қайраткері 
Әшімхан Оспанов 2016 жылы мәдениет 
сала сында атқарылған жұмыстар  туралы  
баяндама жасады.  Жиынға мәдениет қыз
меткерлері, кітапхана ұжымы мен алқа 
мүшелері қатысты. мәдениет саласының 
қызметкерлері былтырғы жылы қандай 
жұмыстар атқарды, алдағы жылға жоспар
лары қандай? міне, осы сұрақтарға жауап 
беріліп, алдағы жұмыстар сараланды.

ҚауіпсіздіК Шаралары
Тек қана мұздардың тұрып қалуы мен  топы-

рақ бөгеттерінің бұзылуы  салдарынан су басу-
лар кенеттен болуы мүмкін. Басқа жағдайларда  
уақыттың үлкен және кіші  қоры болады, олар 
су басулардың қаупіне шұғыл әрекет етуіне 
ықпалын тигізеді. Сонымен, барлық жағдайларда 
көктемде қардың еруі кезінде, құбылмалы 
ауа райының созылмалы кезінде өзеннің тө-
менгі жағына тоқтауға болмайды. Әсіресе кең  
батпақтың үстімен жүру ге тыйым салына-
ды. Судың қосымша мөл шері батпақтағы жол-
ды қысқартуы мүмкін, сондықтан тексерілген 
бөліктер де өте қауіпті болуы мүмкін.

Апатты су басулары кезінде тезірек төменгі 
аймақтардан шығып, жоғары жаққа қарай 
көтерілу керек.

су басу ЖӘне тасҚындарҒа 
ыҚтИмал тҰрҒындардыҢ
ісӘреКеттері
су басудың алдында:
- канализациялық құбырларды тазар-

тыңыздар;
- энергия қорын даярлау;
- алғашқы көмек құралдарын даярлау;
- су, азық-түлік қорын алдын ала даярлау;
- радиоқабылдағыштар, от тұтандыру үшін 

спирт тік плиткаларын және электр жарығын 
 даяр лау.

су басуы мүмкін аймақта тұратын әрбір 
адам келесі ісшараларды орындауы қажет:

– БАҚ арқылы ТЖ жөніндегі жергілікті 
органдардың беретін ақпараттарын ұдайы 
тыңдап отыру және ондағы айтылған талаптар-
ды бұлжытпай орындау;

– есік және терезелерді бекіту, тұрмыста 
қол данатын және бағалы заттарды жоғары 
қабаттарға (шатырға, үйдің төбесіне) шығару 
жұ мыстарын жүргізу, электр құралдарын және 
электр өткізгіштерді судан қорғау бойынша іс-
шараларды қолдану;

– су басқан аймақта автономды тіршілік ету 
мүмкін болған жағдайда азық-түлік және судың 
қажетті қорын жасау;

– жүзу құралдарын дайындау, болмаған 
жағдайда қолда бар материалдардан – бөшке, 
бөрене, тақтай, автомобиль камераларынан жа-
сау;

– отбасының әрбір мүшесін жеке құтқару 
құрал дарымен қамтамасыз ету шараларын қол-
дану.

Көшіру жұмыстарын жүргізуге тапсырма 
алған кезде:

– тиісті киім және аяқ киім кию (резеңкеден 
болғаны жақсы);

– құжат, ақша, азық-түлікті және су қорын, 
медицина қобдишасын, бірінші кезекте қажетті 
бұйымдарды алу;

– суды, газды, электр қуатын өшіру, пешті 
сөндіру, тезірек қауіпсіз жерге өту қажет.

Егер зілзала ауданынан шығып үлгермесеңіз, 
жоғары қабатқа, шатырға, биіктеу жерге шығуға 
тырысыңыз және су деңгейі түскенге дейін не-
месе көмек келгенге дейін сол жерде болыңыз. 
Құтқарушылар сізді тезірек тауып алсын 
десеңіз, тәуліктің жарық мезгілінде биік жерге 
ашық түсті мата, ал түнде жарық арқылы дабыл 
беруге тырысыңыз.

су басуды хабарлау кезінде:
- су құбыры істен шығып қалған жағдайда, 

құдықтар ластанған жағдайда су қорын даярлап 
қойыңыз;

- уақыт болса, сумен ағып кетеді  деген бар-
лық заттарды байлап қойыңыз, сезгіш құрал-
дарды жағып қойыңыз;

- судан кесіліп қалатын жағдайды ескеріңіз;
- су басу қаупі төнгенде газ, электр тоқ-

тарын өшіріп, құнды заттарды қауіпсіз жерге 
апарыңыз;

- басқару органдарының көшіру және тығылу 
орны жайында мәліметтерге құлақ түріңіз.

су басқан кезде:
- су басқан аймақта қалып қалсаңыз, жоғары 

қабатта қала беріңіз немесе ғимараттың шаты-
рына шығыңыз;

- су басқан бөліктерді машинамен жүріп  
баспаңыз, шұңқырлар болуы ықтимал;

-  егер де көмек керсе болса, дабыл қағыңыз.

төтеннен су басса:
-  тезірек жоғары жаққа шығыңыз;
- күндіз ақ немесе түрлі-түсті матамен, түнде 

жарық дабылдарын беріңіз;
- көшуге тура келген кезде қолдан жасалған 

жүзу құралдарын пайдаланыңыз;
Өз-өзді су басқан аймақтардан құтқарушылар 

жоқ болса, шығуға болады.

