
Сенбі күні облыс әкімінің орын-
басары Евгений Ким Қытайдың 
Куйтунь қаласы хатшысының 
орын  басары Ванг Гуйенг пен «Куй-
шань Баота» мұнай  химиясы 
компаниясының бас директоры Те 
Бинь мырзаларды қабылдады. Кез-
десу барысын да бірнеше мәселе 
қаралып, ынты мақ тастықты арт-
тыру жайы талқы ланды.
Қытайлық делегациямен іскерлік бай-

ланыс орнатудағы басты мақсат – жер
гілікті мұнай компанияларымен бірле сіп, 
энергетика және инфрақұрылым сала
сындағы жобаларды жүзеге асыру және 
мұнайхимия саласында әріптестікті арт-
тыру. Кездесу барысында облыс әкімінің 
орынбасары Евгений Ким Сыр өңірінің 
даму қарқынын атап өтті. Сондайақ, 
мұнай өндірісінде Қытай елі басты серіктес 
екенін жеткізді.

Әлемде аталған бағыттар бойынша 
Қытай елінің әлеуеті зор. Соның ішінде 
Синьцзянь провинциясы Куйтунь аймағы 
– экономикалық, технологиялық жағынан 
дамыған өңірдің бірі. Онда құрылғы жа-
сау, дәстүрлі өнеркәсіп және логистика са-
ласы қарқынды дамыған. Қазіргі таңда ол 
аймақта 108 кәсіпорын жұмыс жасауда.

Кездесу барысында қос тарап өкіл
дері өзара ынтымақтастық туралы мемо
рандумға қол қойды. Қытайлық делега-
ция енді өңірдің экономикалық әлеуетін 
бағамдап, қандай жобаларды жүзеге асы
руға болатынын сараламақ.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ.

23 Қызылорда облыстыҚ ҚоғамдыҚ-саяси газетмамыр
сейсенбі

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады
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Сонымен қатар, Қазақстан Президенті 
мемлекетаралық ынтымақтастықтың түрлі 
мәселелері жөнінде Кувейт мемлекетінің 
Әмірі Сабах әлАхмад әлДжабер ас
Сабахпен, Катар Әмірі шейх Тамим бен Ха-
мад Әл Танимен, Бахрейн Королі Хамад 
бен Иса Әл Халифамен, АбуДабидің тақ 
мұрагері, Біріккен Араб Әмірліктері Қарулы 
күштері Жоғарғы Бас қолбасшысының 
орынбасары, шейх Мұхаммед бен Заид Әл 
Нахаянмен, Йеменнің Президентімен, Мав-
ритания Президенті Мохаммед ульд Әбдел

Әзизбен, Пәкістанның Премьерминистрі 
Н.Шарифпен пікірлесті.

Нұрсұлтан Назарбаев Ислам ынтымақ
тастық ұйымының Бас хатшысы Юсеф бен 
Ахмед әлУсайминмен өзара ісқимылдың 
кейбір аспектілерін талқылады.  

* * *
Нұрсұлтан Назарбаев «АҚШ – Ислам 

әлемі» саммиті барысында Америка Құрама 
Штаттарының Мемлекеттік хатшысы Рекс 
Тиллерсонмен кездесті

Кездесуде Қазақстан Президенті мен 
АҚШтың Мемлекеттік хатшысы екіжақты 
ынтымақтастықтың қазіргі ахуалы мен 
оның кейбір аспектілерін дамыту перспек-
тиваларын талқылады.

Сондайақ, Нұрсұлтан Назарбаев пен 
Р.Тиллерсон мейлінше өзекті халықаралық 
мәселелер жөнінде пікір алмасты.

Мемлекет басшысы Қазақстан мен 
АҚШ арасындағы өзара ісқимыл көптеген 
бағыттар бойынша дамудың жаңа сапалы 
деңгейіне көтерілетініне сенім білдірді.

ИСЛАМ ӘЛЕМІ АЯСЫНДАҒЫ бАйЛАНЫСтАр бАйЛАМЫ

Мемлекет басшысы «АҚШ – Ислам әлемі» 
саммиті аясында бірқатар мемлекеттердің басшы-
ларымен және делегация жетекшілерімен қысқа 
келіссөздер өткізді. Атап айтқанда, Нұрсұлтан 
Назарбаев АҚШ Президенті Дональд Трамппен 
әңгімелесті. Әңгіме барысында екіжақты өзара іс-
қимылдың негізгі бағыттары, соның ішінде сауда-
экономикалық, саяси және мәдени-гуманитарлық 
салалардағы байланыстарды тереңдету перспек-
тивасы талқыланды. Екі ел президенттері күн 
тәртібіндегі халықаралық мәселелер жөнінде де 
пікір алмасты.

Мұнда Францияның ірі ком-
паниялары – Peugeot, Syctom, 
Total, Veolia, Vicat, Iter, ADEME, 
SaintGobain өздерінің болашақ 
энергия тақырыбындағы жетіс
тіктерін паш етіп, жаңа өнімдерін 
көрсетпек. «Біздің көрме пави-
льонымыз екі қабаттан тұрады. 
Бірінші қабатта Францияда ин-
новация мен болашақ техноло-
гиялары саласында озық сана-
латын компаниялар орналасса, 
екінші қабат – симпозиумдарға, 
дебаттарға, сурет көрмелеріне 
арналады. Ол бір сәтте 200 
адамды қабылдауға қауқарлы. 
«Peugeot» компаниясы 1995 
жылы әлемде ең алғашқылардың 
бірі болып, өзінің электр көлігін 
таныстырған еді. Астанада 
өтетін ЭКСПО2017 көрмесінде 
біз жаңа буын көлігін танысты-
ратын боламыз. Бұл, әсіресе, 
бүлдіршіндер үшін және авто 
әлемін жақсы көретіндер үшін 
қызық болатыны сөзсіз», – деді 
П.Лоро. 

Павильонның өзі  «Эко қала», 
«Ба ламалы энергия» және 
«Эко логиялық көлік»  де ген 
тақы  рыптарға  бөлін ген. Осы 
тақырыптардың бірі не сай 
жасалған француз па вильоны
ның 1қабатындағы 7 бөлік 
келушілерге «жасыл энер гетика» 
саласындағы жаңа технологи-
ялармен танысуға мүмкіндік 
береді. Бөліктер галерея арқы
лы қосылған, мұнда әлем 
өркениетінің дамуына үлестерін 
қосқан Францияның көрнекті 
қайраткерлері мен ғалымдары 
таныстырылады.

П.Лороның айтуынша, көрме 
қонақтары павильон аумағында 
француз өнер қайраткерлерінің 
шығармаларын – мүсінші Ми-
лен Гермонның туындысы 
«Минис Аква» композиция-
сын, суретшіиллюстратор Ян 

Далонның қолынан шыққан 
және Францияның  символына 
айналған Марианна бейнесін 
және Францияның ең әдемі 
жерлерінің фотосуреттерін көре 
алады.

Астана «ЭКСПО2017» ха
лықаралық көрмесі жұмыс істеп 
тұрған уақытта Франция екі 
ұлттық мерекесін – 21 маусымда 
Франция күнін және 14 шілдеде 
Бастилияны алу күнін атап 
өтеді. Осыған орай, мерекелік 
ісшаралар ұйымдастырылады. 
Франция 21 маусымда 30 жыл-
дан астам уақыт елде тойланып 
келе жатқан музыка фестивалі 
– Музыка мерекесі аясында 
ұйымдастырылған мерекелер се-
риясында өзін барлық қырынан 
көрсетеді. Мереке қонақтары 
дәстүрлі цирк нөмірлері мен 
кабарэні көріп, Францияның 
оңтүстікбатысының және Бре-
тань музыкасын тыңдайды. Му-
зыка мерекесі шеңберінде Қазақ 
Ұлттық өнер университетінің 
студенттері де француз тілінде 
ән салады.

Павильонның конференц
залында үш ай бойы көптеген се-
минарлар, шеберліксыныптары 
мен ғылыми конференциялар 
өтеді. Оларға қатысқан қонақтар 
болашақ энергиясы саласындағы 
француз инновациялық техно-
логиялары туралы, сондайақ 
білім, мәдениет және франкофо-
ния салаларындағы Франция мен 
Қазақстанның ынтымақтастығы 
туралы көптеген қызықты мәлі
меттерді ала алады.

Еске салсақ, ЭКСПО2017 
көрмесі Астанада 10 маусым мен 
10 қыркүйек аралығында өтпек. 
ЭКСПО көрмесінің аумағы 25 
гектарды алып жатыр. Көрмеге 
әлемнің 100ден астам мемлекеті 
және халықаралық ұйымдар қа
ты сады. 

«ЭКСПО-2017» КӨРМЕСІНДЕ 
ЭЛЕКТР КӨЛІГІ 
ТАНЫСТЫРЫЛАДЫ

Астанада ЭКСПО-2017 көрмесіндегі 
Францияның ұлттық павильоны таныс-
тырылды. БАҚ өкілдері үшін өткізілген 
баспасөз мәслихатында Франция па-
вильонының Бас комиссары Паскаль 
Лоро оның жалпы тұжырымдамасы жай-
ында айтып берді. Айта кету керек, Фран-

ция павильоны 1084 шаршы метрді құрайды және ол 
халықаралық көрмедегі ең үлкен павильондардың бірі.

ҚЫТАЙЛЫҚ 
КОМПАНИЯНЫң 
ҚЫзЫЛОРДАғА
ҚЫзЫғушЫЛЫғЫ бАР

ынтымақтастық

Биылғы жылы Шиелі ауданы бой-
ынша 27 мың гектардан астам жерге 
ауылшаруашылық дақылдарын орна-
ластыру жоспарланған. Оның ішінде 
күріш егістігінің көлемі 11 мың гек-
тар болып белгіленді. Міне, шиелілік 
диқандар межеленген күріш дақылын 
орналастырып үлгерді. Бұған қоса, 
егілген күріш түгелдей суға бастырыл-
ды. 
Осыдан екі жыл бұрын Шиелі каналы 

сағасының жоғарғы жағынан үрлемелі су 
тоспасының салынуы диқандарды осындай 
сенімділікке ие етті. Дарияның төменгі таба-
нынан су алуға қауқарлы аталған су тоспасы  
ертеңгі шіліңгір шілдеде де су тапшылығына 
ұшыратпауы тиіс. 

Өткен жылдың күзінде Шиелі ауданы 
ауылшаруашылық дақылдарын өндіру және 
өңдеу бойынша облыста бірінші орынға 
көтерілді. Осы орайда аудандық әкімдік ау-
дан басшысы Қайратбек Сәрсенбаевтың 
басшылығымен ірі шаруашылық құрылым
дары және жеке қожалық иелерімен пікір
лесе отырып, үлкен ұйымдастыру жұмыс
тарын жүргізеді. Әр шаруашылықтың ішкі 
мүмкіндігі мен сырттан берілетін көмек 
жағдайы сараланды. Бірлік пен ынтымақты 
жұмыс ұйымдастырудың арқасында ауданда 
күріш егу науқаны алдын ала жасалған кесте-
ге сай абыроймен орындалып отыр. 

Биылғы егіншілік саласының бағыты 
бойынша аудандық ауылшаруашылық бө
лімі  нің басшысы Мұқабай Мақаш былай 
әңгімелейді: 

– Жергілікті жерде өнім өндірумен бірге 
ауылшаруашылық дақылдарын өңдеу ба-

рысына мән беру керек екендігі диқан 
қауымына жеткілікті түсіндіріліп келеді. Ірі 
шаруашылықтар – « Ақмая» шаруақожалығы 
1400 гектар жерге күріш егіп, оны түгелдей 
суға бастырып болды. «ТөңкерісК» – 700 
гектар, «Бидайкөл»  шаруа қожалығы – 1300 
гектар және «Алтын дән» мен «Халық» ша-
руа қожалықтарының әрқайсысы 900 гектар 
жерге күріш егіп, күтімге алды. 

Ауданда минеральды тыңайтқышпен үс

теп қоректендіру, жанаржағармай мәселесі 
толық шешілген. Сондықтан жоспарлы өнім 
алуға және сол арқылы ауыл тұрғындарының 
әлеуметтік жағдайын көтеруге мүмкіншілік 
бар. 

Иә, диқандардың егінішілік саласын 
жаңа деңгейге көтеріп, мол әрі сапалы өнім 
алуға жұмыла еңбек етуі қуантады. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі ауданы. 

КҮРІШ СУҒА БАСТЫРЫлЫП, 
КҮТІМГЕ АлЫнДЫ

ЕңбЕК МАуСЫМЫ АшЫЛДЫ
Тұңғыш Президент паркінде “Жасыл ел” жастар жасағының еңбек маусы-

мы ашылды. Салтанатты шараға Алматы, Шымкент, Тараз, Ақтөбе облысының 
жастары қатысып, мерекелік бағдарламаны тамашалады. Сондай-ақ, облыс 
әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов қатысушыларды маусымның ашылуымен 
құттықтап, жолдамалар табыстады. 
Айта кетейік, жасылелдіктер өңірді көркейту, көгалдандыру жұмыстарын жүргізуде 

белсенді. Мәліметтерге сүйенсек, биылдың өзінде жасақ құрамы 1035 сарбазбен толыққан. 
Ал бүгінге дейін 250 мыңнан астам жас 50 миллионға жуық ағаш отырғызып, 130 мыңнан 
астам гектар жерде жұмыс жүргізген.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
Нұрболат НҰРЖАуБАЙ (сурет).

САБАнТУЙ – 
СЫЙлАСТЫқ СЫЙЫ

Өткен жексенбіде қалалық демалыс саябағында таңертеңнен 
адам көп болды. Қызылордалықтар мен қала қонақтары «Ва-
тан» татар этномәдени орталығы ұйымдастырған сабантуйға 
жиналды. Атаулы мереке шаһарымызда тұрып жатқан түрлі эт-
нос өкілдерінің басын біріктіретін дәстүрлі мейрамға айналды.
Дәстүрін бұзбай, 11 жыл қатарынан тойланып келе жатқан мерекеде 

татар этносының көпжылдық салтсанасы таныстырылып, ұлт достығы 
әспеттелді. Салтанатты шараны облыстық Қазақстан халқы ассамблея-
сы хатшылығының басшысы Ләйлә Төрешова ашып, жиналған қауымды 
құттықтады. 

