
Қызылорда облыстыҚ ҚоғамдыҚ-саяси газет

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

www.syrboyi.kz28 наурыз
сейсенбі

2017 жыл
№45 (19331)

президент

әртараптандыру бағыты

Биыл Қармақшы ауданы бойынша егілетін 
ауыл шаруашылығы дақылдарының сызбасын
да жалпы егіс көлемі 23910 гектар, оның ішінде 
күріш 14205 гектарға егіледі деп белгіленді. 
Ауыл шаруашылығы дақылдарының көлемі 
былтырғы деңгейден көп өзгермеген. Тек 
мақсары дақылының көлемі (1709 гектар) ар
тып отыр.

Қармақшылықтар дәстүрлі күріш дақы
лынан басқа картоп, көкөніс, бақша және майлы 
дақылдарды өндірістік негізде өсіруді, сонымен 
қатар жүгері, арпа және мал азықтық дақылдар 
көлемін көбейтуді қолға алды. Ол аудан халқын 
азықтүлікпен жыл бойы қамтамасыз етуге 
және мал шаруашылығына қажет сапалы жем
шөп қорын жасауға мүмкіндік береді.

Егіске 3977  тонна күріш, 40 тонна бидай, 
58,5 тонна жоңышқа, 7 тонна мақсары  тұ

қымдары құйылды. Дайын  далған 3977 тон
на күріш тұқымының  300 тоннасы – «Мар
жан», 996 тоннасы  – «Янтарь», 2600 тонна
сы  – «Лидер», 81 тоннасы «Новатор» сортта
ры. Құйылған күріш тұқымының  81 тоннасы – І 
репродукциялы, 2400  тоннасы  – ІІ репродук
циялы, 1200 тоннасы ІІІ репродукциялы болды. 

Қажетті минералдық тыңайтқыш тардың 
көлемі 9,5  мың тоннаны құрайды. Оның ішінде 
аммоний сульфатының 5,5 мың, карбамидтің 
2,55 мың, аммофостың 1,4 мың, аммиак 
селитрасының 64 тоннасы керек. 

Ауыл шаруашылығы құры лым дарына 12,7 
мың литр гербицидтер, оның ішінде «Гулливер
ден»  100 литр, «Номиниден»  80 литр, «Соли
тодан»  700 литр, «2М4Х» 1300 литр, «Рейнбоу 
дан»  10500 литр керек. Шаруашылықтардың 
тың  айт қыш жеткізушілермен келісімшарттары 
бар.

Көктемгі егіс және дала жұмыстарына 2160  
тонна  дизель отыны қажет. Жеңілдетілген 
дизель отынын жеткізуші операторы болып  
«НефтьТранс Қызылорда» ЖШС белгіленді. 

Дала жұмыстарын атқаратын 151 трактор, 85 
соқа, 40 тұқым сепкіш, 45 автомашина және 139 
трактор тіркемесі бар. 

Алдағы жылдары аудандағы Ақтөбе ауы
лында жылдық қуаттылығы 1500 тонна   құс   
етін   өндіретін   құс фабрикасын салу жоспар
ланып отыр. «Дөйт» ШҚ құны 210 млн теңге 
тұратын, қуаттылығы сағатына 5 тонна бола
тын оңтүстіккореялық күріш өңдеу зауытының 
құрылысын аяқтады. Технологиялық қон
дырғылар әкелініп, орнатылған соң, зауыт іске 
қосылады. Оған қосымша құны 80 млн теңге, 
сыйымдылығы 10 000 тонна астық сақтайтын 
қойма құрылысын салып, пайдалануға берді. 

Өткен жылы «Дөйт» ШҚ ирандық «Тором» 
күріш сор тын тәжірибелік негізде екті. Ал биыл 
500 гектар жерге осы сортты орналастырып, 
өнімін Иранға экспортқа шығаруды жоспар
лауда. Сонымен қатар «Тұрмағамбет» ЖШС 
майлы дақылдардың көлемін 2000  гектарға 
дейін ұлғайтып, май өндіріп, сыртқа нарыққа 
шығаруды  межелеген. 

М.Мерей.
Қармақшы ауданы.

Келіссөз барысында тараптар екі ел ара
сындағы ынтымақтастықтың қазіргі ахуалы 
мен оны бұдан әрі дамыту жайын талқылады. 
Атап айтқанда, саудаэкономика, қаржы және 
инвестиция салаларындағы өзара ісқимыл 
мәселелері қаралды.

Мемлекет басшысы Дубай халықаралық 
қаржы орталығы (DIFC) мен Дубай қаласының 
қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті.

Нұрсұлтан Назарбаев қаржы орталығын 
тиімді басқару тұрғысынан Біріккен Араб 
Әмірліктерімен тәжірибе алмасудың маңыз
дылығына, сондайақ DIFC пен Астана ха
лықаралық қаржы орталығы арасында тығыз 
қарымқатынас орнату қажеттігіне тоқталды. 
Дубай әмірлігінің билеушісі бұл бағытта іс
қимыл орнатуға толық дайын екенін жеткізді.

Қазақстан Президенті исламдық қаржы
ландыру ісін дамытып, оны енгізуге айрықша 
үлес қосқаны үшін шейхқа алғыс білдірді.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы «ЭКС
ПО2017» халықаралық мамандандырылған 
көрмесіне дайындықтың аяқталғанын, кейіннен 
көрме нысандары Астана халықаралық қаржы 
орталығының жұмысы үшін пайдаланылаты
нын айтты.

Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев 
Біріккен Араб Әмірліктерінің Премьерми
нистрін Астанадағы «ЭКСПО2017» көрмесінің 
ашылуына шақырды.

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев индустриялықинновациялық дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасында: «Біз бастап отырған 
индустриалдыинновациялық дамудың екінші 
бесжылдығының басты міндеті – өңдеу өнеркәсібін 
шикізат саласының деңгейіне жеткізу, біртіндеп одан да 
асып түсу. Қазақстан әлемдік үздіктер аламанынан өз ор
нын иеленіп, өз несібесін алуы тиіс. Біз таңдаған инду
стрия мен инновация дамудың нұрлы жолы болып сана
лады», – деп атап көрсеткені белгілі. Сондайақ Мемле
кет басшысы биылғы Қазақстан халқына дәстүрлі Жол
дауында да: – Жаңа индустриялар қалыптастырудың 
маңызды шарты инновацияны қолдау және олар
ды өндіріске тезірек енгізу болып саналады, – деп алға 
ауқымды міндет қойды.

Ежелден тұзды киелі санап, ұлық ас – нанмен қатар 
қойған дана халқымыз жерасты байлығы мұнайды “қара 
алтын” дегеніндей, тұзды “ақ алтын” атаған. Міне, осы “ақ 
алтынымен” аралдықтардың айбынын асырып, респуб
ликада бірденбір сапалы өнім – йодталған ас тұзымен 
даңқы шыққан “Аралсульфат” комбинатының тарихы 
тым тереңде жатыр. Тарихы дегеннен шығады, қазыла 
бастағанына 90 жылдан асып отырған бағалы байлықтың 
барлық жұмысы алғашында қолмен атқарылған. Тек оты 
зыншы жылдардан бастап қана механизмдер қолданыла 
бастапты.

Әр белесі бір кітапқа арқау боларлық өндіріс 
ошағының тарихынан шағын мақалада сыр суыртпақтау 
мүмкін емес. Десек те, кеніштің сонау жетпісінші
сексенінші жылдары даму сатысының шырқау биігіне 
көтерілгенін мақтанышпен айтуға болады. Бұл істе ком
бинатты 19651985 жылдар аралығында үзіліссіз жиыр
ма жыл басқарған білікті басшы Сейітжан Досжановтың 
іскерлік қабілетін ерекше атап өткеніміз орынды болар.

Аралдан шыққан 16 Еңбек Ерінің бірі Әбжәми 
Сарымсақов осы “Аралсульфат” комбинаты тұз қазу 
комбайнының машинисі болатын. Сондайақ қарапайым 
тұз қалталаушы Патсайы Қарабекова Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесіне бірнеше мәрте депутат болып сайланды. Ал 
Ауған соғысының ардагері, Кеңес Одағының Батыры 
Валерий Очировтің тұзшылар ауылының түлегі екенін 
бүгінде екінің бірі біле бермейді.

Аралдықтардың айбынын асырған алып комбинатқа 
Одақтың тарауы бұрынғы экономикалық байланыста
рын үзіп,  “Аралтұздың” адымын аштырмады. Нарықтық 
экономикаға бетбұрыс басталған 1993 жылы “Аралтұз” 
акционерлік қоғамы болып қайта құрылымдалған 
кәсіпорын сол жылы 7 млн 891 мың теңгенің өнімін 
шығарып, 575 мың тонна тұз өндірсе, оның 400 мың 
тоннадан астамы тұтынушыларға жөнелтілген. Өнім 
өндіру жүз мың тоннаға дейін азайып кетіп, 
тек ғасырлар тоғысында ғана жағдай біршама 
қалыпқа түскен. 

іскерлік байланыс беки береді
Қазақстан Президенті Біріккен Араб Әмірліктерінің Вице-президенті, Премьер-министрі, Дубай 

әмірлігінің билеушісі, шейх Мұхаммед бен рашид Әл Мактуммен кездесті.

Өндіріс Өркені

фермерге пәрмен керек
немесе Өмірден Өзімізге не аламыз?

МАЙЛЫ ДАҚЫЛДАРғА 
еРекше Мән беРіЛуДе

әРіПТеСТікТіҢ 
ЖАҢА кеЗеҢі

23 наурыз күні Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанға 
мемлекеттік сапармен келген Өзбекстан республикасының 
Президенті Шавкат Мирзиёевпен кездескені белгілі. Ал-
дымен шағын құраммен өткен келіссөздер барысын-
да екіжақты өзара іс-қимылдың негізгі салаларындағы 
ынтымақтастықты нығайту мәселелері талқыланды. 
Мұнан соң қос елдің президенттері кеңейтілген құрамда 
келіссөздер жүргізді.
Келіссөз барысында тараптар күн тәртібінде тұрған өзекті 

мәселелер жөнінде пікір алмасты, сондайақ екіжақты ынты
мақтастықты дамытудың стратегиялық бағыттарын талқылады.

– Президент ретіндегі Сіздің алғашқы мемлекеттік сапарыңыз 
Наурыз мейрамымен және елдеріміз арасында дипломатиялық 
қарымқатынастың орнағанына 25 жыл толған кезеңмен тұспатұс 
келіп отыр. Қазақстан Өзбекстан делегациясы сапарының жемісті 
болуы үшін барлық жағдайды жасауға әзір, – деді Мемлекет бас
шысы.

Қазақстан Президенті ширекғасырлық ынтымақтастығымыз 
аясында түрлі саладағы 100 келісімге қол қойылғанын, соның 
ең негізгілері – Мәңгілік достық туралы шарт пен Стратегиялық 
әріптестік туралы шарт екендігін айтты. Сондайақ, екі ел 
арасындағы қарымқатынасты нығайтуға Өзбекстанның тұңғыш 
Президенті И.Каримовтың қосқан үлесін ерекше атап өтті.

– Тарихымыздың, тіліміз бен дәстүріміздің ортақтығы, 
халықтарымыздың көршілестігі қазақ пен өзбектің мәдени
гуманитарлық саладағы өзара тығыз ісқимылының қалыптасуына 
алғышарт жасады. Қазақстан мен Өзбекстанда тұратын диаспора 
өкілдері қарымқатынасымызға ерекше сипат дарытып отыр. Олар 
екі ел арасындағы дәнекер болып саналады. Сіздің елмен достық пен 
ынтымақтастықты нығайтуға негізделген бағытымыз өзгермейді, – 
деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы Астана мен Ташкент арасындағы сауда
экономикалық ынтымақтастықты екіжақты қатынастың өзегі деп 
бағалады. Н.Назарбаев 2016 жылы нарықтық бағаның 9 пайызға 
төмендегеніне қарамастан, елдеріміз арасындағы сауда көлемінің 
16 пайызға өскеніне тоқталды.

Мемлекет басшысы бұған дейін Ш.Мирзиёевпен Самарқандта 
өткен кездесуден соң өнеркәсіп, бизнес, энергетика, көлік, 
сондайақ ғарыш және туризм салаларындағы екіжақты байланыс 
айтарлықтай жандана түскенін айтты. Сонымен қатар, Нұрсұлтан 
Назарбаев көліктранзит саласындағы ынтымақтастықтың жандана 
түскенін, соның ішінде жүрдек пойызға арналған АстанаТашкент 
теміржол қатынасы, жаңа әуе жолы және автобус рейстері іске 
қосылғанын ерекше атап өтті.

Соңында Мемлекет басшысы «ЭКСПО2017» халықаралық 
көрмесіне Өзбекстанның кең ауқымда қатысуы жөнінде шешім 
қабылдағаны үшін Ш.Мирзиёевке алғыс білдіріп, бұл Өзбекстан 
Республикасына өзінің зор жетістіктерін бүкіл әлем алдында паш 
етуіне мүмкіндік беретініне сенім білдірді.

Мәжілісті ашқан облыс басшы
сы бұған дейін Қазақстан екі бірдей 
жаңғырту нәтижесінде зор жетістіктерге 
жеткенін атап өтті. Ал Мемлекет бас
шысы бұл жетістіктерді әрі қарай да
мыту үшін 2017 жылдың 31 қаңтарында 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
Жолдауын жариялады. Қырымбек 
Елеуұлы аталған Жолдаудағы бес 
басымдыққа тоқталып, үстіміздегі 
жылдың 3 ақпанында Елбасы Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында Жолдаудың 
нақты ісшараларын айқындап бер
генін, сондайақ 13 наурызда қазіргі 

басқару жүйесін жаңғыртуға бастай
тын «Конституцияға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заңға қол 
қойғанын еске салып өтті. «Бұл шара
лар еліміздің дамуына түбегейлі әсер 
ететін болады. Президент Әкімшілігі 
мен Үкіметтің ұсынысы бойынша 
аймақтарда Жолдау міндеттерінің орын
далуы барысы талқыланып отыратын 
болады» деді аймақ басшысы. 

Мұнан соң мәжілістің күн тәртібіне 
сәйкес, облыстық экономика және 
бюджетті жоспарлау басқармасының 
басшысы Сәуле Құлымбетова ҚР 
Президенті Жолдауының жүзеге асы
рылу барысы жайлы хабарлама жаса
ды. Қазақстанның үшінші жаңғыртуы 
жөніндегі 67 тармақтан тұратын жалпы
ұлттық ісшара бекітілді. Осыған сәйкес, 
облыста 24 тармақтан тұратын өңірлік 
ісшара қабылданды. Басқарма басшысы 

ондағы 12 тармақ бойынша ісшаралар 
ағымдағы жылдың өзінде жүзеге асыры
лып жатқанын атап өтті. Облыс әкімінің 
2017 жылға арналған ісшара жоспары 
тоғыз негізгі басымдықтан тұратынын 
айтқан С.Құлымбетова жылдың 
алғашқы екі айында облыстың макро
экономикалық көрсеткіштері бойын
ша оң теңденция сақталып отырғанына 
назар аударды. Өнеркәсіп орындарын
да 114 млрд теңгенің өнімі өндіріліп, 
өңдеу өнеркәсіпорындарында өсу бай
қалуда. Екі ай ішінде облыс экономи
касына 14,9 млрд теңгенің инвестиция
сы тартылды. Сондайақ 2 млрд теңгенің 
құрылыс жұмыстары жүргізілді. Жал
пы көлемі 4,5 млрд теңгені құрайтын 
ауылшаруашылық өнімдері өндірілді. 
Экономика салаларында 1262 жаңа 
жұмыс орындары құрылды. 

Облыс әкімі осы ретте барлық 

басқарма мен әкімдік Жолдау 
міндеттерін сапалы және уақытылы 
орындалуына аса мән беріп және оның 
жүзеге асыру барысы жайлы ай сайын 
есеп беріп отыруы тиіс екенін атап өтті. 

Мәжілісте облыстық экономика 
және бюджеттік жоспарлау басқармасы 
бас шысының орынбасары Әлия 
Жақыпбаева аймақта мемлекеттік 
жекеәріптестік аясындағы жобалардың 
жүзеге асырылу барысы жайын баян
дады. Облыста бүгінде мемлекеттік
жекеменшік әріптестік аясында 284 
балабақша жұмыс істеуде. Сондайақ 
аймақта жалпы құны 22 млрд теңгені 
құрайтын 15 жоба бойынша жұмыс 
жүргізілуде. Оның алтауы денсаулық 
сақтау, төртеуі мәдениет пен өнер және 
спорт салаларына қатысты. Сол 
секілді, автокөлік, энергетика 
салалары бойынша жобалар бар.  