сіз су ішінде қалып қойсаңыз:
- жүзетін құралдарға тіркеліп алыңыз;
- жүзетін құралдардан сал жасап алуға тыры-

сыңыз;
- үшкір ұштары бар заттарды алысқа 

итеріңіз;
қауіпсіз жерге көшуге тырысыңыз.
Егер судың ішінде қалып қойсаңыз  төменге 

тартатын аяқ-киіміңізді, ауыр киімдерді шешіңіз, 
жүзетін құралдарды, мысалы, ағаш, таяқ, суда 
жүзетін құралдарды тауып алып, оларды пайда-
ланып, көмек күту. Егер құтқару жағасы алыста 
болмаса, ағысқа қарсы бұрыштың астымен жүзу 
керек, ең дұрысы асықпай,  судың астындағы 
қыс қа жүзумен. Жағаға жеткеннен соң, су 
киімдерді сығып алып жағаның жоғары жағына 
көтеріліп, желден  қорғанатын жер тауып алып, 
көмек күту.

Қайықпен суға батып жатқан адамға ағысқа 
қарсы жүзумен жақындау керек, желді күні жел-
ге және толқынға  қарсы. Жағаға жеткізгеннен 
кейін, шұғыл медициналық көмек көрсету.

Үрейге ерік бермеңіз! Дабыл қағыңыз!
су асқаннан кейін:
- өз үйіңізді  сынғаннан мұқият тексеріңіз;
- үзілген, кесіліп қалған электр сымдарынан 

абайлаңыз;
- су басқан сулармен бұлғанған тамақтарды 

қолданбаңыздар;
- суды санитарлық тексерістен өткізбей 

пай даланбаңыз, егер де пайдаланғыңыз  келсе, 
суды тазарту үшін матаны әктейтін ерітіндіні 
(15 тамшы 1 литр суға, жарты сағаттан аз уақыт 
тұнып тұру керек) қосу немесе әлсіз марганец 
ерітіндісін пайдалану керек;

- әрбір құдықтың суын төгіп, суын анализ-
ден өткізу;

- керексіз су басу аймақтарын баспаңыз;
- электр құралдары тексерістен өтпей, 

 қо  сылуға болмайды;
- ашық от  көздерін пайдаланбаңыздар;
- барлық сынықтар мен мәселелер жайында 

қатысты органдарға хабарлаңыздар.
Үйде:
- үйге кірген бетте есік-терезені ашып тас-

таңыз;
- ауаны толық  тазартпай от жақпаңыз;
- электр жүйелерінің тексерістен өтпеуінсіз 

жарықты жақпау.

СУ ТАСҚЫНЫ КЕЗІНДЕГІ ІС-ӘРЕКЕТ

Уақыттың құдіретін сездірген, мәңгілік оқылатын 
жыр жазған Мұқағали Мақатаевты көсем сөздің қадірін 
білетін, өлең-жырды қастерлейтін казаққа таныстырып 
жату артық сияқты. 

№235 орта мектептің  кітапханашылары Роза Әбді-
кәримова мен Айнагүл Тілеубаева және қазақ тілі  мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Оразәлі Құрманбаевпен 

бірлесе отырып, мұзбалақ ақынға арналған «Мен өмір-
ді жырлау үшін келгенмін» атты әдеби-поэзиялық 
кеш өткізді. Оған мектептің 7-8 сынып оқушылары, 
ұстаздар мен ата-аналар қатысты. Оқушылар ақынның  
жауһар жырларын нақышына келтіріп оқып, ақын 
сөзіне жазылған халықтың сүйіп тыңдайтын әндерін 
орындады. 

7-сынып оқушылары Аяулым Нұраддин мен Бе-
карыс Шыңғыс ақынның балалық шағынан  сахналық  
көрініс көрсетті. 8-сынып оқушылары Гүлсезім Қалдар, 
Дильназ Асқар, Фатима Тәжіхан ақын өлеңдерін мәнер-
леп  жатқа оқыды. Жас ақындар – Гүлнұр Бақыт жан, 
Сәния Тұрсынбай, Фатима Тәжіхан  өз туындыларын 
оқып, көрермен  сүйіспеншілігіне бөленді. 

Әдеби-поэзиялық кешке №6 қалалық кітапханасы-
ның кітапханашылары атсалысты. Олар ақын шығар-
маларынан жинақталған кітап көрмесін жасап, библио-
графиялық шолу жасады.

 Мұндай іс-шаралар – оқушыларды ұлттық тіліміз 
бен мәдениетімізге тәрбиелеп, оларды жан-жақты да-
мы ту дың бірден-бір жолы.

м.мереЙ.   

МЕН ӨМІРДІ ЖЫРЛАУ ҮШІН КЕЛГЕНМІН Хабарландыру
Өмірдің қиын жағдайына тап 

болған балаларға психология-
лық-әлеуметтік, құқықтық көмек 
көр сету мақсатында тәулік бой-
ына жұмыс жасайтын бірыңғай 
ұлттық сенім телефоны «150», 
балалардың құқықтары бойын-
ша өкілі З.Балиеваның «111» 
және кәмелетке толмаған бала-
лар және ересек азаматтар үшін 
қолжетімді «11616» нөмірлі се-
нім телефондары жұмыс жасай-
ды.

