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Ұлыстың Ұлы күні – наурыз мейрамына орай Ұйымдастырылатын мерекелік шаралардың
БАҒдАрЛАМАСЫ

«16 наурыз – Наурыз шапағаты» қайырымдылық күні

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

2. «Көктем мейірімі» тақырыбындағы қайырымдылық 
шарасы.

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, Қарттар үйі, балалар ауруханасы

«17 наурыз – Наурыз-думан» ұлттық ойындар күні

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

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

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

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

5. «Армысың ару, нұр  көктем!» атты облыстық филар-
мония өнер ұжымының мерекелік концерті

сағат 16:00 Қызылорда қаласы, облыстық филармония

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

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

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

сағат 9:00 Қызылорда қаласы бойынша

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

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

сағат 10.00 Қызылорда қаласы, облыстық тарихи-өлкетану 
музейі

10. «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

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

сағат 19:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

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

сағат 10:00 Жалағаш аудандық тарихи-өлкетану мұражайы

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

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

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

15. «Кең болсын қазағымның керегесі, құтты болсын 
Наурыз мерекесі!» атты мерекелік шара

сағат 10:00 Сырдария ауданды, Тереңөзең кенті, Орталық алаң

16. «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

17. Киіз үй тігуден, қазақтың салт дәстүрлерінен көрініс 
көрсету

сағат 9:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

18. «Қош келдің, әз Наурыз!» атты мерекелік концерт сағат 10:00 Қызылорда қаласы, М. Ералиева атындағы мәдениет 
үйі

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

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

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

22 наурыз – Ұлыстың Ұлы күні

21. 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

22. «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 алле-
ясы, «Қорқыт Ата» мемориалдық кешені

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

сағат 10:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

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

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

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

сағат 17:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

23 наурыз

26. Түркітілдес елдерден келген өнерпаздардың  
концерті

сағат 9:00 Шиелі аудандық мәдениет үйі

Мемлекет басшысының «Қазақстанның үшінші 
жаң ғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты Жолдауында сот жүйесі саласына да нақты 
міндеттер қойылып отыр. 

Жолдауда айтылған бірін ші басымдылық 
экономи каның жеделдетілген техно логиялық 
жаңғыртылуы болса, екіншісі – бизнес орта-
ны түбегейлі жақсарту мен кеңейту, үшінші 
басымдылық – макроэкономикалық тұрақтылық, 
төртіншісі – адам капиталының сапасын жақсарту, 

бесіншісі – институционалдық өзгерістер, қауіп-
сіздік және сыбайлас жемқор лықпен күрес. Ба-
сым бағыттарды жүзеге асыруда мемлекеттік 
органдардың, соның ішінде еліміздің сот жүйесі 
мен судьялар қауымдастығының алдында тұрған 
міндеттер де ауқымды. Жолдаудағы «Сот жүйесіне 
сенімнің артуына қол жеткізу қажет», деген сөздің 
астарында сот жүйесіне артылып отырған барша 
міндеттер мен тапсырмаларды орындаудың 
салмағы мен жауапкершілігі жатыр. 

Жиын барысында Астана қаласы 
бойынша Ішкі істер департаментінің 
басшысы Амантай Әубәкіров БАҚ 
өкілдеріне жаңадан ашылған ішкі істер 
бөлімін таныстырды. Онда заманауи 
инфрақұрылыммен жабдықталған каби-
неттер, тир, спортзал және т.б. бөлмелер 
бар. 

ЭКСПО-2017 жобасы аумағында  
қауіп сіздікті қамтамасыз ету мақсатында  
«Астана ЭКСПО-2017» Ұлттык ком-
паниясы мен құқық қорғау органда-
ры бірігіп әрекет етуге қатысты ортақ 
жос пар құрып, сол жоспардың орында-
луын жүзеге асыратын болады. Осыған 
қатысты тиісті жұмыстар атқарылуда. 

«ЭКСПО аумағында қауіпсіздікті 
қамта ма сыз етуге 9 мыңға жуық құқық 

қорғау ор гандарының өкілдері, Ұлттық 
гвардия мен Қорғаныс министрлігінің 
әскерилері, сондай-ақ, жеке күзет 
құрылымы мен еріктілер жұ мыл-
дырылады. Шетел азаматтарының 
өтініштеріне дер кезінде әрекет ету үшін 
полиция қызметкерлеріне ағылшын тілін 
меңгеру курстары жүргізілді» – деді 
Астана қаласы ІІД басшысы А.Әубәкіров.

Астана мен Алматы қалаларындағы 
ха лық аралық әуежайларда және 
ЭКСПО-ның Халыққа қызмет көрсету 
орталығында, сон дай-ақ,  қаланың 40 
қонақ үйінде мигра ция лық бақылау 
жұмыстарын тездету үшін мигра циялық 
пунктер қарастырылған. Шетелдік аза-
маттарды тіркеу процесін жеңіл дету 
мақсатында қаладағы 23 қонақ үйде, заң-

ды және жеке тұлғалардың өтінімдері 
бо йын ша автоматтандырылған режим-
де элек трон дық үкімет порталы арқылы 
шетелдік қонақтарды онлайн-тіркеу 
жүргізілетін болады.

Ал ЭКСПО-дағы қауіпсіздік 
мәселесіне келетін болсақ, шараны 
ұйымдастырушылар Шанхай, Йосу, 
Миланда өткен халықаралық көрмелер 
мен Баку және Сочиде өткен спорттық 
жарыстардағы халықаралық тәжіри бені 
егжей-тегжейлі меңгерді. 

«Жұмыс қорытындысы бойын-
ша «ЭКСПО-2017 кешенді қауіпсіздік 
жүйесі» жобасы құрылып, жүзеге 
асырылатын болады. Онда әлемдік 
жетекші өндірушілердің қауіпсіздік 
саласындағы техникалық жетістіктері 

қолданылады. Кіру топтарына ерекше 
назар аударылады. Сонымен қатар, тек-
серу құралдарымен жабдықтау, көрме 
аумағында келуші қонақтарға жайлылық 
пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, тыйым 
салынған заттарды міндетті түрде тек-
серуден өту талап етіледі. Мүмкіндігі 
шектеулі азаматтар мен жүкті әйелдерге, 
балаларға арналған бөлек жол 
қарастырылған» – деп баяндады Ұлттық 
компания қауіпсіздік департаментінің 
директоры Рустам Чакенов. 

ЭКСПО аумағында жедел әрекет 
ету үшін Астана қаласы ІІД оперативті 
басқару орталығына қосылған 2 мыңнан 
астам бейне-бақылау камералары орна-
тылған және  адам тану міндеттерін 
атқаратын 140 бейнекамералары бар. 

ІшкІ Істер бөлІмІ жұмыс ІстейдІ

сот
ӘділдіГі –
мемлекет 
мӘртеБесі

Жеке кәсіпкер Жансерік Ниязбаев осыдан екі жыл бұрын Ақай ауылының 
тұрғындарына арнап ойын-сауықтыру орталығын ашып, балғындарды шаттыққа 
бөлеген болатын. Кәсіпкерді жазғы демалыс кезінде балалардың уақытын 
өткізетін орындардың тапшылығы осы идеяны жүзеге асыруға итермеледі.   

Старт-ап жобаны жүзеге асыруды қолға алған бастауыш кәсіпкер сол 
кезде ойын-сауықтыру орталығына арнайы ғимарат салып, оны қажетті 
қондырғылармен жабдықтау үшін «Damu Start-Up» бағдарламасына жүгінген еді. 
Ойын-сауық орталығына келушілерді қызықтыру үшін қызмет көрсету сапасы 
жоғары әрі ғимараттар мен қондырғылардың заманауи үлгіде болуы шарт. Бұл 
үдеден шығу үшін Жансерік көп ізденді. Орталыққа ойын-сауық аттракциондары-
мен қатар балалар әткеншегі, пластиктен үйшіктер мен балалар қамалы, үрлемелі 
батуттар, бүлдіршіндерге арналған лабиринт, оқ өткізбейтін кеудешемен атыса-
тын кабина, машиналар, электромобильдер мен балалар паровозы, тағы басқа 
да жабдықтар алды. 7D форматындағы 8 орындық шағын кинотеатр, бөбектерге 
арналған аймақ, отбасылық кафе ашты. Орталықта отбасылық демалысқа барлық 
жағдай жасалған. Балаларды өздері сүйіп көретін мультфильм кейіпкерлері қарсы 
алып, көпіршіктер шоуына, музыкалық және би қойылымдарына қатыстырады. 

Бүгінде ол өз бизнесін дамытып, орталықты кеңейту үшін шағын және 
орта бизнесті қаржыландырудың аймақтық бағдарламасы арқылы 10 млн теңге 
көлемінде 8,5 пайызбен жеңілдетілген несие алды. 

Алғашында ол жобасын қаржыландыру үшін бастауыш кәсіпкер ретінде 
«Даму» қорының 70 пайыздық кепілдемесін алса, осы жолы кәсіпкер 50 пайыздық 
кепілдеме арқылы кепіл мүлік жетіспеушілігінен туындаған мәселесін шешті. 
Алдағы уақытта ойын-сауық орталығы жұмыс ауқымын бұрынғыдан да кеңейте 
түспек.

Қуанса, Бала Қуансын

– Ата-бабамыздың байырғы ата қонысы, Сыр топырағы біз үшін 
қашан да ыстық. Аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев жылы қабылдап, 
игі тілектерін айтты, сый-құрмет көрсетті. Шын жүрегіммен алғысымды 
айтамын, - деді «Әйтеке би» мәдени-тарихи орталығының президенті 
БАҚ өкілдеріне берген сұхбатында.

 Шаһарбек Усманов 1937 жылы Өзбекстанның Самарқан облысын-
да дүниеге келген. Негізінде әкесі Оспан Есжанұлы ашаршылық жыл-
дарында Сыр елінен көрші елге қоныс аударған екен. Жер ауып келген 
ағайынға Алаш ардақтыларының бірі Темірбек Жүргенов қамқорлық 
жасаған. Тағдырдың тәлкегімен туған жерден жырақта туып, ер жет-
кен Шаһарбек Оспанұлы еңбек жолын мақта зауытында бастаған. 1965-
1966 жылдары Түркістан аудандық комсомол комитетінің бірінші хат-
шысы болып еңбек етті. Кейін Қазақстан республикасы комсомолы 
Орталық комитетінде жауапты қызметтер атқарған. 1966-1969 жылдары 
Шаһарбек Оспанұлы Шымкенттегі, Түркістандағы мақта зауыттарының 
басшысы болды. Сол уақыттары ол басқарған ұжым одақ бойын-
ша алдыңғы саптан көріне білді. «Каззаготхлопкопром» бірлестігіне, 
«Шымкент-мақта» акционерлік қоғамына жетекшілік жасаған жыл-
дары да еңбекқорлығымен ел алғысына бөленді. 2014 жылы Оңтүстік 
Қазақстан облысының «Құрметті азаматы» атанды. Сондай-ақ, Шахар-
бек Оспанұлы – Жалағаш ауданының «Құрметті азаматы». Бұл марапат-
тар оның ел алдындағы өлшеусіз еңбегін, халқына жасаған қалтқысыз 
қызметін аңғартары сөзсіз.

  Нағымжан САУЯЕВ.
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

Өзбекстан еліндегі Әй те ке 
би баба мыздың ме  мориалдық 
кешені – сәу ле тімен көз сүй-
сіндірер ны сан дардың бірі. 
Мешіт, шы ғыстық үлгідегі 
қор ған, мұражай, қонақ 
үй – барлығы биік 
талғамның туынды-
сы. Осынау қасиетті 
нысан құрылысын 
тұрғыз ған Шаһар-
бек Усманов бү гінде 
сексен жас қа кел-
ген абыз ақ сақал. 
Мерейтой иесі 
Сыр елінде бол-
ды. Қадірменді мей-
манды облыс әкімі 
Қырымбек Кө шербаев 
қабыл дап, мерейтойы-
мен құт тықтады. Иығына 
шапан жапты, облыстың 
Құрмет грамотасын табыс-
тады.

МЕРЕЙТОЙ ИЕСІНЕ 
ҚҰРМЕТ

14 наурыз
күні

ЭКСПО 
аумағында 

ҚР ІІМ Ішкі 
істер бөлімінің 

ресми ашы-
лу рәсімі өтті. 
Іс-шараға ІІМ 

өкілдері,  Аста-
на қаласы ІІД 

басшылығы, 
ЭКСПО 

қауіпсіздік 
қызметі мен 

БАҚ өкілдері 
қатысты.

Түркі мәдениетінің негізі Елбасының өзі «Алаштың 
анасы» атаған осы қасиетті өлкеде қаланды. Дархан 
даламыз, оның ішінде Сырдың бойы мәдени орындар 
мен тарихи ескерткіштерге бай. Солардың ішінде түркі 
халықтарының түгеліне аңыз болған Қорқыт бабаның 
құрметіне қойылған ескерткіш-кешеннің бітімі бөлек, 
тағылымы зор. Тарихи тұлға, кемеңгер ойшыл, 
ғажайып музыкант, болжампаз баба туралы сан қилы 
аңыз бар. Данагөй бабаның аңызы мен рухани ұлы 
мұрасы сақталған өлкеде туғандықтан бағзыдан жет-
кен әпсананы құлаққа құйып өстік. Ең ғажабы – Қорқыт 
бабаның ажалдан қашып, дүниенің төрт бұрышын 
кезуі еді. Өлімнен қашып, мәңгілік өмір іздеген 
кейіпкер әлем халықтарының ауыз әдебиетінде көптеп 
кездеседі. Бұлардан Қорқыт абыздың жолы бөлек. Еу-
ропа әдебиетінде мәңгілік ғұмыр іздеушілердің жолы 
ертегімен аяқталған. Қорқыт бабамыз өлімнен қашып, 
өлмейтін өмір іздеген деседі. Осы ісі арқылы біздің 
дана бабамыз төткүл әлемдегі ажалдан қашқан жалқы 
адам болып есептеледі. Ал, ажалды музыкалық аспап 
арқылы жеңу – ғажап аңыз!