– Бүгін ынтымағы жарасқан Сыр елінде 11ші рет «Сабантуй» 
мерекесін тойлаудамыз. Халқымыздың бейбітшілік пен достыққа, 
салтдәстүрін ұлықтауға шақыратын бұл мейрамның, барлық этностың 
мерекесі сияқты, біз үшін алатын орны ерекше, – деді.

Татарстан Республикасынан арнайы келген қонақтар Кирам 
 Сатиев жиналғандарға әсем ән арнаса, ал Искандир Биктагиров сыр-
найын сызылтып, Сыр халқына өнерлерін паш етті. Сондайақ, татар 
шеберлерінің қолынан шыққан бұйымдардың көрмежәрмеңкесі тама-
шаланды. Мерекенің көркін кіргізетін татар этносының ұлттық ойында-
ры – татар күресі, арқан тарту, гір көтеру, қол күресі және тағы да басқа 
көптеген спорттық ойын ойналды. Сабантуйға келген қала тұрғындары 
көркемөнерпаздар концертін тамашалап, қызықты мерекелік ойындарға 
қатысты. Татар әндері, жан жадыратар билері орындалды. Айта кету ке-
рек, жеңімпаздар сыйлықсыз қалмады. 

Шынар БЕКБАН.
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аймақ

     кәсіби мереке

     брифинг      ҰБТ

     

ҚР Инвестициялар және даму ми
нистр лі гі Техникалық реттеу және 
 метрология комитетінің Қызылорда об
лысы бойынша департаменті, «Ұлттық 
сараптау және сертификаттау» АҚ ҚФ 
және «Қазақстан метрология институ
ты» РМК ұйымдастыруымен  метро
логтардың кәсіби мейрамына арналған 
«Көлікке арналған өлшемдер» атты 
«дөңгелек үстел» өтті. 
Іс-шараға Қызылорда облыстық және 

қалалық қоғамдық денсаулық сақтау депар-
таменттері, «Инженерлі-метрологиялық ор та -
лық» ЖШС, «Айдан Мұнай» ЖШС,  «КРЭК» 
АҚ,  «Стандарт» ӨК, «Саутс Ойл» ЖШС,  
«Байкен U» ЖШС, «КАМ» ЖШС, «Қызыл-
орда жол дистанциясы» АҚ, «Жолаушы-
лар вагондарын жөндеу» АҚ және басқа да 
жергілікті тауар өндірушілер өкілдерінің ме-
трологтары қатысты.

Метрология саласының адам өмірінде 
маңызы зор. Уақыт болсын, қай жерге ба-
рамыз, қай саланы алсақ, та өзінің өлшем 
бірліктері бар. Мысалы, медицинада, жол 
құрылысында, тіпті күнделікті өмірде бар-

лығын уақытпен істейді. Осының барлығы 
өлшем. Бәрі метрология саласына жатады. 

ҚР Инвестициялар және даму министр-
лігі Техникалық реттеу және метрология 
комитетінің директоры Ерқанат Кеулімжаев 
іс-шараны ашып, қатысушыларды кәсіби 
мейрамдарымен құттықтады. Ол өз сөзінде 
әр күн сайын біз метрология қызметінің 
нәтижелеріне тап болатынымызды атап өтті. 
Өмірге қажетті нақты өлшемдерді дамы-
ту үшін жаңа технологиялардың арқасында 
қандай да бір өлшем жүргізетін аппараттар, 
күнделікті өмірде қолданылады.

«Ұлттық сараптау және сертификат-
тау» АҚ ҚФ директоры Ерлан Аманба-
ев қатысушыларды мерекемен құттықтап, 
еліміздегі метрологияның тарихына тоқталып 
өтті. Метрологияның маңыздылығын бір 
сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Оның 
нормалары мен ережелері заңдар деңгейінде 
бекітіледі. Тіршіліктің барлық саласына ара-

ласа отырып, бүгінгі заманның метрология-
сы ғылым мен техниканың дамуына ықпал 
етеді, уақыт, өлшем бірлігін анықтауға 
септесетіндігі аталды. 

Техникалық реттеу және метрология 
комитетінің облыс бойынша департаментінің 
бас маманы Айгүл Әбдікәрімова  «Өлшем 
құралдарын бақылау туралы» тақырыбында  
баяндама жасады. Ал «Ұлттық сараптау және 
сертификаттау»  АҚ ҚФ  метрология бөлімінің 
басшысы Надежда Ленева «Аймақтағы 
өлшем құралдарын салыстырып тексеру және 
калибр леу туралы» тақырыбындағы баянда-
масымен жалғастырды. 

Бүкіләлемдік  метрология күніне орай 
өткізілген іс-шара соңында Техникалық рет-
теу және метрология комитетінің облыс бой-
ынша департаментінің және «Ұлттық са-
раптау және сертификаттау орталығы» АҚ 
ҚФ бірқатар қызметкерлері өлшем бірлігін 
қамтамасыз ету жүйесін дамытуға және ҚР 
заңамалық метрологияның дамуына белсенді 
атсалысқаны  үшін  Алғыс хаттармен  мара-
патталды.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

МЕТРОЛОГИЯ – Маңызды МәсЕЛЕ

РаМазаННың 
РәУІШ БЕЙНЕсІ

Күллі мұсылман асыға күтетін айлардың сұлтаны Рамазанның 
және сан сауаптың кілті болған қасиетті оразаның басталуына үш 
күн уақыт қалды. Осы күн жадына орай кеше КМДБның облыстағы 
өкілі, «АқмешітСырдария» мешітінің бас имамы Т.Омаров пен найб 
имам Б.Олжаев журналистермен баспасөз мәслихатын өткізді.

ЖЕР аЛУдың да 
Өз ТәРТІБІ БаР

Өңірлік коммуникациялар қызметінде қала прокуроры Мұрат 
Досмағанбетов, қала әкімінің орынбасары Асылбек Шәменов, облыс
тық жердің пайдалануы мен қорғалуын бақылау басқармасы басшы
сы Қайрат Тоғызбаев қала бойынша заңсыз жер иеленудің алдын алу 
жұмыстары жөнінде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арнап 
брифинг өткізді.
Қала бойынша мемлекет меншігіндегі жер учаскелерін түгендеу және 

оны заңсыз иеленушілерді анықтау мақсатында арнайы жұмысшы тобы 
құрылған. Аталған топ өкілдері өткен жылы Титов, «Әл-Фараби», Қорқыт ата, 
Ақмаржан, «Сәулет», «СПМК-70» және «Саяхат» шағын аудандардағы мемле-
кет меншігіндегі жерді заңсыз иеленген тұрғындарды анықтады. Заң бойын-
ша оларға облыстық жердің пайдалануы мен бақылау басқармасы тарапынан 
әкімшілік шара көрініп, заңсыз орналасқан 13 құрылыстың іргетасы бұзылған.

Ал, биылғы жылы мамандар 657 жер учаскесіне аралау жұмыстарын 
жүргізіп, 8 күдікті жер  телімін иеленушіні назарға алды. Тексеру қорытындысы 
бойынша, «Әл-Фараби» шағын ауданындағы Тұрлығұлов көшесі бойында 
орналасқан 3 заңсыз құрылыс жүргізіп жатқан азамат анықталған. Алайда, 
оларға заң тарапынан құрылыс жүргізуге ешбір құқық берілмеген.

– Қазіргі таңда, заңсыз 3 құрылысты өз есебінен бұздырту жөнінде қала-
лық сотқа талап арыздар берілді. Ол жерлердегі құрылысты тоқтату туралы 
сотпен ұйғарым қабылданды. Бұл 3 тұлғаға қатысты деректер сотқа дейінгі 
тергеп-тексерудің бірыңғай тізіміне тіркеліп, бүгінгі күні қалалық ішкі істер 
басқармасымен жан-жақты тергеу амалдары жүргізілуде. Қалған 5 жер 
учаскесіне салынған құрылыс нысандарының иелерін анықтау шаралары 
жалғасуда, – дейді жауапты мамандар.

Бұл заңсыз жер иеленушілердің көбі алаяқтардың арбауына түсіп, жалған 
сөзге алданғандар. Осыны назарға алған қала прокуроры М.Досмағанбетов үй 
құрылысын салмас бұрын құжаттардың дұрыс болу керектігін ескерте келе, 
жерді рәсімдеу кезінде алаяқтарға алданып қалмауға шақырды.

Н.АЛпЫСБАйҰЛЫ.

Мәслихатта сөз алған бас имам 
жақын қалған қасиетті айдың 
келуімен құттықтап, 26 мамыр күнгі 
құптаннан соң Пайғамбарымыздан 
сүннет болған тауарих намазының 
оқытылатынын еске салды. Осы күні 
қала бойынша 60-қа жуық тегін так-
си қызметі көрсетілетін болады. 
Биыл қаладағы 17 мешіт пен барлық 
аудандағы мешіттер тарапынан жаса-
латын мұндай игі шаралар баршылық.

Мәселен, оразаның екінші 
күнінде мұсылмандардың шүкірлігі 
мен қуанышын өрнектейтін жарапа-
зан айтылып, жамағатқа тегін құрма 
таратылады. Сондай-ақ, мешіттер бір 
ай бойы ауызашар береді. Сонымен 

бірге қолдауды қажет ететін 500 от-
басына ақшалай және азық-түлікпен 
көмек көрсету ұйымдастырылған. 
Ал, ауқатты кісілердің берген зекеті 
көпбалалы отбасыларға үлестіріледі.

Сонымен бірге бас имам пітір-
садақаның діни басқарма тарапы-
нан 300 теңге болып белгіленгенін 
жеткізді.

Оразаның қадір-қасиеті мен шарт-
тарын атап өтті. Осы айда құран 
оқудан жарыс өткізіліп, мүшәйра 
ұйымдастырылып, оразаны ұдайы 
насихаттаған журналистер де жүлделі 
болмақ.

Д.АЯШҰЛЫ.

ҚАЗАҚСТАНДА 
ІЖӨ ӨСІМІ КҮТІЛУДЕ
Бірнеше жылдан бері әлемді шарпыған экономи-

калық дағдарыс салқыны біршама бәсеңдей бастаған 
сыңайлы. Сарапшылардың пікірінше, 2017 жылдың 
ақпан-наурыз айларында 2016 жылдың тиісті кезегі-
мен салыстырғанда Қазақстан экономикасын-
да біршама өсім нышаны сезіле бастады. Әсіресе 
өнеркәсіп өнімінің көлемі ұлғайды. Үстіміздегі 
 жыл  дың 4 айында оның өсімі Қазақстанның 13 
өңірінде байқалған. Сонымен бірге жаңа жылдың 
алғашқы 4 айында елімізде құрылыс қарқыны салыс-
тырмалы түрде алғанда біршама өскен.

ҚР Қаржы министрлігі кеден комитетінің мәліметі 
бойынша 2017 жыл басында Қазақстанның сыртқы 
тауар айналымы 21,1 пайызға өсіп, 5,2 млрд АҚШ 
долларын құраған. Сол сияқты экспорт көлемі 18,9 
пайызға өсіп, 3,2 млрд долларға жеткен. 2015-2016 
жылдары әлемді шарпыған экономикалық дағдарыс 
салдарынан Қазақстанның негізгі көрсеткіштері күрт 
төмендегенін ескерсек, аталған өсім алдағы уақытта 
үмітке жетелейтінін атап өткіміз келеді.

Сарапшылардың болжамы бойынша, әлем эконо-
микасының орташа даму өсімі алдағы уақытта жы-
лына 3-3,3 пайыз құрайтын болады. Даму қарқынын 
үдету үшін Қазақстан ішкі жалпы өнімінің өсімі 
алдағы жылдары бұдан біршама жоғары болуы тиіс. 
Бұған қол жеткізу үшін Қазақстан экономикасында 
қосымша құны жоғары өнімдер шығаруға бетбұрыс 
жасалуы керек, дейді маман сарапшылар.

ӨЗБЕКСТАНМЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ҚАТЫНАСТЫҢ ЖАҢА 
КӨКЖИЕГІ АШЫЛДЫ
Өзбекстан президенті Ш.Мирзиеевтің Қазақ-

стан ға сапары кезінде Қазақстан президенті 
Н.Назарбаевпен келіссөздері барысында өзара ынты-
мақт астықтың жаңа көкжиектері ашылды. Атап 

айт қанда, «Өзбекмұнайгаз» бен «Қазақмұнайгаз», 
«Казтрансгаз» бен «Казтрансойл» арасында Ре-
сей мұнайын Өзбекстанға тасымалдау, бұл орайда 
«Омбы-Павлодар-Шымкент» тасымал құбырын пай-
далану жөнінде түпкілікті келісімге қол жеткізілді. 
Бұл Ресей мұнайын Өзбекстанның мұнай өңдеу зау-
ыттарына жеткізу үшін тиімді тасымал жолы болып 
табылады.

Ресми деректер бойынша осыған дейін Өзбек-
станда сұйық көмірсутегі шикізатын өңдеу бірнеше 
есе төмендеп кеткен еді. Өзбекстанның Бұқара, 
Фер ғана, Алтыарық мұнай өңдеу зауыттарының 
жалпы өндірістік қуаты жылына 11 млн тоннадан 
астам көлемді құраса, бүгінге дейін олар өздерінің 
60 пайыз қуатында жұмыс істеп келген болатын. 
Мамандардың пікірінше, бұл Өзбекстан үшін тиімді 
келісім болып табылады.