Мейрамбектің әкесі Кеңес сонау елуінші жылдары автолавка 
жүргізуші болғанда талай тұз-дәмдес болғанбыз. Аяғын сылтып 
басып, есепшотты олай-былай қаққанда «мен бухгалтермін» де-
гендер жолда қалушы еді. Есепке өте мықты. Ал, зайыбы Ортай 
Кеңестен өткен, сауданы шемішкедей шағатын. Әйтеуір, ерлі-
зайыпты екеуі оңай шағылатын жаңғақ емес. Осы Ортай қазір 
80-ге таянып қалды. Әлі омыраулы, төрге шықса тіліп сөйлейді. 
Сұрапыл соғыста хабарсыз кеткен әкесі Досекені мен алты жа-
сымда  көргенмін. Бұжыр бет, төртбақ, мұртты, екі иығына екі 
кісі мінгендей еңселі азамат көрінетін. Сол Досекеден қалған 
жалғыз тұяқ – Ортай. Түр-түсі Досекеге, мінезі анасы Қарақызға 
ұқсайды. Әжесі Ажаркүлді Қасымның, Жартайдың, Салиханың 
үйінде талай көргенмін. Қарақыздың жастық шағындағы тағ-
дыры маған жыр.

Менің бүгінгі әңгімем – Мейрамбек жайында өрбігелі 
тұр. Батыр ананың алтыншы ұлы – Мейрамбектің даңқы қазір 
дүркіреп тұр. Кәсіпкер бірнеше май құю стансасы мен дүкеннің 
жұмысын қыздырып, бюджетке миллиондап теңге құйып жатқан 
толассыз бұлақ іспетті. Ол «Арман» атты серіктестікті осыдан 
жиырма жыл бұрын құрды. Алғашында аяғынан тік тұрғыза 
алмай қиналды. Шалғайдан тартқандар да болды. Мейрам-
бек бәріне төтеп берді. Қазір елуді еңсеріп қалды, жігіт ағасы. 

Кәсіпкерліктің ұңғыл-шұңғылына әбден қаныққан. 
Бұл Мейрамбек болдым, толдым демейді. Бар деп те шалқай-

майды. Кездескен адамын қабақ шытпай, қолынан келгенінше 
көмектесуге әзір тұратын мәрт жігіт. Біреуге жалпағы жоқ, де-
меуге ықыласты, турашыл. Мен Мейрамбекпен жиі болмаса да 
кездесіп тұрамын. Көңілі дариядай. «Аға» деп қос қолын ұсына 
амандасады. Зайыбы Гүлнәр екеуі кәсіпкерлікті қолға алғалы ты-
нымсыз ізденіс үстінде. Жаңашыл. Жұртпен тіл табысуды парыз 
тұтады.

Қала іргесіндегі Махамбетов ауылы – Мейрамбектің кіндік 
қаны тамған жер. Қазір ауыл кең қанат жайды, бұларға қосылған 
«Наурыз» да бой түзеп, қала келбетін елестетеді. Бейне бір қала 
іргесіндегі шағын ауданға ұқсайды. Жағалай коттедж, дүкендер, 
мейрамхана, қызмет көрсету орталықтары, балабақшалар, мек-
теп. Ауыл адамдарының тұрмысы да тәуір. Әр үйде қос-қос 
көлік.

– Туған жердің ажарлана түсуіне үлес қосудамыз, – дейді 
Мейрамбек. Жыл сайын аз қамтылған отбасыларға көмек 
көрсетемін. Балаларын балабақшаға орналастыру, киім-кешек 
алуына, оқу ақысын төлеуге, жұмысқа орналасуына қол созу-
ды естен шығарған емеспін. Тіпті кейбір жандардың үй салуына 
қаржы бөлдім. Бірлік, береке көп алғысынан өрбиді ғой. Алғыс 

– менің қанатым. Ауылда электр жарығын тарту жалғаса түсуде. 
Бұл істе де көмегімді аянып қалған жерім жоқ, – дейді іскер 
жан. Бәрін тізіп айтқысы келмейді. «Судағыны балық естиді, 
балықтан халық естиді» деген бар ғой.

Ұялы телефон шылдыр етті. Мейрамбек «анам Ортай ғой», 
– деп жүзі  жайдарылана түсті. Құттықтап жатыр. Дереу көлігін 
оталдырып, «Бесарыққа» тартты. Лезде ана құшағына бөленді. 
Келіні Гүлнәр иіліп сәлем берді. Бір жамбастап, құс жастықтан 
басын көтерген Кеңес сирек шашын қайырып, әңгімені одан-
бұдан қозғады.

– Кәсіпкер Мейрамбек Есжановтың ауылға көмегі ұшан-
теңіз, – дейді ауыл әкімі Ақарыс Нұрсейітов, – Жетпегенімізді 
талай рет жалғады. Мәдени көпшілік шараларға көмек көрсетті. 
Туған жерге деген ықыласы бөлек. Аянып қалмайды, – деп ауыл 
әкімі кәсіпкер жайында төгілген әңгімені тізбектеп, одан әрі 
жалғастырды. 

Мейрамбек обал мен сауапты тең ұстайды. Адамды 
қабағынан таниды. Жанына жақын келген адамға құшағы ашық. 
Ойын тыңдауға құштар.

Әдетте, қолына дүние жиналған адам аяғын баса алмай, 
шалқайып шыға келеді ғой. Мен Мейрамбектен мұның бірде-
біреуін байқамаймын.

Еңбегің жемісті болсын, кәсіпкер! Бұл – менің тілегім.