Байыптап тыңдасаңыз, ұлы жолдың бойындағы 
зәулім ескерткіштен құлаққа қобыз сарынымен үндес 
әуен жетер еді. Мәңгілік күй сарыны сайын сахара-
ны шарлап, бабалар ерлігі мен кемеңгерлігін паш етіп 
тұрғандай болады.  Ондайда көз алдыңа желмаясының 
жабуын Сырдың суына төсеп, су бетінде күй тартып 
отырған ұлы күйші келеді. 

Мемориалды кешен осыдан 3 жыл бұрын қайта 
жаңғыртудан өткізіліп,  Қорқыт бейнесі арқылы 

аймақтың жалпы рухани-тарихи мұраларының қайта 
жаңғыруына жол ашылды. Бастысы, бірнеше жылғы 
жоспарлы жұмыс текке кеткен жоқ, түркі халықтарына 
ортақ абызы – Қорқыт атаның ұрпағына қалдырған 
құнды мұралары ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік 
Мәдени және табиғи мұралары тізіміне енетін күні 
жақын. Отандық ғалымдардың зерттеу еңбектері, 
дәлелдемелері ЮНЕСКО ұйымы мен ИСЕСКО 
істері жөніндегі ұлттық комиссияға тапсырылған бо-
латын. Қорқыт атаның бай дүниесі жаһан жұртын 
қызықтырып отыр. Мамандардың айтуынша, бабаның 
жаңғыртылған мемориалды кешенін тамашалауға 
былтыр 16 мыңнан астам шетелдік қонақ келіпті. 
Кешеннің ауқымдылығы мен сәулеті мұнда кел-
ген туристерді таңқалдырмай қоймайды. Міне, та-
лайды тамсандырған сол киелі кешен бүкіләлемдік 
ЭКСПО-2017 көрмесі нысандарының бірі ретінде 
көрменің туристік бағытына қосылып отыр. Мұнан 
бөлек, облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы Азамат Досжановтың 
айтуынша,  алдағы уақытта Ресей мемлекеті, ТМД 
елдерінен туристер келеді деп жоспарланып отыр. 
Кәрі құрлықтағы Франция, Англия, Германия және 
аспан асты елінің туроператорлары қызығушылық 
танытуда. Нақты кезеңде қазақстандық 7 туропера-
тор белгіленген. Байқоңыр кешені мен Қорқыт ата 
мемориалдық кешеніне бір бағытта баратындай ар-
найы турпакеттер әзірленеді. 

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

тҮркІ дҮНИесІ тӘУ етер кешеН
КӨРМЕ НЫСАНДАРЫ
ҚАТАРЫНА КІРДІ

БірҚатар оБлыс Әкімдері таҒайындалды
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қарағанды облысының 

активімен өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері 
жөнінде кеңес өткізді.

Кеңесте Елбасы облыстық мәслихаттың депутаттары кандида-
турасын мақұлдаған өңірдің жаңа әкімі Ерлан Қошановты таныс-
тырды. Елбасы жиынға қатысушыларға арнаған сөзінде еліміздің 
және Қарағанды облысының экономикалық және әлеуметтік даму 
көрсеткіштеріне тоқталып өтті. – Тәуелсіздік алғаннан бері бұл 
өңірдің экономикасы 23 есе өсті, индустрияландырудың 72 нысаны 
іске қосылды. Облысқа соңғы 5 жылда 1,7 триллион теңге инвести-
ция салынды. Апатты жағдайдағы мектептер проблемасы жойылып, 
үш ауысыммен білім беру мәселесі шешілуде. Жол картасы аясын-
да 4 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылды, – деді Мемлекет бас-
шысы. 

***
Елбасы Ақмола облысының активімен өңірдің әлеуметтік-

экономикалық даму мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Мемлекет 
басшысы кездесуге қатысушыларға жергілікті мәслихаттың кезек-
тен тыс сессиясында кандидатурасы мақұлданған облыстың жаңа 
әкімі Мәлік Мырзалинді таныстырды. Актив соңында Н.Назарбаев 
М.Мырзалинге облыстың ауыл шаруашылығы секторын одан әрі 
дамытуға қатысты бірқатар міндет жүктеді.

***
ҚР Президенті Әкімшілігінің басшысы Әділбек Жақсыбеков 

Солтүстік Қазақстан облысындағы  жұмыс сапары барысында об-
лыс активімен кездесіп, өңірдің жаңа әкімі Құмар Іргебайұлы 
Ақсақаловты таныстырды. Ал ҚР Премьер-министрі Бақытжан 
Сағынтаев пен ҚР Президенті Әкімшілігі басшысының бірінші 
орынбасары Марат Тәжин Маңғыстау облысына жұмыс сапары 
барысында облыс активімен кездесіп, өңірдің жаңа әкімі Ералы 
Лұқпанұлы Тоғжановты таныстырды.

Кеше VІ шақырылған об лыс тық мәсли-
хатының кезекті ХІІ сессиясы өтті.

Сессияға облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев және облыс әкімінің орынбасар-
лары, облыстық мәслихат депутаттары мен 
қала және аудан әкімдері, басқарма басшы-
лары қатысты.
Күн тәртібінде облыста агроөнеркәсіп кешенін 

дамыту және оны жақсарту шаралары, облыстық 
мәслихат хатшысының есебі, қоршаған ортаға 
эмиссия үшін төлемақы мөлшерлемелерін бекіту, 
мә дениет ұйымына атау беру туралы, «Мүгедектер-
ді әлеуметтік қорғау саласындағы облыстық 
Үйлестіру кеңесінің дербес құрамын бекіту туралы» 
облыстық мәслихаттың 2013 жылғы 10 шілдедегі 
№114 шешіміне өзгерістер енгізу, «Кәмелетке 
толмағандардың істері және олардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі облыстық комиссияның құрамын 
бекіту туралы» облыстық мәслихаттың 2013 жылғы 

21 тамыздағы №133 шешіміне өзгерістер енгізу ту-
ралы, мәслихаттың Өндіріс және шаруашылық са-
лалары, қоршаған ортаны қорғау және табиғи ре-
сурстарды тиімді пайдалану мәселелері жөніндегі 
тұрақты комиссияның есебі туралы, «Қызылорда 
облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қыз метшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесін 
бекіту, облыстық мәслихаттың кезекті сессиясының 
төрағасын сайлау секілді тоғыз мәселе қаралды. 

Аталған мәселелер алдымен облыстық мәсли-
хаттың тұрақты комиссиялары мен «Нұр Отан» пар-
тиясы депутаттық фракциясының бірлескен отыры-
сында жан-жақты талқыланған болатын. Аталған 
мәселелер бойынша облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының басшысы Б.Жақанов облыстық 
мәслихат хатшысы Н.Байқадамов, облыстық та-
би ғи ресустар және табиғат пайдалануды рет-
теу басқармасы басшысының міндетін атқарушы 

Б.Шәменов, облыстық ішкі саясат басқармасының 
басшысы А.Қайруллаев, облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеу меттік бағдарламалар 
басқармасының басшысы А.Алдажаров, облыстық 
білім басқармасының басшысы Б.Сайлыбаев, 
облыстық мәслихаттың Өндіріс және шаруашылық 
салалары, қоршаған ортаны қорғау және табиғи ре-
сурстарды тиімді пайдалану мәселелері жөніндегі 
тұрақты комиссияның төрағасы Т.Кенжебаев 
мәлім деме жасады. 

Алғашқы мәселеде облыс әкімінің орынба-
сары С.Қожаниязов атап өткендей, бүгінгі таң-
да аграрлық сектор облыстың әлеуметтік-эко но-
микалық дамуының басым бағыттарының бірі 
болып отыр. Мемлекет тарапынан ауыл шаруа-
шылығы тауарөндірушілерін қолдау дың арқасында 
соңғы жылдары облыс агро өнеркәсіп 
кешенінің дамуы жақсы қарқында келеді.

СеССия

аграрлық жҮйеНІң аУқымды мІНдеттерІ
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Банк ВТБ (Қазақстан) 2017-2019 жылдарға жаңа 
даму стратегиясын қабылдады. Ол бизнесті жүргізу үшін  
жаңа тәсілдерді қолдануды және негізгі көрсеткіштерді 
екі есе өсіруді көздейді.

ВТБ халықаралық қаржы тобы Қазақстан эконо
микасының және нарығының әлеуеті зор екенін көрді және 
Қазақстанда трансшекаралық бизнестің ауқымын кеңейтуге 
және өз әріптестерінің қызметіне ықпал ете отырып, өзінің 
қатысуын нығайта түсуге ниетті. Бұл бүкіл республика 
экономикасының дамуына және атап айтсақ, Қызылорда  
облысының дамуына оң әсерін береді.

Біздің өңіріміздің таукен саласын дамыту, құрылыс ма
териалдарын өндіру, агроөнеркәсіптік кешенді дамыту және 
дамудың жаңа деңгейіне шығу үшін жәй ғана қаржылық 
қолдау жиі жетіспей жататын экономиканың басқа да 
көптеген секторларын дамытуға әлеуеті жетерлік. Банк 
ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Қызылордадағы филиалының 
директоры Роман Цойдың айтуынша, банк кез кел
ген кінәратсыз бизнесті, оның ауқымына қарамастан 
қаржыландыруға дайын. Бұл ретте кредиттеу, депозиттер 
және жеке тұлғаларға арналған басқа да қызметтер банк 

үшін маңызды болып қала береді.
– Қазігі таңда Банк ВТБ (Қазақстан)ның реттеуіш капи

талы ҚР Ұлттық Банкінің нормативтерінен 4 есе көп және 
бизнес көлемін 2 есе ұлғайтуға мүмкіндік береді. Банктің 
«Өтімділік қоры» талап етілетін мөлшерден 10 есе асады. 
S&P Global Ratings деректеріне сүйенсек, ВТБ (Қазақстан) 
Қазақстандағы барлық ЕДБ арасында ең жоғары кредиттік 
рейтингіге ие.  Сонымен қатар, өткен жылды қорытындылай 
келе, біз кредиттік портфельді сауықтыру туралы маңызды 
шешім қабылдадық. Соның арқасында банк дамуының 
жаңа кезеңін жаңартылған, проблемалық активтерден 
тазартылған күйде бастады,  деді Роман Цой.

20172019 жылдарға арналған стратегияда банктің 
кредиттік портфелін 2 есе өсіру және бизнестің 
табыстылығын жақсарту көзделген. ВТБ Қазақстан жоспар
ларды іске асыру кезінде Топтың әлем бойынша ең үздік 
тәжірибелеріне сүйенеді (ВТБның ең үлкен халықаралық 
филиалдар желісі бар   20дан астам елде 30дан астам 
қаржы ұйымы). Стратегияға сәйкес алдағы үш жылда Банк 
ВТБ (Қазақстан) бизнес желілер арасында ірі инвестициялық 
бизнес – 20%, орта бизнес – 40% және бөлшек бизнес 

40% теңгерімді сақтай отырып, әмбебап банк ретінде 
үйлесімді дамуын жалғастырады. ВТБның Қазақстанда 
бизнесті жандандыруының негізгі бағыттарының бірі – ел 
экономикасының дамуында маңызды рөл атқаратын шағын 
және орта кәсіпкерлікті қолдау  болып табылады. Сондайақ 
ірі инвестициялық бизнеспен жұмыс істеуге баса назар ау
дару көзделіп отыр.

Әрине, жеке тұлғалармен жұмыс істеу басым болып 
қала береді. Банк бөлшек сауда клиенттеріне арналған 
жаңартылған өнімдер мен қызметтерді енгізетін бо
лады. Мәселен, қазірдің өзінде Банк ВТБ (Қазақстан) 
тұтынушылық және кепілді кредиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін төмендетті, төлем карточкалары бойын
ша жаңадан тиімді тарифтер әзірледі, интернетбанкинг 
қызметтерінің ауқымын кеңейтті және т.с.с. Сонымен 
қатар, ВТБ банктік өнімдерден басқа әлеуметтік маңызы 
бар қызметтерді іске асырумен де айналысады. Атап айтсақ, 
«Юрист 24» сертификаттары – қымбат емес, қашықтықтан 
құқықтық қызмет көрсету, ал жақын арада еліміздің кез кел
ген азаматы үшін пайдалы болатын, сақтандыру өнімдерін 
сататын бөлімшелерде сатылатын болады.