Кеше облыс 
әкімі Қырымбек 

Көшербаевтың 
қатысуымен 

«Қазақстанның 
үшінші 

жаңғыруы: 
жаһандық 

бәсекеге 
қабілеттілік» атты 

Қр Президенті 
Жолдауының 

орындалуы тура-
лы мәжіліс өтті.

“АРАЛТұЗ” өніМі:
еЛу ПАЙЫЗЫ 
экСПоРТҚА

жолдау міндеттерінің 
жауапкершілігі зор

Өмір бар жерде өзгеріс бар. Бұл өзі тіршілік заңы. Нарық 
аз ғана жылдар ішінде жанжағымызға көп өзгерістер әкелді. 
Біздің қалаларымызды алайықшы. Әсіресе, орталықтары 
түрлітүске боянып, қырғауыл құстай сылаңдап шыға кел
ген жоқ па? Ал осы өзгерістердің түпнұсқасы шетелдерден 
келіп жатқаны түсінікті. Дәлірек айтқанда, нарыққа баяғыда 
көшкен елдер тіршілігіне еліктеудеміз.  Бұл жерде жақсы 
мағынада айтқымыз келеді. Біз олардың жақсыларын алмай, 
бай тәжірибелерінен көп нәрсе үйренбей, ісіміз алға баспасы 
белгілі. Бизнеспен айналысушылардың, коммерсанттардың 
шет жерлерде болып келгендері «болмасаң да, ұқсап бақ» 
дегендей, дәл сол жақтағылардай болмағанмен де, соған 
жуықтайтын қонақ үй, кафебар, мейрамхана, сән салоны 
секілді тағы басқа сауда және қызмет көрсету орындарын 

ашып тастады. Жалпы қай сала болмасын ғылым, өндіріс, 
медицина және басқалары жылдан жылға шетелдік техноло
гияларды кеңінен пайдалануда. 

Өзгерістер бізді асыраушы сала – ауыл шаруашылығында 
да, ауылдың өзінде де байқалуда. Бірақ, ол әлі біз күткендей 
дәрежеде емес. Оның да өзіндік себептері бар. Кезінде ауыл 
шаруашылығын реформалауда қателіктерге жол берілді. 
Елімізді азықтүлікпен қамтамасыз етушілерге несие алудың 
қиындығы көп болды. Өнімнің өзіндік құны қымбат, бағасы 
арзан, өткізуі қиын сияқты, тағы басқа себептері жетерлік. 
Тіпті керек десеңіз,  сол себептердің қатарында «біздің 
ағайын жалқау, бойкүйездігі басым, шаруаға қыры жоқ» де
ген уәж айтып, кінәлаушылар да табылып жатты. Рас, көбінің 

істің көзін таба алмай, нарықтық қатынастарға бейімделіп 
кетуі қиын тиіп жатқаны шындық. 

Иә, біз орыс, өзбек, неміс, корей секілді атабабамыздан 
отырықшы өмір сүріп келген ұлт емеспіз. Ондай ортаға 
бейімделгенімізге бар болғаны жүз жылдың шамасы. Әлі 
қанымызда отырықшылдық тіршілік психологиясы мықты 
қалыптаспаған. Шаруаны дөңгелетіп алып кете алмай жатқан 
себептердің бірі осы ма деп ойлауға тура келеді кейде. Сол 
себепті, бізге көп нәрсе үйрену керек, өйткені нарық есепті, 
үнем ділікті, ұқыптылықты сүйеді. Әйтпесе, біздің халық та
лантты, еңбекқор халық.  Өнер, білім, әдебиет пен спортта 
танылып жатқан тәрізді бұл саланы да жақсы иге ріп 
әкетері ақиқат. Сондықтан, отырықшылық психо
логияның мықты қалыптасуына ықпал жасау қажет. 
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Облыс әкімі мемлекеттік жеке-
әріптестікке айрықша мән беріп отыр-
ғанын, сол себепті бұл бағыттағы жұмыс-
тарға аса жауапкершілікпен қарауды тап-
сырды. 

Мәжілісте облыстық кәсіпкерлік  және 
туризм басқармасының басшысы Нұржан 
Өмірсерікұлы «2017 жылға арналған 
Қызылорда облысында  кәсіпкерлікті да-
мыту бойынша бірыңғай жол картасының» 
жүзеге асырылу барысы жайлы хабарла-
ма жасады.  Ол кәсіпкерлікті дамыту кар-
тасында белгіленген міндеттер бойын-
ша бірқатар аудан активтерінде арнайы 
талқылаулар болғанын баяндады. 

Облыс әкімі міндетті әлеуметтік меди-
циналық сақтандыру жүйесі енгізілер 
кезеңде өздерін жұмыспен қамтыған 
адамдардың және кәсіпкерлердің есеп-
ке алынуы аса маңызды шара екенін атап 

өтті. Осыған байланысты әрбір 
ауылдық округтің әкімі жаңадан 
кәсібін бастаған тұрғындардың 

тиісті мемлекеттік органдарға дер кезінде 
тіркелуін басты назарда ұстауы тиіс. 

Мәжілісте облыстық индустриялық-
инновациялық даму басқармасының бас-
шысы Ринат Сұлтангереев, облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасының бас-
шысы Бақыт Жаханов өздері басқаратын 
салалар бойынша Жолдау міндеттерінің 
орындалу барысы жайлы айтты. Р.Сұл-
тангереев бұрынғы бекітілген жобалардан 
бөлек жаңа жобалар бойынша жұмыстар 
жүргізіліп жатқанын жеткізсе, Б.Жаханов 
облыста экспортқа шығарылатын өнімдер 
үлесін арттыру бағытында жасалып жат-
қан жұмыстар жайын жеткізді. 

Облыс басшысы өндіріс  саласында 
бәсекеге қабілетті өндірістерді ашу, сон-
дай-ақ ауылшаруашылық өнімдерін өң-
деу, кооперативтер құру мәселесі үнемі 
күн тәртібінде болатынына назар аудар-
ды. 

Мәжілісте облыстық ішкі  сая сат бас-
қармасының  басшысы  Айдын  Қай руллаев  

Елбасы  Жолдауын ақпараттық-насихат-
тық талдау жұмыс тары туралы, Ситуа-
циялық орталық басшысы Индира Ақ-
жігітова цифрлық технологияны дамыту 
жөнінде, облыс әкімінің кеңесшісі Инди-
ра Ким «Жобаларды басқару кеңсесі» ту-
ралы хабарлама жасады.

Осы орайда Қырымбек Елеуұлы рес-
публикада ситуациялық орталықты алғаш 
болып енгізсек те, оның мүмкіндігін толық 
пайдаланбай жатқанымызға қын  жылыс 
білдірді. Енді бұл  салада алдағы тұрған 
міндет –  «Жобаларды басқару кеңсесін»  
құру. Мұндай кеңсені құру жаңа жобалар-
ды жүзеге асыруда өз тиімділігін берері 
анық. Ол үшін бұл салада жетістікке 
қол жеткізіп отырған Ресейдің Белгород 
облысының тәжірибелерінен үйренеріміз 
көп. Облыс әкімі осы бағыттағы жұмыс-
тарды жүргізуге жауапты тұлғаларға 
нақты тапсырмалар жүктеді.

Ы.ТҰРЛЫҒҰЛОВ.

2012 жылы жаңа инвестор келуіне байланысты кен орнында 
игілікті жұмыстар жүзеге асырылды. Әсіресе, 2013 жылы ауқымды 
жұмыстар атқарылды. “Аралтұз” акционерлік қоғамы өз қаражаты 
есебінен жаңа цех салды. Оған испан өндірісінің заманауи техно-
логиялары сатып алынып, жаңартылған желі іске қосылды. Бұл 
өз кезегінде 125 жұмыс орнының ашылуына мүмкіндік туғызды. 
Сондай-ақ, тұз қалталау цехы да барынша жаңартылып, ондағы 
Санкт-Петербург қаласынан шығарылған бес “Питпак” автоматы 
өнім көлемін арттыруға себін тигізді. 

Еліміздегідей сияқты соңғы жылдары айдынды Арал 
аумағында да өңдеу өнеркәсібі саласы қолға алынып, экономиканы 
әртараптандыру бағытындағы жұмыстар қарқынды жүргізілуде. 
«Аралтұз» кенішінің құрылуына негіз қалаған Аралдың тұзды 
көлдері ғасырға жуық жүйелі игеріліп, қазіргі таңда компания ас 
және техникалық тұз өндіруде. Сондай-ақ, мұнда халықаралық 
стандартқа сай ас тұзын полиэтилен қалталармен қаптайтын 
жаңа желілер іске қосылды. Жалпы, мемлекеттік индустриялық-
инновациялық бағдарлама аясында компания 2014 жылы 
еуропалық технологиялармен жұмыс жасайтын жаңа испан зауы-
тын пайдалануға беріп, нәтижесінде йод қоспасы мен тұздың тоғыз 
түрі өндірілуде.

Осылайша “Техникалық және ас тұзын өндіру” өндірісін 
жаңғырту жобасы іске қосылып, кәсіпорынға тұз өндіруге арналған 
құрал-жабдықтар шығарудан әлемдік көшбасшы болып саналатын 
“Construcciones Mecanicas J.SERRA, S.A.” компаниясының замана-
уи құрылғылары алынған. Сөйтіп, соңғы технологияларды пайда-
лану өндірістік шығындарды қырық пайызға азайтуға мүмкіндік 
берсе, жеуге арналған тұз өндіру айына он бес мың тоннаға дейін 
өскен. Бұл халықаралық стандарттарға сәйкес йод, тұз байыту және 
минералдардың жаңа жүйесі енгізілгендігінің нәтижесі.

Индустрияландыру бағдарламасының бірінші бесжыл дығын 
сәтті аяқтаған акционерлік қоғам екінші бесжылдыққа сенімді 
қадам басты. Ал, екінші бесжылдық 2015-2019 жылдар аралығын 
қамтиды. Қазіргі таңда «Аралтұз» компаниясы тұз өндірушілер 
арасында Қазақстанды тұтастай қамтуға, сонымен бірге Орталық 
Азия нарығына белсенді түрде енуге мүмкіндік беретін дилерлік 

желісі ең кең тараған кәсіпорын болып отыр. Мұнда 1200-
ден астам адам еңбек етуде десек, олардың 95 пайызы 
жергілікті тұрғындар.

Тұз өнімдерін өндіруден тәуелсіз мемлекеттер достастығы 
елдері арасында төртінші, өз елімізде бірінші орынды иемденіп 
отырған ең сапалы йодталған ас тұзын өндіретін «Аралтұз» 
акционерлік қоғамы аудан ғана емес, облыс экономикасының 
флагманы десек, қателесе қоймаспыз. Оған дәлел, қазіргі таңда 
компания өнімінің 50 пайыздан астамы шетелге экспортталатын 
болса, соңғы екі жыл бойы Ресей нарығының 10 пайызын жеңіп 
алған екен.

Компания қызметі бірінші кезекте өз клиенттерінің мүдде лерін 
барынша қанағаттандыруға бағытталған. Тұз қазу мен оны өңдеу 
бойынша республикада ең ірі кәсіпорын саналатын комбинат 
алдағы уақытта Сауд Арабиясы, Жапония, Қытай мемлекеттерімен 
іскерлік байланыс орнатуды жоспарлап отырған көрінеді.

– 2016 жылдың шілде айында кәсіпорында ас және техни калық 
тұз өндіретін екінші испан зауыты пайдалануға берілді. Соның 
арқасында ай сайын шығарылатын өнім 25 мың тоннаға дейін жет-
се, жаңа зауытқа 200-ден астам адам жұмысқа орналасты. Осы 
жобаның нәтижесінде ас тұзының ұсақтығы нөлдік, тегістелген 
өндірісі жеті есеге өсті. – Өнімдердің ауқымын кеңейтіп, өндірістік 
желісін сумен жабдықтау үшін де тұз түйір шіктері қолданылады, 
– дейді «Аралтұз» акционерлік қоғамының вице-президенті 
Нағашыбай Әуесханов.

Вице-президенттің айтуынша, акционерлік қоғамның өнді рісті 
әртараптандыру бастамасы аясында жылына 200 мың тонна өнім 
шығаратын кальцийлендірілген сода зауыты салынатын көрінеді. 
Бұл жоба да индустрияландыру картасына енген екен. Енді екінші 
бесжылдық аясында іске қосылмақшы. Жалпы, кальцийлендірілген 
сода өндірістің барлық саласында кеңінен қолданылатын және күн 
сайын ерекше маңызға ие болып келе жатқан өнім. Осы өнімді 
қазір ел нарығы 100 пайыз сырттан алып отыр. Сондықтан жоба 
бастамашылары оны жүзеге асыру үшін Қазақстан Даму банкінен 
бүгінде инвестиция тартумен айналысуда.

Тоқсан жылдан астам тарихы бар «Аралтұз» акционерлік 
қоғамы, бір сөзбен айтқанда, ауданның және аймақтың эконо-
микалық дамуына қомақты үлесін қосып отырған құрылым. 
Дәстүрге берік кәсіпорын 5 мыңнан астам халық тұратын тұзшылар 
ауылының тіршілік көзі болып қана қоймай, олардың әлеуметтік 
іс-шараларының бірден-бір қолдаушысы да. 

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

2 Сб
www.syrboyi.kz

АЙМАҚ
Сейсенбі, 28 наурыз 2017 жыл. №45

Оған қалай қол жеткізуге болады? Ел тұрғын-
дарын азық-түлікпен қамтамасыз етіп жатқан адам-
дар арасынан шағын топтар құрып, жыл сайын ше-
телдерде, оның ішінде ауыл шаруашылығы жоғары 
дамыған елдерде атқарылып жатқан жұмыстарды 
көріп, танысып қайтуына мүмкіндік жасалып 
тұрса, көп нәтижесі болар еді. АҚШ, Канада 
фермерлерінің шаруашылықтары, Израйльдегі ки-
буцилер, голлан диялық гүл өсірушілер, немістердің 
деревнялары, Болгария мен Венгрияның көк өніс 
алқаптары, Польшаның жеміс баулары, Австрия-
ның, Австралияның, Жаңа Зелландияның қой 
шаруашылықтары, жапон, корей күріш егістіктері 
секілді ауылшаруашылық секторында көрсетуге 
дүниелері жетерлік елдер бар. Бір-екі мысал 
келтіріп кетуге де болады. Жер көлемі біздің 
елдегі бір облыс аумағынан аспайтын Нидерлан-
ды елін алайық. Голландықтардың гүл өсіруден 
аты шыққанын бәріміз білеміз. Алайда, бұл елдің 
ауылшаруашылық өнімдерін экспортқа шығарудан 
әлем де екінші орын алатынынан көбіміз хабарсыз-
быз. Мұнда тіпті ауыл шаруа шылығы министрлігі 
де жоқ екен. Немесе соңғы жылдары аграрлық 
секторы мықты дамып кеткен Польша мемлекеті 
экспортқа жылына 25 млрд доллар көлемінде ауыл 
шаруашылығы өнімдерін шығаруда. Ал ол негізінен 
шағын шаруа шылықтар, жеке кәсіпкерлер күшімен 
жүзеге асуда. Сондай-ақ, шөл мен тастақты жер-
ге  бау, егін салған еңбекқор еврей халқы өнімдерін  
өздеріне де, өзгелерге де жеткізіп жатыр. Мұндай 
мысалдарды көптеп келтіре беруге болады. 

Еліміздің ауылшаруашылық  саласын дамыту 
мақсатында өзге  мемлекеттермен жоғары деңгейдегі 
қарым-қатынастар бола беретіні түсінікті. Олардың 
осы саладағы ғылыми жетістіктері мен тәжірибелерін 
үйренуге ғалымдарымыз да тоқтаусыз жұмыс 
жүргізе берері анық. Журналистеріміз осындай ел-
дерде болып, ондағы керемет дүниелерді түсіріп 
немесе суреттеп жеткізіп, мамандарын сөйлетіп, 
бейнесюжеттері мен мақалаларын халыққа ұсына 
берер. Бірақ, мұның бәрі шаруашылық жүргізіп 
жатқан адамдарымыздың сол дүниелерді өз көзімен 
көргендей болмайды. Сол себепті де олардың 

шетелдегі әріптестерінің жасап жатқан 
жұмысын көріп қайтуына мүмкіндік бер-
ген абзал. Ол үшін мемлекет арнайы 

бағдарлама қабылдап, оны Сыртқы 
істер министрлігі, Ауыл шаруашылығы 
министрлігі, Кәсіпкерлер палата-
сы секілді өзге де  тиісті құрылымдар 
бірлесіп атқаратын болса және мұндай 
жобаны кем дегенде бес жылдай жүзеге 
асыру белгіленіп, нәтижесі дұрыс 
сұралатын болса, жақсы із қалыптасар 
еді.