Қайырбек мырзаХметҰлы.

ШАПАҒАТТЫ ЖАН



– Жұмыс орнын ауыстырған  кезде, жаңа 
жұмысқа ауысқанға дейін менде 1-2 ай үзіліс 
болса, МӘМС шеңберіндегі медициналық 
қызметтер пакеті  жұмыс істейді ме?

– Ұсынылып отырған нормалар бойынша 
соңғы жарна жасалған айдан бастап 3 айдың 
ішінде МӘМС-те медициналық көмекке құқық 
сақталады, сонымен қатар 3 айға жасалатын 
жарналарды төлеу міндеттемесі (берешегі) 
сақталады.

– Жекеше зертханаға жүгінген кезде 
медициналық сақтандыру қоры менің тал-
дау тапсыруға жұмсалған шығыстарымды 
төлейді ме?

– Қор зертхананың қызметтерін тікелей 
төлемейді. Бірақ, егер Қормен келісімшарт 
жасаған емхананың жолдамасы бойынша Сіз 
зертханаға жүгінсеңіз, зертхана қызметтері 
Сізге тегін болады.

– Адам сақтандырылғаны туралы қалай 
білуге болады?

– Егер Сіз жұмыскер болсаңыз, онда 
заңнамаға сәйкес жұмыс беруші ай сайын, 
келесі есепті айдан кейінгі айдың 15-күнінен 
кешіктірмей ай сайын Сізге есептелген 
(ұсталған) және аударылған аударымдар мен 
(немесе) жарналар туралы мәліметті ұсынуға 
міндетті. Сондай-ақ, бұл ақпаратты портал 
арқылы, Қорда (немесе оның бөлімшелерінде) 
және Сіз бекітілген емханаларда тексеруге бо-
лады.

– Қай уақыттан бастап адам МӘМС 
жүйесінде сақтандырылған болып есеп-
теледі – еңбек шартын жасаған кезден бас-
тап па, әлде жұмыс беруші бірінші салымды 
аударған кезден бастап па?

– Медициналық сақтандыру қорына жар-
наны аударған кезден бастап. 

– Ерікті медициналық сақтандыру сақ-
талады ма? МӘМС немесе ҚМС қызмет тері 
қайталанады ма?

– Ерікті медициналық сақтандыру жой-
ылмайды. МӘМС пакетіне кірмейтін жеке 

медициналық қызмет түрлері ҚМС арқылы 
төленеді, мысалы: ересектерге арналған стома-
тология, зиянды өндірістерде жұмыс істейтін 
жұмыскерлер үшін міндетті кезеңдік қарап-
тексерілу, санаторийлік-курорттық ем және т.б. 
Барлығы жеке адамның немесе кәсіпорынның 
қалауы мен қаржылық мүмкіндіктеріне байла-
нысты. Жеке адам немесе кәсіпорын (ұжым-
дық шарт негізінде) МӘМС пакетінде ҚМС 
қызметтерінде қайталанбайтын пакетті таңдай 
алады.

– Науқас емхананың емшара кабинетіне, 
емдеуші дәрігер тағайындаған емшараны 
орындау үшін шприцтерді өзі сатып алып, 
әкелуге міндетті ме?

– Жоқ, Сіз ТМККК және МӘМС шеңбе-
рінде медициналық көмек алсаңыз, олар 
медициналық ұйымдарда  болуға тиіс.

– Мысалы, адам үшін мемлекет жарна-
ларды төледі, одан кейін ол өзін-өзі жұ-
мыспен қамтыған халық санатына көшсе. 
Үзілістер немесе екі рет сақтандыру бол-
майды ма?

– Екі рет сақтандыру мүмкін емес, өйткені, 
Сіз статусыңызды ауыстырып, дара кәсіпкер 
ретінде тіркелген кезде, бұл ақпарат салық 
органдарында көрінеді және медициналық 
сақтандыру қорына түседі. Егер Сіз жұмыс-
сыз болып, одан кейін статусыңызды ауыс-
тырсаңыз, онда сәйкесінше мемлекет жарна-
ларды төлеуді тоқтатады.

Өткен жылдың аяғында ҚР Журналис-
тер одағының мүшесі, филология ғылым-
дарының кандидаты Алдажар Әбіловтің 
«Әнсатбай хикаялары» атты кітабы жарық 
көрді. Автор өз туындысында өтірік әңгі-
мелер арқылы өмір шындығын аша білген. 
Сонымен қатар, Арал-Сексеуіл төңірегін 
мекен еткен өтірік әңгімешілердің бірі 
Әнсатбай деген қартты негізге ала оты-
рып, сол кісімен аттас Әнсатбай ақсақалдың 
әдеби бейнесін ашады.

Автор кейіпкер әңгімесіне ұқ сас бірқатар 
шығарманы бұған дейін «Ара» журналы мен 
«Қазақ әдебиеті» газетінен оқығанын ай-
тады. Тың туынды «Айтпаймын өлтірсең 
де өтірікті» және «Осы жұрт Әнсекеңді 
біле ме екен?» деген екі бөлімнен тұрады. 
Сатиралық негізде жарық көрген кітап 500 
данамен қалың оқырманға жол тартты. 