БАнк ВТБ (ҚАзАҚсТАн) кРЕдиТТЕу көлЕмін ҰлғАйТАды

Сот жүйесі ҚР Конституциясының 3бабының, 
4тармағына сәйкес мемлекеттік биліктің бір тармағы 
болып табылады. Соңғы жылдары елімізде сот 
жүйесі мен судьялардың мәртебесін арттыру, сот 
жүйесінің тәуелсіздігін күшейту жөнінде көптеген 
нақты заңдар қабылданды. Соның ішінде «Сот 
жүйесі және судьялардың мәртебесі тура
лы» Конституциялық Заңға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізіліп, жергілікті және 
облыстық соттардың әлеуеті кеңейтілді, 
үш сатылы сот жүйесінің – бірінші саты 
аудандық соттардан, екінші саты облыстық 

соттың аппеляциялық, кассациялық алқалардан тұратыны, Жоғарғы соттың 
қадағалау функциясын атқаратыны заңдылық шешімін тапты. Осы аталған 
нормативтікқұқықтық  актілер елімізде сот жүйесін, оның қызметін дамытуға, 
судьялардың беделін арттыруға айтарлықтай негіз жасады. Сот қызметі өмір 
талабына орай, елімізде орын алып жатқан әлеуметтікэкономикалық саяси
ұйымдастырушылық  өзгерістерге сәйкес жүзеге асырылды. Міне, осының 
барлығы сот жүйесінің дамуына жол ашты. Елбасының биылғы Жолдауында 
да осы саланы одан әрі жетілдіру қажет екендігі назарға алынды.

 Жалпы, Жолдауда адамның өзінің баруын қажетсінбейтін толық 
электрондық форматқа көшіру қамтамасыз етілуі керектігі айтылды. Мұндай 
жұмыстардың мемлекеттік биліктің сот тармағында біркелкі табысты жүзеге 
асырылып жатқаны белгілі. Жаңа ақпараттық технологияға негізделген 
электрондық бағдарламалар өз нәтижесін көрсете бастады. Олардың 
қатарында «Төрелік», «Сот кабинеті» және басқа сервистер бар. Бүгінде пош
та байланыстарының орнын ешбір қаражат шығындамайтын электронды по
шта, SMS хабарлама, электрондық бағдарламалар мен сервистер, гибридті 
электронды пошта және басқалары басты. Қазір сот процестерін қосымша 
уақыт пен қаражат шығындамайақ қашықтықтан бейнеконференция арқылы 
өткізу қалыпты құбылысқа айналып барады. Жолдау талаптарын жүзеге асы
ру барысында бұл жұмыстар одан әрі дамытыла береді. Жалпы, сот жүйесінде 
енгізіліп отырған барлық жаңа сервистік қызметтер халықтың сот құжаттарына 
қолжетімділігін арттырып, олардың сотқа деген сенімділігін одан әрі нығайта 

түседі.
Асылхан мизАнБАЕВ,

Жалағаш аудандық сотының төрағасы.

Өркениетті 30 озық елдің қатарына 
ұмтылған еліміз дамудың әр саласын
да елеулі бастамаларды жүзеге асы
руда. Бұл орайда мемлекеттік қызмет 
көрсету сапасы да жетілдіріліп, зама
науи тетіктерді іске қосты. 

Қазіргі уақытта мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді электрондық 
үкімет порталы арқылы жүзеге асыру енгізілді. Яғни, әрбір кәсіпкер 
мемлекеттік қызметті кеңседен, үйден шықпай ала алады. Осындай кез
де, мемлекеттік көрсетілетін қызмет үшін кәсіпкер мемлекеттік бажды 
электрондық үкімет шлюзы арқылы төлейді. Портал арқылы көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет мерзімдері қағаз нұсқасы арқылы тапсырылатын 
тәртіпте жүзеге асырылады.

Құзыретті органдарға тапсырылатын өтініштер жайына келер болсақ, 
бұл кезде өтiнiш құзыретiне өтiнiште қойылған мәселелердi шешу кiретiн 
субъектiге немесе лауазымды тұлғаға жiберiлуге тиiс. Хабарлама заңды 
тұлғаның өкілі арқылы тапсырылуы мүмкін. 

Өтiнiште қойылған мәселелердi шешу құзыретiне кiрмейтiн субъектiге 
немесе лауазымды адамға келiп түскен өтiнiш субъектiге, лауазымды адамға 
келiп түскен күнінен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде 
тиiстi субъектiлерге жiберiледi, бұл туралы өтініш берушiге хабарланады.

Өтiнiштерге берiлетiн жауаптар Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сiлтеме жасай отырып, мазмұны бойынша негiзделген және 
дәлелдi, мемлекеттiк тiлде немесе өтiнiш берiлген тiлде болуға, арыз 
берушiнiң қабылданған шешiмге шағым жасау құқықтарын түсiндiре оты
рып, оның дәлелiн жоққа шығаратын немесе растайтын нақты деректердi 
қамтуға тиiс. 

Жалпы, заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қыз меттер Қазақстан 
Республикасының заңнамаларында көрсе тілген тәртіп негізінде жүзеге асы
рылуы тиіс.   

манат БисЕмБАЕВ, 
Қызылорда қалалық әділет басқармасының басшысы. 

 «Қазақстан заңгерлер одағы» республикалық қоғамдық 
бірлестігінің мүшесі.

2017 жылдың қаңтарақпан айларында 
әлем экономикасында аздаған сілкініс нышаны 
байқалды. Осы кезеңде 2016 жылдың алғашқы ай
ларымен салыстырғанда мұнай бағасы 1,7 есе өсті. 
Мұнайдан түскен доллардың ағымы Қазақстанның 
ұлттық валютасын қолдауға едәуір ықпалын 
тигізді. Тіпті, теңгенің долларға шаққандағы 
бағамы ақпан айының соңына қарай 312 теңге 
көлемінде қалыптасты. Қазір Қазақстанның ұлттық 
валютасының долларға қатысты нығаюы жыл ба
сынан бері 6,2 пайызды құрап отыр. 

Сарапшылар алдағы уақыттан не күтеді? 
Мұнай бағасының өсімі әлбетте, Қазақстан 
экономикасындағы тұрақтылықты сақтауға ықпал 
жасайтын негізгі факторлардың бірінен саналады. 
Жуырда Ресейдің Экономикалық даму министрі 

Александр Новактың болжағанындай, 2017 жылы 
әлемде «қара алтын» бағасы барреліне 5560 
АҚШ долларын құрайтын болады. Бұл Ресейге де, 
Қазақстан үшін де қолайлы баға. Егер Қазақстанның 
2017 жылғы бюджеті мұнайдың барреліне 35 дол
лар көлемінде есептеліп қабылданғанын ескер
сек, әзірге түсіп жатқан қосымша табыс қанағат 
сезімін туғызады. Сонымен бірге А.Новак ОПЕК 
(мұнай экспорттаушы елдер ұйымы) және басқа да 
мұнай өндіруші елдердің «қара алтынды» өндіру 
көлемін қысқарту бойынша келісімдердің орында
лып жатқанын атап көрсетіп, рыноктағы ахуалдың 
жақсаратынына үміт артқан еді. Алайда, бүгінгі 
әлем экономикасының сипатына күрт өзгерістер 
тән екенін ескерсек, алдағы уақытқа нақты болжам 
жасау және қиындық келтіруде. Оған мысал ретінде 

осыдан біршама уақыт бұрын мұнай бағасының ке
неттен 53 долларға дейін төмендеп кеткенін атап 
көрсетуге болады. Сарапшылардың пікірінше, егер 
мұнай бағасы барреліне 55 доллар көлемінде саты
латын болса, онда теңге бағамы долларға қарағанда 
онша нығая қоюы екіталай. Жалпы алғанда осының 
барлығы Қазақстанның макроэкономикалық 
көр сет кіштерін айқындайтын құбылыстардың 
қатарына жатады. Сарапшылардың пікірінше, егер 
теңгенің долларға шаққандағы бағамы 315320 
теңге аралығында ауытқитын болса, бұл инфляци
яны болжанған көлемде сақтауға ықпал жасайтын 
болады.

Әлемдегі ауытқымалы құбылыс Қазақстан 
экономикасына қалай әсер етеді? Ол 2017 жылға 
Үкімет пен Ұлттық банк болжаған 68 пайыз 
көлеміндегі инфляцияға қол жеткізуге мүмкіндік 
бере ме? Бұл сауалдың жауабы алдағы уақытта 
қалыптасатын жағдайға байланысты болатынын 
атап өткіміз келеді.

Ж.ӘлмАХАн.

болжам

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ:
АЛДАҒЫ УАҚЫТТАН НЕ КҮТЕМІЗ?

БІР МЕЗЕТТЕ 14 КЕЛІНШЕК 
НАУРЫЗКӨЖЕ ӘЗІРЛЕЙДІ

Ұлыстың Ұлы күнінде Сыр еліне халықаралық «ТҮРКІСОЙ» ұйымының бас 
хатшысы Дүйсен Қасейіновтің басқаруымен түркітілдес елдерден 40қа жуық 
өнерпаз келеді. Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметі ұйымдастырған бри
фингте Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары Шахмардан Байманов мәлімдеді. 

Тілі бөлек болғанымен, түбі бір бауырлар бір жарым сағат бойы ән әуелетіп, күй 
күмбірлетпек. Көрермен одан соң жергілікті өнерпаздардың ұлттықэтнографиялық 

концертін тамашалай алады. 22 наурыз күні мерекелік көңілкүйді кешкілік 
жастар жағы жалғап әкетеді. Сағат 17.00ден былай қарай «Домбыра
думан», «Бауырсақparty» «Наурызfest» думанды бағдарламалары назарға 
ұсынылады. Негізгі шаралар осы күнге жоспарланған. 

– Орталық алаңға мұнай компаниялары мен кәсіпкерлер, жоғары, ар
наулы орта оқу орындары, облыстық басқармалардың қолдауымен 30

ға жуық киіз үй мен қайырымдылық шатырлары тігіледі. Арқан тар
ту, гір көтеру, қазақша күрес сияқты ұлттық ойын түрлерінен жары

стар өткізіледі. Жеңімпаздар үшін жүлде қоры белгіленді. Қолөнер 
шеберлері мен ЭКСПО2017 көрмелері ұйымдастырылады, – деді 
Ш.Байманов. 

Арнайы орындарда ұлттық бағыттағы көріністер қою биылғы 
ерекшелік болғалы тұр. Мысалы, «Наурызкөже» алаңында 14 келіншек бір мезетте көпшіліктің көз ал
дында мерекелік тағамды әзірлейді. Ол үшін бір қатарға осынша тайқазаношақ қойылады. Жиналған 
жұрт наурызкөжеден сол жерде дәм татады. Ел ағалары мен құрметті меймандар жеті баланың айдарын 
кесіп, дәстүрді жаңғыртады. 

Жалпы, жыл бастау мейрамы 14 наурыздан басталды. Қалаға қарасты кент, ауылдық округтерде 
100ге жуық мерекелік шаралар өткізу межеленіп отыр. Оның ішінде қайырымдылық, ұлттық ойындар, 
жәрмеңке, көркейтукөгалдандыру шаралары бар. 

– Қазіргі кезде безендіру сызбалары келісілді, 20наурыздан бастап тиісті жұмыстар жүргізіледі. 
Қала көшелерінде ақпараттық билбордтар, жалаушалар және түнгі жарықтандыру құрылғылары, ұлттық 
нақыштағы шағын формалар орнатылады, – деді қала әкімінің орынбасары. 

***

КОАЛИЦИЯ
ҮНДЕУ ҚАБЫЛДАДЫ
«Нұр Отан» партиясы облыстық 

филиалының ұйымдастыруымен 
«Дос тық үйінде» «Қазақстан2050» 
Демо кратиялық күштері аймақтық 
коалициясының кезектен тыс отыры
сы өтті. Оған коалиция мүшелігіндегі 
партия жетекшілері мен белсенділері, 
облыстық мәслихат депутаттары, ҮЕҰ 
және КХА өкілдері, белсенді жастар 
қатысты. Коалиция мүшелері Елбасы 
Н.Назарбаев қол қойған еліміздің жаңа 
Конституциясының саяси және тарихи 
маңыздылығын атап өтті. 

Жиында «Нұр Отан» партия
сы облыстық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ибадулла Құтты
қожаев ширек ғасырдың ішінде 
еліміз әлемдік деңгейде танылып, 
жаңартылған Конституцияда тәуелсіз 
елдің негізін қалаушының ролі одан әрі 
нығая түскенін айтты. 

– Бүгінгі отырысымыз Тәуелсіз 
Қазақ  станның дамуын берекеге, бірлік
ке, жарқын болашаққа бастайтын та
рихи маңызы бар оқиғаға арналу
да. Елбасының Үшінші жаңғыру мен 
«Қазақстан – 2050» даму стратегиясы 
аясында алдымызға қойған міндеттердің 
ауқымдылығы ескеріліп, жаңа кезеңде 
бірлік пен тұрақтылық секілді негізгі 
құндылықтардың маңызы арта 
беретін болады. Сондықтан жаңадан 
қабылданған Ата Заңды бүкілхалықтық 
келісімнің Конституциясы деп атауға 
толық негіз бар, – деді ол.

Кездесуде партия мүшелері ойла
рын ортаға салып, үкіметтік емес ұйым 
өкілдерінің пікірлерімен бөлісті. Ортақ 
мәміле үндестігімен конституциялық 
реформаларға қолдау көрсету мақса
тында Үндеу қабылданды.

Шынар БЕкБАн.