РЕСЕЙДЕ ЕКІНШІ БАЛАҒА – 
453 МЫҢ РУБЛЬ
Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін Ресей федераци-

ясында әлеуметтік қақтығыстардың, экономикалық 
дағдарыстың салдарынан халық саны күрт төмендеп, 
ол бар-жоғы оншақты жылдың ішінде 160 млн адам-
нан 140 млн-ға дейін кеміді. Демократиялық ахуалды 
жақсарту үшін Ресей билігі шұғыл шаралар кешенін 
қабылдады. Арнайы бағдарлама қабылданды. 2017 
жылдан бастап осы бағдарлама бойынша Үкімет 
Ресейде екінші бала туған анаға 453026 рубль 
көлемінде ана капиталын төлеу жөнінде сертифи-
кат береді. Бұл Қазақстан валютасына шаққанда ша-
мамен 2,3 млн теңге құрайды. Ескерте кетейік, бұл 
сертификат 2007-2018 жыл аралығында екінші бала 
туған аналарға беріледі. Сертификатты тұрғын үй 
жағдайын жақсарту мақсатында пайдалануға бола-
ды. Сондай-ақ мұндай қаржылай қолдау үшінші, 
төртінші және одан да көп бала туған аналарға 
қарастырылып отыр.

Әзірлеген Ж.ӘЛМАХАН.

Экономика және демография

даЙыНдыҚ ПысыҚТаЛды
 
Қазалыда аудан әкімі Нажмадин Шамұратовтың төрағалығымен әкімдіктің кезекті мәжілісі өтті. Ұлттық 

бірыңғай тестілеуге дайындық туралы баяндаған аудандық білім бөлімінің басшысы А.Қасымова мектеп 
бітіруші 713 оқушының 458-і ҰБТ-ға қатысатынын хабарлады. Мамыр айында алынған байқау сынағының 
қорытындысымен орташа балл 106,2-ні құраса, 68 оқушы – «Алтын белгіге», 8 шәкірт «Үздік аттестатқа» 
үміткерлікке ұсынылып отыр. 

Аудандық бюджеттен бөлінген 12,5 млн теңгеге 329 оқушы  «Қамбаш» балаларды сауықтыру орталығына 
жіберілген. ҰБТ-ға қатысатын оқушыларды тасымалдауға, тамақтандыруға және жатын орынмен қамту үшін 
2 млн теңге бөлінді. 

Мәжілісті қорытындылаған аудан әкімі ҰБТ тапсыруды ұйымдастыру, бітіруші түлектерді тест өткізі-
летін пункттерге қауіпсіз жеткізу жөнінде нақты тапсырмалар берді. Тестілеуде балалардың моральдық-
психологиялық тұрғыдан дайын болуы керектігін баса айтты.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Көптеген мемлекеттердің 
эко  номикасында мемлекет пен 
жеке бизнестің өзара қарым
қа тынасының жаңа  формасы 
– мемлекет пен жекеменшік 
әріп тестік кең қанат жайып ке
леді. Ол әлеуметтік маңызы 
бар жобаларды жүзеге асыруға 
жеке кәсіпкерлік нысандарын 
тартудың тиімді механизмі болып 
табылады. Қазақстанның бүгінгі 
экономикасы саясатындағы 
өзекті мәселенің бірі – мемлекет 
пен жекенің байланысына ықпал 
ететін және ол процестерді тиімді 
түрде жеделдетіп МЖӘ дамыту 
болып отыр. 
Аймақтың жалпыинвестициялық 

қабілетін арттыру мақсатында 
және МЖӘ жобаларын әзірлеуде 
 ке ңес беру үшін облыс әкімдігінің 2016 жылғы 4 
шіл  де  дегі №517 қаулысына сәйкес «Қызылорда 
облысының аумақтық мемлекеттік жекеменшік әріп-
тес  тік орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
құрылды. Серіктестіктің негізгі мақсаты – мемлекеттік 
жекеменшік әріптестік жобаларын  консультативтік 
сүйемелдеу, жергілікті бюджеттік инвестициалық 
жобалардың техникалық-экономикалық негіздемеле рін 
әзірлеу қызметтерін көрсету болып табылады. 

Облыс әкімдігінің осы жылғы 28 ақпандағы №725 
қаулысына сәйкес биылғы жылы облыста мемлекеттік 
жекешелік әріптестік арқылы 11 жобаны іске асы-
ру жоспарланып отыр. Атап айтсақ, денсаулық сақтау 
басқармасы бойынша 5 жоба жүзеге асырылады. Олар 
– Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінде 250 қабылдауға 
арналған емхана және 4 ауылдық округтен – Арал ауданы 
Бекбауыл, Сырдария ауданы Ақжарма, Қазалы ауданы 
Өркендеу, Шиелі ауданы Жөлек ауылдық округтеріндегі 
дәрігерлік амбулаторияның құрылыстары. Ал дене 
шынықтыру және спорт басқармасы бойынша 3 жоба 
жоспарланған. Олар Тасбөгет кентіндегі және Қармақшы 
ауданы Ақай ауылдық округінде 2 дене шынықтыру-
сауықтыру кешенінің құрылысы және Қызылорда 
қаласы «Мерей» шағын ауданында дене шынықтыру-
сауықтыру кешенін жалға алу қызметі.

Бұған қоса мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы бойынша жоба, яғни Жаңақорған ауда-
ны  Өзкент ауылдық округінде 150 орындық  ауылдық 
клубтың құрылысын жүргізу жоспарға енгізілген. 
Қызылорда қаласының ішкі істер басқармасының Ақсай  
полиция бөлімі ғимаратының құрылысы ішкі істер 

департаменті бойынша жүзеге асыры-
латын бір жоба болып саналады. Сол 
секілді, Қызылорда қаласы көшелерін 
жарықтандыру энергетика және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы бойынша жоспарланған. 

«Қызылорда облысының аумақтық 
мемлекеттік жеке-меншік әріптестік 
орталығы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі белгіленген кестеге сәйкес 
ұсынылған мемлекеттік жекешелік 
әріптестік жобалар бойынша тиісті 
жұмыстар жүргізеді.

Аумақтық орталық өз жұмысында, 
инфрақұ рылымы мен халықтың өмір 
сүру жүйесін  дамыту үшін  облыстың 
экономикасына инвестиция тартуға 
және мемлекет пен жеке әріптестік ара-
сында тиімді қатынас орнатуға жағдай 
жасалуына аса назар аударады.

Мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларын қарау 
барысында басты назар мемлекет пен жекешелік, қоғам 
үшін де тиімді басымдылықтарға аударылады. Мысалы, 
мемлекет үшін бұл басымдықтарға бюджет қаражатын 
үнемдеу қосымша ресурстар (қаржылық, материалдық 
және басқарушылық) алу, көрсетілетін қызметтер мен 
тауарлардың сапасы мен көлемін арттыру жатады. 
Сонымен қатар, жаңа жұмыс орындарын құру және 
бұрынғы жұмыс орындарын сақтау, жобаны іске асыруда 
уақытты үнемдеу, көпшілік міндеттердің шешімін жыл-
дамдату секілді тиімділіктер жос пары бекітілді. Жеке 
әріптестік үшін нарықтық кеңіс тікті кеңейту, жобалар-
ды жүзеге асыру барысында  мемлекеттің кепілдігімен 
жеңілдетілген несие алу мүмкіндігі, бюджет қаражатын 
тарту, салынған инвестицияның қайту кепілдігі сияқты 
жақсы тұстары жетерлік. Ал қоғам үшін жақсы жақтары, 
сапалы тауарлар мен қызметтер ұсынылуы деп айтсақ 
болады.

Барлық  мемлекеттік жекешелік әріптестік жоба-
ларға қатысқысы келген ынта білдіруші тұлғалардың 
келесі мекен-жайға хабарласуын сұраймыз. Қызылорда 
қаласы, Әйтеке би көшесі, 28 үй. («Қызылорда облысы 
кәсіпкерлер палатасы» ғимараты, 4 қабат, байланыс те-
лефоны 26-27-18, 26-27-19). «Қызылорда облысының 
аумақтық мемлекеттік жекеменшік әріптестік орта-
лығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Мақсат ЕЛАМАН,
«Қызылорда облысының аумақтық 

мемлекеттікжеке меншік әріптестік орталығы» 
ЖШС директоры.

МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК
 бүгінгі экономикалық саясаттың басым бағыттарының бірі

Қазіргі Қазақстан Республикасы өзінің территориясы 
жағы  нан әлемде 9шы орынды алады, ал халқы жағынан 62 
орында тұр. Халқы аз болғанымен, Қазақстанда 140 этнос өкілі 
тұрады. Мұншама этнос өкілдерінің қазақ жерінде шоғырлануы 
негізінен ХІХ ғасырдың екінші жартысында, Столыпиннің 
аграрлық реформасы дәуірінде, Ұлы Отан соғысы қарсаңында 
және соғыс жылдары Кеңес басшылығына ұнамаған халық
тарды күштеп Қазақстанға, Сібірге, Орта Азияға қоныс аудару 
нәтижесінде болды.
Ұлы Отан соғысы қарсаңында Қазақстанның этно-демографиялық 

жағдайы үлкен өзгерістерге ұшырады. 30-шы жылдардың басында 
аштық қырғыны Қазақстан халқын біраз күйзеліске ұшыратып, санын 
азайтып тастаса, соғыс алдындағы репрессия, ұлттық интеллигенцияны 
жоқ қылды деуге болады, ал басқа халықтарды күштеп Қазақстанға 
көшіре бастау, онсызда қиналып жатқан халықты одан сайын күйзеліске 
түсірді. Күштеп көшірілген халықтар негізінен ауылды елді мекендерге 
көшірілгенге байланысты ауылдың этно-демографиялық жағдайы, 
әсіресе бұрын қазақ ұлты ғана тұратын Оңтүстік Қазақстанның этно-
демографиялық жағдайын күрт өзгертті. 1939 жылғы санақ мәліметтері 
бойынша Қазақстанда 6151102, ал Қызылорда облысында 328067 
тұрғын болған.

Ұлы Отан соғысы қарсаңында Кеңес үкіметі басшыларының 
КСРО-ның шекара аймақтарын негізгі отаны КСРО-дан тыс жерлерде 
орналасқан халықтардан тазарту жұмыстары нәтижесінде Қазақстанға 
Карелиядан 8423 фин, Қиыр Шығыстан 98 454 корей, КСРО-ның батыс 
шекараларынан 28 580 неміс, 35 739 поляк көшірілді. Бұларға қоса 
Кавказдың шекаралас аймақтарынан 1121 армян және курд, 2010 иран 
жанұялары көшірілді, бір жанұяда 5 адам деп есептесек, Кавказдан орта 
есеппен 15 655 адам көшірілген екен. 1939 жылы Польша Германиямен 
КСРО бөлінісіне салынғасын тағы 60 667 поляк Қазақстанға көшірілді.

Кесте 1. Ұлы Отан соғысы алдында Қазақстанға күштеп көшірілген 
халықтар.

№ Ұлты Саны Көшірілген жылы
Финдер 8423 1935
Немістер 28 580 1936
Поляктар 35 735

60 667
1936
1940

Корейлер 98 454 1937
Гректер 200 1937
Армяндар мен курдтар 1121 жанұя 1937
Ирандықтар 2010 жанұя 1937

Барлығы: 247 718 адам

Бұл тізімге әлеуметтік жағдайы мен саяси көзқарастарына байла-
нысты жекелеп сотқа тартылып, Қазақстанға қоныс аударылғандар мен 
түрмеге жабылғандар кірген жоқ.

Соғыс алдында немістер шекаралас аудандардан көшіріліп, 1939 
жылы Германиямен келісім-шарт жасасқасын немістерді қудалау 
тоқта тылғанымен, олар туған жерлеріне қайтарылмады. Ал, Ұлы 
Отан соғысы басталған соң жағдай күрт өзгерді. Кеңес әскерлерінің  
соғыс тың алғашқы кезеңіндегі жеңілістері Кеңестік Социалистік 
Республикалар Одағының бірсыпыра аудандарында ұлтаралық қатынас-
тың нашарлауына әкелді. Германияның үгіт-насихат машинасы көп 
ұлтты Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы халқын бір-біріне 
қарсы қойып, Кеңес үкіметінің билігін әлсіретуге тырысты. Осы орайда 
Кеңес үкіметі қайтадан халықтар депортациясын бастады. Осы жерде 
айта кететін бір нәрсе, бұндай саясатты сол кезеңде тек КСРО ғана 
қолданбады. Мысалы, жапондар Американың Перл Харбор әскери теңіз 
базасын бомбалап соғыс ашқанда, АҚШ үкіметі өз территориясындағы 
110 000 жапондарды, оның ішінде 62% Американың азаматтығы бар 
тұрғындарын 10 арнайы лагерьге жинақтап, соғыс соңына дейін сонда 
ұстап тұрды.

1941 жылы Қазақстанның жағдайы да қиын болды. Қазақстанда 
өнеркәсіп орындары аз болғандықтан азаматтары «сыпырылып» әскерге 
жіберіліп жатты деуге болады. Ұлы Отан соғысы жылдары Қазақстаннан 
әскерге толық емес мәліметтер бойынша 1366 мың адам алынған екен, 
бұлардың ішінде 1938, 1939, 1940, 1941 жылдары соғыс қарсаңында 
әскерге алынғандар да бар. Осылардың 600 мыңы ұрыс далаларынан елге 
оралмады. Қазақстанның ұрыс далаларындағы адам шығыны соғыс өрті 
әрлі-берлі өткен Украина, Белоруссия, Ресейден кейін төртінші орында 
тұр. Ұлы Отан соғысына депортацияланған халықтардың өкілдері 
алынбады. Олар Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстанда құрылған 
700 мыңдық еңбек армиясының қатарына алынып, Қазақстанның, 
Оралдың, Сібірдің өндіріс орындарында еңбек етті. Тарихтың тәлкегі 
дегендей, сотталғандардың, қудаланғандардың еңбегін жаппай түрде 
пайдалануды КСРО-ның жұмысшы шаруалар инспекциясы Халық 
Комиссарының орынбасары Н.М.Янсонов 1928 жылы Сталинге ұсынған 
екен. Ал 1938 жылы Н.М.Янсонның өзі репрессия құрбаны болды.