Егер осындай сапарлар жүзеге асып 
жатса, дамыған елдердегі ұқыптылықты, 
жинақылықты, тазалықты, үнемшілдікті, 
тәртіпті, еңбекқорлықты, қолдан жа-
салған сұлулылық пен әдемілікті, мәде-
ниеттілікті өз көзімен көріп, ерекше 
әсер алып, қатты қызығушылық таныт-
са, сонан кейін өзі тұратын үйіне, аула-
сына, қора-жайына, ауылына, жүргізіп 
жатқан шаруашылығына басқаша көз-
бен қарай бастар еді. «Мен неге сон-
дай бола алмаймын, адамның істегенін 
адам істей алады» деген жігерлену, алға 
ұмтылушылық, жаңа серпін пайда бо-
лар еді. 

Егер топпен аралатудың мүмкіндігі 
болмайды, қажеттілігі жоқ деп сана-
са, онда әр жердегі бір фермерге, бізден 
бір адамды бір апта не он күндей қонақ ету жолын 
қарастырған дұрыс болар. Осы оқуға барғандардың 
бір ай бойы шетелдіктердің үйінде қонақ болып, сол 
үйдің отбасы мүшесіндей тұратынын естіп жүрміз. 

Тағы бір назар аударарлық жайт,  шетелге 
шығушыларды міндетті түрде өзі айналысып жатқан 
жұмыс түрі бар шаруа шылықтарға, яғни қойшыны – 
қойшыға, күрішшіні – күрішшіге, бал арасын асы-
раушыны әріптесіне апару шарт емес. Әрине, дәл 
сондай жұмыс түрлерін көріп, тәжірибелерімен 

танысып жатса, артық болмас еді. Бірақ, ондай 
мүмкіндік туа бермесі анық. Тірліктің басқа түрін 
көрген адамға мүмкін жаңа ой келер, болмаса, ауыл-
дастарына кеңес беріп, оларды қызықтырып, сол 
іске жұмылдырар. 

Енді мұндай шараларға қаржы керек екені бел-
гілі. Қазір қаржы дағдарысының  әсері әлі сезі-
ліп тұр. Көптеген салаға қатысты қаржылық қыс-
қартулар болып өтті. Дегенмен де, біздің еліміздің 
болашағы үшін жүзеге асырылып жатқан жоба-
лар, мемлекеттік бағдарламалар жетерлік. Қырқына 

шыдағанда, қырық біріншісіне неге 
шыдамасқа? Бір жылда 200-300-дей 
қарапайым еңбек адамдарының шетелде 
болып қайтуын ұйымдастырып тұруға 
соншалықты мол қаржы кете қоймас. 
Ауыл шаруашылығын аралаған адамға 
қымбат қонақ үй, қымбат мейрамха-
на керек емес. Жоғарыда келтіргендей, 
үйінде болған бір-екі адамның кейбір 
шығындарын фермердің өзі-ақ көтеріп 
алуы мүмкін. Кім біледі, сол фермердің 
қонағына ықыласы ауып, таныстығы 
достыққа ұласып, еліне қайтқаннан 
кейін де шаруашылығын жүргізуге 
одан әрі көмегін жалғастырып жатуы да 
ықтимал. 

Адам жан-жағына қарамай, арала-
спай, өз көзімен көрмей көп нәрсені 
үйренбесі анық. Ондай сапарлардың 
нарыққа кеш араласқан бізге берері 
аз болмауы тиіс. Өйткені, ауылды 
көтеретін сол қарапайым адамдар емес 
пе? Тіпті пайда әкелмегеннің өзінде 
жергілікті табиғатқа сай тың идея-
лар туындауы мүмкін. Қысқасы, ауыл 
адамдарының шетелдік әріптестері 
жасап жатқан жұмыстарын, тұрмыс-

тіршілігін көріп, танысып қайтқанының зияны бол-
масы белгілі.  Бұл мақсатта Қазақстанда туып өскен, 
қазір тарихи отандарында өмір сүріп жатқан неміс, 
еврей, грек секілді, т.б. көптеген ұлт өкілдерінің 
көмегіне арқа сүйеуге болар еді. 

Тұрмыс әдемілігіне не жетсін! Осы орай-
да, тағы бір ой мазалайды.  Еуропа елдерін 
айтпағанда, көршіміз Ресейде үй шаруашылығын 
жүргізуге қажетті ақыл-кеңес қосатын түрлі-түсті 
безендірілген  «Сад и огород»,  «Мой прекрасный 

сад», «Ваши 6 соток», «Хозяйство» сияқты жур-
налдар, басылымдар көптеп шығады. Қазір ин-
тернет дамыған заман. Аталған басылымдардың 
интернеттік нұсқасы белең алып келеді. Міне, 
осыған ұқсас журнал және сайттардың қазақ тілінде 
де пайда болуына ынталандырулар,  тиісті  қолдау 
мен жеңілдіктер көрсетілсе дейсің. 

Осының бәрі ауыл мәдениетінің  артуына, ауыл 
келбетінің жақсаруына қарлығаштың қанатымен 
су сепкендей көмегі бола ма деген тілектен туып 
отырған пікірлер. Үнемшілдік, ұқыптылық, жи-
нақы лық, еңбекқорлық жағынан біздің ағайынның 
басқалардан кем болмағанын, сонымен бірге әр-
бір үй отбасылық бюджетін байыта түскенін қала-
ғандықтан осындай ойларды ортаға салуға тура 
келіп отыр. Қажет деп табатын тұстары болып 
қалар. 

Біз дамыған 30 елдің қатарынан табылуды мақсат 
тұтқан елміз. Ол үшін эконо микамыз мықты болуы 
тиіс. Ал ауыл шаруашылығы дамымай, ел эконо-
микасы түзелмейді.  Мамандар үш алып көршіміз 
–  Қытай, Ресей және Иран мемле кеттерінің сырт-
тан тасымалдап отырған азық-түліктерінің оннан 
бір бөлігін бере алсақ, шашетектен болатынымыз-
ды айтады. Сондықтан да ауыл шаруашылығын өз 
күшімізбен дамыта берудің барлық мүмкіндіктерін 
қарастыра берген артық болмас. Жоғарыда айтылған 
ойлар сондай мүмкіндіктердің  бір нұсқасы ғана. 

Мемлекет басшысы «Қазақстанның үшінші жаң-
ғыруы: Жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жол-
дауында ауыл шаруашылығын әртарап тандырып, 
2021 жылға қарай азық-түлік тауары экспортын 40 
пайызға көбейту туралы тапсырма қойып отыр. Со-
нымен бірге, елдің ішкі жалпы өніміндегі шағын 
және орта бизнестің үлесін 2050 жылға қарай 50 
пайыз болуын қамтамасыз ету туралы міндеті тұр 
алдымызда. Ауылдық жерде де, қалалық жерде де 
шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға берілетін 
несие көлемі өсіп отыр. Шағын кәсіпкерлікті, жеке 
қожалықтарды дамытуға жақсы мүмкіндіктер бері-
луде. Қалай болғанда да, елімізде шағын және орта 
кәсіпкерліктің, сол секілді фермерлік үрдістің дами 
беруі үшін жұмыс жүргізе беруіміз қажет. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

фермерге пәрмен керек
немесе өмірден өзімізге не аламыз?

«аралтұз» өнімі:
ЕлУ пайыз экспортқа

ЖОЛДАУ мІнДеТТерІнІҢ
ЖАУАпкерШІЛІгІ ЗОр

     брифинг

Ауа райының жылынуы улы жәндік-
тердің, оның ішінде кененің оянуына сеп бо-
латыны белгілі.  Ал оның салдарынан түрлі 
вирусты аурулардың кеңінен таралатыны 
анық. Әсіресе, кенеден келер кесел түрлері 
өрши түспек.  

Ұ.Аханаеваның айтуынша, өткен 
жылы облыста Конго-Қырым гемор рагия-
лық қызбасы ауруынан эпизоотолого-
эпидемиялық ахуал күрделі болған. Бұған 
ауа райының ерте жылынуы өз әсерін 
тигізіп, кенелердің белсенділігінің ерте ба-
сталуына мүмкіндік берген.  Сол себепті 
де есепті кезеңде кенелеу, кенеден зардап 
шегу, ауруға шалдығу көрсеткіштері арт-
қаны белгілі болды. Атап айтқанда, 2016 
жылы өңірде кене шағу жағдайлары бой-
ынша 1612 адам медициналық көмекке 
жүгініп, 38-і ауруханаға жатқызылған. 
Оның ішінде 17 адам Конго-Қырым қанды 
қызбасына күдікті болып, 5 науқастың ди-
агнозы эпидемиологиялық, клини калық 
және лабораториялық жолмен нақтыланған. 
Қуанарлығы, өткен жылы аталған аурудан 
өлім-жітім фактісі тіркелген жоқ. 

– Облыста зоолого-паразитолог маман-
дарының болжамына сәйкес, ағымдағы 
жылы иксодты кенелердің сан көрсеткіштері 

жоғары болуы мүмкін. Өйткені, аудандарда 
жеке шаруа қожалықтары көбеюде, яғни, 
кенелердің асыраушысы болып табыла-
тын мал басының өсуі иксодты кенелердің 
кеңінен таралуына ықпал етеді. Соны-
мен қатар, елді мекендер төңірегіндегі 
үлкен құмтышқан шоғырлары жанданып, 
кеміргіштердің көптеп қоныстана баста-
уы да кенелердің өсіп-өнуіне өте қолайлы 
жағдай туғызады, – дейді Ұ.Аханаева.

Осыған орай ағымдағы жылы аталған 
аурудың алдын алу, індетке қарсы ша-
раларын күшейту мақсатында облыстық 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
департаментінің ұйымдастыруымен ау-
қым ды шаралар атқару жоспарланған. 

Бүгінде облыс көлемінде Конго-Қырым 
қанды қызбасынан қолайсыз 117 елді ме-
кен анықталды. Мәселен, Арал ауданын-
да 26 елді мекен нақтыланса, Қазалыда 
– 12, Қармақшыда – 12, Шиеліде – 28, 
Жаңақорғанда – 17, жалпы барлық аудан-
дар мен қалада анықталған. Осыған сәйкес 
кенеге қарсы залалсыздандыру, өңдеу 
жұмыстары облыс көлемінде ағымдағы 
жылдың сәуір айының 10-нан басталады деп 
күтілуде. 

Ұ.Аханаеваның айтуынша, бүгінде 
кенелердің зақымдануы артқан, яғни улы 
кенелер саны өсуде. Мәселен, 2015 жылы 
кенелердің зақымдануы, яғни, улы кене-
лер саны 3,6 пайызды құраса, 2015 жылы 
бұл көрсеткіш 6,1 пайызға жеткен. Осы 
орайда мамандар тұрғындарға аса сақ бо-
луды ескертеді. Өңдеу жұмыстары кезінде 
тұрғындардан мал қораларын тазалап, мал-
дарын қорада ұстау қажеттігін, сонымен 
бірге мал қорада, далада жүргенде барынша 
ұзын жең, жабық киім кию керектігін айта-
ды. Оған қоса, киімдердің түсі ашық болу-
ына көңіл бөлу керектігін ескертеді. Себебі, 
ашық киімнен кене тез байқалады. Дене-
ге жабысқан жағдайда кенені жалаң қолмен 
жұлып алмаған жөн. Егер кене жабысқаннан 
кейін дене қызуы көтерілсе, не қалтырап, 
басы ауырса, дереу дәрігерге қаралу қажет.

Айнұр БАТТАЛОВА,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет). 

КЕНЕГЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР КЕҢІНЕН ЖҮРГІЗІЛЕДІ

Мұздың жүруі наурыздың алғашқы 
күнінен  басталды. Қыс бойы Жаңақорған 
ауданы аумағында мұз болмады. Шиелінің 
Жөлек елді мекенінен Аралға дейін 20 сан-
тиметр, солтүстік аудандарда 50-70 сан-
тиметрге дейінгі қалыңдықта мұз қатты.  
Қызылорда қаласы мен  Сырдария, Жалағаш 
аудандары аумақтарында  ешқандай төтен-
ше жағдай туындаған жоқ. Су тасқынының 
алдын алу шаралары толық көлемде атқа-
рылды. 

Наурыздың 11-нен бастап  «Шардара» 
су қоймасынан төменгі ағысқа секунды-
на 1200 текше метр су жіберіле бастады. 
Облыс аумағына наурыздың 14-і мен 18-і 
аралығында секундына 840-1100 текше 
метр ге дейін су келіп түсті.

Сол уақытта күн суытып, өзен арна-
ындағы қалың мұз кептеліс туғызды. 
Осының салдарынан Қармақшы ауданынын-
дағы кейбір елді мекендер тұсында су 
деңгейі көтерілді. 

Нақты айтқанда, 18 наурыз күні Абы-
ла елді мекені тұсында су жайылып, 
Қармақшы ауылдық округі, Абыла елді 
мекені тұрғындарының кезекпен өріске 
жайылатын 497 бас уақ малы қайтар жол-
да су қоршауында қалған. Наурыздың 18-
19-ы күндері 469 бас мал қауіпсіз жерге 
шығарылды. Оның 402-сі «Қазавиақұтқару» 
АҚ тікұшағымен құтқарылды. Оқиға ор-
нында 28 бас уақ мал суда қалды.   

«Оң жағалау каналының» Дүр Оңғар 
елді мекені тұсындағы қорғаныс бөгеттеріне 

облыстық жұмылдыру дайындығы басқар-
масының 4 жүк көлігі, 2 жүк тиегіш техни-
касы, 10 адам жұмылдырылып, каналдың 
қорғаныс бөгеті нығайтылды. Мұз жүру 
кезінде кептеліс болмау үшін 21  наурыз күні 
Төребай би ауылдық округі мен «Қорқыт 
ата» разъезінің тұсында мамандандырылған 
мекеме мұзды жарды.

Дегенмен, 23 наурыз күні Қармақшы ау-
данына қарасты «Қаражаға» учаскесіндегі 
«Вахид» шаруа қожалығына барар жол-
ды су басып қалғаны анықталды. Ертеңіне 
авариялық құтқару жасағының, аудандық 
төтенше жағдайлар бөлімінің маманда-
ры 10 бас сиыр, 4 бұзауды қауіпсіз жерге 
шығарды. Сол жерде 5 бас ірі қара суға кет-
кен. 

Қазалы ауданының шекарасына мұз 
23 наурыз күні келіп кірді. «Басықара» 
су торабынан 3 шақырым жоғары орна-
ласқан «Балшықсай» учаскесінде 26 нау рыз 
күні мұз кептелісі салдарынан су деңгейі 
көтерілді. Оқиға орнынан 15 адам қауіпсіз 
жерге көшірілді. Осы су торабынан 3 
шақырым төмен жатқан «Шортай» учаскесін 
су басып, жеке шаруа қожалығының 32 бас 
ірі қара малы мен 19 жылқысы қауіпсіз жер-
ге көшірілді. Абай елді мекені тұсында 
да осындай жағдай орын алып, аудан 
орталығымен жол қатынасын байланысты-
ратын қалқымалы көпірдің алынып тасталу-
ына байланысты 15 адам Қазалы қаласына 
қарай қайықпен өткізілді. «Кұмжиек» учас-
кесіндегі жайылымдықтан барлығы 8 адам 

тікұшақпен аудан орталығына, 1 науқас 
бала анасымен Қазалы аудандық аурухана-
сына жеткізілді.

Кептелісті ыдырату үшін 25-26 наурыз 
күндері «Басықара» су торабының тұсында 3 
рет мұз жару жұмыстары ұйымдастырылды. 
Кешкі сағат 18.30-да  мұз су торабынан 
төменге жүріп, су деңгейі 15 сантиметрге 
төмендеді.

Қазалы ауданы бойынша 3 ауылдық 
округтегі елді мекенді су басу қаупі төнуіне 
байланысты аудан әкімінің шешімімен 
табиғи сипаттағы төтенше жағдай жария-
ланды. Қазір, яғни 27 наурыз күні мұз Арал 
ауданының Қызылжар елді мекені тұсынан 
өтуде. Бүгін «Ақлақ» су торабына жетеді. 
Арал аудан әкімдігі, су шаруашылығы, 
облыстық төтенше жағдайлар департаменті 
мамандары – барлығы 32 адам, 11 техника 
өзен бойына кезекшілік ұйымдастырып, мо-
ниторинг жұмыстарын жүргізуде. Жағдай 
толық бақылауда, елді мекендерді су басу 
қаупі жоқ.