Айта кетейік, Халықаралық Ақ па рат тандыру академиясының ака-
де мигі Алдажар Әбіловтің бұған дейін де 163 ғылыми және ғылыми-
әдістемелік еңбегі жарық көрген болатын. Сонымен қатар, 2005-2006 жыл-
дары О.Асылбаевпен бірлесе жазған «Зауал» және «Алаяқ» атты повестері 
оқырмандарының ыстық ықыласына бөленді. Сатиралық жанрдағы жаңа 
туынды да көпшілік көңілінен шығатыны сөзсіз.

Бұқаралық ақпарат құралдарында 
өнер адамдарына қатысты талқыланып 
жүрген пікірталасқа жеке ойымды 
білдіріп, асабаларға қатысты азаматтық 
тұрғыдағы көзқарасымды айтсам, мем-
лекет қазынасының жайына бей-жай 
қарамайтын қоғам тобы мені қолдайтын 
шығар деп ойлаймын.  

Ең әуелі «мемлекет қазынасы неден 
құралады?», «оны қандай әлеуметтік 
мақсаттарға жұмсайды?» – деген сұ-
рақ қа жауап іздеп көрейік. Мемле-
кет қазынасы республикадан бөлінетін 
трансферттерден, салық және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдерден 
және өзге де кіріс көздерінен құралады. 
Ал енді біздің осы қазынаға жиналған 
қаражаттарымыздан қарияларымыздың 
зейнетақысы, көпбалалы аналардың 
жәрдемақысы, балаларымызды оқытып 
жатқан мұғалімдер, күнделікті үй-үйді 
аралап жүрген жедел жәрдем мен ау-
руханаларда еңбек ететін дәрігер лері-
міздің жалақылары және т.с.с. төленеді. 
Одан басқа қаламызды көркейтуге 
жұмсалынып жатқан қыруар қаржының 
барлығы осы қазына қаржысына 
тікелей байланысты.  

Мен – жай ғана адаммын. Отба-
сында 3 бала тәрбиелеп отырмыз. 
Осы балаларды қатарынан кем қалмау 

мақсатында жұбайымыз екеуміз қолдан 
келген еңбек істейміз. Жұбайым қыс-
тың суығы, жаздың аптап ыстығына 
қарамай, базарда халыққа қажетті 
майда-шүйда тауар сатумен кәсіпкерлік 
жасайды. Мен оған көмек көрсетемін. 
Осы халыққа көрсететін кәсіпкерлік 
қызметіміз үшін мемлекетке тиесілі 
салықты уақытылы төлеп тұрамыз. 
Себебі, менің ұғымымда біздер 
Қазақстан Республикасының азаматта-
рымыз, Заң алдындағы жауапкершілік 
пен міндет жалпы халыққа бірдей. 
Еліміздің салық заңдылығында қарал-
ғандай, «Заңмен белгіленген салық, 
алым және басқа да міндетті төлемдерді 
төлеу әркімнің борышы мен міндеті». 
Данышпан халқымыз «Тамшыдан теңіз 
құралады» деп бекер айтпаған сияқты. 
Мемлекет қазынасына түсіріл ген әрбір 
теңге – қоғамның ертеңгі жар қын бола-
шағының негізін қалауға жұм салы-
натын қаржы.

Мемлекет кез келген іскерліктің 
түрі не кеңінен құлаш  жаюына мүм-
кіндік берген. Еңбекақысы төмен мұға-
лім, денсаулық саласының қызмет-
керлері  жалақы мөлшеріне қарамастан 
салық төлесе, өнер адамдары неге 
қалыс қалуы керек? Салық – кез кел-
ген мемлекеттің ертеден келе жатқан 
қаржы көзі емес пе?!

Бәріміз тойға барамыз немесе той 
жасаймыз. Осы тойхана, мейрамхана-
ларда 3-4 сағат өткізілетін тойларды 
жүргізуге асабалардың алатын ақысы 
асабаның деңгейлеріне қарай белгілі. 
Тіпті, кейбір облысқа танымал белгілі 
асабалар тойды атқаратын қызметіне 

қатысты мың долларға дейін ақы алады. 
Менің жұбайым атқаратын кәсіпкерлік 
қызметінен 1 жылда түсетін кірісті бір 
той өткізіп табатын асабалар мемле-
кет қазынасына салық төлеуден неге 
қашады?  

«Салық» кодексінде кәсіпкерлікпен 
айналысамын деген тұлғаларға арнал-
ған арнаулы салық режимдерінің бар 
екендігін және салық ауыртпалығы 
кірістің небары 2-3 пайыз құрайтын-
дығын білемін. Есептеп қарасаңыз, 
кірістен есептелінетін салық онша қал та 
қағарлықтай да емес.  Мемлекет тарапы-
нан шағын кәсіпкерлік субъектілерінің 
өркендеуіне көрсетіліп жатқан жеңіл-
діктерді барынша пайдалана отырып, 
неге белгіленген салықтарды төлегіміз 
келмейді?  

Сонда өнер адамдарының басы ау-
ырып балтыры сыздаған кезде дәрігер 
көмегіне жүгінбей ме? Немесе отба-
сында қариялары зейнетақы алмайды 
ма? Мектепке баратын балалары жоқ 
па? Қоғамға ортақ әлеуметтік нысан-
дарды (демалыс паркі, орталық стади-
он, орталық алаңдағы түрлі мерекелік 
шаралар және қаламыздың басқа да қо-
ғамға ортақ инфраструктуралары) пай-
даланбайды ма? Міне, осы ой мені ма-
залайды.