СОТ ӘДІЛДІГІ –
МЕМЛЕКЕТ МӘРТЕБЕСІ

Соңғы екі жылда облыста еңбек нарығындағы 
сұранысқа сәйкес 17 жаңа мамандық тізімді 
толықтырды. Ал 23 мамандыққа мемлекеттік тап
сырыс беру тоқтатылды. 

Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық білім басқармасының бас
шысы Бақытжан Сайлыбаев қай кәсіп иелеріне 
қажеттілік барын айтып берді. Мысалы, қызмет 
көрсету саласында – телекоммуникациялық 
құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу, 
тоңазытқыш, компрессорлы машиналар және 
қондырғылар, байланыс, радиотехника және те
лекоммуникация; техника және технология сала
сында – шыны талшық және шыныдан жасалатын 
бұйымдар өндірісі, құрылыс және коммуналдық 
шаруашылық саласында – ішкі санитарлық 
техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және 
инженерлік жүйелерді монтаждау, жиһаз өндірісі, 
сәулет өнері, керамикалық өндіріс, тағы басқалары. 

– Таукен металлургиясы аймақ экономика
сында басымдыққа ие. Осы себепті жастар был
тыр ашылған 3 мамандық бойынша білім алып жа
тыр. Шиелі индустриялықаграрлық колледжін 
болашақта металлургия колледжі ретінде 

қалыптастырамыз. Мұнда екі жылдан бері пайдалы 
қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу, 
пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу мамандығы, 
таукен электромеханикалық жабдықтарына 
техникалық қызмет көрсету бағытында дәріс 
беріліп келеді, – деді Б.Сайлыбаев. 

Металлургиядан бөлек, биыл мал, орман 
шаруашылықтары бойынша да мамандықтар 
қатары толыға түспек. Брифингте басқарма бас
шысы орта білім беру орындарындағы компьютер
лер паркін жаңалау жұмыстарына тоқталды. Биыл 
1000 дана компьютерді ауыстыруға жергілікті бюд
жеттен 150 млн теңге бөлінді. Тағы осыншасын 
ауыстыруға қаражат сұралып отыр. 293 мектептің 
70,6 пайызына кеңжолақты интернет тартылған. 

– 22 шағын жинақталған мектепті электронды 
білім беруге қажетті құралдармен қамтамасыз ету 
үшін өткен жылы 16 мектепке республикалық бюд
жеттен тиісті қаржы бөлінді. Сөйтіп, биыл барлық 
орта және негізгі мектеп кеңжолақты интернет 
желісіне толық қосылады, – деді басқарма басшы
сы. 

назерке сАниЯзОВА.
нұрболат нҰРЖАуБАй (сурет).

СҰРАНЫСТАҒЫ МАМАНДЫҚТАР

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесі қарсаңында ауданның 
жас өнерпаздары республикалық 
байқауда оза шауып бірнеше 
бас жүлдені иемденіп келіпті. 
Мұны бізге аудан әкімінің орын
басары Алмасбек Есмаханов 
жеткізді. Атап айтқанда, Тараз 
қаласында «Балдәурен» дамыту 
орталығының ұйымдастыруымен 
өткен республикалық «Қош 
келдің, құтты Наурызым!» атты 
балалар мен жасөспірімдер ара
сындағы  шығармашылық  бай
қауында шиелілік өрендер биіктен 
көрінді. Аталған байқау 4 түрлі 
аталым бойынша өткізілсе, Шиелі 
оқушылар үйінің өнер паздары өз 
қабілеттерімен жұрт шылықты 
таңқалдырды. Би номинациясы 
бойынша «Халық биі» үйірмесінің 
бишісі Нарқыз Майырбекова бас 
жүлдені жеңіп алса, сондайақ, 
осы үйірменің жас бишілері – Ди
льяра Мере кеқызы, Жанель Бек
жанова, Әсел Егеубаева, Нарқыз 
Майырбекова  кіші топ бойынша І 

орынға лайық деп танылыпты. Ал 
«Бүл діршіндер тобы» тағы да бас 
жүлдені еншіледі. Қуантарлығы, 
байқаудың көркемсөз номина
циясына 1113 жас аралығы бо
йынша қатысқан «Жас   тіл ші» 
үйірмесінің оқушылары – Мөл  
дір Қуанышқызы және  810 
жас аралығы бойынша  Әми на 
Жұматаева І дәрежелі дип  лом
дардың иегері атанды. «Киім
ді модельдеу және дизайн» 
үйірмесінен қатысқан Гүл  сезім 
Әбдеш пен «Ұлттық қол өнер» 
үйірмесінен қатысқан талап
кер – Бақнұр Нұрланқызы да 
бірінші орындарды иеленіп, Сыр 
өнер паздарының мәртебесін 
асқақтатты. 

Сонымен бірге осындай 
өнерлі шәкірттерді тәрбиелегені 
үшін аудандық Оқушылар үйінің 
«Ұлттық қолөнер», «Киімді мо
дельдеу және дизайн», «Жас 
тілші» үйірмелерінің жетек
шілері – Бағила Кенжаева, Ма
нат Оспанова, Ақмарал Жол

дыбаева «Балдәурен» дамыту 
орталығының арнайы Алғыс ха
тымен марапатталса, «Халық 
биі» үйірмесінің жетекшісі – 
Мырзакүл Серікбаеваға «Үздік 
жетекші» бағамы табысталды. 

Шиелі кентіндегі «Ар
ман»  мәдениет үйі үйірмесінің 
оқу шылары да республикалық 
бай қауға қатысып, көктем ме
рекесін қуанышты қарсы 
алып отыр. Алматы қаласы  
Құрманғазы атындағы ор кестр
дің ғимаратында өткен «Мере
ке» балалар мен жасөспірімдер 
продюсерлік орталығының ұйым
дастырған республикалық «Ана
лар – асыл жандар» атты әнби 
байқауында шиелілік 14 оқушы 
қатысып, жоғары нәтижеге қол 
жеткізді. «Көркем сөз» жан
ры бойынша: Нұрбаев Диас пен 
Жұмабек Қазына – бас жүлде, 
«Эстрадалық вокал» жанры бойн
ша Дәуренұлы Әділжан – 1 орын, 
«Хореграфия» жанры бойынша, 
«Азия» би тобы – 1орын, «Бейне
леу өне рі» жанры бойынша Әдемі 
Нұр мұхамедқызы – 1орын, «Қол
өнер» жанры бойынша Айжан 
Бекжапбарова  жүлделі 2орын ды 
иемденді. 

Республикалық байқауларда 
аймақ намысын қорғап, жақсы 
жетістікке жеткен өнерлі мектеп 
оқушыларын Шиелі ауданының 
әкімі Қайратбек Сәрсенбаев ар
найы қабылдап, ізгі тілегін 
білдірді. Мекеме басшылары мен 
ұстаздар қауымына алғыс айтты. 

н. нАзымХАнҰлы.
Шиелі ауданы.

б
а

й
қ

а
у

ЖАС ӨРЕНДЕРДІҢ ЖЕҢІСІ

Мәліметтерге сүйенсек, 2016 жылы ауыл 
шаруашылығының жалпы өнімі 79 млрд теңгені 
құрап, 2015 жылмен салыстырғанда 7,3 пайызға 
артқан. Ал, тамақ өнімдерін өндіру көлемі 33,9 
млрд теңгені құрап, 2015 жылмен салыстырғанда 
7,3 пайызға өскен. 

С.Қожаниязов ауыл шаруашылығына салынған 
инвестициялар көлемінің де артқанын атап айт
ты. Мәселен, 2015 жылы салаға салынған инвес
тиция көлемі 11 есеге көбейсе, 2016 жылдың 
қорытындысымен инвестициялар көлемі тағы 
да 2,2 есеге артқан. Сол сияқты тамақ өнімдерін 
өндірудің негізгі капиталға салынған инвестиция 
да өткен жылы 4,6 есеге көбейген.

– Облыс диқандары соңғы төрт жыл қатарынан 
күріштен рекордтық өнім алуда. Өздеріңіз жақсы 
білетіндей, өткен жылы өнім әр гектардан 56 цент
нерден айналды. Бұл – бұрынсоңды облыста 
күріш өндірісінде болмаған рекордтық көрсеткіш. 
Сон дайақ, айта кету керек,  егін шаруашылығын 
әртараптандыру бағытында облыста майлы, 
азықтық, картоп, көкөніс, бақша дақылдарының 
егіс көлемін өндірістік негізде ұлғайту жұмыстары 
жүргізілуде,–деді С.Қожаниязов.

Облыста жалпы мал санын, сондайақ, асыл тұ
қымды мал басын көбейту арқылы мал өнімдерінің 
сапасын арттыруға басым бағыт берілуде. Бұл орай
да, мал шаруашылығы бағытында «Сыбаға», «Ал
тын асық», «Құлан» бағдарламалары іске асырыл
ды.  Осыған орай, жыл сайын ет, сүт өндіру көлемін 
арттыру қамтамасыз етілуде. Әсіресе, соңғы үш 
жылда ұйымдастырылған шаруашылықтарда сүт 
пен ет өндіру көлемі 2 еседен аса көбейген. 

– Биыл Елбасының кезекті Жолдауын
да агроөнеркәсіп кешені экономиканың жаңа 
драйверіне айналуы керектігін айтып, нақты тап
сырмалар жүктеді. Осы тапсырманы жүзеге асыруға 
бізде барлық мүмкіндік бар деп айта аламыз. Де
генмен, Мемлекет басшысының Жарлығымен 
бекітілген «Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 
20172021» мемлекеттік бағдарламасында қойыл
ған мақсаттарға қол жеткізу үшін бірқатар 
мәселелерді шешу қажеттігі байқалады. Оның 
бірі – ауыл шаруашылығы өндірісінің ұсақ тауар
лы сипатта болуында. Статистикалық деректерге 

сәйкес, өндірілетін мал өнімдерінің басым 
бөлігі ауылдық жерлердегі жеке секторлар 
үлесінде. Сондайақ, облыста өндірілетін 
жемісжидектің 90 пайыздан астамы, 

бақшаның 80 пайыздан астамы жеке сектордың 
үлесінде. Сондықтан агроөнеркәсіп салаларын 
одан әрі дамыту мақсатында майда шаруашылық 
құрылымдар мен жеке секторлардың әлеуетін 
тиімді пайдалануды ұйымдастырып, оларды коопе
ративтерге біріктіру арқылы облыста сервистік дай
ындау орталықтарын құру мәселесі бүгінгі таңда 
аса маңызды,– деп атап өтті Серік Салауатұлы. 

Сонымен қатар, баяндамашы облыстың 
агроөнеркәсіп кешенін дамытуда өзге де бірқатар 
мәселелерді атап өтіп, оларды шешу бағытында 
ұсыныстарын ортаға салды.  

Аталған мәселеге қатысты сессия төрағасы 
И.Шағыртаевтың қосымша хабарламасы тыңдалды 
және облыстық мәслихат депутаттары М.Өтеев, 
Ж.Нұрымбетов сөз алып,  ойларымен бөлісті. 

Сессияда облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
күн тәртібіндегі негізгі мәселеге байланысты об
лыс әкімдігінің тұжырымына тоқталды.

– Жаңа жылдың басында экономикаға тартылған 
инвестиция көлемінің оң динамикасы байқалғанын 
айтып өтейін. Мемлекет басшысының алға қойған 
міндеттерін және өңір ерекшеліктерін ескере оты 
рып, ағымдағы жылдың ақпан айында облыс 
әкімінің 2017 жылға арналған ісқимыл жоспарын 
бекіттік.  Жоспарда кәсіпкерлікті бастап, өзінөзі 
жұмыспен қамтыған тұрғындарды заңдастыруға 
және өнімді жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету
ге, коммуналдық қызмет тарифтерінің негізсіз 
көтерілуіне қажетті тосқауыл жасауға, соның 
ішінде халықаралық қаржы  ұйымдарынан инвести
ция тарту арқылы инфрақұрылымды жаңғыртуға 
басымдық берілді. Аталған ісқимыл жоспарында 
ауыл шаруашылығын дамыту, ауылшаруашылық 
өнімдерін әртараптандыруға ерекше басымдық 
беріледі. Агроөнеркәсіп кешенін дамытуда құс 
шаруашылығын, өсімдік майы, картоп, бау
бақша шаруашылығын айқындап, олардың да
муын қолға алуымыз керек. Елбасы Жолдау
ында нақтыланғандай, аграрлық сектор біздің 
экономикамыздың негізгі драйвері болуы ке
рек.  Сондықтан бұл бағытта бірқатар ауқымды 
жұмыстарды іске асыратын боламыз,– деді облыс 
әкімі. 

Сессияда көтерілген өзге де мәселелерге байла
нысты шешімдер қабылданды.

Айнұр БАТТАлОВА.

аграрлық жүйенің 
ауқымды міндеттері

ҚЫЗМЕТ
САПАСЫ 
ЖЕТІЛДІрІЛУДЕ
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тұлға

«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

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ атынан «ҚазТрансГаз Аймақ» 
Қызылорда өндірістік филиалы,  (120003 Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан, 1) сату бойынша ашық 
тендердің өткізілетіні туралы хабар лайды. 

Сатуға ұсынылған активтың мәліметі:

№ Лоттың атауы
Бағалау 
сомасы  

бірлігіне 
ҚҚС есебісіз

Барлық 
саны,
шт.