Қазіргі уақытта су жайылуы салдары-
нан Қармақшы және Қазалы аудандарын-
да орын алған жағдайдан соңғы шығын 
көлемі анықталуда. Құзырлы органдар су 
алуы бейім аумақта орналасқан малшыларға 
бірнеше мәрте ескерту жасаған. Қолдарына 
су басу қаупі туралы хабарлама берген. 
Қожалық иелерінің ескертуді елемегенінің 
салдары мал шығынына әкеп соқты. Ма-
мандар «күзден бастап өзенді бойлай орна-
ласқан қыстақтар мен малшыларды ара-
лап, арнайы ескерту жасағанмен, олар 
қауіпсіздік шараларына мән бермейді»  деп 
алаңдаушылық білдірді. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

СЕҢ КөШІ «АҚЛАҚҚА» ЖАҚЫН ҚАЛДЫ
Өңірлік коммуникациялар қыз метін де облыстық төтенше жағдайлар депар

таментінің бастығы О.Бержанов, жұмыл дыру дайындығы басқармасының басшысы 
С.Сермағамбетов, «Қазсушар» РМК облыстық филиалы басшысының орынбасары 
Ж.Ерназаров журналистерге арнап брифинг өткізіп, Сырдария өзеніндегі мұз жүру 
науқанының барысымен таныстырды.

Қызылорда облысының Өңірлік коммуни кациялар қызметінде өт кен 
брифингте об лыс  тық тұтыну шылардың құқықтарын  қор ғау департаменті 
басшысының  орын  ба сары Ұлбосын  Аханаева КонгоҚырым гемор рагия лық 
қызбасының эпидахуалы, алдын алу шаралары туралы айтып берді.

Аймақ диқандары жылма-жыл гектар 
түсімділігін арттырып,  мол өнім жинау-
да.  Барлық ауыл  шаруашылығы тауарын 
өндірушілерінің алдында  жиналған  мол  
өнімді  сақтау және өңдеу мәселесі әрдайым 
күн тәртібінде тұр. Астықтың өзімізде 
сақталып-өңделуі оның тиімділігін көрсетіп 
келеді.

Облыстың  ауыл  шаруашылығы  
 та уар ын  өндірушілері  мен  астық  қабыл-
дау  кәсіпорындарының  алдында  тұрған  
басты  міндет – жиналған  астықты  ҚР 
2001 жылғы 19 қаңтарда шыққан №143 сан-
ды «Астық  туралы» Заңының  талаптары-
на  сәйкес  сақтау,  өңдеу  және  қажетті  
жеріне  сапалы  етіп  тиеп,  жөнелту. Ал  
шаруашылық  құрылымдарының  астық  
және тұқым сақтайтын қоймалары заң та-
лаптарына сай болуы керек.

Облыстан  тыс  жерлерге  астық өнім-
дерін тасымалдау уақытында заңсыз 

әрекеттердің алдын алу үшін ҚР «Астық  
туралы»  Заңының  8-бабының  2-ші және  
9-баптары 3-ші тармақшасында көрсетілген 
талаптар толық орындалуы, астық өнімдерін 
экспортқа шығару барысында және об-
лыстан тыс жерлерге жөнелткенде астық 
шығаратын мекемелердің құжаттарының 
нормативтік талаптарға сай болуы және 
көлік құралдарының құжаттарының дұрыс 
болуы міндетті.

Астықтың сапасына сараптама жаса-
уды (8-бап) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен ак-
кредиттелген зертханалар жүзеге асырады. 
Астық сапасының паспортынсыз, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңдарына 
сәйкес талап етілетін өзге де құжаттарсыз 
экспорттау мен импорттау кезінде астық 
сатуға жол берілмейді.

Қазақстан  Республикасы  «Астық  
 туралы» Заңының 39-бабына сәйкес астық 

қабылдау кәсіпорны астықты сақтауға 
қабылдағанын растайтын астық қолхатын 
береді. Осы Заңның 39-1-бабының 1-тар-
мағына сәйкес Астық қолхаты сапасы бой-
ынша бір тектес әрбір астық партиясына 
беріледі. Заңның 40-бабына сәйкес астық 
қолхатын ұстаушының астық қабылдау 
кәсіпорнында сақтаулы астыққа астық 
қолхатында көрсетілген көлемде билік ету-
ге құқы бар.

Астық  мониторингі  облысымыздың  
барлық  аудандары  мен  Қызылорда  қала-
сында  «Астық  туралы»  Заңның  талапта-
рына  сәйкес  жүргізілуі  керек. 

Ғабит ЫБЫРАЙ,
облыстық аумақтық 

инспекциясының 
мемлекеттік астық

инспекторы.

«астық тУралы» заҢ талабы
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«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының  2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ 
кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Респу-
бликасы 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңының 20-бабының 23-15) тармақшасына  және «Жасыл екпелерді күтіп-ұстау 
және қорғау, қалалар және елді мекендердің аумақтарын абаттандырудың үлгі қағидаларын бекіту туралы Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы  20 наурыздағы № 235 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 23 қарашадағы 
№ 483 бұйрығына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Мыналар:
1) Осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау 

қағидалары;
2) Осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес Қызылорда облысындағы қалалар мен елді мекендердің аумақтарын 

абаттандырудың қағидалары бекітілсін.
2. «Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау, қалалардың және елді мекендердің 

аумақтарын абаттандырудың қағидаларын бекіту туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2015 жылғы 23 
қарашадағы № 314 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5268 нөмірімен тіркелген, 2015 
жылғы 19 қырқүйектегі облыстық «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газетерінің № 140-141 жарияланған) 
шешімінің күші жойылды деп танылсын.

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

Қызылорда облыстық мәслихатының
2017 жылғы __  _____№ __ шешіміне

1 - қосымша 

ҚЫзЫЛорДА оБЛЫсЫнЫң жАсЫЛ ЕкпЕЛЕрДІ күтІп-ұстАу жәнЕ ҚорғАу ҚАғиДАЛАрЫ

1-тарау. жалпы ережелер

1.Осы Қызылорда облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидалары (бұдан әрі Қағидалар) 1999 
жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім), 2003 жылғы                              20 
маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне, 2007 жылғы                     9 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Экологиялық кодексіне, «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы               16 шілдедегі «Қазақстан 
Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» (бұдан әрі – Заң), 2001 жылғы 23 
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» заңдарына 
және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленді.

Қағидалар бұрыннан бар жеке тұрғын үй, азаматтардың саяжай учаскелеріне және мемлекеттік орман қоры 
учаскелеріне және республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға қолданылмайды.

2. Қағидалар Қызылорда облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау саласындағы тәртіпті 
айқындайды және қатынастарды реттейді.

3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 
1) абаттандыру – сол немесе өзге аумақты құрылыс және мақсаты бойынша қалыпты пайдалану үшін жарам-

ды жағдайға келтіру, халықтың дені сау, жайлы және мәдениетті өмір сүру жағдайын жасау мақсатында жүзеге асы-
рылатын жұмыстардың (аумақтарды инженерлік дайындау, жолдарды салу, коммуникациялық желілерді және сумен 
жабдықтау, кәріз, энергиямен жабдықтау құрылыстарын дамыту бойынша) және іс-шаралардың (аумақтару тазалау, 
құрғату және көгалдандыру, микроклиматты жақсарту, ауа бассейнін, ашық су айдындары мен топырақты ластану-
дан қорғау, санитариялық тазалау, шу деңгейін азайту бойынша ) жиынтығы;

2) ағаштарды кесу – «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – 
Рұқсаттар туралы Заң) 2–қосымшасының 159–тармағына сәйкес уәкілетті органның рұқсаты бойынша жүзеге асыры-
латын ағаштарды кесу (қайта отырғызу) бойынша жұмыс;

3) ұшарбасты қалыптастыру – белгілі бір эстетиқалық түр беру және жасыл екпелерді жасарту мақсатында 
олардың солып қалуына әкеп соқтырмайтын, пішіндеуге келетін бұтақтар мен өркендерді, жекелеген ағаштарды, 
бұталарды және жолдағы екпелерді кесу.

4) дендрологиялық жоспар – құрылыс салу аймағын ескере отырып көкжелектердің, алаңқайлардың, жолдардың, 
су айдындарының ашық учаскелерімен үйлесімділікте өсіп тұрған және отырғызылуы жоспарланып отырған ағаш-
бұтақ өсімдіктерінің жасыл екпелерінің сандық және түрлік құрамы көрсетілген жасыл екпелерді отырғызу жоспары;

5) жалпыға ортақ жерлер – алаңдар, көшелер, тротуарлар, өтпе жолдар, жолдар, жағалаулар, саябақтар, 
скверлер, қала ормандары, бульварлар, су айдындары, жағажайлар, зираттар және халықтың мұқтаждықтарын 
қанағаттандыруға арналған өзге де объектілер (жалпыға ортақ инженерлік жүйелер) орналасқан және оларға 
арналған жерлер;

6) жасарту – қаңқалы және жартылай қаңқалы бұтақтарды қатты қысқарту, өркендерді сирету және реттеу, бас 
жағы мен бұталардың құрғау салдарынан өзінің декоративтік сапасын жоғалтқан, сау діңді және сүңгекті жасарту 
үшін жарамды ересек ағаштардың кемінде 3,5 метр биіктіктегі діңдерін кесу;

7) жасыл алқап – түрлік құрамына қарамастан кемінде 0,125 га аумақта кемінде 50 дана ағашы бар 
көгалдандырылған аумақ;

8) жасыл екпелер – азаматтық заңнамаға сәйкес жылжымайтын мүлік болып табылатын және қаланың бірыңғай 
жасыл қорын құрайтын табиғи өскен және жасанды егілген ағаш бұтақты және шөпті өсімдіктер;

9) жасыл екпелерді жою – жасыл екпелердің өсуінің тоқтауына әкелетін зақымдану;
10) жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау – жасыл екпелерді, көгалдандырылған аумақтар мен жа-

сыл алқаптарды құруға, сақтауға және өсіруге (оның ішінде кесілген жасыл екпелерді өтемдік қалпына келтіруге) 
бағытталған құқықтық, әкімшілік, ұйымдастырушылық және экономикалық шаралар жүйесі;

11) жасыл екпелерді сақтау – абаттандыру және құрылыс жұмыстарының нүктесіне түсетін, аса құнды 
екпелердің тұқымдарын сақтауға бағытталған іс-шаралар кешені;

12) жасыл екпелерді орман-патологиялық зерттеу зиянкестердің (жәндіктердің) болуын арнайы зерттеу, ауру 
белгілері мен ошақтарының болуын, діңдерде, тамыр жүйесі мен ұшарбаста зең ауруларымен (паразиттермен) 
зақымдану белгілерінің болуын анықтау. Егер екпелердің                50 (елу) % – дан астамы аурулардан зақымданған 
болса, олар міндетті түрде кесілуі тиіс.

13) жасыл екпелерді түгендеу (тал басын санау) – қөгалдандыру объектілерінің сандық және сапалық сипатта-
маларын толық көрсете отырып, оларды есепке алу жөніндегі іс–шаралар кешені, сондай-ақ жоспарлы негізде әрбір 
көгалдандыру элементін графикалық бейнелеу;

14) жасыл екпелер тізілімі – жасыл екпелердің типтері, түрлік құрамы, алаңының көлемі, жай-күйі және орна-
ласуы туралы деректер жиынтығы;

15) жеке тұрғын үй – үй маңындағы учаскеде орналасқан және шаруашылық пен басқа да құрылыстармен және 
жасыл екпелермен бiрге азаматтың меншiгiндегi жеке (отбасымен) тұруға арналған үй;

16) көгалдандырылған аумақ – табиғи жолмен өнiп шыққан өсiмдiктер орналасқан, жасанды жолмен жасалған 
бау-саябақ кешендерi және объектiлер, бульварлар, скверлер, көгалдар, гүлдер орналасқан жер учаскесі;

17) күтіп-баптау– өсімдіктердің жерасты бөлігін және топырағын күтіп-баптау (қоректендіру, суару, қопсыту 
және өзге де іс-әрекеттер);

18) өтемдік отырғызу жоспары – отырғызудың сандық бөлігін, тұқымдық құрамын, көлемін, күнтізбелік 
мерзімін, сонымен қатар жоспарлы негізге орайластырылған отырғызуды орналастырудың графикалық схемасын 
қамтитын кесуге, санитариялық кесуге ұшыраған ағаштарды отырғызу жоспары;

19) өтемдiк отырғызу – уәкілетті орган дендрологиялық жоспарға сәйкес айқындаған арнайы учаскелерде 
кесілген ағаштардың орнына отырғызу;

20) өтпе жол – тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарға, мекемелерге, кәсіпорындарға, шағын аудандар, орам-
дар, елді мекендер ішіндегі құрылыс объектілеріне көлік құралдарының кіруін қамтамасыз ететін жол элементі;

21) санитариялық кесу – авариялық жағдай туғызатын (электр беру желілерінде, газ құбырларында жатқан, 
ғимараттардың жамылғысын зақымдайтын, жол қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін), ауырған, құрғай 
бастаған, құрғақ және зақымданған бұтақтарды кесу;

22) тротуар – жаяу жүргіншілердің жүруіне арналған, жолдың жүру бөлігімен шектесетін немесе одан көгалмен 
немесе арық жүйесімен бөлінген жолдың элементі;

23) уәкілетті орган – коммуналдық шаруашылықты реттеу саласындағы функцияларды жүзеге асыратын 
жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі;

24) ұйым –жасыл желектерді күтіп-ұстау және қорғау саласында маманданып жүрген жеке немесе заңды тұлға;

25) шағын сәулеттік нысандар – декоративтік сипаттағы және іс жүзінде пайдаланылатын объектілер (мүсiндер, 
субұрқақтар, барельефтер, гүл құмыралары, павильондар, күркелер, отырғыштар, құтылар, балалар ойындары және 
ересектердiң демалысына арналған жабдықтар мен конструкциялар);

26) іргелес аумақ – ғимараттар, құрылыстар, қоршаулар, құрылыс алаңшаларының, сауда, жарнама 
объектілеріне және заңды немесе жеке тұлғалардың балансындағы, меншігіндегі, иелігіндегі, жалға алуындағы басқа 
объектілер шекараларына тікелей (периметрі бойынша 5 метр шекарадағы) жанасып жатқан аумақ.

2-тарау. жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау

1-параграф. жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау шаралары

4. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерінде және республикалық және жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарда, жеке тұрғын үй және жеке меншік қосалқы шаруашылық аумақтарында өсетін жасыл екпелерді 
қоспағанда, барлық жасыл екпелер аталған учаскелерде қалалар мен елді мекендердің қоғалуы тиіс бiрыңғай жа-
сыл қор құрады.

5. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің көгалдандырылған аумақтарын дамыту дендрологиялық жоспарға 
сәйкес жүргізіледі.

6. Аумақтарды көгалдандыру бойынша барлық жұмыс түрлерi бекітілген жобалар бойынша орындалады. 
Көгалдандыру және абаттандыру бойынша жұмыстарды жүргiзу кезiнде орындалатын жұмыстардың сапасына және 
олардың бекiтiлген жобаға сәйкес келуіне Заңға сәйкес авторлық қадағалау жүргізіледі.

7. Жасыл екпелерді күтіп-ұстау көгалдандыру бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін қамтиды:
1) Жасыл екпелерді отырғызу;
2) ағаштардың діңгек қуысын орнатумен қыртыстарды қопсыту, ағаштарды ақтау, жасыл қоршамды қию, 

ағаштардың діңін көтеру, ағаш өскіндерін жою;
3) гүлзарлар, көгалдарды орналастыру, арамшөптерді отау, шөптерді шабу, қысқы кезеңде раушан гүлдерін жа-

уып ұстау;
4) бүкіл вегетациялық кезең бойы жасыл екпелерді суару;
5) авариялық, құрғаған, жасамыс ағаштарды және бұталарды санитариялық кесу, ұшарбасты қалыптастыру;
6) тыңайтқыштар салу;
7) жасыл екпелердің зиянкестерімен және ауруларымен күресу.
8. Жасыл екпелерді қайта отырғызу жыл ішінде арнайы қайта отырғызу технологиялары сақталған жағдайда 

жүзеге асырылады. Жапырақты және қылқан жапырақты ағаштардың тиімді ұласып өсуі мақсатында оларды күз 
түскен кезеңнен бастап көктемнің бас кезіне дейін отырғызу ұсынылады.

9. Ағаштарды жасарту және қалың өскен ағаштарды сирету жұмыстары вегетация басталғанға дейін немесе 
күздің соңында жүргізіледі.

10. ұрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде осы учаскеде сақтауға жататын барлық екпелер олардың 
тиімді қорғалуын қамтамасыз ететін арнайы қорғаныш қоршауларымен механикалық және өзге де зақымданулардан 
қорғалады.

11. Құрылыс салуға немесе басқа да жұмыстар жүргiзуге бөлiнетін учаскелерде жасыл екпелерді сақтау мүмкiн 
болмаған жағдайда, ағаштарды кесу Рұқсаттар туралы Заңға сәйкес уәкілетті органның келісімі бойынша жүргізіледі.

12. Қоршаған ортаны қорғау және қалпына келтіруді 2007 жылғы                           9 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес азаматтар, лауазымды және заңды тұлғалар жүзеге асырады.