Көпшілікке топырақ  шашудан ау-
лақпын. Мен білетін асабалық қыз-
мет атқарып жүрген азаматтар дара 
кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеуден 
өтіп, заңды қызмет атқарып жүр. Деген-
мен, әлі де болса, заңсыз кәсіпкерлікпен 
айналысып жүргендер бар екендігін 
мемлекеттік кірістер органдарының 
теле арнаға берген сұхбаттарынан, мер-
зімді баспасөз беттерінен біліп жата-
мыз.

Иә, түсінемін, әр кәсіпкерліктің 
өз шығындары бар. Асабалық өнерге 
тән шығындары да болар. Бірақ ба-
зарда жұбайым сияқты отырған адам-
дар уақытпен таласпай сауда жасаған 
кезде, мейлі сауда болмаған күнде 
де уақытылы ай сайын тиісті жерпұл 
және салығын төлейді. Яғни, жоғарыда 
көрсетілгендей, сыныққа сылтау ай-
тып мемлекеттік тіркелуге қарсы болу-
шыларға мен қарсымын. Олар да бар-
шаға ортақ тиісті талапқа сай  салық 
төлеу керек деп есептеймін. 

Баспасөз бетінің мүмкіншілігін 
пай  далана отырып, көлеңкелі бизнес-
пен айналысып жүрген асабалық қыз-
мет көрсететін азаматтарды және той-
ларда өнер көрсететін топтарды өз 
қыз меттерін заңды кәсіпкер ретінде 
тіркеліп қызмет атқаруға шақырамын.

Өзін-өзі сыйлайтын «асабаға» өзін 
және қоғамды алдаудың керегі қанша-
лықты екенін тағы бір ойланса деймін... 

С.ДҮЙСЕНБАЕВ,
Қызылорда қаласының тұрғыны. 

Қазақстан премьер-лигасының екін ші турында жергілікті «Қайсар» 
ко ман дасы өз алаңында «Тараз» футбол клубын қабылдады. Команда-
лар арасындағы тартысты бәсекені жанкүйерлермен бірге  облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев та тамашалады.

Ойынның бірінші таймында қонақтар 
сапынан 15 минутта Р.Мухаметшин есеп 
ашып, «Таразды» алға шығарған болатын. 
Алаң иелері үшін бұл ойынның басы қатты 
басталды. Қорғаушылары абдырап қалып, 
қақпашыларына дер кезінде көмекке ұмтыла 
алмағаны қонақтардың пайдасына шешілген 

еді. Алайда 34 минутта Володимир Аржанов 
есепті теңестірді. Осылайша алғашқы тайм-
да қос команда да 1:1 есебімен тең тарқасты. 
Екінші таймның ортасында алаңға шыққан 
Саиджи Нтибазонкиза 74 минутта «Тараз» 
қақпасына алыстан гол соғып, «Қайсарды» 
алға шығарды. Әдетте алаңға кейін шыққан 
ойыншының соққан голын жанкүйерлер бап-
керге теліп жатады. Бұл ретте бас бапкер 
Стойчо Младеновтың да шеберлігін айта кет-
кен жөн. 

Көп ұзамай қонақтар сапынан ойын ере-
жесін бұзумен қатар, төрешіге қарсылық 
көрсеткен А.Горбанец 80-ші минутта екінші 
«сары қағаз» алып, алаңнан қуылды. Осылай-
ша алаң иелері үшін жеңісті есепті уыстары-
нан шығармау біршама жеңілдей түсті. Ойын 
қорытындысында 2:1 есебімен жергілікті ко-
манда жеңіске жетті.

Дәл осы күні «Ақжайық» өз алаңында 
Қарағандының «Шахтерін» қабылдады. Ойын 

басталған сәтте «Ақ жайық» есеп 
ашқан еді. Көп ұзамай төреші 
қонақтар наразы боларлықтай екі 
шешім қабылдады. Әуелі айып 
соққысын белгілегендей бол-
ды да, лезде 11 метрлік айып до-
бын белгіледі. Себебі, кеншілер 

клубының қорғау шысы допты қолмен тоқ-
татпақ болған еді. Айып добын Азуа Изу 
орындағанымен, оның соққысын қақпашы 
Игорь Шацкий тойтара білді. Бірақ соққыдан 
бұрын алға шығып кетті. Бас төрешінің 
көмекшісі мұны қалт жібермей, айып добын 
қайта орындауға мүмкіндік берді. Бұл жолы 
Нигерия футболшысы мүлт кеткен жоқ. Осы-
дан кейін қонақтар еңселерін көтере алмай 
қалғандай болды. Рас, екінші таймда бір гол 
соғып, есепті қысқартқан. Бірақ алаң иелері 
іле-шала тағы бір гол соғып, есепті 3:1-ге 
жеткізді.    

Алматыда өткен «Қайрат» пен «Оқжетпес 
арасындағы тартысты ойында Көкше клубы-
на «Қайрат» қайратын өткізе алмады. Былтыр 
«Оқжетпесті» өз алаңындағы екі ойында 11:0 
есебімен ойсырата ұтқан алаң қожайындары 
биыл ондай үстемдік таныта алмады. Екінші 
таймның басында қорғаушысы алаңнан 
қуылып, кем құрамда ойнады. «Оқжетпес» 

екінші голды соңғы секундтарда 11 метрлік 
айып добынан соқты. Алаң қожайындары 
үшін төрешінің шешімі күмәнді көрінген еді. 
Бірақ бұл ойында алматылықтардың «Оқ-
жетпес» футболшыларына еркіндік беріп 
қойғаны да өтірік емес.