Барлық бағалау 
сомасы ҚҚС 

есебісіз

1 №1 лот: Жылыту қазандығы 20 квт Юнкер 52 024 теңге 77 4 005 848
2 №2 лот: Еденге орнатылатын Газбен жылыту 

қазандығы 31,5 кВт қуаттылығымен Юнкер 53 051 теңге 30     1 591 530
3 №3 лот: Еденге орнатылатын жылыту 

қазандығы, 25 кВт Конорд 52 996 теңге 28 1 483 888
4 №4 лот: Номиналды жылыту қазандығы 10квт 

Сигнал янв.2012 34 859 теңге 1 34 859
5 №5 лот: Номиналды жылыту қазандығы 16квт 

Robella фев.2013 54 427 теңге 89 4 844 003
6 №6 лот: Номиналды жылыту қазандығы 16квт 

Юнилюкс окт.2013 57 292 теңге 50 2 864 600
7 №7 лот: Номиналды жылыту қазандығы 20квт 

Robella фев.2013 57 292 теңге 182 10 427 144
8 №8 лот: Номиналды жылыту қазандығы 23квт 

Юнилюкс окт.2013 67 604 теңге 6 405 624
9 №9 лот: Номиналды жылыту қазандығы 24квт 

Юнилюкс окт.2013 63 021 теңге 155 9 768 255
10 №10  лот: Номиналды жылыту қазандығы 

45квт Юнилюкс окт.2013
122 031  
теңге 1 122 031

11 №11 лот: Жылыту қазандығы 20 квт Юнкер, 
16квт Robella, 16 квт Юнилюкс, 20 квт 
Robello, 24 квт, РОБЕЛЛА, 36 квт Юнилюкс

0 теңге 28 0

12 №12 лот: Номиналды жылыту қазандығы 
16квт Сигнал янв.2012 0 теңге 2 0

Өткізу нысанымен танысу күні, уақыты және реттілігі – танысу 28.03-30.03. 2017 
ж. қоса алғанда сағ.14:00-17:00; «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ҚӨФ-на, Қызылорда 
қ., Бейбарыс Сұлтан көшесі, №1 мекен-жайы, 4-қабат, №417 кабинетке хабарласу 
арқылы жүргізіледі.

Кепілдемелік жарнасыз.
Тендер арқылы сатылуға қойылған жылыту құралдарының құны, сатып алу-сату 

шартына қол қойғаннан кейін 10 банктік күн мерзімде 100% мөлшерінде төленеді.
Тендерге қатысушы ретінде тіркелуге төмендегі құжаттарды тапсыру қажет:
1) Тендерге қатысуға бекітілген үлгідегі өтінім;
2) Паспорт немесе жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) Өкілдің уәкілеттілігін растайтын құжат;
4) СТН көшірмесі.
Заңды тұлғалар жарғының нотариалды расталған көшірмелерін және заңды 

тұлғаның тіркелуі туралы куәлігін, қатысушының банктік реквизиттерін, ал 
акционерлік қоғамдар – акционерлер тізілімінен жазбасын қосымша тапсырады.

Өткізу шарттары, техникалық ерекшеліктері және қойылатын басқа да талаптар 
тендерлік құжаттамада көрсетілген. 

Ашық тендерге қатысуға АҚ «ҚазТрансГаз Аймақ» активтерін сату Ережесінің 
2.2.3-тармағында көрсетілген талаптарға сай келетін барлық қатысушылар жіберіледі.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің топтамасын  2017 жылдың 3 сәуірін коса 
алғанда сағат 17.00-ге дейін мына мекен-жайда: Қызылорда қ., Бейбарыс Сұлтан, 1 
үй, (4-қабат) 417-кабинеттен, күнделікті   10.00 ден 17.00-ге  (түскі үзіліс 13:00-ден 
14:30-ға дейін) дейін алуға болады, демалыс және мереке күндерін қоспағанда. 

Қатысушылардың өкілдерінде тендер құжаттамаларын алуға, тендер өтінімдерін 
беруге, сондай-ақ тендер өтінімдері салынған конверттерді ашу кезінде қатысуға 
арналған сенімхаттар және жеке куәлігінің көшірмесі болуы тиіс. 

Тендерлік құжаттама қатысушыларға ақысыз және/немесе электрондық пошта 
abzhapparova_k@kyzylorda.ktga.kz  сайты  бойынша беріледі.  

Қатысушылар конверттерде бекітілген тендерге қатысуға арналған тендерлік 
өтінімдерін «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалының мына 
мекен-жайына тапсырады (жолдайды): Қызылорда қ., Қорқыт ата к., 26 А үй, 
(2-қабат) 22- кабинет.

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың түпкілікті мерзімі – 2017 жылдың 5 сәуірі, 
сағат 10:00-ге дейін.

Тендерлік тапсырыстар салынған конверттер 2017 жылдың 06 сәуір айы сағат 
10:00-де мына мекен-жайда ашылады: Қызылорда қ., Бейбарыс Сұлтан, 1 үй, 
(4-қабат) 414-кабинет. 

Қатысушылар, бұқаралық ақпарат құралдары және олардың өкілдері тендер 
өтінімдері салынған конверттердің ашылуына қатыса алады. Бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдерінің тендер комиссиясының отырысына қатысуға арналған 
сенімхаттары болуы тиіс.  

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 
(7242) 55-17-42, 55-17-44.

Байгабылов Нуржан Каргабаевичтің 
аты  нан ашылған «Байгабылов К» ШҚ-ға 
(СТТН 330620112384, куәлік №013128533) 
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
Бесарық ауылынан шаруа қожалығын жүргізу 
үшін берілген уақытша (ұзақ мерзімге, қысқа 
мерзімге) өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беретін актісінің (кадастрлық 
№10-153-019-523, №0172171) түпнұсқасы 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есеп-
телсін.

* * *
Умарова Маржанның атына Қызылорда 

қаласы, Әл-Фараби тұрғын ауданы, 454 квар-
талы, №28 учаскесіне берілген жер учаскесіне 
жеке меншік құқығын беретін актісінің 
(кадастрлық №10-156-016-1095, №0109733 
30.12.2005 ж.) түпнұсқасы жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

* * *
Нұрмағамбетов Мұратбектің атына Қы-

зыл орда қаласы, К.Рүстембеков тұйығы №19 

үйге берілген жер учаскесіне жеке меншік 
құ қығын беретін актісінің (кадастрлық 
№10-156-013-530, №0098529  30.12.2005 ж.) 
түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп есептелсін.

* * *
«Полиграфия баспа үйі» ЖШС-ның (БИН 

030340006252) Жарғысының (орыс тілінде), 
Қызылорда облыстық әділет департаментінен 
тіркеуден өткені туралы куәлігінің (қазақ-
орыс тілінде, тіркеу №5364-1933-ТОО) 
түпнұсқалары жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп есептелсін.

* * *
«Сырдария Газ Сервис» ЖШС-на 

(БИН 100940001754) Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы, Досан  ауылынан берілген 
жер учаскесіне уақытша (ұзақ мерзімге, қыс-
қа мерзімге) өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беретін актісінің (кадастрлық 
№10-156-075-921, №0181564) түпнұсқасы 
жо  ғалуына байланысты жарамсыз деп есеп-
телсін.

ХАБАРлАндыРу
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігі Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетімен бірлесе отырып, ҰҚК органдарының 
құрыл ғанына 25 жыл толуына орай арнаулы қызметке 
қатысты ең таңдаулы музыкалық туынды,поэтикалық 
шығарма, публицистика, бейне және фото материалдар 
топтамасы бойынша байқау жарияланады.

Байқауға 2017 жылдың 01 сәуіріне дейін өтініш 
қабылданады.

Байқауға қатысуға тілек білдірушілер мына бай-
ланыс телефонына хабарласа алады: 8(7242) 296 326, 
8(7242) 277 633.

Ыдырыс ҚАЛИЕВ,
соғыс және еңбек ардагері.

«Сағидолла Құбашев 1927 жылы 10 
ақпанда Атырау қаласында дүниеге кел-
ген. Мемлекет және қоғам қайраткерi. 1949 
жылы Алматы мал дәрігерлік институтын 
бітірген. Экономика ғылымдарының кан-
дидаты. 1949-1960 жылдары  шаруашылық 
жұмыстарда, 1960-1963 және 1965-1966 
жыл дары  Атырау облыстық атқару  ко-
ми тетінің төрағасы, 1963-1964  жылдары 
Қазақстан КП Атырау облыстық комитетінің 
бірінші  хатшысы қызметін атқарды. 1966-
1975 жылдары  Ақтөбе облыстық атқару 
комитетінің төрағасы, 1975-1979 жылда-
ры  Қазақ КСР Министрлер Кеңесі төр-
ағасының орынбасары. 1979-1988 жыл дары  
Қызылорда облыстық атқару комитетінің 
төрағасы, Қазақстан КП Семей облыстық 
комитетінің бірінші хатшысы және 
Қазақстан КП Орталық комитетінің екінші 
хатшысы болды. Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің V-Х шақырылымдарының де-
путаты болып сайланған. 1988  жылдан 
одақтық дәрежедегі дербес зейнеткер. 
2004 жылдан «Мұнайшы» қоғамдық қоры 
Қамқорлық Кеңесінің мүшесі. КСРО 
Жоғарғы Кеңесінің 11 шақырылымы депу-
таты болып сайланған. “Ленин”, “Октябрь 
Революциясы”,  төрт мәрте “Еңбек Қызыл 
Ту”, “Халықтар Достығы” ордендерімен 
және көптеген медальмен  марапатталған. 

Міне, азаматтың жүріп өткен жолы, 
елге сіңірген еңбегі қысқаша қайырғанда 
осындай. Ал, оның Қызылорда облысы-
на қатыстылығы, аз уақыт ішінде аймақты 
өркендетуге атсалысқан парызы бір бөлек 
әңгіме. Мұнда оның анасы жерленді, бір 
қызы теңін тапты. Яғни, осында нағашы 
жұрты қалғандай, құдандалы байланы-
сы байланған жақындығы жатқандай бо-
лып тұрады.  Бәлкім, біздің арамыз одан да 
жақын шығар, олай болса естелікке кезек 
берейін.

Қазақта «ұлтты ұлы адамдарына қарап 
бағалайды» деген қанатты сөз бар. Тегін 
сөз емес. Текті сөз. Өмір мектебінің өнегесі 
осылай. Бар – байлық, бағалау – бақыт!

Тегінде,  ақыл-парасатымен төрт көзі 
түгел топқа төрелік ету тізгіні әркімнің 
маңдайына жазыла бермейді. Ілуде біреу 
іріктеліп шығады. Ал, бақ болып кел-
ген басшымен ел қашанда бақытты. Оның 
жаққан алауына мыңдаған кісі жылынады. 
Жарқын ісі жылдар өтсе де жаңғырып, ел 
жадында есімі ерекшеленіп тұрады.

Ой ойдан шығады, ойламаса қайдан 
шығады. Жуырда ел туралы белгілі бір 
кісінің болымды пікірін естідік. Оның айту-
ынша, «Елбасының «Сыр – Алаштың ана-
сы» деп айрықша атауының мәні бар екен. 
Тірлікке белді буып, тәуекел еткен, жомарт 
жүректі, мәрт мінезді халқының қасиетінде 
аймаққа қызмет етуге келген азаматтар-
ды өз баласындай бауырына басып, қиын-
қыстауда қолдау көрсетіп,  елден кетсе де 
көңілден кетірмей, өнегелі істерді өшірмей, 
ұрпағына айтып отыратын үлгілі үрдіс бар».  
Біз  Сыр елінің осындай озық дәстүріне куә 
болдық деді.  

Осы дәстүріміздің орайы қайта жаңғыр-
сын, тағы бір тұлғалы азамат туралы 
толғануға тура келеді. Өткен ғасырдың 
сексенінші жылдары Қызылорда облыстық 
атқару комитетінің төрағасы қызметіне 

Сағидолла Құбашев тағайындалды. Бұл об-
лыс үшін күтпеген оқиға еді. Өйткені Қазақ 
КСР Министрлер Кеңесі төрағасының 
орынбасары лауазымынан облысқа ауысу 
ойланарлық жәйт болатын.

Осыған дейін бұл қызметті Шәймерден 
Бәкіров атқарды. «Енді бұл орынға кім 
келеді?» деген сауал туындады. Ойымыз 
сан-сақта.  Орынбасарларынан Яковенко 
ке лің кіремейді, Айқынбай Дүйсековтың 
жобасы бар. Бірақ оған ұсынысты кім жа-
сайды? Аудандық партия комитетінің бі-
рінші хатшылары да талқыға түсті. Алай-
да нақтысын ешкім ашып айта  алмады. 
Содан Алматыдан облыстық партия коми-
тетінің үшінші хатшысы Дәуірхан Айда-
ров телефон соқты: «Естуімше, облысқа 
бір үлкен кісі барады. Министрлер Кеңесі 
төрағасының орынбасары», – деді. 

Айтса айтқандай, кадрды танысты-
ру үшін облыстық партия комитетінде 
ресми мәжіліс өтті. Мен Қызылорда 
қалалық партия комитетінің бірінші хат-
шысы ретінде 9 бюро мүшесінің бірі бо-
лып, сол жиынға қатыстым. «Обкомның» 
бірінші хатшысы Тәкей Есетов төрағаның 
қысқаша өмірбаянын таныстырып, кезекті  
Сағидолла Құбашұлының өзіне берді. 
Кескін-келбеті келіскен Сәкең сөздің де шы-
райын келтіріп сөйледі: «Мен Қызылорда 
облысына өз еркіммен, сұранып келдім. 
Қабылдасаңыздар, бірлесе жұмыс жасауға 
дайынмын», – деді тоқетерін түйіндеп. 
Қатысушы қауым оны қолдап, қол соқты. 
Осылайша қоян-қолтық араластық баста-
лып кетті.