13. Жасыл екпелердің барлық түрі есепке алынады.
14. Жасыл екпелерді есепке алу осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасыл екпелер тізіліміне 

енгізілетін, есепке алу объектісінің шекарасында орналасқан жасыл екпелерді түгендеу және орман- патологиялық 
зерттеу арқылы жүзеге асырылады.

15. Уәкілетті орган жасыл екпелер тізілімін және оларды есепке алуды жүргізеді.
16. Жасыл екпелерді есепке алу нәтижесін көрсететін құжат ресімделген түгендеу және орман-патологиялық 

зерттеу материалдары, сондай-ақ дендрологиялық жоспар болып табылады.
17. Жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау бойынша жұмыстарды, сондай-ақ жалпыға ортақ жерлердегі жа-

сыл екпелерді түгендеу және орман- патологиялық зерттеу жүргізуді ұйымдар жүзеге асырады.
18. Уәкілетті орган жасыл екпелерді түгендеу және орман- патологиялық зерттеу материалдарының көшірмесін 

жасыл қормен жұмыс істеу кезінде ұсыным ретінде пайдалану үшін тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің әкімі аппа-
ратына жібереді.

19. Қалың өскен жасыл екпелер өздігінен құлаған кезде жасыл екпелерді қалпына келтіру уәкілетті органнын 
бекітілген дендрологиялық жоспарына сәйкес жергілікті бюджет есебінен жүргізіледі.

2-параграф. Ағаштарды кесу (қайта отырғызу), санитариялық кесу

20. Ағаштарды кесу (қайта отырғызу) мынадай:
1) бекітілген және келісілген қала құрылысы құжаттамасында көзделген құрылыс объектілерін орналастыру 

үшін жағдайлар жасалуын қамтамасыз ету;
2) инженерлік абаттандыру объектілеріне, жерүсті коммуникацияларына қызмет көрсету;
3) авариялық және төтенше жағдайларды жою, оның ішінде инженерлік абаттандыру объектілерінде жою;
4) жасыл екпелердің сапалық және түрлік құрамын жақсарту қажеттігі;
5) адамдардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігіне қатер тұғызатын, сондай-ақ жеке және заңды 

тұлғалардың мүлкіне залал келтіретін ескі екпелерді санитариялық кесу жағдайларында жүзеге асырылады.
21. Жалпыға ортақ жерлердегі және ғимараттарға, құрылыстарға, көп қабатты тұрғын үйлерге іргелес 

аумақтардағы желдің және табиғи сипаттағы өзге де жағдайлардың, жол-көлік оқиғаларының нәтижесінде ағаштар 
авариялық құлаған жағдайда құлаған ағаштарды жинауды, құлаған жерлерді уақтылы санитариялық тазалауды және 
ағаш қалдықтарын шығаруды қызмет көрсететін учаскелер бойынша ұйымдар жүзеге асырады.

22. Жалпыға ортақ жерлердегі ағаштарды кесуді (қайта отырғызуды) уәкілетті органның рұқсатымен осы жер 
учаскесінде қызмет көрсететін ұйымдар жүргізеді.

23. Жалпыға ортақ жерлердегі ағаштарды санитариялық кесуді уәкілетті органның келісімімен осы жер 
учаскесінде қызмет көрсететін ұйымдар жүргізеді.

Ағаштардың өздері, сондай-ақ олардың бұтақтарының құлауы адамдардың өмірі мен денсаулығына, ғимараттар 
мен үй-жайлардың, коммуникациялардың зақымдалуына, жол қозғалысы (оның ішінде жол жүру белгілерін жау-
ып тұрса) қауіпсіздігіне қауіп төндіретін төтенше немесе апатты жағдайлардың туындауы мүмкін жағдайларда 
ағаштарды кесу уәкілетті органның келісімінсіз жүргізіледі. 

24. Ағаштарды санитариялық немесе мәжбүрлі кесу фактісі төтенше жағдайлар органдарының құтқару 
қызметінің куәландыру актісімен айғақталады, келіннен уәкілетті органға хабарланады.

25. Ағаштарды кесу (қайта отырғызу) кесілген ағаштардың орнына жеке және заңды тұлғалардан өтемдік 
отырғызу туралы кепілхат ұсынылған жағдайда уәкілетті органның рұқсаты бойынша жүзеге асырылады.

3-параграф. Ағаштарды өтемдік отырғызуды жүргізу тәртібі

26. Ағаштарды қалпына келтіру арнайы учаскелерде қаланың немесе елді мекеннің өтемдік ағаш отырғызу жо-
спарына сәйкес, қажет болған жағдайда жерін құнарлы топыраққа ауыстыра отырып жүргізіледі.

27. Өтемдік отырғызу ағашты кесуге мүдделі болған азаматтар мен заңды тұлғалар есебінен жүргізіледі.
28. Ағаштарды кесу және санитариялық кесу кезінде ағаштарды өтемдік отырғызу ағаш көшеттерін отырғызу 

жолымен жүргізіледі.
29. Уәкілетті органның рұқсаты бойынша ағаштарды кесу кезінде қалпына келтірілетін ағаштарды өтемдік 

отырғызу бес есе көлемде жүргізіледі.
Заңды және жеке тұлғалар ағаштарды қайта отырғызған кезде өтемдік отырғызу жүргізілмейді.
30. Қайта отырғызулар ағаштардың солып қалуына әкеліп соққан жағдайда, бес есе көлемдегі өтемақы 

белгіленеді.
31. Ағаштарды өтемдік отырғызуды заңды және жеке тұлғалар өздерінің жеке меншік жерлерінде немесе 

маңындағы аумақтарда өз беттерінше, ал ағаштарды мәжбүрлі түрде кесу кезінде көгалдандыруды,жасыл екпелерді 
күтіп-ұстауды жүзеге асыратын ұйымды қатыстыра отырып, жалпыға ортақ жерлерде жүзеге асырады.

32. Отырғызылған ағаш көшеттері солып қалған жағдайда, ағаштарды кесуге мүдделі болған тұлғалар немесе 
ұйым жасыл екпелерді қайтадан отырғызуды жүзеге асырады және ағаштарды отырғызған кезден бастап екі жылдың 
ішінде (ағаш көшетінің ұласып өсу кезеңі) олардың одан әрі күтіп бапталуын қамтамасыз етеді.

Мұстафа Шоқай шығармаларының толық жина-
ғының екінші томына 1913-1924 жылдарғы барлығы 
158 мақала, қысқа ақпараттар, түрлі құжаттар 
топтастырылған. Олардың 122-і орыс тілінде, 19-ы  
француз, 17-і түрік-шағатай тілдерінде жазылған.

Кітап Мұстафа Шоқайдың Санкт-Петербургте 
оқып жүрген бір топ студенттермен 1913 жылдан 
шыға бастаған «Қазақ» газетіне  жолдаған құттықтау 
хатымен ашылады. Онда жастар Орынбордан 
жарыққа шықпақшы болып жатқан «Қазақ» газетіне 
қуанышы қойындарына сыймай, басылымның 
«қадамы қайырлы, бауы берік, өмір жасы ұзақ бо-
лып, мақсұтқа жетпегіне тілектестіктерін» білдірген 
болатын. Сонымен қатар хат иелері маңызды екі 
мәселені көтереді. Оның бірі – «Қазақ» газетінің 
«...біздің мұңды жұртымыздың мұңдасып, бірінің 
хал-жайын бірі біліп тұруына да жәрдемі аз ти-
мес еді деген ой.  Екіншісі,  «қаламменен жәрдем 
беретұғын мұсылманша оқыған құрбыларымыз 
бір нәрсе жазғанда басқа әріп, фарсы, ноғай 
қарындастарымыздың (қандастарымыздың деген 
мағынада – Ә.Б.) сөздерін; орысша оқығандарымыз 
орыс, яки басқа Еуропа жұртының тілдерін орынсыз 
көп кірістірмей, өзіміздің қазақтың нағыз қара тілімен 
жазуды» бас редактордың әрқашан назарында алып 
жүруіне тілек білдіреді. Осыдан кейінгі басылған 
Петербордағы түркі жастарының «Сиратель-
Мустаким» (Тура жол)жақтаушыларының жаңа 
әрекеттері туралы» үндеуінің де мәні зор.  Бұл, бір 
жағынан, Мұстафа Шоқайдың жасынан түркітілдес  
жастармен жиі араласып,  пікірлес болғанын 
көрсетсе, екінші жағынан, осындай топтың патшаға 
жағымпаз діни ұйымға қарсылығын білдіреді. Діннің 
тазалығы әңгіме болады.  Бұл алғашқы екі мате-
риалды болашақ түркі халқының ұлы перзентінің 
болашағын айқындаған алғашқы нышандар деуге 
толық тұрады. 

Мұстафа Шоқай еңбектерін мазмұндық және 
идеялық мәні жағынан үш бағытта қарастырған 
жөн. Біріншісі – кеңес өкіметін кешегі патшалық 
Ресейдің саяси жалғасындай болған, билік басы-
на келген орыс большевиктерін патшалық Ресейдің 
отарлық саясатының заңды мұрагері ретінде көрсете 
білу. Мұстафа Шоқай елден кетіп, алғаш 1920 
жылдың ақпаны мен 1921 жылдың наурыз айла-
рында (сол кезде шыққан мақалалардың уақытына 
қарай айтып отыр мын – Ә.Б.) Грузияда болғанда 
Тифлисте шығатын «Вольный горец» газетінде 
басылған материалдарынан Кеңестік саясаттың 
сипатын жақсы аңғаруға  болатын еді. Мысалға 
1920 жылы «Вольный горец» газетінде басылған 
««Кеңес өкіметі және қырғыздар» атты көлемді 
мақалада қырғыз (қазақ – Ә.Б.) халқының Ре-
сей революциясы кезінде көргенін сөзбен жеткізу 
қиын екенін, қиратылғандардың сұмдық ізін өзің 
көруіңнің қажеттігі туралы айтылады. Қырғыз дала-
сы жаңа еркін өмірдің орнына аштықтан қырылған 
жүздеген мың өзінің балаларының бейіттерін жа-
мылып жатса, большевиктік саясаттың салдары-
нан халық арасында социалистік бауырмалдықтың 
орнына сыртқары ұлттық жеккөрушілік пен іштегі 
ру-тайпалық алауыздықтың  дәні себілуде. Қазақ 
халқы революцияның кінәлі емес екенін өте жақсы 
біледі, кінәлі бұқараға қанатты ұрандар тастап, 
революцияның тағдырын, демек отанның тағдырын 
және онда тұратын халықтың тағдырын сол 
бұқараның түйсігіне беріп, сол көпшіліктің соңынан 
жүргендердің өздері кінәлі деп жазылды. Соны-
мен қатар мақалада аз ғана топ қазақ зиялыларының 
жағдайының адам төзгісіз ауыр екендігі, оның 
ұмтылысының еш нәтижесіздігі, өйткені кеңес 
өкіметінің өкілі 1918 жылы Бүкілқазақ халқының 
Кеңесімен келіссөздер жүргізе отырып, оны тез тара-
ту жөнінде бұйрық та берді. Қазақтар революцияға со-
нау бастан езілгендер мен жәбірленгендерге қатысты 
әділетті акты деп түсінді, алайда жағдай басқаша 
болды. Міне, осының барлығы қазақ зиялы қауымын 
кенет кеңес өкіметіне қарсы оппозицияға әкелді. Бұл 
партиялық топтар құруға негіз қалап, қазақ зиялы-
сы түгелге жуық «Алаш» партиясы туының астына 
топтасты. Ал большевиктер ұлттық қозғалысқа іріткі 

салу мақсатында «Үш жүз» партиясын қарсы қойды. 
Бұл кеңестік саясаттың өзіндік жұмыс стилі болатын.

Екінші бағыттағы еңбектердің басты мақсат - 
мұраты – Мұстафа Шоқайдың түркістандықтардың 
ұлт азаттық қозғалысын заңды құбылыс ретінде 
көрсету. Бұған осы томдағы материалдардың үштен 
бірі жатады.  Автор алдына екі мақсат қойған. Бірі 
–   Кеңес өкіметінің Түркістандағы  саясатын барын-
ша жан жақты ашып көрсету, оған басқа елдердің 
назарын аудару. Екіншісі – Түркістан ұлт-азаттық 
қозғалысын жаңа деңгейге көтеру, сол арқылы оны 
қолдаушылар қатарын  өсіру. Осы мақсаттарға 
«Түркістандағы ұлттық мәселе және ұлтаралық 
қатынас», «Кеңестік Түркістанда», «Түркістан және 
Кеңес өкіметі», «Түркістандықтардың көңіл күйі», 
«Түркістандық коммуниспен әңгіме», «Түркістан ту-
ралы шындық», т.б. мақала, ақпараттар қызмет етеді. 

1920 жылғы 28 сәуірдегі «Түркістандағы ұлттық 
мәселе және ұлтаралық қатынас» туралы Түркістан 
Құрылтай жиналысының төрағасы ретіндегі Мұстафа 
Шоқай хабарламасында әдетте ұлттық проблеманың 
мазмұны ұлттық азшылық мәселесімен айқындалса, 
Түркістан тәжірибесінде оған тіпті қарама-қарсы, 
ұлттық көпшіліктің құқылары туралы болып 
отырғанын мәлімдейді. Бұл Түркістандағы ұлттық 
проблеманың өзіндік ерекшелігі болатын. Осы 
жылғы «Кеңестік Түркістанда» атты алдымен өзбек 
тілінде жазылған, сонан соң  орыс тіліне аударылған 
мақалада «қызыл» Түркістанда өмір сүрудің 
ауырлығы, большевиктер партиясына жатпайтын 
қарапайым адамға деген құрмет буржуазиялық ескі 
наным түсінікпен айқындалатыны, сондықтан олар-
мен күрес бүкіл мемлекеттік қызметтің алғышарты 
деп саналады. «Түркістан және кеңес өкіметі» деген 
мақалада Фергана облысында  большевиктерге қарсы 
көтеріліс күшейе түспесе, басыла қоймайтындығы, 
сол себепті оны күшпен басуға болмайтындығына 
көздері жеткен большевиктер онымен күресте жаңа 
әдіс-тәсілдер іздестіруде деп жазса, «Түркістандағы 
кеңес өкіметі» атты мақалада Кеңестік саясат 
батысеуропалық империализмге қасиетті соғыс 
жариялағанда бұл ұран бүкіл Шығысты  азат етуге 
шақырады деген  түсінікке  түркістандықтарға жа-
салып жатқан нақты фактылар  күдікпен қарауға 
мәжбүр етеді делінген.

Осы томдағы 1923 жылы Парижде «Orientet 
Occident» журналында жарық көрген «Түркістан 
ұлттық қозғалысы» деген мақала – Мұстафа 
Шоқайдың Түркістан халықтарының ұлт-азаттығы 
қозғалысы туралы Еуропа басылымында ашық 
айтқан тұңғыш еңбек. Бұл – Түркістан ұлт-азаттық 
қозғалысы тарихындағы жаңа белесті айқындайтын 
материал. 

Мұстафа Шоқай еңбектерінің үшінші бағыты 
– ұлт-азаттық қозғалысты Түркістан аймағының 
мәселемен шектемей, кең көлемде большевиктердің 
Шығыс халықтарына деген көзқарасымен байла-
ныстыру. Сонау Петерборда оқып жүргенде түрік 
мұсылмандары тағдырының ортақ екенін сезе 
бастаған, байқаған Мұстафа Шоқай енді Түркістан 
ұлттық қозғалысын жеке-дара қарастырмай, ұлттық 
тәуелсіздік үшін күрестің де ортақ екенін жақсы 
пайымдаған болатын. 

«Қызыл Шығыс», «Большевиктер мен шығыс 
мәселесі», «Шығыстағы большевиктер» атты, т.б. 
мақалаларда Кеңес коммунистерінің іс-әрекеті 
олардың бүкіл шығысқа қатысты саясатының 
логикалық салдары екендігі, жалпы ұлт-азаттық 
қозғалыс жөніндегі ұстанымының екіжүзділігі айқын 
аңғарылады. «Большевиктер және Шығыс мәселесі» 
деген мақалада большевиктердің 1917 жылғы Қазан 
төңкерісіне дейін «ұлттардың өзін-өзі билеуі» ту-
ралы бетке ұстар ұрандарының бірін өздері өкімет 
басында нығайып алғаннан соң бос дақпыртқа 
айналдырғанын атап көрсетеді. 