Жаңа маусымның 1-ші кезеңінде «Орда-
басыға» есе жіберген «Астана» Павлодарға 
қонаққа барды. «Ертіс» пен елордалық ко-
манда арасындағы ойын да 1:1 есебімен тең 
аяқталды. Шымкентте «Ордабасынан» ойсы-
рай ұтылған чемпиондардың алаңға алқына 
шыққаны айтпаса да белгілі. Ойынның 14-
ші минутында қонақтар сапынан Серікжан 

Мұжықов есеп ашып, жанкүйерлердің 
көңіл-күйін көтерді. Арада көп уақыт өтпей, 
керекулік жігіттер есепті теңестірді. Әйтсе де, 
екі команда да тең есепке риза. Ойын бары-
сында Астанаға Каньяс пен Максимовичтің 
жетпей тұрғаны байқалды.

«Ордабасы» мен «Атырау» да 1:1 
есебімен тең тарқасты. Алғашқы турда 
былтырғы чемпиондарды ойсырата ұтқан, 
шымкенттік жігіттер «Атыраудан» ұтылып 
қала жаздады. Өткен турда қостанайлық 
командаға есе жіберген Атыраудың 
бүгінгі ойыны көңіл қуантады. 83-ші ми-
нутта «Атырау» есеп ашқан еді. Алай-
да ойынның соңғы минутында айып 
добын тамаша орындаған Мардан 
Төлебек шымкенттік жанкүйерлерді 
бір қуантты.  Бірінші кезеңде елор-
далық командаға алғашқы гол соқ-
қан да осы ойыншы болатын. Тоғыз 
ұпайынан айырылған «Атырау» 
үшін бұл ұпайдың ауадай қажет 
екені айтпаса да белгілі.

Екінші кезеңде «Тобыл» мен 
«Ақтөбенің» ойыны ғана 0:0 
есебімен аяқталды. Бұл ойын-
ды жанкүйерлер «Тобылдың» 
жеңісіне балаған болатын. 
Батыстың оғландары тағы да 
тартысты ойын көрсете ал-
мады. Жаңадан жасақталған 
команда әлі де бір-бірін 

түсі нісе алмай жүргендей көрінді. Қос ко-
манда үшін де есеп ашатын қанша мүмкіндік 
болғанымен, екі тараптан да гол соғатын 
ойыншы табылмады. 

Жалпы жаңа маусымның екінші кезеңінде 
4 ойын тең аяқталды. Тек екі ойында ғана алаң 
иелері жеңіске жетті. Екі тур қорытындысы 
бойынша Қазақстан  премьер-лигасында 
«Қай сар» көш бастап келеді. Екінші орынға 
«Орда басы» жайғасса, «Тобыл» үздік үштік-
тен көрінді.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ. 

«ҚАЙСАР» 
КӨШ БАСТАДЫ
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Жаңақорған ауданында білікті бапкер Серік Әбдірахмановты 
еске алуға арналған  еркін күрестен республикалық турнир өтті. 
Биыл жетінші мәрте ұйымдастырылған палуандар бәсекесінде  
2002-2004  жылғы жасөспірімдер сынға түсті. Дәстүрлі турнир-
де еліміздің тоғыз облысынан  келген 450-ге жуық спортшы  12 
салмақ  дәрежесі бойынша өзара мықтыны анықтады. 
Айта кетейік, білікті бапкер Серік Әбдірахманов Жаңақорған ауданы -

ның Бірлік ауылында дүниеге келген. Қазақ дене шынықтыру инсти-
тутының 1980 жылғы түлегі өзі оқыған орта мектепте еркін күрес үйірмесіне 
жетекшілік етіп, ауыл балаларын спортқа баулыды. Осы ауылдан 9 спорт 
шеберін, 10-нан астам спорт шеберлігіне үміткерді дайындап шығарды.

Турнир қорытындысы бойынша жалпыкомандалық есепте Алматы 
облысының құрамасы бірінші орынды иеленді. Ал Алматы қаласының 
командасы келесі орынға жайғасса, облыс спортшылары үздік үштіктен 
көрінді. Жеңімпаз спортшыларға білікті бапкер атындағы арнайы диплом-
дар табысталды. 

К.БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

СЫР ПАЛУАНДАРЫ 
ҮЗДІК ҮШТІКТЕН 
КӨРІНДІ

спорт

ойтүрткі

АСАБА, ҚАЗЫНАҒА 
ӨЗ ҮЛЕСІҢДІ 
ҚОС!

ОҚЫРМАНҒА 
ЖОЛ ТАРТТЫ

Бойжеткен қыз теледидарға қарап отырған анасына бұрылып:
– Апа, уайымдап жүрмін, – деді.
Бейқам анасы теледидардың даусын бәсеңдетіп, қызына қарады. 
– Тұрмысқа шығатыным жайлы ойласам, уайымдап кетемін. Өз 

үйімнен кететінімді, басқа үйдің табалдырығын аттап, сол шаңырақтың 
адамдарымен бірге тұратынымды ойласам, іштей қорқыныш пай-
да болады. Ол үйдің адамдарына ұнаймын ба, жоқ па? Көңілдерінен 
шығатын келін бола аламын ба, жоқ па? – деген сұрақтар жиі маза-
лайды.