Ұлы Абайдың «асыл адам айнымас, бір 
бетінен қайрылмас» дегені еске түседі. Ол 
асылдың өзі еді. Бірінші жұмыс күнінен 
бастап өңірді өркендету жолына бірден 
кірісті. Алдымен мал шаруашылығын 
дамытуға ден қойды. Мал саны жағынан 
аймақта көрсеткіш кемшін болатын, соны 
сезгендей, асылтұқымды ақбас сиыр алды-
руды, қой санын көбейтуді қолға алды. Осы 
бағытта мал бордақылау пунктін ашу, ет 
комбинаты жұмысын жүйелеу жағына мән 
берді.

Екінші кезекте, аграрлық аймақтың 
не гізгі дақылы – күрішті ғылыммен ұш-
тастыру, өнімнің сапалық деңгейін артты-
ру мәселесін көтерді. Күн тәртібіне іліккен 
мәселе осылай жалғаса берді.

Жоғары лауазымды қызметтер атқарған 
кісінің тәжірибесі де жеткілікті, қолы да 
ұзын, сондықтан маңызды мәселені шешуге 
мүмкіндігі мол келеді. Осы негізге сүйеніп, 
оған  қалада шешімін күткен шаралар-
дан бірнеше ұсыныс қойдым. Біріншіден, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың 
қызметі құлдырап кетті. Техниканың то-
зығы жеткен, қаржылық жағдайы сын 
көтермейтін ауыр ахуалда еді. Екіншіден, 
Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен мүге-
дектерін тұрғын үймен қамтамасыз ету 

мәселесі түйінді күйінде қалып келді. 
Осыған орай жылына 80 мың шаршы 
метр тұрғын үй құрылысын жүргізуге  
көмек көрсетуді сұрадым. Үшіншіден, 
Тасбөгеттегі су тазалау стансасының қала 
халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету-
ге қуаттылығы төмен болып, ел дария суын 
тұтынып отырғанын, жерасты су көздерінен 
скважина қаздыруды жеткіздім.

Ол коммуналдық-шаруашылық қыз-
метін дамыту жобасын дайындауды, бұл 
жөнінде министр Д.Ф.Кононенкоға кіріп, 
шешу жағын М.Ықсановқа иек арту қажет-
тігін түсіндірді. Бізге Мұстахим Біләлұлы 
қаржылық жағдайды шешуге көмектесті. 
Ал, техникалық жарақтандыру кейінге 
қалдырылды. Өйткені біздің облыс ең 
төменгі төртінші категориялы аймақ сана-
тында тұрған, оған тиесілі құрал-жабдық 
соңғы кезекке қойылатын еді. Дейтұр-
ғанмен, автокран техникасы бөлінді.

Ал, ауыз су мәселесін облыстық атқа-
ру комитетінің сессиясында қаралып, 
Қараөзек жерасты су көзінен скважина қазу 
қарастырылды.

Үш жыл ішінде ірі оқиғалардан Н.Беке-
жанов атындағы драма театр ғимаратының 
салынуына Сағидолла Құбашұлы мұрын-
дық болды. Ол театрдың техникалық жо-
басын өзгертті. Өңірдің аптап ыстығын 
ескеріп, айнала терезені алдырып, ақ мра-
мордан қаптама жасауды ұсынды. Солай 
болды да. Сол үшін Мәскеуден Минис-
трлер Кеңсесінен,  Мемлекеттік Жоспарлау 
комитетінен рұқсат алдық, біршама бейнет 
кешуге тура келді.

Бір күні ол шұғыл Мәскеуге жинал-
ды. Мен шығарып салуға бекіндім. Қандай 
мәселемен бара жатқанын да сұрадым. 
Ол: «Күріштік күрмекке толып кетті. Күр-
мекпен күресу керек»,– деді.

Арада бірнеше сағат өтті, мен 
 Ал ма тыдағы достармен хабарласқанмын. 
Олар С.Құбашевтың Орталық  комитетте 
жүргенін айтты. Аң-таңмын. Сосын теле-
фон соғып едім, трубканың арғы жағынан: 
«Күрмекпен айналысқан дұрыс екен, 
Ыдеке. Реті келсе, күрмекпен көбірек 
айналысыңыз», – деді. Мен ештеңе түсін-
бедім. Сөйтсем, мемлекеттік құпия екен 
ғой. Көп ұзамай ол Қазақстан КП Семей 
облыстық комитетінің бірінші хатшысы бо-
лып тағайындалды.

Қазақстан Компартиясы Орталық 
пар тия комитеті оған орныңызға кімді 
ұсынасыз десе керек, сонда ол: «Қызылорда 
облыстық атқару комитетіне сырттан адам 
іздеу қажет емес, онда кадр жеткілікті», – 
депті. Сөйтіп, аталған қызметке менің кан-
дидатурамды ұсынған екен. Оны ертесіне-
ақ білдім. Обкомның бірінші хатшысы 
Т.Есетов шақырып: «Шұғыл Алматыға 
жиналыңыз, жолын тауып Шымкент арқылы 
ұшақпен ұшқаныңыз жөн. Алматыда қонақ 
үйге орналаспаңыз, туысқандарыңызға 
тоқтағаныңыз дұрыс», – деді.

Мен Д.Қонаевтың қабылдауында  болып, 
қызметке тағайындауға келісімін алдым.

Мемлекет және қоғам қайраткері Сағи-
долла Құбашұлының тазалығы, іскерлігі, 
ұйымдастырушылық қасиеті ерекше еді. 
Мұхаммед пайғамбар «адамның ең жақ-
сысы – көпке пайда тигізген кісі» деген 
емес пе, ол  жарық дүниеге адам боп кел-
ген соң адам боп қалудан асқан абырой жоқ 

дейтін тұлға болатын.  Олай дейтінім, оның 
қызметтік өсу баспалдағы да өте қызық. 
Бұл туралы өзінің естелігі бар.

«Өзім Нұрекеңмен 1955 жылдың жа-
зында Есбол аудандық партия ұйымының 
Пленумында таныстым. Мен «Передо-
вик» колхозы басқармасының төрағасы, 
аупарткомның бюро мүшесі едім. Пленум-
да сөйлеп, көп жылдан бері шешілмей келе 
жатқан су шаруашылығындағы мәселелерге 
тоқтап, екі тілек қойдым. Н.Оңдасынов 
жиналыстың үзіліс кезінде мені шақырып 
алып: «Осы айтқан мәселелеріңді қағазға 
түсіріп, Гурьевке кел, өзім қабылдаймын», 
– деді.

Мені Нұрекең жылы шыраймен қабыл-
дады. Бір жұманың ішінде бір жүзбелі стан-
ция алатын болдым. Келесі жылы  Бағырлай 
каналын салу басталатын болды.

Ал,1960 жылы Нұртас Оңдасыновтың 
ұсынысы бойынша облыстық атқару коми-
тетінің төрағасы болып сайландым. Облыс-
ты былай қойғанда, ауданда бірінші бас-
шы болмаған адамға осындай өте жауапты 
жұмыс оңай болмады. Нұрекең көп көмек 
көрсетті.  Бірінші жылы атқару комитетінің  
мәжілістеріне жиі қатысып, пікір-кеңес-
терін аяған жоқ. «Жұмысты былай істеу 
керек» деп орынсыз ақылсынбайтын, «мы-
науың дұрыс емес» деп дікеңдемейтін.  
Ол ұзақ жыл атқарушы билікте істеп, көп 
тәжірибе жинаған, көргені де,  білері де көп, 
қызмет істеген ортасы өте жоғары, Одақтың 
аса мәртебелі адамдарымен қызметтес 
болған, үйретудің, жөн сілтеудің ретін де, 
жолын да жақсы білетін. Мен  Нұрекеңнен 
өнегелі тәрбие алдым, оны ұстазым, өзімді 
оның шәкірті есептеймін», – дейді.

Ол жары Шолпан Халелқызымен ба-
қыт ты өмір сүрді. Құдайдың  берген 
перзенттерін өсірді. Бұл туралы өзі  «Біздің  
отбасымызда алты бала  өсті, Шолпан  
екеуміздің  артық  киім  киюге, қымбат  
дүние жинауға мүмкіндігіміз  болмады. 
Сондықтан да болар, ұл-қыздарымыз өз 
қатарынан  артық  киінуді, қымбат нәр-
селерге үйір болуды үйренбеді. Ерекше  
көрінбеу, қарапайымдылық, сөзі де, ісі де  
үйлесімді  болу — алған  тәрбиесіне байла-
нысты»,  – деді.

Мен оның «Адам өмірі адаммен» 
 кі табымен танысқанда көп жағдайға 
көзім жетті. «Мен осы жұмыстарда үл-
кен тәжірибе мектебінен өттім, мем-
лекет жұмыстарының көп қырын және 
жауапкершілігін үйрендім. Республи-
ка көлемінде өтіп жатқан жағдайларды, 
өз герістерді көріп, біліп жүрдім. Соңғы 
кезде тікелей араластым», дей келе,  «… 
Ме нің кадрлар жөніндегі ұсыныстарым 
бірінші хатшы Г.В.Колбиннен де, КОКП 
ОК-нің бөлімдерінде де сирек, өте қиын-
дықтармен ғана қолдау табатын болды. 
Сенімсіздіктерден арыла алмадым, бұл 
ауыр жүк болды», деп өкінішін де жасыр-
майды.  

Біртуар азамат Сағидолла Құбашев 
қай тыс болғанда Елбасы Нұрсұлтан 
 Назарбаев марқұмның туған-туыстары 
мен жақындарына көңіл айту жедел хатын 
жолдады. Мемлекет басшысы қайғыға 
ортақтасып, С.Құбашевтың ұзақ жыл түрлі 
мемлекеттік органдарға қызмет істеп, 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық да-
муына айрықша үлес қосқанын атап өтті. 
Осының өзі ардақты азаматтың еңбегіне 
зор құрмет емес пе?!

Сағидолла Құбашұлының тұлғаға тән 
тұғыры, ерге тән ерен еңбегі ел жадын-
да мәңгі сақталады. Мұндай жайсаңның 
рухы өлмейді, өміршең болуы заңды. 
Болашақтың іргесі кешегі тарихпен ке-
мел келеді, ұрпақ олардың отансүйгіштік 
қасиетімен қанаттануы керек. Мен осын-
дай рухы мықты азаматпен қызметтес 
болғанымды мақтаныш санаймын. 

Тәуелсіздік туғалы тарих жаңару жыл-
намасын ашты. Ұмыт қалған, ұмыту ал-
дында тұрған қаншама қастерлі қазақ 
перзенті ұлтымен қайта қауышты, тари-
хи есімдер қайта тірілді. Әрине, қуанарлық 
және сүйсінерлік табыс толағай, бірақ бар-
ды мезетінде бағалағанға не жетсін?! Тари-
хи тұлғалар тұғыры төмен тартып қалмаса 
дейсін. Өткенсіз бүгін жоқ екені айқын, 
соны терең сезініп, тарихты ортақ мүдде 
орайында ойластырса, ешкім елеусіз қал-
мас еді. Мен қазақтың қайраткер ұлы 
Сағидолла Құбашұлының өлшеусіз еңбегін 
елеп, Қызылорда қаласынан бір көшеге не-
месе әлеуметтік нысанға есімі берілсе деп 
сұраймын.

Қызылорда қаласы.

ҚАЙРАТКЕР

Зымырап жатқан уақыт, тоқсан жастан да асып барамын. Көз 
көрмеймін деп, аяқ жүрмеймін деп жылайды. Ендігі ғұмыр жаратушының 
қолында. Кеудеде жан барда көңілден кетпей, ойымнан түспей тұрған бір 
мәселені айтпай кетсем, өкініштің күйігі қалар, күш-қуатты қайрап от-
ырмын. Мен үшін ең асыл әрі қымбат жан болған мемлекет және қоғам 
қайраткері Сағидолла Құбашев туралы толғануыма тура келеді. Оның 
өмірден озғанына бір жыл толыпты, биыл тірі болса, тоқсан жасқа толады 
екен.  Ағайын-тумалары ас беріп, еске алмақшы, оның ғибратты ғұмыры 
жайлы «Ел деп соққан жүрегі» кітабының тұсаукесері өтеді. Осындай 
озық ойлы азаматтың өмірбаянымен қайта танысуыма тура келді. Себебі 
колхоз бастығынан облыстық атқару комитетінің төрағасы қызметіне 
тағайындалған жағдай Қазақстан тарихында бұрын-соңды болған емес. 
Мұны азаматтың білімі мен біліктілігін бағалау деп білемін.

«Дүние – үлкен көл, заман – соққан жел, алдыңғы толқын – ағалар, 
артқы толқын – інілер, кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер...» деген 
емес пе, хакім Абай?!

Қазақ жырына өз кезеңінде өлшеусіз үлес қосқан, поэзияның 
пырағы іспеттес болған Мағжан Жұмабаев атындағы әдеби сый-
лықтың иегері, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, талантты 
ақын Жарасқан Әбдірашовтың бауыры, белгілі көсемсөзші Әуезхан 
Әбдірашов бейқапыл дүниеден баз кешкелі жылжып жыл өтіпті.