Мұстафа Шоқай туысқан түркі халқы тура-
лы жиырма шақты мақала жазған. Оның төртеуі  
«Түрік коммунистерінің сапары», «Большевизм 
және Анатолия қозғалысы», «Кемалистер мен боль-
шевиктер» және «Анатолиялық түріктер арасында» 
атты мақалалар осы томнан орын тапқан. Аталған 
мақалаларда екі мәселе айқын байқалады. Біріншісі, 
әлі тарихы толымсыз Ресей большевиктерінің әрі 
әлсіз болса да ертелеу Түркияға әсер етуге ұмтыла 
бастағандығы. Оның басты себебі, өзі Антантаның 
ықпалынан екіге бөлініп отырғанда большевиктердің 
«ұлттардың өзін-өзі билеуі» дейтін перделі жалған 
насихатының Анатолия түріктерінің мүдделерімен 
үндес келуі. Екіншіден, осымен байланысты туысқан 
түркі халқының кеңестік саясат жолына түсіп 
кетпеуін ойлап қам жеуі, түрік елін өте жақсы білген 
Мұстафа Шоқайдың туыстық бөлекше сезіммен  оған 
орынды іш тартуы.

Оқырман екінші том материалдарынан Мұстафа 
Шоқайдың сонау Петербордағы студенттік кез-
ден бас тау алған дүниетанымының өсу, толы-
су жағдайымен және Түркістан ұлт-азаттық қозға-
лыс мәселесін Еуропаның ақпараттық әлеміне 
көтерілуінен хабардар бола алады. Бұл еңбектер ке-
лешек ұлы тұлғаның шығар биігін де айқындаған та-
маша туындылар болатын. Оған кейінгі томдарды 
парақтағанда толық көз жетеді.

ЖОБА

Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіп-ұстау және Қорғау, Қалалар және елді 
мекендердің аумаҚтарын абаттандырудың Қағидаларын бекіту туралы

1-тарау. жалпы ережелер
1. Осы Қызылорда облысындағы қалалар мен елді мекендердің 

аумақтарын абаттандырудың қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 1999 
жылғы     1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне 
(Ерекше бөлім), 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының 
Жер кодексіне, 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексіне, «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 
жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Кодексіне, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» (бұдан әрі – Заң), 
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» заңдарына және өзге де 
нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленді.

2. Қағидалар Қызылорда облысы аумақтарын абаттандыру саласындағы 
тәртіпті айқындайды және қатынастарды реттейді.

3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 
1) абаттандыру – сол немесе өзге аумақты құрылыс және мақсаты бой-

ынша қалыпты пайдалану үшін жарамды жағдайға келтіру, халықтың дені 
сау, жайлы және мәдениетті өмір сүру жағдайын жасау мақсатында жүзеге 
асырылатын жұмыстардың (аумақтарды инженерлік дайындау, жолдар-
ды салу, коммуникациялық желілерді және сумен жабдықтау, кәріз, энер-
гиямен жабдықтау құрылыстарын дамыту бойынша) және іс-шаралардың 
(аумақтару тазалау, құрғату және көгалдандыру, микроклиматты жақсарту, 
ауа бассейнін, ашық су айдындары мен топырақты ластанудан қорғау, 
санитариялық тазалау, шу деңгейін азайту бойынша ) жиынтығы;

2) қатты тұрмыстық қалдықтар – қатты түрдегі коммуналдық 
қалдықтар;

3) өтпе жол – тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарға, мекемелерге, 
кәсіпорындарға, шағын аудандар, орамдар, елді мекендер ішіндегі құрылыс 
объектілеріне көлік құралдарының кіруін қамтамасыз ететін жол элементі;

4) тротуар – жаяу жүргіншілердің жүруіне арналған, жолдың жүру 
бөлігімен шектесетін немесе одан көгалмен немесе арық жүйесімен бөлінген 
жолдың элементі;

5) уәкілетті орган – коммуналдық шаруашылықты реттеу саласындағы 
функцияларды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органның құрылымдық 
бөлімшесі;

6) ұйым – абаттандыру саласында маманданып жүрген жеке немесе 
заңды тұлға; 

7) шағын архитектуралық нысандар – декоративтік сипаттағы және 
іс жүзінде пайдаланылатын объектілер (мүсiндер, субұрқақтар, барельеф-
тер, гүл құмыралары, павильондар, күркелер, отырғыштар, құтылар, бала-
лар ойындары және ересектердiң демалысына арналған жабдықтар мен кон-
струкциялар);

8) іргелес аумақ – ғимараттар, құрылыстар, қоршаулар, құрылыс 
алаңшаларының, сауда, жарнама объектілеріне және заңды немесе жеке 
тұлғалардың балансындағы, меншігіндегі, иелігіндегі, жалға алуындағы 
басқа объектілер шекараларына тікелей (периметрі бойынша 5 метр 
шекарадағы) жанасып жатқан аумақ.

2-тарау. Қалалар мен елді мекендердің аумақтарын абаттандыру

1-параграф. тазалық пен тәртіпті қамтамасыз ету

4. Жеке және заңды тұлғалар барлық аумақта, оның ішінде жеке 
үй иелері аумақтарында тазалықты сақтайды және тәртіпті қолдайды, 
қалалар мен елді-мекендердің абаттандыру элементтерінің (жолдар, тро-
туарлар, көгалдар, шағын сәулеттік нысандар, жарықтандыру, су бұрулар) 
зақымдануына және бұзылуына жол бермейді.

5. Жергілікті жерлерді ағымдағы санитариялық күтіп-ұстауды 
аумақтарды абаттандыру саласында маманданған ұйымдар жүзеге асырады. 

6. Барлық ұйымдық-құқықтық нысандардың жеке және заңды 
тұлғалары, оның iшiнде күрделі және уақытша объектілердің иелерi мына-
ларды:

1) дербес өз қаражаты есебінен немесе ұйымдармен шарттар жасасу 
жолымен бөлінген аумақты санитариялық күтіп-ұстауды және абаттандыру-
ды қамтамасыз етеді;

2) кез келген меншік объектілеріне ұқыпты қарайды, мемлекеттік 
меншік объектілеріне залал келтірілген жағдайлар туралы тиісті органдар-
ды хабардар етеді;

3) көшелер және үй нөмірлері көрсетілген тақталарды техникалық 
дұрыс жағдайда және тазалықта ұстайды;

4) қоршауларды (шарбақтарды) және шағын сәулеттік нысандарды 
тиісті жағдайда (қоршаудың (шарбақтың) сыртқы жағын бояу, әктеу) күтіп-
ұстайды.

2-параграф. Аумақтарды жинауды ұйымдастыру
7. Жалпыға ортақ пайдаланылатын орындарды жинау және күтіп-ұстау 

мынадай жұмыс түрлерін қамтиды:
1) ұсақ және тұрмыстық қоқыстар мен қалдықтарды жинау және 

шығару;
2) ірі көлемді қоқыстар мен қалдықтарды жинау және шығару;
3) сыпыру;

4) қамысты, қурайды, шөптерді және басқа да жабайы өсімдіктерді 
шабу және шығару;

5) қоршаулар мен шағын сәулет нысандарын жөндеу және сырлау.
8. Жалпыға ортақ пайдаланылатын аумақтарда орналасқан парктерді, 

скверлерді, бульварларды, су айдындарын, жағажайларды, зираттар-
ды, оның ішінде оларда орналасқан тротуарларды, жаяу жүргіншілер 
аймақтарын, саты баспалдақтарын жинауды заңды және жеке тұлғалар мен 
осы объектілерге қызмет көрсететін және пайдаланатын аумақтарды бекіту 
субъектілері жүргізеді.

9. Объектілердің меншік иелері жапсарлас аумақтарда (автотұрақтар, 
боксты гараждар, ангарлар, қосалқы қойма құрылыстары, ғимараттар, сау-
да және қызмет көрсету объектілері) санитариялық тазалауды және жинау-
ды коммуналдық шаруашылық ұйымдарымен қамтамасыз етеді немесе оны 
өз бетінше жүргізеді.

10. Көшелер мен өтпе жолдардың бойында орналасқан тротуарларды, 
жолаушылар көлігінің аялдама алаңын жинауды жүру бөліктерін жинауға 
және күтіп-ұстауға жауапты ұйымдар жүргізеді.

11. Аялдама кешендерін және қоғамдық жолаушылар көлігінің аялда-
ма алаңында оларға іргелес аумақтарды, ақылы автотұрақтар, гараждардың 
аумақтарын, сондай-ақ кіреберіс жолдарды, іргелес аумақтарды жинауды 
және жууды олардың иелері жүзеге асырады.

12. Жол жөндеу жұмыстарын жүргізгізу кезінде құрылыс қоқыстарын 
осы жұмыстарды жүргізген ұйымдар шығарады.

13. Су ағатын желілерде ластануды болдырмау үшін су ағатын 
коллекторларға, жауын суын қабылдайтын құдықтарға және арық жүйесіне 
қоқыстардың тасталуына жол берілмейді.

14. Жерүстi инженерлік құрылыстарын пайдаланушы ұйымдар мен 
иелері инженерлiк желілердің қорғалатын аймақтарының шекарасында 
іргелес аумақтардың санитариялық күтіп-ұсталуын қамтамасыз етеді.

15. Көшелер мен өтпе жолдардан қарды шығару жергілікті атқарушы 
органдар айқындаған жерлерге жүзеге асырылады.

16. Қарды уақытша жинау орындары қар ерігеннен кейін қоқыстардан 
тазартылады және абаттандырылады.

3-параграф. Қалдықтарды жинау және шығару
17. Жеке және заңды тұлғалар, олардың қызметі нәтижесінде пай-

да болған өндіріс және тұтыну қалдықтары пайда болған кезінен бастап 
қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Жеке және заңды 
тұлғалар қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерлерде қатты 
тұрмыстық қалдықтарды жинақтайды.

18. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығаруды ұйымдар уәкілетті орган 
белгілеген бекітілген кестеге сәйкес мерзімдерде жүзеге асырады. Кестелер 
қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау алаңдарында ілінеді.

19. Құрылыстарды және (немесе) жылжымайтын объектілерді 
жөндеуді жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар құрылыс қоқысын өз 
бетінше арнайы орындарға немесе Қазақстан Республикасының 2007 жылғы                        
9 қаңтардағы Экологиялық Кодексіне сәйкес қоқыс шығаруды жүзеге асыра-
тын ұйыммен шарт бойынша шығаруы тиіс.

20. Үй иелерінің аумағында мамандандырылған көлік үшін ыңғайлы 
кірме жолдармен контейнерлерді орналастыруға арналған арнайы алаңдар 
болады. Контейнерлерді орнатуға арналған алаңдардың бетонды немесе ас-
фальтты жабыны және қоршауы болады. Қатты тұрмыстық қалдықтарды 
жинау үшін қақпақтары бар контейнерлерді қолданған жөн.

21. Қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерлерге және 
контейнерлік алаңдарда күл тастауға және жинауға жол берілмейді.

22. Қатты тұрмыстық қалдықтар қоқыс шығаратын көліктермен, кәріз 
тартылмаған үй иелерінен сұйық қалдықтар ассенизациялы вакуумдық 
көліктермен шығарылады.

23. Сұйық қалдықтар мамандандырылған автокөлікпен арнайы 
бөлінген орындарға шығарылады. Контейнерлер босатылғаннан кейін сол 
жерде дезинфекциялық ерітіндімен өңделеді немесе босатылған орындарда 
өңдеуден өткен тазаларына ауыстырылады. Контейнерлерді өңдеу орында-
рын тазалауға, жууға және дезинфекциялауға арналған, ыстық және суық су 
өткізілген, судың ағып кетуі ұйымдастырылған құрылғылармен жабдықтау 
қажет.

24. Сұйық тұрмыстық қалдықтар мен ірі көлемді қоқыстарды қоқыс 
шығару құбырына тастауға болмайды.

25. Қоқыс шығару құбырын пайдалануды иелігінде тұрғын үй бар пай-
даланушы ұйым жүзеге асырады.

26. Жеке тұлғалар контейнер алаңдары аумағында орналасқан, 
құрамында сынап бар шамдар мен аспаптарды жинау үшін арнайы кон-
тейнерлерде құрамында сынап бар істен шыққан шамдар мен аспаптарды 
қауіпсіз жинауды қамтамасыз етеді.

27. Контейнерлік алаңдарды және контейнерлерді пайдаланатын және 
оларға қызмет көрсететін ұйымдар мыналарды:

1) контейнерлік алаңдарды және оған іргелес аумақтарды тиісті 
санитариялық күтіп-ұстауды қамтамасыз етеді;

2) оларға уақтылы жөндеу жүргізеді және одан әрі пайдалануға жарам-
сыз контейнерлерді ауыстырады;

3) қоқыс қабылдайтын камералардың, алаңдардың, сондай-ақ қалдық 
жинағыштардың тұрақты жуылуын, дезинфекциялануын, шыбындарға, 
кеміргіштерге қарсы дезинсекциялануын, дератизациялануын қамтамасыз 

ету бойынша шараларды қабылдайды.
28. Контейнерлерден қоқыс шығаратын машинаға тиеу кезінде шашы-

лып қалған қоқыстарды қатты тұрмыстық қалдықтарды шығаруды жүзеге 
асыратын ұйымдардың жұмысшылары шығарады.

29. Вокзалдарда, базарларда, әуежайларда, саябақтарда, демалыс 
аймақтарында, алаңдарда, білім беру, денсаулық сақтау мекемелерінде, 
көшелерде, қоғамдық жолаушылар көлiгі аялдамаларында, сауда 
объектілерінің кіреберістерінде қоқысқа арналған құтылар орнатылады. 
Халықтық жаппай баратын орындарында құтылар бір-бірінен кемінде 50 
метр арақашықтықта, аулаларда, саябақтарда, алаңдарда 10-нан 100 мет-
рге дейінгі арақашықтықта құтылар орнатылады. Жолаушылар көлiгі аял-
дамаларында және сауда объектілерінің кіреберістерінде екi құтыдан орна-
тылады.

30 Құтыларды орнатуды, тазартуды және жууды аумақты пайдалана-
тын ұйымдар немесе аумаққа иелік ететін немесе пайдаланатын ұйымдар 
жүргізеді. Құтылар толуына қарай, бiрақ кемінде күніне бір рет тазартылады.

Құтылар ластануына қарай, бiрақ кемінде аптасына бір рет жуылады.

4-параграф. көшелерді, тұрғын үй орамдарын және шағын
аудандарды абаттандыру

31. Шағын аудандар мен орамдардың тұрғын үй алаңдары Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының                   
2015 жылғы 24 ақпандағы № 125 бұйрығымен бекітілген «Тұрғын үйді 
және басқа да үй-жайларды, қоғамдық ғимараттарды күтіп-ұстауға және 
пайдалануға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 
санитариялық қағидаларының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10637 болып тіркелген) 5-тармағының талаптарына 
сәйкес қоқыс контейнерлеріне, кір кептіретін, балалар демалатын, ойнайтын, 
спортпен айналысатын, үй жануарларын серуендетуге арналған алаңдармен, 
автотұрақтармен, орынтұрақтармен, жасыл аймақтармен жабдықталады

32. Алаңдардың саны, орналасуы мен жабдықталуы Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі тура-
лы ереженің 17-тармағы 12) тармақшасында көзделген тәртіпте бекітілетін 
құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес болуы тиіс.

5-параграф. ғимараттар мен құрылыстардың қасбеттерін күтіп-ұстау
33. Қарамағында ғимараттар мен құрылыстар бар жеке және заңды 

тұлғалар, ғимараттар мен құрылыстардың меншік иелері көрсетілген 
объектілердің қасбеттерін және олардың жекелеген элементтерін (бал-
кондар, лоджиялар, су ағатын құбырлар) қалпына келтіру, жөндеу және 
бояу бойынша жұмыстарды уақтылы жүргізуді қамтамасыз етеді, сондай-
ақ қасбеттерде орналастырылған ақпараттық тақтайшаларды, ескерткіш 
тақтайларды таза және дұрыс жағдайда ұстайды. Дүкендер мен кеңселердің 
көшелерге қасбеттермен шығатын витриналары жарықпен безендіріледі.

34. Өз еркімен ғимараттардың қасбеттерін және олардың 
конструктивтік элементтерін қайта жабдықтауға жол берілмейді.

6-параграф. сыртқы жарықтандыруды және субұрқақтарды
күтіп-ұстау

35. Көшелердің, жолдардың, алаңдардың, жағалаулардың және басқа 
жарықтандырылатын объектілердің сыртқы жарығын қосу жергілікті 
атқарушы орган бекіткен кесте бойынша табиғи жарық деңгейінің азаюы 
кезінде кешкі ымырт кезінде 20 люкске дейін, ал сөнуі – таңғы күңгіртте 10 
люкске дейін артуы кезінде жүргізіледі.

36. Сыртқы жарық құрылғылары мен байланыс желілерінің 
элементтері, металл бағаналары, кронштейндер тазалықта ұсталып, тот басу 
ошағы болмай, сырлануы қажет. Жанып кеткен шамдарды ауыстыруды 
тиісті ұйымдар жүзеге асырады.