Ұлы Отан соғысы кезіндегі халықтардың депортациясы қатаң түрде, 
мыңдаған адамдардың өлімінің арқасында жүрді. 1937-1944 жылдары 
бір адамына дейін қалдырмай толық көшірілген, мемлекеттік белгісі, 
автономиялық құрылымдар жойылған 12 халық бар екен. Бұлардың 
депортациясы классикалық түрде жүргізілген халықтарға қарсы геноцид 
деуге болады. Бұлар соғыс кезінде тек ауыр жұмыстарға пайдаланылды. 
НКВД өзінің барлық күштерін пайдаланып, бұлардың барған жерінде 
жергілікті халыққа сіңісіп кетпеуін, достасып кетпеуін қадағалап 
отырды.

1941 жылдың 12 тамызында Кеңестік Социалистік Республикалар 
Одағының Халық Комиссарлар Кеңесінің және БКП (б) Орталық 
Комитетінің бірлескен № 2060-935сс «Волга бойы аудандарында 
тұратын немістерді көшіру туралы» қаулысы қабылданды. Волга 
бойындағы немістердің автономиялық республикасындағы немістерді 
көшіретіндігі туралы республика немістері алдын ала білген болатын. 
Бұл туралы Ольховск ауданының «Рассвет» ауылы кеңесінің төрағасы 
Э.Ф.Дайнес былай дейді: «Маусым айында бізді аудандық атқару 
комитетіне шақырып алып, қазіргі тұрып жатқандай, колхоздар мен 
селоларға көшірілетініміз туралы ескертті. Алайда қай жерге нақты 
көшетініміз туралы айтқан жоқ», – деді. Л.П.Берияның Ішкі Істер 
Халық Комиссариаты басқармасына жіберген хатында «Оларды 
көшіріп орналастыру керек, қалада тұратындарды – қалаларға, ауылдық 
жерлерде тұратындарды, колхоздар мен совхоздарға және немістер 
тиеген эшелондарды жөнелтуді 1941 жылдың 3 қыркүйегінен бастау 
керек», – делінді. 

1939 жылғы санақ бойынша КСРО-да 1 427 222 неміс ұлтының өкілі 
тұрған екен. Оның 92 мыңы Қазақстанда қоныстанған. 1941 жылдың 
күзінің соңына қарай – Қазақстанға, Орал өңіріне, Сібірге 1120 мың 
немістер көшірілді. Бұл 1939 жылғы санақта көрсетілген немістердің 
84 пайызы еді. Жоспар бойынша 1941 жылдың 25 қазанына дейін 
Қазақстанға 467 мың немісті, оның 15 мыңын Қызылорда облысына 
көшіру белгіленді, бірақ та мұрағат деректері бойынша Қазақстанға 
420 мыңнан 444 005 неміс ұлтының өкілі қоныстандырылды. Олардың 
3145-і Қызылорда облысының Арал және Қазалы аудандарына 
орналастырылды, Арал ауданына – 1291, Қазалы ауданына – 1854 неміс. 
Бұлармен бірге облысқа 1938 жылы Германияға күшпен қосылған 
Австрияда туылған 14 австриялықтар қоныстандырылды. 

Немістердің басқа жерлерге көшіп-қонуы, барған жерлерге сіңісіп 
кетуі, өте қиын жағдайларда өтті. Кеңес үкіметі немістердің көшіп-
қонуына 3,5 миллион сом ақша, 1680 тонна ұн, 60 тонна қант, 3500 пар 
аяқ киім, тағы басқа заттар бөлді, бірақ бұл заттар жеткіліксіз болды 
және көптеген жағдайларда дұрыс жұмсалмай, әр түрлі құйтұрқы істер 
нәтижесінде талан-таражға түсіп, қолды болып отырды.

1941 жылы Қазақстанға көшірілген немістермен бірге Севас-
топольден 15-20 грек те әкелінді. Олар Ақмола облысына қоныс-
тандырылды. 1942 жылы сәуір-қазан айларында 4 мыңға жуық грек 
Краснодардан Қазақстанға әкелінді. Краснодардан әкелінген гректер 
Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе, Ақмола, 
Қарағанды облыстарына қоныстандырылды. 1942 жылы Майкоптан 
көшірілген гректер Қазалыға жайғастырылып, Қызылорда облысына 
қоныстанды. Олардан кейін 1944 жылы Қырымнан 1240 грек Гурьевке 
әкелініп, Казнефтекомбинат өндіріс орындарында қоныстандырылды. 
Олар, қарапайым сөзбен айтқанда, еңбек майданына алынды. Осылай 
әскер қатарына алынғандар есебінен туындаған жұмыс қолының 
жетіспеушілігі жойылды.

Айтжан ОРАЗБАҚОВ,
ҚР педагогика ғылымдар академиясының

корреспондент мүшесі, тарих ғылымдарының кандидаты.
(жалғасы бар).

КҮШТЕП 
КӨШІРІЛГЕН КӨШ

Қызылорда облысына 
Ұлы Отан соғысы жылдарында  

қоныс аударылған ұлттар

А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде Елбасы Жолдауын 
насихаттауға арналған «Ел дамуына тың қарқын» атты мәдениүгіт 
бригадаларының облыстық байқауы өтті. Оған барлық аудан мен 
қаладан 9 бригада қатысты.

Байқау барысында биылғы Жолдауда көрсетілген жаңа өзгерістерді 
еңсеру мен ондағы міндеттерді орындау жайы айтылып, сахналық көріністер 
қойылды. Алғашқы болып, Арал аудандық мәдениет үйі жанынан құрылған 
«Көңілашар» халықтық мәдени-үгіт бригадасы өнер көрсетті. Көрермендер 
алдында Арал экономикасынан сыр шертіп, әлем қызығушылық танытқан 
«ЭКСПО-2017» көрмесі сахналанды. Ал қазалылықтар ауыл шаруашылығы, 
ішкі нарық, кәсіпкерлік саласындағы жарқын істерді жұртшылық назары-
на ұсынса, Арал ауданы Бөген ауылынан келген өнерпаздар көк теңіздің 
байлығын көрсетті. Сонымен бірге, Жалағаш аудандық Қ.Қазантаев атындағы 
мәдениет үйі жанынан құрылған «Арай» халықтық мәдени-үгіт бригадасының 
өнерпаздары аудандағы серпінді істерді айта келе, патриоттық әндер мен 
өлең-жырдан шашу шашты. Мұнан соң, А.Тоқмағанбетов ауылдық клуб жа-
нынан құрылған «Алтын арай», «Шиелі аудандық мәдени-шығармашылық 
орталығы» жанындағы «Сыр маржаны», Жаңақорған ауданынан келген «Дала 
жұлдыздары», А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйі жанынан құрылған 
«Бірлік» мәдени-үгіт бригадалары сахнаға шығып, тақырыпты ашуға тыры-
сты. 

Байқау соңында қазылар алқасының шешімімен бас жүлдеге «Көңілашар» 
бригадасы ие болса, жүлделі І орынды шиеліліктер жеңіп алды. Ал келесі 
орындарға «Бірлік», «Дала жұлдыздары» лайық деп танылды. Сондай-ақ, 
«Үкілі үміт» номинациясы бойынша «Ақтолқын» бригадасы марапатталды. 

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

ЕЛ ДАМУЫНА ТЫҢ ҚАРҚЫН

     31 мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні
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Тоқсаныншы жылдардың бір  
күнінде «жазушылар келеді, кез десу 

болады» деп екінші курстың студенттері 
екі сабақтан соң оңаша дәрісханаға 
жиналып отыр дық. Көп күттірмей 

Тебегенов Темірхан ағай бастаған екі 
кісі келді. Оның бірімен бұған дейін де 
таныспыз, ол – Қомшабай Сүйені шев. 

Ақын-драматургтың «Кемпір-шалдың 
кенжесі» дей тін пьесасына барғанбыз. 

Темір хан ағай жаңа шыққан кітап болса, 
өз арамызда тұсаукесер жа сайды. Жаңа 
қойылым болса, театр ға алып барады. 

«Ана тілін» оқымаған филфактың 
студенті орыс тіліне ауыссын» деп 

газетке жа зыл ды рады. Ұстазымыздың 
осын дай жа нашырлығы бізге көп пай да 

бер ге нін келе-келе сезіндік.

...Екінші қонақ бізге таныс емес-ті. Жүзі 
жайдары, иықты, бойлы кісі екен. Бір жағына 
қайырған қалың шашы тұтасып барып желкесін 
жауып кеткен.

– Бұл – Қази Данабаев деген жа зу шы 
ағаларың. Облыстық «Сыр бойы» газетінің 
қызметкері. Бүгін жазушының «Шоңтөбе. 
Шотай. Бал дәурен» деп аталатын қол да рындағы 
кітабына бай ла нысты әң гіме құрамыз. Әңгімені 
Қомшекең бастайды, – деп ағай таныстырып 
жатқанда мен жазушыға көп жылдан кезікпей 
кеткен жақын ада мым дай көз тоқтаттым.

Осыдан бір апта бұрын қолы мызға 
түскен жаңағы «Шоң тө бені...» құныға оқып 
шыққанмын. Оның баяндау тәсілі мені ерекше 
сүйсінткен. Әдетте кітаптар маған кәсіби 
әртістер ойнаған көркем фильмдер сияқты 
әсер ететін. Ал, бұл кітаптың «әртістері» кино 
өнерінен хабарсыз шынайы өмірден шыққан 
адамдар. Жаныңа жақын, аңғал ауыл адамы 
әрекеттерінің ішінде өзің жүресің. Кезегі кел-
генде студенттер таласа пікір біл дірді. Солардың 
ішінен менің айт қа ным тосын бір ойды қозғады 
ма, Қазекең қағазына бір нәрселерді түртіп 
алды. Осы кездесу біздің ара ластығымыздың 
басы болды.

Қазекеңнің адам тосырқамайтын мінезі өзіне 
еріксіз тартып тұрады. Бір бойында жаныңды 
баурайтын жақсы қасиеттердің бәрі бар десем, 
қателеспеймін.

Біз сияқты айналасына топ тасқан жастар 
үшін Қази ағаның өзі бір мектеп еді. Мен 
институттан соң «Сыр бойы» газетіне жұмысқа 
бардым. Жайсаң аға қуанып қарсы алды. Сол 
бұйырған дидарласу мен дәм-тұздың он бес 
жылға ғана жеткені өмірдегі ең үлкен өкінішке 
айналды.

... Редакцияға атпен шауып кір ген дей айқай 
салып, заң-зәкүнін айтып келетіндер кездесетін. 

Аға әріптестер ішінде ашу шақырып, сөз 
қайтарысып қалатындар бар. Қазекеңнің терісі 
кең, ашуға басу айтып, әлгілердің екпінін тежеп 
қайтарады. 

– Ең үлкен сөз – «кешіріңіз» деген сөз. 
Түсінедің бе, ей? – деп менің басымнан бір 
тықымайын тарс еткізеді. 

– Кешіріңіз, – деймін мен.
Екеуіміздің әзіліміз жарасады. Ол кісінің 

зайыбы Қуаныш апаның маған рулық жағынан 
жақындығы бар.

Қазекең жұрттың бәрімен де әзілдеседі. 
Ашуға тиетін асау сөз Қазекеңнің аузынан 
шыққанда жүні жығылып, жуасып қалады. Бұл 
менің өмірімде кездескен сирек мінез. Екеуміз 
редакцияның бір бөлмесінде отырдық. Қазекең 
ма қала жазса, газетті тойға жай ған дастарқандай 
қылады. Жұрт тәт тіліп оқиды. Азанымен те ле-
фон шырылдап жатады. Жазу ма шин касын 
сартылдатып Қазекең бүкіл денесімен бұрылып 
тұтқаны алады. «Кешегі мақалаңды оқыдым...» 
Ар жақ тағы әңгіме осылай басталады. 
Ризалығын айтқан адамның сөзі арыздануға 
ұласады. Оған уа қы тым жоқ демейді, жарты 
сағат әңгі мелеседі.

Қазекенің жергілікті мұнай ком панияла-
рының әкеліп жатқан экологиялық зардаптары 
туралы сын мақалалары, білім, денсаулық 
саласындағы ділгір мәселелерді қоз ғаған 
сараптаулары өте өткір  болатын.

Бір жылдары облыстың эколо гия лық 
жеңілдіктерін алып тастау жөнінде сөз болғанда 
жұрт «дұрыс, бұл – артық атау, бетімізге шіркеу» 
деп шімірікпестен жағымпаздық жасады. 
Қазекең бұл мәселенің қанын ағызып жазды, 
тіпті облыс әкіміне өзі барып, осы проблеманың 
ақиқатын ауызба-ауыз айтты. «Алған бетіңізден 
қайтпасаңыз, қызметіңізден кетіңіз» депті 
сонда. Мұндай сөзді айтуға атақ-шені бар атпал 
азаматтардың батылы жетпеді.

«Қара жұртқа қалқан болып ем, енді маған 
садақ кере бастады. Қалқанның қалқаны жоқ» 
деді бірде Қазекең қамығып. Сонда оның не 
туралы айтып тұрғанын білгем жоқ. Сұрауға 
батылым бармады ма, үнсіз қалдым.

Бірақ Қазекең айтқан ақиқат әліптің 
артын бағатындардың да кеуде тұсында бұғып 
жатыр екен. Кейін экологиялық жеңілдіктің 
сақталатыны белгілі болғанда, олар да тілдері 
шешіліп, төресініп кетті.

Қазекеңнің бәрімізді сүй сін тетін, сүйдіретін 
адамдық қасиеті – ақиқатшылдығы, қашан болса 
да қамқорлық жасауға лайым дайын жүретіндігі.