Мен білетін Әукең бізбен замандас болатын. Ата-бабалары атам 
заманнан айшықтап ту тіккен Арал ауданындағы әйгілі Ақшатау атты 
байырғы жұрттың ақжарқын перзенті еді. Өзінің екі сөзінің бірінде 
туып-өскен киелі Ақшатау мекені, оның дүре тимеген тұмса табиғаты 
туралы, әсіресе осы аттас үлкен көлдің ортасындағы аралшықта 
орналасқан кіші Ақшатау жайлы әңгімесін майын тамызып айтушы 
еді. 

Мен Арал аудандық «Толқын» газеті редакциясында қызмет 
атқарып жүрген Әуезханға алғаш рет жетпісінші жылдардың соңы 
мен сексенінші жылдардың бас жағында кездестім. Сұңғақ бой-
лы, арықша денелі, жалпақ бет сары жігіт жанындағы Қуанышбай, 
Жұмахмет, Шымкентбай сынды замандас әріптестеріне Ақшатау ту-
ралы аңызға бергісіз әңгімесін аңыратып айтып тұр екен. Таныстық. 
Жарасқан ақынның бірге туған інісі екенін бұрыннан білетін едім. 
Кейін Әукең тағдырдың сүрлеуімен, қызмет бабымен Шалқар, Ал-
маты, Талдықорған жақта жүрді. Аралдың топырағына табаны тисе, 
 хабарласпай кетпейтін. Анда-санда ел жаққа ат ізін сала алмай қалған 
кездерінде оның бірде «Қазақстан» баспасында Алматы облыстық 
«Жерұйық» басылымында қызметте жүргенін құлағым шалып 
қалатын. Елді сағынғаннан шығар, ол Арал жайлы, Ақшатау жайлы, 
ата-бабалары туралы көбірек толғанды. Олары сәтті де шықты. Осы 
жерде Әукеңнің Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаев туралы «Балалық шағымның аспаны» атты көркем 
фильм де аудармашы, редакторлық қызмет атқарғанын менің өзім 
кейінірек білдім. 

Кейін ел жаққа ол біржолата қоныс аударды. Қайбір жылы кезде-
скенде ата қонысы – Ақшатаудан келе жатқанынан құлағдар еткен. 
Өмір осы. Кеше барсың, бүгін жоқсың. Қазақпыз ғой, өзінен бұрын 
сөзі жүретін. «Тірі адамның өсектен аманы жоқ, өлген аруақтың жа-
маны жоқ» дегендей. Ендігі жерде қосағына, бала-шағасына бере-
ке бергей. Алды пейіш болғай асыл азаматтың. Жарасқан ағасының 
«Ақырғы өлең» жырында айтылғандай

Қалай да жанарыммен қатар сөнбе,
Тамшы боп тарыққандар татар шөлде!
«Өмір» деп өрекпіген жүрегімнің,
Жан даусы жаңғырығып жатар сенде... 
Белгілі көсемсөзші, Арал-Анасының қуанышы мен қиындығын 

қаламы на қатар серік еткен марқұм Әуезхан Әбдірашовтың жарқын 
бейнесі тірі лермен бірге жасай береді.

Толыбай АБылАЕВ, 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі,

Жарасқан Әбдірашов атындағы әдеби сыйлықтың иегері.

ДҮНИЕ, 
БІР ҚИСЫҚ ЖОЛ 
БҰРАҢДАҒАН...

Тағзым

Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы
2017 жылғы 24 ақпан

№721

нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
07.03.2017 жылы № 5750 тіркелген

«Оралман мәртебесін беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы» 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
24 тамыздағы № 130 қаулысына

өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 

өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

туралы»  Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАулы ЕТЕдІ:

1. «Оралман мәртебесін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 

24 тамыздағы № 130 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5127 нөмірімен тіркелген, «Кызылордин-
ские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 12 қыркүйекте 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Оралман мәртебесін беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіндегі:

10-тармақтың 1)  және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«1) көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға 
стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді, 
құжаттар топтамасы толық ұсынылған жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді неме-
се көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көзделген 
тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтамасын және (немесе) 
қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, стандарттың 
2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді (жиырма минуттан аспайды);».

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары Қ.Д. Ысқақовқа жүктелсін.

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

Қызылорда облысының
               әкімі                                                           Қ. Көшербаев

ЖАРАМСыЗ дЕп ЕСЕпТЕлСІн



Кеше «Евразия» спорт кешенінде «Наша
қор  лыққа жол жоқ!» ұранымен «Бәрің де 
жарысқа!» атты орта мектеп оқушылары 
ара сындағы облыстық спорттық жарыс 
өтті. Осымен 23ші мәрте ұйымдастырылған 
бұл жарысқа облыс бойынша  барлығы 230 
спортшы қатысып, 5 эстафеталық сайыс 
бойынша бақ сынады.
Айталық, мұнда оқушылар 3 кезеңге бөлініп, 

өнер көрсетті. Алғашқы кезеңі әр ауылдық округ-
те іріктеу жарысы өткізілсе, келесі кезеңі ау-
дан орталықтарында өткізілді. Ал 3-ші кезеңі об-
лыс орталығында финалдық жарыстар өткізіліп, 
жарысқа барлығы 7500 спортшы қатысты. 

Нәтижесінде №23 мектеп-лицей команда-
сы алдынғы қатардан көрініп, жарыс жеңімпазы 
атанды. Спорттық сайысқа тиянақты дайындалып, 
үздік өнер көрсеткен қала орталығындағы №198 
орта мектебі ІІ орынды иеленсе, келесі орындарды 
№235, №250, №249 мектеп-лицейлері еншіледі. 

Айта кетейік, мұнан бөлек жеңіс тұғырына 
көтерілген командалар қатарында №62 (Арал ау-
даны), №137 (Сырдария ауданы), №34 (Жалағаш 
ауданы), №254 (Жаңақорған ауданы) және № 244  
мектептері (Шиелі ауданы) бар. Жүлделі орын-
дарды иеленген командаларға облыстық дене 
шынықтыру және спорт басқармасының кубогі мен 
бағалы сыйлықтары табысталды. 

Н.АЛПЫСБАЙҰЛЫ.

Сандық ежелден қазақтың төл жиһазы, ол 
халық тың көшпелі тұрмысында құнды дүниесі 
мен күнделікті тіршілікке қажетті жабдығын 
сақтайтын мүліктің қадірлісі саналған. Әрине, 
ол қолданыстан шығып қал ған жоқ. Бұрынғының 
шеберлері жасаған сырлы сан дықтың ішінен 
не табылмайды десеңізші! Үңіліп қарасаңыз, 
оның ішінде сан түрлі мата, көйлек-көншек пен 
бағалы әшекейлер, құнды жәдігерлер сақталды. 
Кейде сол сандықтың түбінен құжаттар бой 
көрсететін. Айтпақшы, бала кезде орыстың 
“Ажалсыз Кащей” ертегісін оқыған боларсыз. 
Онда сиқыршының ең бағалы дүниесі, яғни жаны 
сандықта сақталатын. 

Енді бүгінгі салтқа келейік. Атадан жалғасып келе жатқан 
үрдіспен қызын ұзатар ата-ана міндетті түрде сандығын 
қамдайды. “Қыз мұраты – кету” деп білетін қазақтың салты 
қашаннан осы. Сәйкесінше, тұрмыстың ажырамас бөлігіне 
айналған мүліктің түр-түрі пайда болуда. Оның ішінде 
батыстық технологиямен арнайы қалыппен жасалғаны, 
шебердің маңдай тері, қажырлы еңбегі нәтижесінде дүниеге 
келгені бар. Бұған қала орталығында орналасқан Жаңа базар 
маңындағы сауда дүкендерін аралау барысында көз жеткіздік. 

Сол күні сандықты саудалағандар көп болды. Бағасы да 
әртүрлі. Арнайы қалыпқа салынған, бедері заманауиы – 10-
15 мың теңге шамасында. Ал қазақы оюлармен әрленген сан-
дықтардың құны онан да жоғары. Дайын жапсырма қағаздысы 
сұраныста болмаса да, бір бұрыштан орын теуіпті. Сатушы 
Тұрар Әлібековті әңгімеге тарттық. Оның айтуынша, қазіргі 
күні өңірде сандық жасаушылар бұрынғыдай көп емес. Са-
тушы Тұрарға Райкүл Мейрамбек есімді шебер дүниелерін 
ұсынған екен. Ұстаның ер кісі емес, әйел адам екенін білгенде 
таңданысымыз еселене түсті.

– Алушылардың дені арзанға құмар. Олардың 
сапасы жоғары емес. Бірақ өтімді. Шымкент-
тен тасымалдаймыз. Бөлшектерін осында әкеліп 
құрастырамыз. Ал жеке өзімнің сандығымды 
сатылымға шығарсам деп  келетін шебер аз. 
Мүмкін мен қателесіп те тұрған шығармын. Оған 
қоса қазір еуропалық жиһаз тәріздес сандықтар 
мол сұранысқа ие. Бірақ арнайы тапсырыс үшін 
емес, қолы қалт еткенде өз қиялын ұштастырып 
әкелетін, өрнекті сандықтарын ұсынған жергілікті 
Райкүл есімді шебер болды, – деді ол. 

Бұған қоса ол сауданың қызатын кезеңі – той 
маусымы енді басталғанын айтты. Себебі, бұл 
мүлік  қыздың артынан дүниесін берерде ғана алы-
нады. Дүкендерде сандық көп болғанымен, сапа-
сы көңіл көншітерлік емес. Өйткені, зауыт цехы-
нан шыққандары ұлттық сандық жасау өнерімен 
үйлесе қоймайтынын байқатады. Бір сөзбен 
айтқанда, онда көбіне ою реттілігіне ғана мән 
беріледі. Бірақ халқымыздың әр оюы өзіндік сыр 
бүгеді емес пе?! 

Орайлы тұста айта кетейік, кезінде атақты хан 
Абылайға бір сұлтан бешпент сыйлаған көрінеді. 

Алайда хан сыйды зерделей қарап, “Бұл бешпенттегі 
ою маған өлім тілеп тұр” деп нөкерлеріне бешпентті сыртқа 
шығарып тастауды бұйырыпты. Осыдан-ақ, әр оюдың аста-
рында терең сыр жатқанын, оны қиыстырудың өзіндік ережесі 
барын аңғаруға болады. Бірақ, мұны ескеретін тәжірибелі ше-
берлер болғанымен, шет облыстан келетін, зауыттан шығатын 
сандықтардың ажары көлде жүзген қос аққу жанына әйтеуір 
бір оюды жабыстыру арқылы келістірілетіндей әсер қалдырды. 

Мөлдір СНАДИН,
Суретті түсірген: Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.
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Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе және Маңғыстау облыстарының 
өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығы, көлік және байланыс 

кәсіпорындарының басшылары мен қызметкерлеріне 
ЕСКЕРТУ

«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС «Магистральды құбырлар туралы» Қазақ-
стан Республикасының 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 аймағы бар екендігі жөнінде 
ескертеді. 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
Магистральдық құбырдың күзет аймағында:
1) өткелдерді, қара жолдарды және магистральдық 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, магистраль-
дық құбырға қызмет көрсету мен оның физикалық қорғалуын қамтамасыз етуге 
арналған жолдарды рекультивациялауға, сондай-ақ магистральдық құбырда өртке 
қарсы және күзет функцияларын орындайтын қызметкерлердің осы жолдармен 
қозғалысына, Қазақстан Республикасының заңнамасында 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 топырақ сынамаларын (топырақ 

үлгілерінен басқа) алуға байланысты геологиялық түсіру, іздеу, геодезиялық және 
басқа да іздестіру жұмыстарын жүргізуге;

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

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

Жоғары баяндалғандарға қатысты барлық сұрақ, шағым және ұсыныс 
жөнінде келесі мекен-жайға хабарласуыңызға болады: «Бейнеу-Шымкент газ 
құбыры» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Абылай хан 
к-сі, 77, тел.: +7 (727) 330-66-44, факс: +7 (727) 330-66-45, info@bsgp.kz.

Хабарландыру
«ECOTERA» ЖШС ҚР Эко-

ло гиялық кодексіне  байланысты 
«Қызылорда об лы сы ның Шиелі 
ауданында цемент  зауыты құры-
лысында қоршаған ортаға әсерді 
алдын ала бағалау (ҚОАӘБ)» жо-
басы бойынша қо ғам дық пікір 
есебін жүргізеді.

Мәліметтермен келесі мекен-
жай бойынша танысуға  болады 
және де осы мекенжай бойын-
ша қоғамдық пікірге қатысты 
тіркеулер, жазбаша ұсыныстар 
және түзетулер жасалады: 050051, 
Алматы қ., Фонвизин көш., 16. 
Бай ланыс тел.: 8 (727) 263 03 24. 
Элек трондық пошта: pdv@ecotera.kz

Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы бас-
қар масы Қазақстан Республикасының агроөнер кәсіптік 
кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
мем лекеттік бағдарламасын іске асыру аясында 2017 
жылдың 15 наурызынан бастап кредиттер және техно
логиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы  малын 
сатып алудың лизингі, сондайақ ауыл шаруа шы
лығы техникасының лизингі  бойынша сыйақы мөл
шерлемелерін субсидиялаудың бастал ғаны  туралы 
хабарлайды. 