37. Істен шыққан құрамында сынап бар газ разрядты шамдар осы 
мақсаттарға арналған арнайы бөлінген үй-жайларда сақталады және олар 
кәдеге жарату үшін арнайы кәсіпорындарға шығарылады. Көрсетілген 
шамдардың түрлері полигонға шығарылмайды.

38. Электрлендірілген көліктің жарық және байланыс желілерінің 
құлап қалған бағаналарын шығаруды негізгі магистральдарда бағана иелері 
дереу жүзеге асырады; басқа аумақтарда, сондай-ақ бөлшектелген бағаналар 
- тәулік ішінде шығарылады.

39. Уәкілетті орган коммуналдық меншіктегі субұрқақтардың тиісті 
жағдайын және пайдаланылуын қамтамасыз етеді.

40. Субұрқақтарды қосу мерзімдерін, олардың жұмыс істеу 
режимдерін, тостағандарын жуу және тазарту кестесін, технологиялық 
үзілістерін және жұмыс істеуінің аяқталуын уәкілетті орган айқындайды.

41. Субұрқақтар жұмыс істеп тұрған кезеңде судың беті күн сайын 
қоқыстан тазартылады. Пайдаланушы ұйымдар субұрқақтардың тазалығын 
жұмысы тоқтаған кезеңде де оларды тазалықта ұстайды.

42. Осы Қағидалардың негізінде жергілікті атқарушы орган-
дар әзірлейтін Қалалармен елді мекендердің аумақтарын абаттанды-
ру қағидаларын елді мекеннің табиғаттық, климаттық, геологиялық, 
гидрогеологиялық және сейсмикалық факторларына байланысты жергілікті 
атқарушы органдар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 
қайшы келмейтін өзге де ережелермен толықтыруы мүмкін.

Қызылорда облыстық мәслихатының
2017 жылғы __ ______№ __ шешіміне

2 - қосымша 

Қызылорда облысындағы Қалалар мен елді мекендердің аумаҚтарын абаттандырудың Қағидалары

____ жылғы 1 қаңтардағы жасыл екпелер тізілімі
Жасыл екпелер объектілерінің (учаскелерінің) алаңын жердің санатына, өсімдіктің типтеріне, функционалдық мақсатына қарай бөлу

Қала/елді мекен
 Әкімшілік аудан: (код)_____________________
Жауапты иесі:____________________________
Жасыл екпелер тізілімі

Кесте

р/с №
түгендеу / жасыл екпе 

паспортының №

жердің функционалдық мақсаты
(екпелер санаты)

Ағаш өсімдігі
Бірлі-жарым 
ағаштар, дана Топтар, куртиналар, дана Тоғайлар, алқаптар, дана Жол бойындағы екпелер, дана Жиыны, дана

Бұталы өсімдіктері
Бірлі-жарым, дана Жасыл қоршам 

қума метр (қ. м.) Қатарлап отырғызу, дана Топтық отырғызу, дана Барлығы қ.м./ дана 

Ашық кеңістіктер
ГҮЛЗАРЛАР КӨГАЛДАР

Жазғы м2 Көпжылдық, м2 Контейнерлік, дана Вазон, м2 Альпинарий,
рокарий, м2

Жиыны м2 / дана Партерлік, м2 Кәдімгі, м2 Жер қыртысының 
жамылғысы, м2

ШОҚАЙТАНУ

Белгілі  мұстафатанушы Көшім Есмағамбетовтің  құрастыруымен Мұстафа Шоқай шығармаларының 12 
томдық толық жинағы жарық көргені белгілі. Осы басылымның екінші томы туралы арнайы дайындалған 
мақаланы  назарларыңызға ұсынып отырмыз. 

әбдіжәлел БәкІр,
саяси ғылымдар докторы, 

  профессор. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНК ӨЗБЕКСТАНҒА ҚАЙТА ОРАЛМАҚШЫ
Халықаралық Рейтер агенттігінің хабары бойынша «Еуропалық қайта құру және Даму банкі» он жыл 

үзілістен кейін өз қызметін Өзбекстанда қайта жалғастырмақшы. Бұл туралы, агенттіктің атап өткеніндей, 
банктің директорлар кеңесінің жуырда өткен мәжілісінде айтылған.

Жалпы, «Еуропалық қайта құру және Даму банкі» Қазақстанда ұзақ жылдардан бері жемісті 
жұмыс істеп келе жатқаны мәлім. Өткен жылы бұл банк, сондай-ақ, Сыр өңіріндегі бірқатар жобалар-
ды қаржыландырған болатын. Бұл, сайып келгенде, өңірдің инвестициялық мүмкіндігін жаңа қырынан 
ашуға жол ашты. 

Аталған банк Өзбекстандағы қызметін неге тоқтатты? Бұл сауалдың жауабы біршама күрделі. 
Ақпарат көздерінен мәлім болып отырғанындай, Өзбекстанның бұрынғы президенті Ислам Каримовтың 
авторитарлық басқару режимі кезінде елде адам құқығы бұзылғандықтан аталған банк осынау халқы 
көп өңірде өзінің қаржылық мүмкіндіктері мол екеніне қарамастан, қызметін тоқтатқан болатын. Банк 
сарапшыларының пікірінше, нақ осы жағдай банктің қызметін тоқтатуға негіз болған сыңайлы.

АВТОБАНМЕН ЖҮРГЕНІҢІЗ ҮШІН АҚЫ ТӨЛЕЙСІЗ
2018 жылдан бастап «Алматы-Қапшағай», «Алматы-Хоргос» және «Астана-Теміртау» автомобиль 

жолдарымен жүру ақылы болады. Бұл туралы жуырда баспасөз өкілдеріне Қазақстан Республикасы Ин-
вестиция және даму жөніндегі министрлігінің транзитті дамыту және көліктік логистика департаменті 
директорының орынбасары Серік Башимов мәлім етті.

Министрлік өкілінің атап өткеніндей, үстіміздегі жылы бұл учаскелер арасында ақылы жүйе енгізу 
қондырғылары орнатылатын болады.  Ал, 2018 жылдан бастап аталған аралықта жүріп өткен көлік иелері 
ақы төлейді. Әзірге «Астана-Щучинск» аралығындағы әрбір 1 шақырым үшін 1 теңге ақы алу көзделіп 
отыр.

ж.әЛМАХАн.

Экономика жаңалыҚтары



Ұзаған жыл соңына қарай орден-медалі бар, бас қасы 
бар марапат қарша борады. Оларды жұрт әлеуметтік 
желілерде қиюын келтіре әспет теді. Пәленше-Түген-
шені құттықтаған жазбалар қаптап кетті. «Ме-
даль алмаған адам қалмаған-ау» деген қаңғалақтаған 
ой келді сонда. «Байдың асын байғыз қызғанады» дей 
көрмеңіз, Құдай үшін! Тек кейінгі уақытта атақ-
даңқтың осынша арзандап кеткені ерсілеу көрінеді 
екен. Төсбелгіні шүлен таратқандай тегін үлестіргесін 
оған кімнің лайық, кімнің лайық емесін біле алмадық. 

«Қайраткерлікте» Қайрат Қалмады

Қазақ халқының қаһарман ұлы Бауыржан Момышұлының 
атағы аспандап кетуінен КСРО тұсындағы басшылар се-
скенсе керек, көзі тірісінде оған Кеңес Одағының Батыры 
атағын қимады. Тек 1990 жылдың соңында жоғарғы мара-
пат иесін тапты. Қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқов 
Қазақстанның халық артисі атағымен өмірінің соңғы 
сәттерінде ғана қауышты. Мұқағалиды марапат өлгесін өзі 
іздеп тапты. Ақынның «Аманат» жыр жинағы 2000 жылы 
Мемлекеттік сыйлыққа ие болды. «Нағыз ақын – қара өлең 
ғой, оған атақ-даңқтың керегі жоқ» деп, көзі тірісінде ақын 
соны керек қылмаған да көрінеді. Батыр Бауыржанның, сыр-
шыл сазгер Шәмшінің, мұзбалақ ақын Мұқағалидың тірісінде 
қадірін білмеу қандай өкінішті?! 

Осы күні марапаттың жеті атасын көріп-естіп жүрміз. 
Мемлекеттік наградалардан бөлек, «Пәленше сыйлығы», 
«Түгенше төсбелгісі» – мәлім де беймәлім марапат жетіп 
артылады. Сахна самсаған «жұлдызға», қоғам қаптаған 
«қайраткерге» толы. «Аузы жыбырлағанның бәрі әнші» деп, 
көрінгеннің аты-жөніне «Қазақстанның жарық жұлдызы» 
тіркесін жалғауға құмарланып алдық. «Сахнаның киесі бо-
лады» деуші еді. Соның қадірі қалмай бара жатқан сияқты. 
Көктегіден гөрі жердегі жұлдыздардың санынан шатасасың 
осы күні. «Қайраткерліктің» де қайраты қайта бастағандай. 
Өзін «қоғам қайраткері», «өнер қайраткері», «мәдениет 
қайраткері» санайтындардың санынан саусағың жаңылысады 
(оған қаншалықты еңбек сіңіргенін бір Құдай біледі). 
Кейбіреу аты-жөніне ұзын-сонар атағын тіркеп жазғанды 
жақсы көреді. Оны танымайтының, өміріңде естіп көрмегенің 
үшін өзіңнен-өзің ұялып кетесің. Осы күні аты дардай атақты 
әркім бір қымсынбастан қосарлап алатынына ғалым Қазыбай 
Құдайбергенов те қапалы. 

– «Қоғам қайраткері» деп кеңестік қоғамның ақыры қа-
йырлы болмайтынын сезіп, «Заман-ай» деген өлең шығарып, 
отаршы өкіметке қарсы шыққаны үшін атылып кеткен 
ақын-діндар Мұхамеджан Қарамолданы, туған халқының 
азаттығын ғана емес, исі түркі әлемінің қамын жеген қайран 
ер Мұстафа Шоқайды, күрделі уақыттың адал перзенті, ар-
тында өшпес із қалдырған Дінмұхамед Қонаевты атап өтуге 
болады, – дейді Қазыбай аға. 

Әлихан, Міржақып, Ахметтердей Алаш арыстарына телі-
ген теңеу қазір кім көрінгенге «қызмет етіп» жүр. «Қоғам 
қайраткері» тіркесіне википедияда «қоғамның қажеттілігіне 

қарай саяси, мәдени, кәсіби қызметпен ерікті түрде ай-
налысатын адам» деген мағынада анықтама берілген. Ал 
мемлекеттік биліктің саяси тұлғасы «мемлекет қайраткері» 
болады. Уинстон Черчиль: «Саясаткер – алдағы сайлауды, 
мемлекет қайраткері келесі ұрпақтың қамын ойлайды», – деп 
ара-жігін ажыратады. Бізге де осылай қаптаған қайраткердің 
ішінен ақ-қарасын іріктеп алатын кез жеткен сияқты. 

ҚаПтаҒаН атаҚ Қайда аПарады?

«Арсыз болмай атақ жоқ, Алдамшы болмай бақ қайда?» 
дейді хакім Абай. Атақтың құны түсіп, даңқтың дімкәс тарту 
тенденциясы қазақ ғылымында да анық байқалады.  

Қазақ тағамтану академиясының президенті Төрегелді 
Шарманов бір сұхбатында «академик» деген атақты есіміне 
қосып айтуға ұялатын жағдайға жеткенін айтыпты. «Менің 
атыма поштамен «Америка биографиялық ұйымы» атты 
ұйымнан 2011 жылы «ХХІ ғасырдың ғұламасы», «Ғылым 
үздігі-2011» деген атақтардың тағайындалғаны тура-
лы хабарлама түсті. «Бұл не деген батпан құйрық?!» деп 
қарасам, соңғы жағына медалі, сертификаты, тағы сондай 
қосымшаларымен бірге қосып есептегендегі бір атақтың 
құны мың доллардай болатыны туралы прейскурантты қосып 
жолдапты. Жолсапар, қонақжай, орден-медаль мен диплом 
шығынын өзің көтерсең, батыстың жалған «атақсымағының» 
иегері боп шыға келесің», – деп көңілі қалу себебін ашып 
көрсетеді ғалым. Құдды бір ғылыми жаңалықтар емес, 
ғылыми атақтар жарысы дерсіз. 

– Ғылыми дәреже мен атақтың айырмашылығы барын көп 
жұрт аңғара бермейді. Ғылыми дәреже – магистрден бастап 
PhD, ғылым кандидаты, докторы. Ал ғылыми атақ – доцент 
(қауымдық профессор), профессор, академик. 2011 жылдан 
бастап еліміз ғылыми дәреже берудің екі сатылы (магистрлік, 
докторлық PhD) жүйесіне көшті. Қазір ғылыми дәрежелерде 
бедел қалмады. Оның себебі – плагиаттықтың өршіп тұруы, – 
дейді халықаралық журналист Қуандық Шамахайұлы. 

Атақтың немен өлшенетінін академик Асқар Жұма-
ділдаев та айтып жүр ылғи. «Кейбір қулар қазақтарға бір 
жапырақ мақтау қағазын беріп, «сен мықтысың, кереметсің, 
бәленсің, түгенсің» деп мақтап, өзінің шотына пәленбай 
долларды аудартып алады. Ғылыми атақты «на всякий слу-
чай» деп алғандар көп. «Алда-жалда жұмыстан қуылып кет-
кенде, бір жерге барып, кафедра меңгерушісі боламын» деп 
ойлайды. Оның басқа шарасы жоқ. Әрі-беріден соң оның 
ғылымды дамытуға шамасы да келмейді», – дейді атақты 
математик бір сұхбатында. Қазақ ғылымының неге кен-
же қалып келе жатқанын бұдан артық түсіндіре де алма-
спыз. Кандидаттықты, профессорлықты «сәтті қорғағанмен», 
ғылымның көсегесі көгермейтіні шындық. Сонда қайтпек ке-
рек?

P.S. Мақтансүйгіштігіміз түбінде сорымызға айналма-
са дейсің. Әйтпесе, сала-құлаш атақ-абыройдың көрінісі де-
генге келісе алмайсың...

Н.ҚаЗыБайҚыЗы.
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Жылдам төлемдер жүйелері әлемнің дамыған және сол сияқты дамушы 
елдерінің төлем индус триясын дамытудағы жаңа норма және жаңа қадам 
болады. Осыған байланысты олар төлем жүйесін жаңғырту кезінде 
стратегиялық маңыздылықты білдіреді.

Жедел төлемдік қызметтердің тартылған бар лық тарап үшін артық-
шылықтар/қосылған құн жасауға арналған әлеуеті бар. Осыған байланысты 
Қазақстанда жылдам төлемдер жүйесін енгізуді төлемдердің өтуін 
жеделдету және өтімділіктің айналымдылығын арттыру тұрғысынан ғана 
емес, сонымен қатар қолма-қол төлемдерге шағын сомаларға әлеуетті балама 
ретінде (қабылдаудың жедел және жаппай болуына байланысты), сондай-ақ 
халықтың төлемдері және бизнес секторында жаңа сервистер мен өнімдердің 
пайда болуы үшін негіз ретінде қараған дұрыс.

Әдетте, көптеген елдерде бөлшек төлемдерді өңдеу стандартты клиринг-
тік жүйелер арқылы өтеді және оған төлеуші бастама жасаған сәттен бастап 
бір күннен және одан көп болады. Сонымен бірге төлем жүргізу мен өңдеу 
жұмыс күні ішінде белгілі бір уақыт аралығымен шектелуі мүмкін.

Нақты уақыт режіміндегі бөлшек төлемдердің аналогы төлем карточ-
касын пайдалана оты рып жасалған төлемдер болып табылады. Кар  точ калық 
жүйелер қатысушы банктер ара сын дағы коммуникациялардың жылдам 
авто маттандырылған жүйесін (сұратулар, авторизация және басқасы) 
пайда ланады және күн ішінде қолжетімді, бұл оларды жылдам төлемдер 
жүйе лерімен жақындастырады. Алайда, жылдам төлем дер жүйелерінен 
ерекшелігі, түпкілікті бене фициардың (сауда нүктесінің) ақшаны іс жүзінде 
алуы 1-30 күн аралығын қамтуы мүмкін.

Жылдам төлемдер жүйелері мынадай сипат тамаларға ие:
	 Банк пен клиент арасындағы өзара қа рым-қатынастар бөлігінде:
1)нақты/нақты уақытқа жақындатылған тө лемдер, ақшаның алушы үшін 

мезеттік қолже тімділігі;
2)24/7 режіміндегі операциялық қолжетімділік;
3)көрсетілетін қызметтерге негізгі қолжетімді арналар ретінде мобильдік 

байланыс немесе Интернет.
Банк шотының нөмірін мобильді телефон нөміріне бір реттік байла-

ныстырудың арқасында төлемдерді жылдам есеп айырысу жүйелерінің 
базасында жүргізу мобильді телефон нөмірінен-ақ қолжетімді болады. 