Қуанышы пен қорқынышы қатар дәл осы «екіұшты» сезімді өз 
басынан өткерген ана қызының қолын өзіне жақындатып, «Жүр, ас 
бөлмеге барайық» деген ұсыныс білдірді. 

Ас бөлменің іші жап-жарық. Қазанда ас қайнап тұрғандықтан, 
дәмді тағамның иісі аңқып тұр. Терезеден күннің нұры төгіліп, кішкене 
үстелдің бетіндегі дастарқанмен шағылысады. Ыдыс-аяқ жуатын 
шұңғылшаның жанында анасы екеуі шай ішкен кеселер төңкеріліп тұр. 

Анасы қызын үстелге отырғызып, бір ыдысқа су құйып әкелді де, 
қызының алдына қойды. Түсінбей қарап отырған қызына жымиып:

–  Қолыңды мына суға салшы, – деді.
Мұздай судан денесі дір ете түскен қыз, қолын судан шығарып 

алып:
–  Апа, су салқын ғой, – деп қорқып кетті.
Анасы қызының қолын суға қайта салды да, әңгімесін жалғады:
– «Шыдасаң, шыңға шығасың» деген әжеңнің жиі айтатын сөзі бар 

еді...
Қызым, болашақ отбасыңдағы кез келген жағдай өзіңе байланысты 

болады. Ең бастысы, ата-енеңді сыйла. Себебі, олар – сенің жарыңның 
ата-анасы. Басыңнан орамалыңды тастама. Сәлеміңді шын ниетіңмен 
сал. Үйде ата-енеңнің, жарыңның алдында жүрген кезде әрдайым 
өз-өзіңе қарап, әдемі киімдеріңді киіп, жадырап жүр. Үйіңе келген 
адамға сәлеміңді салып, барыңды дастарқанға қойып, рахметіңді ай-
тып, шығарып сал. Себебі, сенің дастарқаныңнан бір үзім нан жеген 
адам ешқашан жамандық тілемейді. Керісінше, батасын береді. Жолың 
ашық, үйіңде абыройың биік болады, – деп терезеге бұрылды да сөзін 
жалғады:

– Алғаш рет келін болып түскен кезде мен де әртүрлі қиындықтарға 
тап болдым. Ол кезде біз шелекпен су таситынбыз, самаурынмен шай 
қайнатып, үлкен қазанға тамақ істейтінбіз. Үйдің еркесі болғандықтан 

үй шаруаларына шорқақ едім. Бір күні енем үлкен ыдысқа түйенің 
сүтін құйып, пісіріп қой деді. Сосын астына отты жағып, қарап от-
ырдым. Бір кезде ошақтың астындағы от қатты жанып кетіп, сүт 
таси бастады. Үйдегі жеңгемнің сүт пісірген кезде, тасып бара жат-
са бір кесе су құйып жібергенін көргенмін. Сол  тарс етіп есіме түсті 
де, кесемен су құя салдым. Сүттің одан сайын тасып кетпесі бар ма?! 
Сөйтсем, суды сиырдың сүтіне құйсаң басылады екен. Ал менің пісіріп 
тұрғаным түйенің сүті екен, – деп өткен күннің қызыққа толы бір сәтін 
есіне алған анасы мен қызы бір күліп алды. 

– Сүт тасып жатыр, мен астындағы отты сөндіре алмай әлек бо-
лып жүрмін. Енем ұрысатын болды ғой деп уайымдап тұрмын. 
Әйтеуір отты сөндірдім. Бірақ күйіктің иісі бөлменің ішін алып 
кетті. Қолымдағы сүлгімен қайта-қайта желпіп, есікті аша бергенімде 
қасында көршісі бар енем тұр. Ұялғанымнан жылап жібердім. Бірақ 
уақыт өте бәрін де үйреніп алдым. Қонақты күтуді, түрлі тағамдар 
әзірлеуді, үй шаруаларының барлығын, ең бастысы сүт пісіруді, – деп 
күлімсіреп қызына қарады:

– Ботам, мұнымен айтқым келгені қателесуден қорықпа. Барлығы 
бірден бола салмайды. Бәрі де кішкентай қадамдардан басталады. 
Мына су әлі салқын ба? – деп қызының қолы салынған ыдысқа қарады.

–  Жоқ, жылы болып кеткен сияқты. 
–  Көрдің бе, бағана су мұздай деп шошып кетіп едің, сәл уақыт 

өткен соң,  жылып кетті. Міне, қызым, өмірде де дәл солай. Кез келген 
қиындыққа тап болғанда, сабыр ет. Уақыт бер. Өмір өзі бәрін реттейді, 
– деді де қызының маңдайынан сүйді. 

Келер уақыттан қорқып, өткен шаққа өкініп, осы қайталанбас сәт-
терін уайымшыл ойларымен өткізіп жатқанын түсінген қыз ыдыстағы 
суға ұзақ қарап отырды. Ең маңыздысы осы бір «сәт» екен. Жаны-
на жақын адамдары ата-анасы мен бауырлары аман-есен, жүрегі 
қалаған адам өмірлік жары болуға ұсыныс білдірді,  достары қасында 
қуанышымен бөлісуде…

Осы сөздерді іштей қайталап, шынымен бақытты жан екенін 
сезінген сәтте анасының: – Жүр, шай ішейік, – деген жылы даусы ойын 
бөліп жіберді.     

Әсел БЕГМАН,
ҚазМУ-дың 4-курс студенті.
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