Жас журналистердің жаз ға ны нан жылт 
еткен жаңалық көрсе, алдымен қуанатын да 
Қазекең. Сосын ол пікірін редактордың лез-
демесінде айтып, мерейімізді тасы татын.

Тек редакция ішінде емес, облыс көлеміндегі 
өлең, өнер айналасында жүрген жас буын 
Қазекеңді жақсы көрді. Солардың көбі аға деп 
іздеп редакцияға арнайы келетін.

Расында, омыртқам отыз, қа бырғам қырық 
деп жүретін біз Қазекеңнен айрылған жылдары 
қамқоршы іздеп жан-жағымызға алаңдап 
қалдық.

Міне, сол бір жайсаң жан, кеу десі алтын 
сандық ағамыздың са ғынышқа айналып, ысырат 
са парына аттанғанына да он жылдың жүзі 
болыпты.

Қысқа өмірде бір жүріп  жолаушылап,
Қадіріңе жеттім бе, мыңнан ерек.
Қайғымның жыртығына жамау сұрап,
Қурайдай сайрағаным кімге керек,– 

деп өлең жазған едім. Шынында енді қайғырудың 
орнына бізге Қазекеңнің саф болмысын ұр пақ-
тың бойына тоқу, сіңіру міндеті абзал іс болар.

Жалған дүниенің жалған екені де, жадынан 
жақсыларды өшіре алмайтыны да рас.

Д.АЯШҰЛЫ.

ЖАЛҒАН ДА БОЛСАҢ ДҮНИЕ, 
ЖАДЫҢДА ТҰТ ЖАҚСЫНЫ

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 18 сәуірдегі № 763 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 15.05.2017 жылы 

№ 5833 тіркелген

«Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттерін 

бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы 

№ 55 қаулысына өзгерістер 
енгізу туралы 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем-
ле кеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Рес пуб ликасының 2001 жылғы 23 қаң тар-
дағы Заңына және «Мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меттер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 
жылғы 15 сәуірдегі Заңына сәйкес Қызылорда об лы-
сының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық сала -
сындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер рег-
ла менттерін бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 55 қау лы-
сына (нормативтік құқықтық ак тілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5070 нөмірімен тіркелген, «Кызыл-
ординские вести» және «Сыр бойы» га зет терінде 2015 
жылғы 4 тамызда жарияланған) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Тұрғын үй 
көмегін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регла мен тіндегі:

6-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай 
редак цияда жазылсын:

«1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
Мем лекеттік корпорацияға стандарттың 9-тармағына 
сәйкес құ жаттарды ұсынады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжат-
тарды тіркейді, құжаттар топтамасы толық ұсы-
ныл ған жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне тиісті құжаттардың қабылданғаны 
тура лы қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті 
алушы не оның өкілі стандарттың 9-тармағында 
көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес 
топтамасын және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 
кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда, стандарттың 
3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабыл даудан бас тарту туралы қолхат береді (жиырма 
минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қыз-
меттер көрсету кезінде, егер Қазақстан Респуб ли ка-
сының заң да рында өзгеше көзделмесе, ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын мәліметтерді пай далануға Мемлекеттік 
корпорация ұсынған нысан бойынша рұқсат береді;»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй 
қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын 
үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу және кезекке қою, 
сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың тұрғын 
үй беру туралы шешім қабылдауы» мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет регламентіндегі:

6-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай 
редак цияда жазылсын:

«1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
Мем ле кеттік корпорацияға стандарттың 9-тармағына 
сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжат-
тарды тіркейді, құжаттар топтамасы толық ұсынылған 
жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті алушы не 
оның өкілі стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге 
сәйкес құжаттардың толық емес топтамасын және 
(немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды 
ұсынған жағдайда стандарттың 3-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді (жиырма минуттан аспайды);»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Мемлекеттік 
кәсіп орын ның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй 
қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға тұрақты 
пайдалануында коммуналдық тұрғын үй қорынан 
бе рілген тұрғын үйдің немесе жергілікті атқарушы 
орган жеке тұрғын үй қорынан жалдаған тұрғын үйдің 
болуы (болмауы) туралы анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіндегі:

6-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
көрсе ті летін қызметті берушіге стандарттың 9-тар ма-
ғына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз мет-
кері құжаттарды тіркейді, құжаттар топтамасы толық 
ұсынылған жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне тиісті құжаттар топтамасының қабыл-
данғаны туралы қолхат береді және құжаттарды  көр-
се тілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
немесе көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
стан дарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес 
құжаттардың толық емес топтамасын және (немесе) 
қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды  ұсынған 
жағ дай да стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша өті ніш ті қабылдаудан бас тарту туралы 
қолхат береді (жиырма минуттан аспайды);».

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 
об лы сы әкімінің орынбасары С.Ж.Сүлейменовке 
жүктелсін.

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

Қызылорда облысы әкімінің
        міндетін атқарушы                       Қ. Ысқақов

байқау

Назарбаев Зияткерлік мектебінде алғаш 
рет өткен «Инновациялық мектептің үздік 
кітапханашысы» байқауында Қызылордадан, 
Арал, Жалағаш, Қазалы аудандарының пи-
лот тық және инновациялық мек теп терінен 11 
кітапханашы қатысты. 

Назарбаев зияткерлік мектебі дирек-
торының орынбасары Дариха Мұнарбаева 
кітапханашылардың беделін арттыру, об-
лыс  тағы білікті кітапханашыларды анықтау 
және кітапхана қызметкерлерінің жаңа же тіс-
тіктерін педагогикалық тә жі ри беде на сихаттау 
мақсатында ұйым дастырылғанын атап өтті. 

– Жаңартылған білім мазмұнына сәйкес 
педагогтар мен кітапхана қызметкерлері 
үздіксіз серіктестік қарым-қатынаста болуы 
қажет. Бүгінгі іс-шарада инновациялық мек-
теп тердің кітапханашылары өз білік тілік те-
рін көрсетіп, заманауи кітапханашы қандай 
болу керектігі, оқушыларды кітап оқуға баулу 
бағытында жаңаша әдіс-тәсілдермен бөлісетін 
болады, – деді ол.

Байқау шарттары бойынша қатысушылар 
төрт тапсырмада бақ сынасты. Бірінші 
кезеңде қа ты сушылар «Оқушылармен әң-
гіме», «Мұғалімдермен әңгіме» тақырыптары 
бойынша бейнебаян көрсетті. Екінші кезеңде 
кітапхана қызметкерлері өзекті мәселелер 
бойынша түрлі ситуациялық жағ дай лар-
ды шешу арқылы шешендік өнерлерін паш 
етті. Үшінші ке зеңде қатысушылар оқу-
шылар ара сында кітап оқуға деген қы зы ғу-
шылығын арттыратын ашық іс-шараларын 
өткізді. Соңғы кезеңде қатысушылардың 
портфолиосы, әдіс темелік нұсқаулық, кәсі би-
лігін дәлелдейтін түрлі құжаттарын ар найы 
көрмеге қойды.

«Бүгін біз бір-бірімізбен тәжірибе алмас-
тық. Бөліскен тың идеяларды алдағы уақытта 
өз тәжірибемізде пайдаланатын боламыз. 
Жалпы біздің кітапханашылардың мақсаты– 
балаларды өз еркімен кітапханаға келіп, 
кітап оқуға тарту болып отыр. Осы орайда 
кітап ханашылар бүгінде жан-жақты дамып, 

ізденім паз дықпен жұмыс жасап жатыр. Оқи-
тын қоғам ғана бәсекеге қабілетті ел бола 
алады», - деді Жалағаш кентінен келген 
қатысушы Феруза Досанова. 

Сайыс қорытындысы бойынша 3-орынға 
Арал қаласының №262 мектеп-гим на зия -
сының кітап ха на шысы А.Утара лие ва және 
қаладағы №5 мектеп-лицейінің кітап ха на-
шысы А.Қойшыбаева ие болды. Ал облыстағы 
№212 мек теп-гимназиясының кітапхана мең-
герушісі Г.Тлепбергенова жүл  делі екінші 
орынға лайық деп та ныл ды. Жалағаштан 
келген қа ты сушы Ф.Доса но ва 1-орынға 
тұрақтаса, теориялық білік тілігі және 
кәсіби практикасының үздік жұ  мыстарымен 
ерекшеленген С.Аби шева бай қаудың бас 
жүлдесін жеңіп алды. Барлық жеңімпаз 
арнайы дипломмен және естелік сыйлықпен 
марапатталды. Алдағы уақытта мұндай шара 
дәстүрлі түрде өткізілетін болады. 

Шынар БЕКБАН.

КІТАПХАНАШЫ – ОҚЫРМАННЫҢ КӨЗІ

Хабарландыру: Қызылорда облысының ауыл шар уа  шылығы басқармасы 
облыстық бюджеттің № 019 бағ дар ламасына сәйкес агроөнеркәсiптiк кешен 
саласында ин но ва ция лық жобаларды iрiктеу жөнiнде 2017 жылға арналған 
конкурс өткізеді.

Конкурстық құжаттар мына мекен-жайда қабылданады:  Қызылорда 
облысы, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі н/з, № 212 кабинет.

Анықтама телефоны: 8(7242) 60-54-50.
Конкурс құжаттарын қабылдау және конкурс өткізілетін мерзімі:
- конкурс құжаттарын қабылдау мерзімі 23.05.2017 ж. – 21.06.2017 ж. 

аралығында. 
Конкурс құжаттарының Қағидасын http://www.e-kyzylorda.gov.kz сайтынан 

немесе жоғарыда көрсетілген мекен-жайдан алуға болады.

Ескерту: № 019 бағдарламасына сәйкес агроөнеркәсiптiк кешен саласында 
инновациялық жобаларды iрiктеу жөнiндегі 2017 жылға арналған конкурс 
Қағиданың 3-тармағына, өтініш бергендер арасында егіншілік (оның 
ішінде өсімдіктерді қорғау және өсімдіктер карантині) бағыты бойынша 
жүргізіледі.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2013 жылғы «11»  қыркүйек  №275 қаулысымен 

бекітілген

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптiк кешен саласында
инновациялық жобаларды iрiктеуді ұйымдастыру қағидасы

1. Жалпы ережелер

1. Қызылорда облысының агроөнеркәсiптiк кешен саласында иннова-
циялық жобаларды iрiктеуді ұйымдастыру қағидасы (бұдан әрi - Қағида) 
«Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк 
реттеу туралы»  Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шiлдедегi Заңына 
(бұдан әрi - Заң) сәйкес әзiрлендi және оларды облыстық бюджет қаражаты 
есебiнен енгiзу мен тарату үшiн Қызылорда облысының агроөнеркәсiп кешенi 
(бұдан әрi – облыс АӨК) саласындағы инновациялық жобаларды iрiктеуді 
ұйымдастырудың тәртiбiн белгiлейдi.

2. Осы Қағидада мынадай негiзгi ұғымдар қолданылады:
1) агроөнеркәсiптiк кешен – ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы 

өнiмдерiн өндiрудi, дайындауды, сақтауды, тасымалдауды, қайта өңдеудi және 
өткiзудi, сондай-ақ тамақ өнеркәсiбiн, оларды қазiргi заманғы техникамен, 
технологиялық жабдықпен, ақшамен, ақпараттық және басқа да ресурстармен 
қамтамасыз ететiн iлеспе өндiрiстер мен қызмет салаларын, ветеринариялық-
санитариялық және фитосанитариялық қауiпсiздiктi, ғылыми қамтамасыз ету 
мен кадрлар даярлауды қамтитын экономика салаларының жиынтығы;

2) агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерi - агроөнеркәсiптiк кешенде 
қызметiн жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар;

3) бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi – Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен белгiленген тәртiпте облыстың АӨК инновациялық тәжiрибенi 
тарату және енгiзу бойынша бюджеттiк бағдарламаға әкiмшiлiк ету жөнiндегi 
функциялар жүктелген жергiлiктi атқарушы орган «Қызылорда облысының 
ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі; 

4) инновация – экономикалық тиiмдiлiктi арттыру мақсатында, экологиялық 
қауiпсiздiктi ескере отырып, жаңа немесе жетiлдiрiлген өндiрiстер, 
технологиялар, тауарлар, жұмыстар мен қызметтер техникалық, өндiрiстiк, 
әкiмшiлiк, коммерциялық сипаттағы ұйымдастырушылық шешiмдер, сондай-
ақ өзге де қоғамдық пайдасы бар нәтиже түрiнде iс жүзінде асырылған  жеке 
және (немесе) заңды тұлғалар қызметiнiң нәтижесi;

5) өтінім – инвестициялық жобаларды іріктеп алу жөніндегі конкурсқа 
қатысуға берілетін  белгіленген үлгідегі құжаттар пакеті;

6) өтініш беруші - инвестициялық жобаларды іріктеу жөніндегі конкурсқа 
қатысуға өтінім берген жеке немесе заңды тұлғалар.

2. Инновациялық жобаларды iрiктеу шарттары

3. Инновациялық жобаларды iрiктеу өтiнiш бергендер арасында жүзеге 
асырылады және агроөнеркәсiптiк кешеннiң мынадай салалық бағыттары 
бойынша жүргiзiледi:

өсiмдiк шаруашылығы және егiншiлiк (оның iшiнде өсiмдiктердi қорғау 
және өсiмдiктер карантинi);

мал шаруашылығы және ветеринария;
ауыл шаруашылығын механикаландыру;
ауылшаруашылық өнiмiн қайта өңдеу.
4. Қызылорда облысының жағдайында қолданылатын АӨК саласында 

қолданбалы сипаттағы ғылыми жетістіктерді (әзірлемелерді) енгізу мен 
таратуға өзіне төмендегіні қамтиды:

1) осы өңірдің табиғи-климаттық, әлеуметтік-экономикалық жағдайына 
қолданбалы АӨК субъектілерінде инновациялық агротехнологияларды енгізу 
мен таратуға беріледі;

2) ауыл шаруашылығын жүргізудің технологиялық әдістерін енгізу және 
тарату, ауылшаруашылық өнімін өндіру үдерістерін жетілдіру;

3) су ресурстарын тиімді жүргізудің технологиялық әдістерін енгізу және 
тарату;

4) облыстың АӨК жаңа машиналарды және механизмдерді енгізу 
және пайдалану, инженерлік нысандардың немесе техникалық жүйенің 
конструкцияларын көбейту (конструкторлық жұмыстар);

5) ғылыми және инновациялық технологиялардың тәжірибелік үлгілерін 
(жаңадан жасалған қағидаттық өзгешеліктері бар бірегей моделдерді) енгізу 
және тарату;

6) Қызылорда облысының табиғи-климаттық, топырақ жағдайына 
бейімделген ауыл шаруашылығы дақылдарының жаңа сорттарын әзірлеу, 
енгізу және тарату.