Бұл сервистерді енгізу банктердің осындай қызметтерді көрсететін 
мобильді қосымшаларын пайдаланудың өсуіне және дәстүрлі банктік 
операциялық сағаттардан тыс мобильді төлемдердің ұлғаюына әкелді.

тұтынушы жылдам төлемдер жүйелерін ен гізудің нәтижесіндегі басты 
пайда алушы болып табылады. Төлемдер мобильді телефонды, Интер нетті, 
жеке тұлғаларға қызмет көрсету бөлім шелерін пайдалана отырып, сондай-
ақ нақты уақыт режімінде жүргізу арқылы тәулік бойы қолжетімді болады. 
Аралық балама сәйкестендірушілер база ларын құру кезінде төлемдер 
айтарлықтай қолайлы және сенімді жүргізіледі. 

Бизнес өкілдері үшін – жылдам төлемдер жүйелері ақшаның айналым-
дылығын арттырады, өтімділікті басқаруды жақсартады. Ықтимал қо-
сым ша сервистер – шоттарды электрондық түрде ұсыну. Сонымен бірге 
сауда нүктесінде немесе электрондық коммерцияда банк шотынан жылдам 
төлемдер жүргізуде interchange (сауда нүктесі төлейтін карточкалық 
схемалардағы өзара айырбастау комиссиясы) және chargeback (сатып алушы 
мәмілемен келіспеген жағдайға ақшаның автоматты түрде қайтарылуы) 
болмайды, бұл сауда және сервис кәсіпорындарының шығыстарын тө мен-
детуге әкеледі. Кәсіпорындар сақтандыруды, сағатпен төленетін еңбекақыны, 
көрсетілген жұ мыстар мен қызметтер үшін жеткізушілерге шұғыл ақы төлеу 
үшін жылдам төлемдерді пайдалана алады. 

Қолайлы, жылдам, сенімді және  қымбат емес, әртүрлі арналар бойынша 
қолжетімді  тө лем құралының туындауы халықтың банктік шот тарды ашуы-
ның өсуіне және банктік қызметті қашықтан көрсету арналарын пайдалануға 
және нәтижесінде елде қолма-қол төлемдердің барынша көп ауысуына 
(төмендеуіне) алып келеді, яғни жылдам төлемдер жүйесін құру қолма-қол 
ақшамен жүргізілетін төлемдердің қолма-қол ақшасыз тө лем дерге ауысуына 
ықпал етеді, түпкілікті нәти жесі – халықтың, бизнестің және жалпы алғанда 
қоғамның әл-ауқатының жақсаруы.

ҚрҰБ   Қызылорда филиалы.

Жылдам төлем 
ЖүйеСінің 

артықшылықтары

Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды  үйлестіру және әлеу-
меттік бағдарламалар басқармасының ұжымы басқарма басшысының 
орынбасары  Қалмакова Гаухар Амангелдіқызына жұбайы

Құрманәлі-Ходжа Жармаханұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау 

басқар масының ұжымы облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Гаухар 
Амангелдіқызы Қалмаковаға жұбайы 

Құрманәлі-Ходжа Жармаханұлының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау 

басқар масының ұжымы басқарманың бас маманы Шынар Арапбекқызы 
Әбиеваға анасы

Әбжаппарова Шолпанның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

АРЗАН АТАҚ, 
ДАҚПЫРТ ДАҢҚ

– Жұмыс берушілер аударатын жарналар 
жұмыскердің жалақысына байланысты ма?

– Иә, жұмыс беруші салымдарды, оның 
ішінде жалақыны қоса алғанда жұмыскердің та-
бысынан есептеледі және аударады.

– мӘмС жарналарды аудару есептелген 
жалақыдан немесе салық ұсталған (зейнет-
ақы; табыс) жалақыдан төленеді ме?

– Жарналарды аудару есептелген жалақыдан 
жүргізіледі.

– кез келген стационарға немесе емханаға 
(оның ішінде жеке) тіркеусіз немесе жолдама-
сыз жүгінуге бола ма?

Шұғыл жағдайлар кезінде кез келген 
медициналық ұйымдарға тіркеусіз немесе жол-
дамасыз жүгінуге болады.

МӘМС пакеті шеңберіндегі медициналық 
қызметтер Қазақстан Республикасының барлық 
аумағында, аумақтық тиістілігі мен меншік 
нысанына қарамастан ұсынылады. Бұл рет-
те жалғыз шарт медициналық ұйымның меди-
циналық сақтандыру қорымен жасалған келісім-
шарты болып табылады.

– егер қолданыстағы жүйе қалыпты 
жұмыс істесе, онда бізге міндетті сақтан-
дырудың қажеті не?

– Жаңа тиімді денсаулық сақтау жүйесін 
қалыптастыру қажеттілігі бұрыннан айты-
лып келеді, керек жүйе. Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесін енгізуге бас-
тама болған негізгі проблемалардың арасында 
– денсаулықты қорғауда азаматтар мен жұмыс 
берушілердің ортақ ынтымақтастығының бол-
мауы, денсаулық сақтау жүйенің қаржылық 
тұрақсыздығы және көрсетілетін медициналық 
көмектің тиімділігінің жеткіліксіз құрылымы.

Денсаулықты қорғауда азаматтар мен жұмыс 
берушілердің ортақ ынтымақтастығының бол-
мауы салдарынан денсаулық сақтауды қорғауды 
қамтамасыз ету ауыртпалығын мемлекет көте-
реді, ал азаматтар денсаулығын сақтауға тұты-
ну шылық қатынаста ғана қарайтын болып кетті.  

Бүгінгі таңда қолданыстағы денсаулық 
сақтау жүйесінің бірнеше негізгі проблемалар-
ды шешуге жағдайы жоқ:

1) Медициналық ұйымдар арасында па-
циент терді тартуға бәсекелестіктің болмауы.

Қолданыстағы жүйеде мемлекет медицина-
лық көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ету 
үшін барлық медициналық ұйымдар арасын-
да қаражатты тең бөлуде жалғыз қызметтерді 
жеткізуші рөлін атқарып отыр.

Бұл ретте қаражатты тең бөлу практи-
ка жүзінде мынаған әкеп соқты, бір бейінді 
және бірдей қабылдау күші бар медициналық 
ұйымдар, олар көрсететін медициналық көмек-
тің сапасына қарамастан, бірдей қаржыландыру 
көлемін алады. Бұл, қымбат тұратын ауруларды 
емдеуді кеңейту есебінен көптеген медициналық 
ұйымдарда барынша көп ақшаны «тартып алу» 
процесін туындатады, ең басты көрсеткіш – 
көрсетілетін қызметтердің сапасы жоқ.

2) Ақы төлеуде теңестіру және бейресми 
төлемдердің өсуі

Өкінішке орай, дәрігердің тәжірибесіне, 
білімі мен дағдыларына қарай барлық бір 
бейінді мамандар, жұмыс тәжірибелері  бірдей 
мамандар тең еңбекақы алады.

Осыған байланысты, қазір пациенттер 
таң даған көпке танылған дәрігерлер  жекеше 
құрылымдарға немесе жекеше кабинеттер-
ге ауысуда, ол жерде сәйкесінше кәсіптік 
тәжірибесіне қарай ақша таба алады. Бұл өз 
ретінде халық үшін қосымша ауыртпалық бо-
лып келеді.

3) Әлеуметтік қамқорлықты сақтау
Мемлекет кепілдік берген медициналық 

көмектің көлемі халықтың басым көпшілігі 
олардың денсаулығы үшін мемлекет жауапты 
деп ойлайды. Практика жүзінде азаматтардың 
денсаулығының 20 пайыздан астамы медици-
наға тәуелді, қалғаны – өмір салты мен қоршаған 
ортаның, генетиканың және т.б. әсері болып та-
былады.

Осы  проблемалардың  барлығы жинақталып 
келіп қоғамдағы денсаулық сақтау жүйесінің  
қазіргі кездегі сынға алынып отырған  негіз-
дердің бірі болып қалыптасып отыр.

Бұл жағдай енгізіліп отырған міндетті әлеу-
меттік медициналық сақтандыру жүйесі шең-
берінде көзделіп отырған медициналық көмекті 
қаржыландыру мен ұйымдастыру тәсілдерін 
түбегейлі өзгертуді талап етеді.

Қорқыт ата атындағы ҚмУ-дың  Студенттер 
 сарайында «Қыз Жібек» қыздар клубының ұйым-
дастыруымен «Университет аруы – 2017» байқауы 
өтті. төртінші мәрте ұйымдастырылған дәстүрлі 
сайысқа іріктеу кезеңінде барлық сыннан мүдірмей 
өткен іргелі оқу орнының 15 аруы қатысып, өзара бақ 
сынасты. 
Арулар байқауында ақылына көркі сай университет 

қыздары өз өнерлерін ортаға салып, түрлі сауалдарға мүдірмей 
жауап берді. Осы уақытқа дейін 40 қыздың ішінен іріктелген 
арулар сахнадағы тапқырлықтары мен табандылықтарының 
арқасында өздерінің осал еместіктерін аңғартып, қазылар 
алқасы мен көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. 

Аталған сайыстың жоғары дәрежеде өтуіне аймақтағы от-
ыздан астам кәсіпорын мен шығармашылық топ демеушілік 
етті. Шара барысында Қорқыт ата атындағы ҚМУ ректорының 
жастар ісі жөніндегі кеңесшісі Жандос Базартай демеушілік 
жасаған бірқатар азаматқа арнайы Алғыс хаттар табыстады.

Әділқазылар алқасының шешімімен филология, тарих 
және құқық факультетінің І курс студенті Айжан Аяғанқызы 
«Университет аруы – 2017» атанды. Ал дәл осы факультеттің 
тағы бір студенті Ардақ Талантқызы бірінші вице-мисс, 
ал хореография мамандығының ІІ курс студенті Аружан 
Мейірбекқызы екінші вице-мисс атағын жеңіп алды. Сондай-
ақ «Көрермендер көзайымы» номинациясы – жаратылыстану 
факультетінің студенті Айдана Әбиболлақызына, «Қыз Жібек 
аруы» номинациясы Айнұр Амантайқызына бұйырды.

кенжетай БалҒаБайҰлы.

2017 жылғы 18 наурыздан бастап Қызылорда облысының табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасының жанынан «WhatsApp» мессенджерінде 
«ЭкО-ПатрУлЬ ҚыЗылОрда» жобасы іске қосылды. 

Жоба мақсаты – заманауи технологияны пайдалана отырып, аймағымыздың 
санитариялық тазалық жағдайын бақылау жасау және санитариялық талаптарға сәйкес 
келмейтін аймақтарды анықтау болып табылады. «Whatsapp» мессенджерге келіп 
түскен ақпараттар тиісті құзырлы органдардың назарына жеткізіліп, тиісті шаралар 
қолданылатын болады. 

«ЭкО-ПатрУлЬ ҚыЗылОрда» «WhatsApp» мессенджері 
8 707 160 53 66 нөмірі арқылы жұмыс жасайды.
Өңіріміздің санитариялық талаптарға сәйкес келмейтін аймақтары туралы ақпараттар 

(фото суреттер мен нақты мекен-жайын) мен ұсыныстарыңызды көрсетілген нөмірге 
жұмыс күндері (дүйсенбі-жұма) сағат 9.00-ден 19.00-ге дейін жолдауларыңызға болады. 

аймаҒымыЗдыҢ таЗа, Әрі кӨркейГеН ЖаСыл ӨлкеГе 
айНалУыНа ӨЗ ҮлеСіҢді ҚОС!

Сырдария ауданының Н.Ілиясов ауылында «Абзал и К» жүлдесі 
үшін дзюдодан жасөспірім ұлдар мен қыздар арасында республикалық 
турнир мәреге жетті. Оған Өзбекстан мен Қырғызстаннан және 
еліміздің он бір облысынан 550 спортшы қатысты. 

Жарыстың алғашқы күнінде командалық жарыс өткізіліп, нәтиже-
сінде қыздар арасында бірінші орынды Қызылорда, екінші орынды 
Ақтөбе облыстары, үшінші орынды Тараз қаласының құрамалары 
иеленді. 

Ұлдар арасында Қызылорда облысының спортшылары жеңімпаз 
атанса, күміс жүлдені – Тараз қаласы, қола жүлдені  Алматы облысы-
ның спортшылары еншіледі. 

Бақтыбай БердіБаеВ.

25-26 наурыз күндері Қызылорда қаласында жауынгер-интернацио-
налист Батыржан Шалғынбаевты еске алуға арналған футзалдан рес-
пуб ликалық  турнир өткізілді. Биыл 21-ші мәрте ұйымдастырылған 
додаға Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан және 
Қызылорда облыстарынан  24 команда қатысты.  

Екі күнге созылған жарыс қорытындысында Ақтаудың «Ынта» ко-
мандасы жеңімпаз атанса, жүлделі орындарды қызылордалық «Ақ ба-
рыс» және «Зенит» командалары өзара бөлісті.  

Жарыста Талғат Сыздықов («Зенит») – «Үздік қорғаушы»,  Рауан 
Атантоев («Олимп») – «Үздік қақпашы», Алмаз Бекен («Ақ барыс»),  
Бекжан Даулетов («Ынта» командасы) – «Үздік шабуылшы» деп таныл-
ды. 

Жеңімпаз және жүлдегер командалар кубок, ақшалай сыйлықтармен 
марапатталды.

ЖАУЫНГЕР-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ ЖҮЛДЕСІ

ҚЫЗЫЛОРДАЛЫҚТАР  ТУРНИР  ЖЕҢІМПАЗЫ

Қыздарға

кеше облыстық филармонияның концерт залын-
да Халықаралық театр күніне арналған Н.Бекежанов 
атындағы қазақ музыкалық-драма театры ұжымының 
салтанатты шарасы өтті. мереке қарсаңында  облыстық 
мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 
басшысының орынбасары Жанат Құрамысова жиналған 
қауымды айтулы мерекемен құттықтап, өнер иелерінің 
жеткен жетістіктерін тілге тиек етті.
– Бүгін – сахна киесін сақтаған өнер майталмандарының 

кәсіби төл мерекесі. Қазақ өнерінің қара шаңырағы саналатын 
облысымыздағы Н.Бекежанов атындағы қазақ-музыкалық драма 
театры айтулы мерекені үлкен жетістіктермен атап өтуді дәстүрге 
айналдырып келеді. Өткен жылдың өзінде театр ұжымы 230-ға 
жуық спектакльді 73 мыңнан астам көрерменімен қауыштырды. 
Биыл облыс әкімінің қолдауымен театр ғимаратына күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ағымдағы жылдың қазан 
айында жергілікті өнер иелері жаңа қойылымды сахналай-
ды. Мұнан бөлек 10-17 сәуір аралығында облыстық филармо-
ния өнерпаздарымен бірлесіп Әзербайжан мемлекетінде өнер 
көрсетеді. Аталған шара да облыс әкімінің қолдауымен жүзеге 
асып отыр. Баршаңызды төл мерекемен тағы да құттықтаймын, 
– деді Ж.Құрамысова.

Әртістердің актерлік шеберлігін жоғары бағалаған Жа-
нат Құрамысова бірқатар өнер иесін облыс әкімі мен облыстық 
мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының алғыс ха-
тымен марапаттады. Сондай-ақ, мерекелік кеште театр ұжымы 
қазақ зиялыларының басынан өткен оқиғалардан поэзиялық 
көрініс ұйымдастырып, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. 

– Бұл мерекенің қырық жылдан астам тарихы бар. Ол тек 
қана театр қайраткерлерінің, әртістерінің ғана емес, жалпы 
өнерсүйер жұртшылықтың мерекесі. Екі жыл бұрын 60 жылдық 
мерейтойымызды тойладық. Ал, қазір үлкен жаңару, жаңғыру 
үстіндеміз. Шығармашылық қоржынымыз парасат-пайымы биік 
жаңа қойылымдармен толықты. Мәселен, «Жүз жылдық ма-
хаббат», «Ескі үйдегі екі кездесу», «Адам болып өтейік», «Бір 
түп алма ағашы» сынды туындылардың шоқтығы биік, – дейді 
театрдың бас режиссері Хұсейін Әмір-Темір.

Салтанатты шарада өнер иелері «Үкілі үміт», «Эпизодтық 
табысты бейнесі үшін» сияқты бірқатар номинациямен мара-
патталды. Шара соңы мерекелік концертке ұласып, сахнагерлер 
көрерменнің қошеметіне бөленді.

кенжетай ҚайраҚБаеВ.

ТЕАТР  – ӨНЕР ТҰҒЫРЫ

ӘСЕМДІК ЖАРАСАДЫ

«ЭКО-ПАТРУЛЬ ҚЫЗЫЛОРДА»

«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