Қарыз шарттарын субсидиялау мынадай шарттар 
сақталған кезде жүзеге асырылады:

1) қарыз шарттары cубсидиялауға теңгемен жылдық 
19 (он тоғыз) пайыздан артық емес және шетелдік валю-
тамен жылдық 10 (он) пайыздан артық емес бекітілген 
номиналды сыйақы мөлшерлемесімен жасалған;

2) нысаналы мақсаты – айналым қаражаттарын 
толық тыру;

3) қарыздың қолданылу мерзімі 12 айдан аспайтын;
4) сыйақы мөлшерлемесі басқа мемлекеттік және/

немесе бюджеттік бағдарламалар бойынша субси-
дияланбаған;

5) қарыздың қаржыландыру көзі бюджеттің неме-
се Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты 
болмаған;

6) қарыз алушы қаржы институтына жүгінген 
күнге негізгі борышты және сыйақыны өтеу бойынша 
орындалмаған міндеттемелері болмаған.

Субсидиялауды жүзеге асыру үшін қаржы инс-
титуты немесе қарыз алушы жұмыс органына беру 
үшін Мемлекеттік корпорацияға мынадай құжаттарды 
береді:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
субсидиялауға арналған өтініш;

2) негізгі борыш пен сыйақыны өтеу кестесі қоса 
берілген, қаржы институты мен қарыз алушы ара-
сында жасалған қарыз шартының қаржы институты 
куәландырған көшірмесі;

3) қағаз түріндегі және редакцияланатын элек-
трондық форматтағы сыйақы мөлшерлемелерінің суб-
сидияланатын немесе субсидияланбайтын бөлігіндегі 
есептемелері қоса берілген жаңартылған өтеу кестенің 
жобасы;

4) кредит алғаны туралы қарыз алушының несиелік 
шотынан үзінді-көшірмелер (екінші деңгейдегі банк-
тер үшін) немесе қарыздың аударылғанын растайтын 
құжат;

5) қарыз алушының субсидиялау бағдарламасына 
қатысуы туралы қызмет көрсетуші банктің келісім хаты 
(қарыз алушы -тініш берген кезде).

Сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақ стан Республикасының Ауыл шаруашылығы Ми-
нистрі нің 2017 жылдың  1 ақпандағы № 50 бұйрығымен 
бекітілген Кредиттер және технологиялық жабдықтың, 
ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, 
сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының лизингі 
бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялаудың 
қағидалары негізінде жүзеге асырылады.

Сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялаудың шарт-
тары туралы толық ақпаратпен www.agro.e-kyzylorda.
gov.kz электрондық мекенжайында жарияланған тиісті 
Қағидалардан танысуға, сонымен қатар Қызылорда об-
лысының ауыл шаруашылығы басқармасының 8 (7242) 
60-54-49 нөміріне қоңырау шалу арқылы білуге болады.

Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасы.

Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы 
малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы 
техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін 

субсидиялау бойынша өтініш қабылдау басталды

Сығанақ қалашығы туралы мәліметтерді ақтарып, тарихтан бір-
қатар сыр шертсек, бұл қала Тянь-Шань тауы мен Сырдарияның 
тө менгі ағысына қарай керуен жолындағы ірі сауда және өндіріс 
орталығы болған. Заманында ертедегі алыстан күнмен шағылысып 
көз жауын алатын көркем қала атанған Сығанақ уақыт өте құм басқан 
қалаға айналды. 

Сығанақ қаласы Сунақата ауылының іргесінде жатыр. ХІV ғасырда 
күшті саяси бірлестік Ақорданың астанасы болған. Сығанақ ор-
ны нан жиналған 1950 жылдардағы керамика деректері қала өмірін 
X-XVIII ғасырларға жетелеп, осы кезеңдерде гүлдене дамығанын 
археологиялық зерттеу тұрғысынан тұжырымдайды. Мұнда тек беткі 
қабаттары бойынша қала мәдениеті сипатталса, соңғы жылдардағы 
Рабаттағы қималық жұмыстарының нәтижесінің деректері XII-XVІІІ 
ғасырларға мерзімдейді. 

Сондай-ақ, Сығанақ шежіреге бай қала болған. Махмұт Қашқари 
«Түрік сөздіктерінің жинағы» атты еңбегінде «Сугнак – оғыздар 
еліндегі қала» десе, ал Әбілғазының жазбаларында «Қақпалы, қуатты 
дуалдармен қоршалып, ішінде сауда үйлері, керуен сарайлары және 
басқа да қоғамдық құрылыстары бар қала үйлері орналасқан» деген де-
рек кездеседі.

Сығанақ өлкемізде өмір сүрген көптеген халықтар мен тайпалар-
дың шежірелік көмбесін сақтап отыр. 1899 жылы Түркістан архео-
логия әуесқойлары үйірмесінің мүшесі В.Каллаур қаланы жобалау 
мақсатында барлаушылық зерттеу жұмысын жүргізеді. Кейін бер-
ген ақпарында ол бекініс қабырғаларының сыртындағы құрылыс 
қалдықтарын «қоршалған сарай қатарларын, керуен қабырғалары жар-
тылай тұрғандығын, оның саздан сызылғандары да бар екенін» атап 
көрсетеді. 

В.Каллаур өзінің жазбаларында Сығанақтың өсіп-өркендеген қала 
болғанын, онда сунақтар тұрғанын жазады. Аумағы мың, биіктігі 15-16 
метр болатын биік қорғандар болған. Олардың біразы құлап, бүлінген. 
И.Кастанье 1906-1907 жылдары Сыр бойындағы өсімдіктер жайлы 
зерттеген кезінде Сығанақ қаласында болғанын айтады. 1867 жылы 
П.И.Лерх Сығанақтың құлазындысына көңіл аударған. Ескерткішті 
1907 жылы И.А.Кастанье, 1927 жылы А.Ю.Якубовский, 1947 жылы 
ОҚАЭ, ХХ ғасырдың 70-жылдары ОҚКАЭ-ның палеоэтнографиялық 
тобы зерттеген. 2003 жылы ХҚТУ-дың археология және этногра-
фия кафедрасының археологиялық экспедициясы кешенді қазба 
жұмыстарын бастады.

2003 жылы Халықаралық қазақ-түрік университетінің ғалымдары 
қалашыққа тұрақты археологиялық қазба жұмыстарын жүргізді. 
Нәтижесінде қалашыққа кіретін оңтүстік-шығыс қақпасы  ашылып, 
19 нысанда қазба жұмыстары жүргізілді. Қаланы қоршаған қорға ныс 
құрылысының биіктігі  кей жерлерде 6-7 метрді құрайды. Бұрыш-
тарында мұнараның қалдықтары сақталған. Цитаделдің жалпы жоспа-
ры бесбұрыш формалы болып келеді. Қалашықтың қорғалу аймағы 309 
гектарды құрайды.

Соңғы жылдары жүргізілген зерттеу жұмыстары нәтижесінде 
ортағасырлық Сығанақ қаласына қатысты жаңа деректер мен тың 
мәліметтер анықталды. 2014 жылы жүргізілген қазба жұмыстарының 
мақсаты –  ортағасырлық Сығанақ қаласының солтүстік қақпасын ашу 
болды. 

Сонымен қатар қақпаның сол жақ бөлігін анықтау мақсатында 
екінші қазба салынды. Сығанақ қаласының солтүстік қақпасы кезінде 
қала үшін өте маңызды қызмет атқарғаны анықталды. Себебі, бұл 
қақпа қаланың орталық алаңымен тікелей байланысты. Ал, орталық 
алаң қаланың негізгі сауда орталығы болғаны анық. Сондай-ақ, осы 
қақпа арқылы қаланың әкімшілік бөлігіне өтетін жол болған. Қақпаның 
жоғарғы қабатынан табылған керамикалық бұйымдарына қарағанда 
соңғы қызмет жасаған кезеңі XVI-XVII ғасырларға жатады. Жалпы 
алғанда, қақпаның төрт құрылыс кезеңдері анықталды. Ең төменгі 
(ерте) құрылыс қабатында табылған жәдігерлер Алтын Орда дәуіріне 
жатады. Екінші құрылыс қабаты Әмір Темір, ал үшінші қабат Ақ Орда 
мен Қазақ хандығы дәуірлеріне жататындығы анықталды.

Осыдан 2 жыл бұрын Сығанақ қаласының солтүстік-шығыс қақ-
пасы на, яғни 2011-2013 жылдары басталған қазба кеңейтіліп жал-
ғастырылды. Сығанақтың қорғаныс жүйесі көршілес орналасқан орта-
ғасырлық Отырар, Сауран және Түркістан қалаларының қорғаныс 
жүйесіне қарағанда өзгеше ерешеліктері бар екендігі анықталды. Был-
тыр қалашықтағы зерттеу жұмыстары жалғасын тауып, солтүстік-
шығыс қақпасының аумағында ауқымды жұмыстар жүргізілді. Архео-
логиялық зерттеулермен қатар, қалашықтағы мешітті және қақпасын 
сол қалпында сақтап қалу мақсатында қалпына келтіру жұмыстары 
жүргізілді. Жүргізіліп жатқан шаралардың мақсаты – қалашықты ту-
ристік нысан ретінде қалыптастыру және нысанды әлемдік деңгейде 
насихаттау. 

Бұл жұмыстарды үйлестірген облыстық тарихи ескерткіштерді 
қорғау мекемесі – Сырдың төл мәдени мұраларының жанашыры.  Келе-
шекте қаланы ашық аспан астындағы мұражайға айналдыру жоспарла-
нып отырғандықтын, әрбір құрылыс кезеңінің бір бөлігі сол қалпында 
қалдырылған. 

Зухра СЫЗДЫҚОВА,
облыстық тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау

жөніндегі мекеменің ғылыми қызметкері.

Ғасырлар 
құпиясын бүккен
сығанақ

Наурыз мерекесі қар саңында облыс әкімінің қолдауымен «Сыр мерейі» 
қайырымдылық акциясы өтуде. Кеше аталған шара аясында «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» компаниясы тұрмысы төмен және көпбалалы отбасыларға,  
мүмкіндігі шектеулі жандарға  азықтүлік өнімдерін үлестірді.
Айта кетейік, «Сыр мерейі» акция сы облыстық жұмыспен қамтуды үйлес тіру және 

әлеуметтік бағдар ламалар бас қар масының ұйымдастыруымен 15 нау рыз  дан бастап 
жүргізілуде. Аталған акция наурыз айы ның аяғына дейін жалғасады. Бүгінгі шарада 50 
азаматқа азық-түлік өнімі бе рілді. Сондай-ақ, мұнан бөлек 200 отбасына да азық-түлік 
өнімдері үйлеріне жеткізілді. «Сыр мейірімі» қоғамдық-әлеу меттік қоры ның атқарушы 
директоры  Сапура Абдрахимова іргелі мұнай компаниясы ұйымдастырған игілікті шара-
дан басқа да мекемелер үлгі алып, жалғастырса деген тілегін жеткізді. 

– Біздің негізгі мақсатымыз – аталған са нат  тағы отбасылар жағдайын түбегейлі жақ -
сартпасақ та, қолы мыздан  келгенше кө мек көрсету. Бүгін де шара аясында көп теген 
азаматтарға жәрдемдесіп, алғысын алудамыз. Осындай игілікті акцияға қолдау көрсеткен 
облыс басшысына алғысымызды білдіреміз, – деді Сапура Абдрахимова.

К.БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

СЫРҒА 
ТОЛЫ САНДЫҚ

«СЫР МЕРЕйі» – 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ БАСТАУЫ

ЖАРЫС 
ЖЕҢІМПАЗЫ АТАНДЫ

Көрмеге қойылған кәде-сыйлар, түр-
лі мүсіндер мен ұлттық нақышта безен-
дірілген киімдер еріксіз назар аударта-
ды. Онда қолөнер шеберлері ұсынған 
туындылардың барлығы қазақ халқының 
тарихынан, мәдениетінен, салт-дәстүрі мен 
тұрмысынан сыр шертіп тұр.

Шараны тамашалаушылар сүт өнімі-
нен дайындалған сусыннан дәм  татып, 
бауырсақтан ауыз тиді. Осылайша, мол шы-
лық мерекесі қарсаңындағы шарада ұлттық 
құндылықтар ұлықталды.

Сол күні қала жұртшылығы Ә.Тәжібаев 
атындағы облыстық ғылыми-әмбебап 

 кі тап  ханасында, облыстық тарихи-өлке-
тану музейінде өткен «Наурыз мейра-
мы – рухани даму үлгісі» атты мерекелік 
көрмені тамашалады. 

Айта кетейік, бұл шараны ұйымдас-
тырған облыстық жастар саясаты мәселе-
лері басқармасы, «Жастар ресурстық ор-
талығы» КММ мереке қарсаңында және 
22 наурыз күні ауылдық округтерде де 
көптеген мәдени-көпшілік және спорттық 
ойындарды өткізуді жоспарлап отыр. 

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

ҰЛТ ҚҰНДЫЛЫҒЫ – 
МӘДЕНИЕТ

Наурыз – жыл басы. Қазіргі күнтізбедегі 14 наурыз ескіше наурыз айының, 
яғни жаңа жылдың басы болып саналады. Осы күні Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесіне орай орталық алаңда «Ұлт құндылығы – мәдениет» атты қолөнер 
шеберлерінің көрмесі мен тағамдар жәрмеңкесі өтті.