5. Жұмысты бағалау келесi iс-шараларды орындау бойынша жүзеге 
асырылады:

1) ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстардың (бұдан 
әрi – ҒЗТКЖ) нәтижелерiн өндiрiске енгiзудi, оның iшiнде зерттеулер үшiн 

ғылыми шығын материалдарын сатып алуды ғылыми-әдiстемелiк сүйемелдеу 
жөнiнде кеңес беру қызметтерi;

2) облыстың АӨК субъектiлерiнiң немесе ғылыми, тәжiрибелiк және өзге де 
аграрлық сала ұйымдарының өндiрiстiк базасында «егiстiк күндерi» ғылыми-
практикалық семинар-кеңестерін өткiзу;

3) ҒЗКТЖ тәжiрибесiн және алынған нәтижелерiн тарату (тұсаукесер, 
брошюралар, буклеттер әзiрлеу және шығару бейнематериалдарын дайындау).

3. Инновациялық жобаларды iрiктеу тәртiбi

6. Инновациялық жобаларды iрiктеудi бюджеттiк бағдар ламаның әкiмшiсi 
конкурстық негiзде жүргiзедi.

7. Құрамына ауыл шаруашылығына жетекшiлiк ететiн облыс әкiмiнiң 
орынбасары, облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
органдарының өкiлдерi, жергiлiктi өкілді органдар, ғылым  және қоғамдық 
бiрлестiктері енгізілген инновациялық жобаларды iрiктеу жөнiндегi 
конкурстық комиссия (бұдан әрi – Комиссия) облыс әкімінің өкімімен 
құрылады.  

Комиссияның жұмыс органы бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi болып 
табылады.

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi мерзімдік басылымда және облыс 
әкімдігінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тiлдерiнде конкурс өткiзуге 
дейiн 30 (отыз) күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей конкурс өтетiнi туралы 
хабарландыруды орналастырады.

8. Алдағы конкурс туралы хабарландыруда мынадай мәлiметтер болуы тиiс:
1)   конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қабылдау мерзiмi және орны;
2) конкурсқа қатысуға берiлетiн өтiнiмге қоса ұсынылатын қажеттi 

құжаттардың тiзбесi, оларды рәсiмдеу талаптары;
3) іріктеу жүргізілетін инновациялық жобалардың басым бағыттарының 

атаулары.
9. Өтiнiш берушi инновациялық жобаны енгізу жөніндегі өтiнiмдi бюджеттiк 

бағдарламаның әкiмшiсiне жарияланған хабарландыруда белгiленген мерзiмде 
және осы Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес нысанда бередi.

10. Өтiнiш берушi өтiнiмге, оның ажыратылмайтын бөлiгi ретiнде мынадай 
құжаттарды қоса бередi:

1) осы Қағиданың 2-қосымшасына сәйкес инновациялық жобаны енгiзу 
жөнiндегi iс-шаралар жоспары;

2) осы Қағиданың 3-қосымшасына сәйкес инновациялық жобаны енгiзу 
жөнiндегi iс-шаралар жоспарына түсiндiрме жазба;

3) осы Қағиданың 4-қосымшасына сәйкес өтініш берушімен әзірленген 
инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың шығыс сметасы;

4) аграрлық сипаттағы инновациялық технологияларды енгiзу және тарату 
үшiн қажеттi ғылыми-техникалық және материалдық-өндiрiстiк базаға құқық 
белгiлейтiн құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі;

5)  конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау уақытының аяқталуының 
алдындағы бір айдан бұрын емес берілген үш айдан астам (төлем мерзімі 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды 
қоспағанда) салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша 
берешегінің жоқ екені туралы не бір теңгеден кем салық берешегінің және 
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен 
әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің бар екені туралы тиісті салық 
органының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы;

6) өтінім берушіге қызмет көрсетілетін банктің немесе банк филиалының 
қолы және мөрі бар өтінім берушінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі және 
ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының Үлгі жоспарына 
сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің 
барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам 
созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы 
(егер өтінім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарын, 
сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай 
банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурсқа қатысуға 
өтінімдерді қабылдау уақытының аяқталуының алдындағы бір айдың ішінде 
берілуі тиіс;

7) лицензиялардың не электрондық құжаттық қағаз көшірмесі түріндегі 
лицензияның және (немесе) патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, 
рұқсаттардың, өтініш беруші нің аграрлық бейіндегі ғылыми, ғылыми-
техникалық және инновациялық салаларда жұмыстар орындауға біліктілік 
талаптарын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған 
көшiрмелерi;

8) заңды тұлғалар үшiн қосымша:
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе 

анықтаманың нотариалды куәлан дырылған көшірмесін. Егер заңды тұлға 
қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
бекі тілген Үлгілік жарғының негізінде жүзеге асырған жағ дайда, онда 
мемлекеттік тіркеу туралы өтініштің нотариалды куәлан дырылған көшірмесін.

Ескертпе: *«Қазақстан Респбликасының кейбір заңнамалық актілеріне 
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік 
тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 
жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа 
енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік 
(есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі 
тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады.

9) жеке тұлғалар үшiн қосымша:
жеке куәлiгiнiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi.
11. Өтiнiм және қоса берiлген құжаттардың тiзбесi көрсетіле отырып, 

барлық құжаттар бiр папкаға жинақталады, парақтары нөмiрленіп, тігіліп,  
мөр басылып, осы Қағида мен оның қосымшаларының талаптарына сәйкес 
ресiмделген болуы тиiс.

12. Өтiнiш берушi берiлген құжаттардың, бастапқы мәлiметтердiң, 
есептеулердiң, негiздемелердiң толықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз етедi.

13. Өтінімдерді қабылдау мерзімі өткен соң бюджеттiк бағдарламаның 
әкiмшiсi 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтініштерді алдын ала іріктеу жұмысын 
жүргізеді.

Алдын ала іріктеу мына критерий бойынша жүргізіледі: 

1) өтініш беруші материалдарының осы Қағидалардың талаптарына 
сәйкестігі;

2) өзектілігі және облыстағы АӨК дамуының басым бағыттарына сәйкестігі.
14. Өтiнiмдерi алдын ала iрiктеуден өткен өтiнiш иелерiне, 3 (үш) жұмыс 

күнi iшiнде алдын-ала iрiктеу қорытындысы немесе көрсетiлген себепке 
байланысты өтiнiмнiң керi қайтарылуы туралы жазбаша түрде хабарланады.

15. Өтiнiм мына жағдайда керi қайтарылады:
1) өтiнiш берушi ақпараттарды толық  ұсынбаса немесе өтiнiм құжаттары 

осы Қағидалардың талаптарына сай жасалмаса;
2) жоба iске асырылатын орын тиiстi облыстан тыс жерге орналасқан 

жағдайда;
3) өтiнiш жасалған бюджеттiк бағдарлама шаралары осы өңiрдiң АӨК 

дамытудың басым бағытына қатысы болмаса;
4) өтiнiш беруші бұрын бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде қаржы 

алып, бiрақ бюджеттiк бағдарламаның шараларын iске асыру барысы 
қанағаттанарлық емес деп танылса.

16. Осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін өтінімдер бойынша 
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi кешенді қорытынды шығарады, сосын ол 
Комиссияның қарауына беріледі. Комиссия өтiнiмдердi алдын ала iрiктеуден 
өткен жобалар бойынша өтiнiмдердi кешендi бағалау жүргiзудi қамтамасыз 
етедi.

Комиссия кешендi бағалауды мына өлшемдері бойынша жүргiзедi:
1) жобаның инновациялық бағытталғандығы, техникалық жүзеге асырылу 

және оның облыстың АӨК-ге енгізу мен таратуға дайындық деңгейі;
2) инновациялық жоба қаражаттарының игерілуіне егжей-тегжейлі 

құрылған көрінісінің болуы және инновациялық жобаның облыс АӨК-де әрі 
қарай келешегі;

3) инновациялық жобаны орындау үшін жабдықтың, инфрақұрылымның 
және ресурстардың болуы;

4) инновациялық жобаның бәсекеге қабілеттілігі;
5) инновациялық жобаның экономикалық мақсатқа лайықтығы.
17. Өтiнiмдi кешендi бағалау жүргiзу барысында комиссия өтiнiш 

берушiлерден түсiнiктеме беретiн ақпарат сұратуға, бағалауды сапалы 
жүргiзудi қамтамасыз ету мақсатында қажет болған кезде тиiстi бiлiктiлiктегi 
басқа мамандарды тартуға құқылы. Өтiнiмдердi кешендi бағалау және iрiктеу 
10 (он) жұмыс күнi iшiнде жүргiзiледi.

18. Өтінімдерді қарау қорытындысы бойынша Комиссия инновациялық 
жобаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру немесе оны 
қаржыландырудан бас тарту туралы ұсынымдар шығарады. Комиссия 
ұсынымдары комиссия отырысының хаттамасымен рәсімделеді.

19. Комиссия отырыстары оның құрамының жалпы санының екiден үш 
бөлiгi қатысқанда заңды деп есептеледi. Комиссияның шешiмi ашық дауыс 
берумен қабылданады және егер оған Комиссия мүшелерiнiң жалпы санының 
көпшiлiгi дауыс берсе, қабылданды деп есептеледi. Дауыстар тең түскен 
жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешушi болып табылады.

Егер Комиссия мүшелерiнiң бiрi қабылданған шешiммен келiспесе 
және хаттамаға қол қоймаса, ол өзiнiң келiспеу себептерiн жазбаша түрде 
баяндайды, ол Комиссия отырысының хаттамасына қоса берiледi.

20. Комиссияның ұсынымы негізінде бюджеттік бағдарламаның 
әкімшісі оның отырысының хаттамасына қол қойылған күнінен бастап 10 
(он) жұмыс күні ішінде бюджеттік бағдарлама шеңберінде инновациялық 
жобаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру немесе оны 
қаржыландырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

21.  Инновациялық жобаны қаржыландыру туралы шешім қабылданған 
сәттен бастап бюджеттік бағдарламаның әкімшісі 7 (жеті) жұмыс күні ішінде 
конкурс қорытындысы бойынша жеңімпаз деп анықталған өтінім берушімен 
инновациялық жобаны енгізу және тарату бойынша шарт жасайды.

22. Инновациялық жобаны қаржыландыруға берілген бюджет 
қаражаты бекітілген шығындар сметасында қарас ты рылмаған мақсаттарға 
пайдаланылған жағдайда жергілікті бюджетке толық қайтаруға жатады.

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы 
инновациялық жобаларды  iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына 

1-қосымша

Нысан

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi өтiнiм 

1. Тiркеу нөмiрi және күнi
(бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң қызметкерлерi 
толтырады)

2. Инновациялық жобаның атауы

3. Өңiрдiң агроөнеркәсiптiк кешенiнде инновациялық 
тәжiрибенi енгiзу және тарату саласы (кiшi саласы)

4. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың 
қысқаша сипаттамасы (жобаның негiзгi мақсаттарын және 
мәнiн, жоба нәтижелерiнiң нақты қолданылуын, осыған 
ұқсас жобаларды iске асыруға қатысу тәжiрибесiн көрсету)

5. Жобаның ұзақтығы   (айлармен есептегенде)
6. Жобаның басталу және аяқталу күнi

7. Сұратылған қаражат сомасы (теңге)
8. Өтiнiш берушiнiң Т.А.Ә. немесе  (атауы), мекенжайы, те-

лефоны/факсы, электрондық поштасының мекенжайы)
9. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шараларды iске 

асыруға қатысатын агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiнiң 
атауы, мекенжайы, телефоны/факсы, электрондық 
поштасының мекенжайы

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы 
инновациялық жобаларды  iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына 

2-қосымша
          
Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары

Қызмет 
түрлерi

Күтiлетiн 
нәтижелер 
1- тоқсан 2 - тоқсан 3 - тоқсан 4 - тоқсан

1
2
3

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы 
инновациялық жобаларды  iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына

3-қосымша

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарына 
түсiндiрме жазба

1. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың атаулары.
2. Iс-шараларды iске асыру орны: елдi мекен.
3. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың мақсаты және 

мiндеттерi.
4. Өтiнiш берушiнің қысқаша сипаттамасы:
өтiнiш берушiнiң толық атауы;
өтiнiш берушiнің негізгі қызметiнiң сипаттамасы;
басты мамандар, олардың орындайтын қызметтерінің түрлерi 

(түйiндемесi және бiлiктiлiгiн растайтын құжаттары қоса берiле отырып).
5. Өндiрiстiң осы буынындағы проблемаларды, осы проблемаға 

бағытталған iс-шараларды көрсете отырып, инновациялық жобаны енгiзу 
жөнiндегi iс-шараларды негiздеу. Iс-шараларды iске асырудың маңыздылығы 
мен қажеттiлiгiн, олардың өңiр агроөнеркәсiп кешенiнiң технологиялық даму 
деңгейiне және еңбек өнiмдiлiгiне ықпалын сипаттау.

6. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шараларды iске асыру ая-
сында көрсетiлетiн негiзгi тауарлар, жұмыс, қызметтер тiзбесi, олардың си-
паттамасы, өндiрiсте қолдану үшiн, жобаны орындау барысында сынақтан 
өткiзiп, көрсету үшiн ұсынылатын нақты шешiмдер және технологиялар, 
нақты шаруашылық, аудан және облыс экономикасы үшiн практикалық 
мәнiн бағалау. Мазмұнын, ұзақтығын, күтiлетiн нәтижелерiн, ресурстардың 
қажеттiлiгiн, оның iшiнде инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар 
жоспарын iске асыруға қатысушы агроөнеркәсiп кешенi субъектiсiнiң база-
сында ғылыми әзiрленiмдердi (технологияларды) енгiзу және тарату бойынша 
ғылыми-зерттеу әдiснамасын көрсету қажет.

7. Нәтижелiлiк: инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шараларды 
iске асыру нәтижелерiнiң сан мен сапа көрсеткiштерi. Көрсеткiштерде 
агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерi мен облыс экономикасының еңбек 
өнiмдiлiгiн және өндiрiс тиiмдiлiгiн жақсартуға ықпалын бағалай отырып, 
жоспарланған нәтижелер туралы ақпарат қамтылуы тиiс.

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын iске 
асырудың экономикалық тиімділігін бұрын қолданылған технологиялармен 
салыстырып көрсету, облыстың аграрлық өнеркәсiп кешенiн дамыту, аграрлық 
нарықтағы ахуал тұрғысынан iс-шараның мақсаттылығын негiздеу қажет.

8. Экологиялық бағалауда ұсынылып отырған технологиялардың 
қоршаған ортаға және облыстың табиғат ресурстарына ықпалын бағалау бо-
луы тиiс (оң ықпал, ықпалсыз немесе керi ықпал). Керi ықпал болған жағдайда, 
мұндай ықпалдың зардабын азайту үшiн қандай әрекеттер қолданылатынын 
көрсету қажет.

9. Тәуекелдер: инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi іс-шараларды та-
быспен аяқтау үшiн негiзгi тәуекелдер және сол тәуекелдерден өту бойынша 
шаралар.

10. Жобаның тiршiлiкке қабiлеттiлiгi: инновациялық жобаны енгiзу 
жөнiндегi iс-шараларға қатысушы агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiнің 
өндiрiсiн қаржыландыру аяқталғаннан кейiнгi тұрақтылығын қамтамасыз ету 
үшiн қабылданатын шараларды сипаттау қажет.

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы 
инновациялық жобаларды  iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына 

4-қосымша

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың  шығыс сметасы
                                                                                                                                      

мың теңге
№ Шығыс-

тардың 
баптары*

   
   

Ө
лш

ем
      

   
   

бi
рл

іг
і

   
   

Ба
ға

сы
   

   
 Қ

ұн
ы оның iшiнде айлар бойынша

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Еңбекақы
1.1.
1.2.
2. Iссапар 

шығыстары
2.1.
2.2.
3. Тiкелей 

шығыстар
3.1.
3.2.
4. Үстеме 

шығыстар
         Жиыны:

қызылорда облысының ауыл шаруашылығы бас қар масы облыстық бюджеттің № 019  бағдарламасына сәйкес 
агроөнеркәсiптiк кешен саласында инновациялық жоба лар ды iрiктеу жөнiнде 2017 жылға арналған конкурс өткізеді



Секция жұмысы «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ өкілі және SPE Қызылорда 
секциясының төрағасы Әділ Мұқанов пен 
«Қазгермұнай» БК» ЖШС бас директорының 
бірінші орынбасары Медет Кәрімнің құттық
тау сөзімен басталды. Жиын барысында 
«Қазгермұнай» БК» ЖШС бас директорының 
бірін ші орынбасары Медет Кәрім аталған 
саланың өзекті мәселелерін талқылау және 
тәжірибе алмасу үшін осындай басқосудың 
маңызды рөл атқаратынын жеткізді. Сондайақ, 
ол өңірлік ішкі жалпы өнімнің өсуінде мұнай 
өнеркәсібі белсенді жұмыс жасап жатқанын 
атап өтті.

– Қызылорда облысында аймақтың ішкі 
жалпы өнімінің  80 пайызға жуығын мұнай 
өнер кәсібінен түскен табыстар құрайды. Бұл 
– үлкен көрсеткіш. Сондықтан, өңір қазы
на сына экономиканың басқа  салаларынан 
түскен табыстың үлесі өспейінше, біз аймақ
тың экономикалық тұрақтылығын сақтау 

бағытында өзіміздің күшжігерімізді жұмсай 
беретін боламыз. Жоғары табыс біздің ком
пания жұмысының алға жүруіне өз ықпалын 
тигізді. Мұнай бағасы төмендеген кезде аталған 
мәселелер сыртқа байқала бастады. Міне, осы 
түйткілдер біздің компанияны басқаруға деген 
көзқарасымызды өзгертуге, сайып келгенде, 
компанияны басқарудың жаңа тәсілдерін, жаңа 
технологияларды өндірістік үдеріске енгізуге 
қатысты жолдарды іздестіруге мәжбүрледі. 
Әлбетте, мұндай ауқымды мақсаттарға қол 
жеткізу үшін компанияның жүйелі ісқимыл 
жоспары және жақсы дайындалған даму стра
тегиясы болуы қажет. Бұл компания үшін не 
істеу қажеттігін айқындап алуға мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, шаралар кешенін 
белгілеу алдағы уақытта осындай жоспарланған 
көрсеткіштерге жетуге, мүмкін болатын әртүрлі 
сілкіністерге дайын болуға жол ашады, – деді 
Медет Сәпиұлы. 

Сондайақ, ол секцияның негізгі жұмысы 
шең берінде жасаған «Мұнайгаз компа ниясы
ның стратегиялық дамуы» атты баяндама жа
сап, бірқатар мәселеге кеңінен тоқталды. Стра
тегияны жасау мен оны орындауды қамтамасыз 
ету өте ұзақ және күрделі үдеріс болып та
былады. Ол компания қызметкерлерінің бір
лесіп ісқимыл жасауын қамтамасыз етеді. 
Бұл межеге мекеме ұжымы толықтай қол 
жеткізген. Мәселен, компания 2012 жылы 
жұмыс тиімділігін арттырудың маңызды 
екенін айқындап, стратегиялық даму жоспарын 
қабылдауды ұйғарды. Аталған мақсатқа жету 
үшін негізінен 4 міндет белгіленді. Міндеттелген 
төрт бағыттан тұратын аталған жоспар алдымен 
компанияның болашақта қандай деңгейге жетуі 
керектігін айқындап берді. Ол үшін осал буын
дарды анықтап, оларды жетілдіру мақсатында 
еңбек етудің тиімді тәсілдерін игеру мәселелері 
жанжақты пысықталған. Осылардың негізінде 
компанияға стратегиялық басқарудың жүйесін 
енгізу жоспарланды. Әрине, мұның барлығы 
ұжымның күшжігерін бір арнаға тоғыстырып, 
жұмылдырусыз мүмкін болмайтынын айқын 
түсінеді. Аталған міндеттерді жүзеге асыру 
үшін ісқимыл бағыттары айқындалды. Ол үшін 
дәйекті түрде 5 кезең белгіленген. Бізден меншік 
иелері не күтеді деген сауалға жауап беру үшін 
компания ұжымы қажетті міндеттерді айқындап 
үлгерді. Бұл орайда мемлекет белгілеген шарт
тарды ұмытуға болмайды. Медет Кәрім 
секцияның негізгі жұмысы шеңберінде жасаған 
«Мұнайгаз компаниясының стратегиялық да
муы» атты баяндамасында кеңінен тоқталды.

Жиында Медет Кәрім әлемдік қауымдас
тықтың ықпалымен болып отырған мұнай 
бағасының төмендеу факторынан туындайтын 
шектеулерді ескеру керектігін атап өтті. Осы 
межелерді сараптан өткізгенде компанияның 

стратегиялық жоспарының негізгі қағидалары 
өмірге келді. Мұнан соң ол бірқатар мәселеге 
ерекше тоқталып, мекеменің көптеген пробле
маларды шешуге атсалысқанын мәлімдеді.

– Ісқимылдың екінші кезеңінде мүмкін бо
латын қауіпқатерлердің алдын алу жұмыстары 
қарастырылған. Біз компанияның ішкі және 
сыртқы жағдайларына қатысты туындаған про
блемаларды електен өткіздік. Егер тосын жағдай 
орын алған жағдайда бізге өнім жеткізушінің 
сырт айналуы мүмкін екенін де ескердік. Мұнай 
бағасы өзгергенде не болады? Оның бізге 
ықпалы қандай? Осы сауалдардың жауабын да 
қарастырдық. Ішкі ортаның жағдайын талдау
дан өткізгенде олардың ішіндегі қандай үдеріс 
барынша ықпал жасайтынын зерттедік,– деді 
Медет Кәрім.  

Барлығын талдаудан өткізгенде компания 
жұмысына ықпал жасайтын бірқатар сындар
лы фактор айқындалған. Сондайақ, олардың 
ішінде сатып алу үдерісі сапасының төмендігі 
айрықша байқалған. Сондықтан, әрбір теріс 
ықпал жасайтын факторлар бойынша тиісті 
ісқимыл жоспары жасалды.  Әрине, страте
гияны жүзеге асыру үшін оның орындалуына 
жүйелі түрде бақылау орнату қажет. Ол үшін 
мекеме ұжымымен компанияда стратегиялық 
даму жөніндегі комиссия құрылды. Бұл комис
сия әрбір тоқсан сайын кеңес өткізіп тұрады. 
Сондайақ, ол жерде стратегиялық даму жос
парының ағымдағы есептері тыңдалатын бола
ды. Осы отырыстардың қорытындысы бойын
ша стратегиялық шаралардың орындалу бары
сы жіті қадағаланады. 

Стратегия ұзақ жылдарға арналып қабыл
данады. Сондықтан, алдағы жылдары мүмкін 
болатын барлық жағдайды талдап, ескере 
білуіміз қажет деп отыр. Бүгінде жаңаланған 
технология лезде өзгеріске ұшырап, олардың ор
нына жаңасы келеді. Сондықтан, қызметкерлер 
барлық жағдайға бейім болып, ол үшін ұдайы 
оқу үдерістерін меңгеруі қажет. Бұл тұрғыда 
өндіріс орны әрдайым өз қызметкерлерін жаңа 
технологияларға бейімдеп отырады. Олардың 
көбісі қазіргі таңда менеджментті игерген ма
мандар. Осындай берік ұжым мекемені алдағы 
уақытта тиісті жетістіктерге жеткізері сөзсіз.

Аталған шараларды қолдану арқылы 
бірқатар өндірістік көрсеткіштерге қол жет
кіз гені айтылды. Осыған қатысты ескі және 
жаңа кеніш орындарын көркейту мәсе лелері 
қолға алынғанын мәлімдеді. Бұл  орай да 
инфроқұрылымдық нысандардың,  соны мен 
бірге өндірістік нысандардың қайта жаңғыр
тылуы маңызды рөл атқаратынын атап өтті.

Расында, аталған өндіріс  орнында адам 
факторына айрықша мән беріледі. Осы 
 ретте техника қауіпсіздігін және еңбекті 
қор ғаудың ережелерін оқыту маңызды бо
лып табылады. Медет Кәрімнің айтып өт
кенін дей, компанияға қорғанудың  барынша 
жақсартылған құралжабдықтары сатып алы
нуда. Осының нәтижесінде, мекемеде жарақат 
алу мен оның салдарынан орын алған төтенше 
жағдайлар тіркелмеген. Ал, стратегияны 
жүзеге асыру негізінде жоғары қаржылық 
көрсеткішке қол жеткізіліп, компания тара
пынан аймақ тұрғындарына әлеуметтік көмек 
көрсетуге ықпал жасалды. Осыған дейін 
«Қазгермұнай» БК» ЖШС демалыс паркінің, 
спорт алаңдарының, шіркеу мен орталық мешіт 
ғимараттарын жөндеуге материалдық көмек 
көрсетті. Сонымен қатар, Қызылорданың 
көркейіпкөгалдануына белсенді үлес қосып 
келеді. Көптеген мерекелік және спорттық 
шаралардың жоғары деңгейде өтуіне қаржылық 
көмек көрсетті. Өз қызметкерлерінің әлеуметтік 
жағдайларын көтеруге де ұдайы қолдау 

білдіруде. Медициналық сақтандыру мен іргелі 
санаторийлерге жолдамалармен қамтамасыз ету 
игілікті шаралардың бірі болып табылады.

Жиында одан әрі компанияның өздері қа
былдаған стратегияны жүзеге асырудың кейбір 
мысалдары арнайы дайындалған көрнекі үгіт
насихат құралдарымен көрсетілді. Мұнай өн
діру кезінде технологиялық шығындарды 
қалай азайтуға болатынына және оның әдіс
темелеріне кеңінен тоқталды. Сондайақ, 
бас қосуда «Schlumberger» компаниясының 
инженергеофизигі С.Исмағұлова «Мұнайлы
газды жүйелерді үлгілеу арқылы келешегі бар 
аумақтарды бағалау»  тақырыбына кеңінен тоқ
талды. Ал «Қазгермұнай» кеніштерді үлгілеу 
бөлімінің басшысы Ә.Лұпанов пен «Rock 
Flow Dynamics» үлгілеу  бойынша аймақтық 
директоры А.Тимошенко  «Заманауи техно
логияларды қолдану арқылы  көлде нең ұңғы
маларды бұрғылау  және игеру», «Кеніш
терді геологиялықгидродинамикалық үлгілеу 
кезіндегі белгісіздікті бағалау және автомат
тандырылған бейімделу» тақырыбында хабар
лама жасады. Жиын соңында баянда машыларға 
бірқатар сауал қойылды. Жалпы, басқосуда 
бұрғылауда заманауи технологияларды  
қолдану, көлденең ұңғымаларды бұрғылау және 
сандық технологияларды қолдану мәселесі 
көтерілді. 

Айта кетейік, мұнайгаз өнеркәсібі инже
нерлері қоғамы аталған саладағы комерциялық 
емес ұйым болып табылады. Ол ең алғаш 1957 
жылы АҚШта құрылған болатын. Алпыс 

жыл бұрын қолға алынған ұйымға бүгінде 144 
мемлекет бойынша 168 мыңнан астам қоғам 
мүшесін біріктіріп отыр. Бұл осы салада пай
да болған түйткілді мәселелерді талқылауда 
инженермұнайшылардың басын қосатын еркін 
алаң болып табылады. Ал секция негізінен 
ағымдағы жылдың 1наурызында құрылған 
болатын. Бірінші секцияны осыған дейін 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ өткізсе, 
бүгінгі шараны «Қазгермұнай» БК» ЖШС 
ұйымдастырып отыр.

«Бастау» бизнес орталығында өткен екінші 
секция инженермұнайшылар арасындағы 
қалыптасқан мәселелерді шешуге бағытталған 
еркін пікірлесу алаңы болды. Онда өз баянда
масында мәлімделген идеяларымен бөліскен 
инженермұнайшылар тәжірибе алмасты. 
Мәсе лен, біздің аймақта биыл мұнайды го
ризонтальды түрде өндіру қолға алынуда. 
Бұл – Сыр өңірі үшін жаңа технология. Дүние 
жүзіне белгілі мұнай өндірудегі бұл тәсілдің 
де өзіндік ерекшелігі бар. Бүгінгі басқосуда 
аталған әдіс басқа компания қызметкерлерінің 
де қызығушылығын арттырды. 

Қорыта айтқанда, осындай жиындардың 
негізгі мақсаты жаңа технологияларды енгізу 
арқылы өнім көлемін арттыру екеніне көз 
жеткізгендей болдық.

Жолдасбек АқсАқАлов,
Кенжетай қАйрАқбАев.

Құрметті Бағдагүл Дүндібайқызы, сіз асқа
ра лы 60 жасқа қошеметтеуге лайықты жетіс
тіктермен келіп отырсыз. Ұстаздық еңбек 

жолыңызда талай белеске шығып, ұжымның және 
достарыңыздың құрметіне бөлендіңіз. Атаулы 

күнге асыл ана, ардақты әже атанып өміріңіз қуатты, 
көңіліңіз шуақты қалпында жеттіңіз. Шаңырағыңыздан 

шаттық арылмай, баянды бақыт, зор денсаулық иесі болып, несібе
дәулетіңіздің арта беруіне шын жүректен тілектеспіз.

Құтты болсын келген туған күніңіз,
Тілекші көп, біз де соның біріміз.
Бізге үнемі жанашыр боп жүресіз,
Болғаннан соң бірге шыққан түбіміз.

Аяулы ұстаз, асыл ана қымбатты,
Ардақты әже немерелер тым тәтті.
Сырбаз мінез, бақыт, байлық, құрметті,
Аллам сізге аямай-ақ сыйлапты.

Ақылшы ұстаз үлгі болған ұрпаққа,
Өміріңіз айналсыншы гүл-баққа.
Бала-шаға бақытымен асқақтап,
Ғұмырыңыз жете берсін жүз жасқа.

құрбылары мен достары.

Cейсенбі, 23 мамыр 2017 жыл. №75
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«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

Қызылорда қаласының тұрғыны 
Бағдагүл Дүндібайқызын 

60 жасқа толу мерейтойымен 
шын жүректен құттықтаймыз!

ХАбАрлАндыру
«KS Oil» ЖШС  «БМ Продакшн» ЖШСмен жа

салған «Қазақстан Республикасы Қызылорда об
лысындағы XXIX39D (ішінара), Е (ішінара); XXX
39A (ішінара), В (ішінара) блоктарының шектеріндегі 
«KS Оil» ЖШС келісімшарттық аумағындағы жобалық 
тереңдігі 2000 метрлік іздеубарлау ұңғымаларын ор
нату» жобасына арналған «Қоршаған ортаның әсерін 
бағалау жобасы» Қызылорда облысының  экология 
депар таментінде мемлекеттік экологиялық сараптама
да қарауда жат қанын хабарлайды.

Барлық сұрақтар бойынша мына телефондарға 
хабарласуға болады: 8 (7172) 251588, 87018330633.

* * *
«KS Oil» ЖШС  «БМ Продакшн» ЖШСмен 

жасалған Қазақстан  Рес пуб ликасының  Қызыл орда 
облысындағы  XXIX39D  (ішінара),  Е  (ішін ара),  
XXX39A (ішінара),   В  (ішінара)  блок тарының  
шектеріндегі  «KS  Oil» ЖШС  келісім шарттық  аума
ғындағы  ұңғымаларды  жою  мен кон сервациялаудың 
типтік жобасына арналған «Қоршаған орта ның әсерін 
бағалау жобасы» Қызылорда облысы ның  экология 
депар таментінде мемлекеттік эколо гиялық сараптама
да қарауда жатқанын хабарлайды.

Барлық сұрақтар бойынша мына телефондарға 
хабарласуға болады: 8 (7172) 251588, 87018330633.

салық төлеушілер назарына!
Қазақстан Республикасының «Мұнай өнiмдерiнiң 

жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналы
мын мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 19бабының 
3тармағына және 26бабының 1тармағына сәйкес 2018 
жылдың 1 қаңтарынан бастап мұнай өнімдері база
лары және автожанармай құю станциялары (жылжы
малы автожанармай құю станцияларын қоспағанда) 
өндірістік объектілерінде мұнай өнімдерін айдау мен 
тасымалдау және тиепжөнелтуді жүргізу міндетті 
түрде мұнай өнімдерін өткізу есепке алатын бақылау 
аспаптары арқылы жүзеге асырылады.

есепке алатын бақылау аспаптары мемлекеттік 

жүйесінің тізілімінде тіркелген Қазақстан Респуб
ликасының өлшемдердің біртұтастығын қамтамасыз 
ету туралы заңнамасына сәйкес қолданылады. 

ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік 
жүйесінің тізілімінде аспаптар тіркелген тізімі  «КазИн
Метр» РМК, http://kazinmetr.kz/si/ сайтында орналасқан.

Осыған сәйкес  мұнай өнімдері базаларына және  
жанармай құю станцияларына меншік құқығында 
иелік ететін жеке және заңды тұлғаларға есепке алатын 
бақылау аспаптарын орнату міндеттелгенін  хабарлай
мыз.

байланыс телефоны: 23 52 09.

қызылорда облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаменті.

сАтылАды
Қой қырқым машинкасы 

МСУ200, қосалқы бөлшектер 
(пышақ, тарақ, қайрақ ТА1, 
преобразователь (тоқ беретін) 
ПЧСФ), агрегат 1200 сатылады. 

Мекенжайы: Қызылорда 
қаласы, Д.Алисов көшесі, 70. 
Бай ланыс тел.: 271752, 8 705 
722 21 99, 8 747 603 68 74.

ЖАрАмсыз деп есептелсін
Мадиев Болат Турганбековичтің атына Қызылорда облыстық 

ішкі істер басқармасынан 18.12.2015 жылы берілген №1765 (сериясы 
№01461) зейнеткерлік куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

Өндірісті басқарудың жаңа тәсілі

МҰНАЙШЫЛАР САЛАНЫҢ 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАДЫ

«Бастау» бизнес орталығында «Қазгер мұнай» БК» ЖШС-ның қолдауымен 
«Society of Petroleum Engineers» мұнай-газ өнер кәсібі инженерлері қоғамы 
Қызылорда секциясының екінші технологиялық күні өтті. Секция жұмысына 
өңірдегі мұнай-газ кәсіпорындарының басшылары, облыс әкімдігінің, жоғары 
оқу орындарының қызметкерлері мен БАҚ өкілдері қатысты. Басқосуда 
жергілікті және өңірлік эксперттер өндірілетін мұнай көрсеткішін ұлғайту, 
мұнай өндірісін тұрақтандыру және аймақтың дамуына бағытталған техно-
логиялық жетістіктерді қолдау мен дамыту жайын талқылады.

ХАбАрлАндыру
құрметті облыс тұрғындары!
2017 жылдың 10 маусымы мен 10 қыркүйегі аралығында Аста

на «ЭКСПО2017» халықаралық мамандандырылған көрмесі кезінде 
ақпараттықресурстық орталығы төмен бағадағы жеңілдік купондары
мен ЭКСПО қалашығында орналасқан тұрғын үй кешендерінен тәуліктік 
1, 2, 3 бөлмелік пәтерлер ұсынады.

Тұрғын үй кешені жанында ЭКСПО қалашығы, «Silk Way» мега 
орталығы орналасқан. 

Тәуліктік пәтерлерді алдын ала брондауға және қосымша ақпа рат
тарды ақпараттықресурстық орталықтың 8 /7242/ 401097,  702028, 
87751159332 байланыс телефондары арқылы алуға болады. 

Мекенжайы: Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі №28 үй 
(«Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының» 3-қабаты, №311 
бөлме»). Email: expo2017kzo@mail.ru 

ЖЕРГІЛІКТІ 
КОМАНДА 
ЖЕҢІСКЕ 
ЖЕТТІ

Футболдан қазақстан 
премьер-лигасының Хііі 

 турында «қайсар» командасы 
өз алаңында қарағандының 

«Шахтерін» қабылдады. 
ойынның алғашқы таймын-

да кеншілер клубы басымдық 
танытты. нәтижесінде, 
 24-минутта  станоевич 

әріптесі асырған допты 
қайсар қақпасында тулатып, 

марсел Исламқұловтан ай-
ласын асырды. осылайша 

есеп ашқан қонақтар бірінші 
таймда-ақ, өз командасын 

алға шығарды.
Аяқдоп шеберлері ара сын  

дағы тартысты бәсеке  ке  лесі 
таймда басқаша өрбі ді. Қар
сыласына есе жібер ген жер
гілікті «Қайсар» құра масында 
ойыншылар  ауыс ты. Бұл тұр
ғыда Стойчо Младеновтің 
бапкерлік шебер лігін айта кет
кен жөн. Келесі таймның ба
сында Жамбыл Көкеев алаңдағы 
өз орнын Елжас  Алтынбеков ке 
қалдырған еді. Сенімді ақтаған 
Сыр спортшысы 53минут
та есепті теңестірді. Бірақ, 
80 минутқа дейін ойын еш 
өзгеріссіз қалды. Қос коман
да тарапынан қанша шабуыл 
ұйымдастырылғанымен, ойын
шылар қақпа кілтін таба алмады. 
Арада 1 минут уақыт өткенде 
команда капитаны Мақсат Бай
жановты ауыстырған Коробкин 
алаңға шығысымен қонақтар 
қақпасына тағы бір гол соғып, 
есепті еселеді. Өз алаңында 
3 ұпай еншілеген жергілікті 
«Қайсар» турнирлік кестеде 
еш өзгеріссіз өз орнын сақтап 
қалды.

К.бАлғАбАйұлы. 

СЕнІмгЕ қуат Сыйлаған
Жуырда «қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік 

бейімдеу және оңалту орталығы» түзеу мекемелерінен босаған не-
месе пробация қызметінің есебінде тұрған азаматтар арасында во-
лейболдан жарыс өткізілді.
Тасбөгет кентіндегі 

№257 орта мектепте 
өткен спорттық шараға 
ҚАЖ департаментіне 
қарасты қалалық проба
ция қызметінің есебінде 
тұрған азаматтардан 2 
команда, белгілі тұрағы 
жоқ адамдарға арналған 
әлеуметтік бейімделу 
орталығынан 1 коман
да және қылмыстық 
жазасын өтеген адам
дарды әлеуметтік бе
йім деу мен оңалту ор
та лығының есебінде 
тұрған азамат тардан 1 
команда ұйым дасып, өзара жарысты.

Ойын барысында жарысқа қатысушылар жеңіске деген ерекше 
белсенділік көрсетті. Қызықты өткен жарыста 1орынды «Қыран» команда
сы алды. Ал екінші және үшінші орындарға «Алға» және «Жеңіс» топтары 
шықты. Жеңіске деген жігерлерін жаныған азаматтарға ақшалай сыйлық 
пен мақтау грамоталарына ие болды. Командалар арасында үздік ойыншы 
номинациясы А.Тоқсейтовке бұйырды. 

– Жарыстың негізгі мақсаты – жоғарыда аталған азаматтардың қоғам
ның бір мүшесі ретінде өздеріне деген сенімділігін арттыру, қоғамға 
бейімдеу болып табылады, – дейді «Қылмыстық жазасын өтеген адамдар
ды әлеуметтік бейімдеу және оңалту орталығы» директоры Б.Нұртазаев.

нұрбек дӘуренбеКов.

Көркемсурет галереясында украиналық фотограф татьяна 
латанскаяның көрмесі ашылды.
Табиғатынан кеңдікті, еркіндікті сүйіп өскен Татьяна көрмесін “Жи

вое солнце” деп атаған. Халықаралық жобаларда топ жарып жүрген талант 
иесінің туындылары өзінше тартымды. Онда табиғат тамашасы, соның 
ішінде нұр шашқан күннің әсемдігі жеткізілген. Саяхатқа жиі шығатын фо
тограф 7 жыл уақыт ішінде 100ге жуық репортаж дайындаған көрінеді. 
Туындыларының кейбірі Германия мұражайының экспозициясында 
сақтаулы. 

Енді Сыр елі жұртшылығы да Африканың таңғажайып әлемін, Санто
рини аралының құпиясы мен Канаданың әдемі көрінісін Татьянаның фото
картиналарынан тамашалай алады. Аталған көрме 1 ай көлемінде жалғасын 
табады.

мөлдір снАдИн.

ӘСЕМДІК ӘЛЕМІ

Құттықтау


