
Бүгінде Қазақстан мемлекеттік 
басқарудың ілгерілетілген жаңа 
модельдерін қалыптастыруда. Со
ның бірі жобалық менеджмент 
(жобалық басқару) саналады. Бұл 
модель Батыс елдерінде көп жылдан 
бері кеңінен қолданылып келе жат
са, көршіміз Ресей Федерациясында 
да бұл бағытта біршама жұмыстар 
жүзеге асырылуда. Біздің елімізде 
Бас Прокуратурада, Астана қаласы 
әкімшілігінде жобалық басқару 
қолданысқа ене бастаса,  Үкімет пен 
бірқатар министрлікте Жобалық 
кеңсе құру бағытында жұмыстар 
жүр гізілуде. Жобалық кеңсе де
ге ні міз – жобалық басқаруды 
 әдіс    темелік және ұйымдастыру 
жағы  нан жауапкершілік жасайтын 
құрылым. 

Еліміздің  облыстарында Жоба 
лық кеңсе әзір жоқ.  Қызыл орда об
лысында пилоттық жоба ретінде 
өңірлік деңгейдегі  Жоба лық кең
сесін құру бағытында жұмыстар 
басталуда. Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың тапсырмасына сай 
жоба ларды басқарудың озық әдіс
темелерін өңірімізде енгізуді қолға 
алу мақсатында облыс әкімінің 
кеңесшісі Ирина Ким бастаған 
деле гация Белгород  облысында 
іссапарда болған еді. Бұл  жерде 
таңдау неліктен Белгород облы
сына түсті деген сұрақтың болуы 
заңдылық.

Белгород облысы Ресей Феде
рациясында жобалық басқаруды 
алғаш енгізген өңір болып есеп
теледі. Облыс губернаторы Евгений 

Савченко осыдан жеті жыл бұрын 
басшылыққа келгеннен бері об
лыс өнеркәсібі өнімдері 1,5 есеге, 
ауылшаруашылық саласы өнімдері 
1,8 есеге өсті. 1,5 млн халқы бар об
лыс 15 млн халықты азықтүлікпен 
қамтамасыз етіп отыр. Облыс жал
пы ішкі өнім көрсеткіші бойын
ша елде екінші орында келеді. 
Өңірде жақсы инвестициялық аху
ал қалыптасқан, жалпы құны 100 
млрд рубльден  50 шақты жоба 
жүзеге асырылуда. Аталған об
лыс аумағында Ресейдегі ең ірі Ле
бединск таукен байыту комби

наты құрылысы аяқталу үстінде. 
Ондағылар мұндай нәтижелі істерге 
қол жеткізуге жобалық басқаруды 
енгізудің тікелей әсері болды деп 
есептейді. Бүгінгі таңда  Белгород 
облысының барлық аудан мен 
депар таментінде Жобалық кеңселер 
жұмыс істейді. 

Озық тәжірибені үйренген аб
зал. Сейсенбі күні Белгород об
лысы әкімшілігінің  мамандары 
Қызылорда қаласында болып, 
мем   лекеттік  органдарда жоба
лық басқаруды енгізу  туралы 
шеберліккластар өткізді.  Белгород 
облысының ішкі және кадрлық 
сая сат департаментінің жобалық
талдау және бақылау ұйымдастыру 
жұмысы басқармасы басшысы Ири
на Кирилова қазіргі кезеңде Ре
сей үкіметі деңгейіндегі Жобалық 
кеңседен бастап, федералдық (сала
лық), өңірлік және муниципальдық 
деңгейлердегі Жобалық кеңсе лер 
жұмыс істейтінін және олар дың 
барлығында үйлестіру  ор ган дары 
бар екенін жеткізді. РФ министр
ліктері үшін  стратегиялық дамудың 
11 басым  бағыты айқындалған.

Жобалық менеджмент 2014 
жылы Сочи олимпиадасын өткізу 
кезінде табысты жүзеге асырылған. 
Онда 11 орталық жобалық кеңсе, 
20 атқарымдық жобалық кеңсе 
құрылып, осында жұмыс істейтін 
600 адам оқып, үйретілді. Ал 
бұл модель сол кездің өзінде та
бысты жұмыс істеп тұрған Бел
город облысының жобалық 
бас  қа ру жүйесінің толықтай көшір
месі еді. Олимпиаданың сәтті 
ұйымдастырылғаны туралы әлем
дік қауымдастық өз бағасын берді. 
Сол уақытта Ресей үкіметі тиімді 
басқарудың құралы бола алатын осы 
менеджмент түріне назар аударған 
болатын.

Сол секілді Сбербанкте де 
жоба лық басқару сәтті жүзеге асы
рылуда. Оның басшысы Герман 
Греф – үнемі  ізденісте жүретін, 
жаңашылдықты енгізуімен көзге 
түскен тұлға. Ол басқару жүйесін 
тек банкте ғана емес,  мемлекеттік 
қызметте де өзгерту керек деген 
пікір білдірген. Осындай екі пози
ция РФ мемлекеттік органдарының 
барлығында дерлік жобалық бас
қарудың кеңінен енгізіле бастауына 
қозғау болды. 

15 Қызылорда облыстыҚ ҚоғамдыҚ-саяси газетмаусым
бейсенбі
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     президент

     үкіметаралық комиссия

     семинар

     Көрме әсерлері

Грузия президенті Георгий Маргве
лашвили «EXPO» көрмесін  тамашалап, 
Грузияның жасыл технологиялар сала
сын дағы жетістіктері мен бай  тарихынан 
сыр шертетін павильонды ашты.  Baq.
kz тілшісінің хабарлауынша, павильонға 
келу шілер 5D форматындағы көзілдірік 
арқылы Грузияға саяхаттап, нағыз грузин 
ша рабы ның дәмін татып көре алады.

Ашылу рәсімінде Грузия президенті 
бүгінгі күннің, жалпы, сапардың аса 
маңыз ды екенін айтты.

«Бүгінгі күн Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевпен  кездесуден бас
талды. Одан кейін «EXPO» көрмесіне 
жиналдық. Барлығы ұнады. Осындай 
маңызды көрмеге Грузияның үл кен пави
льонмен қатысып отырғаны қуантады», – 
деді Грузия басшысы.

Бүгінгі салтанатты шарада  Грузия 
мен Украинаның халық әртісі Гиви 
Гачечиладзенің жетекшілігімен Тбилиси мемле
кеттік оркестрі өнер көрсетті. Сонымен қатар, 
Грузия халық әртісі Ека Мамаладзе, Грузия мен 
КСРОның халық әртістері Тамара Гвердцители 
және Нани Брегвадзе ән шырқады.

Шағын концерттен кейін 4 негізгі бөлімнен 
тұратын Грузия павильоны ашылды. «Бірінші 

бөлім – «виртуалды әлем» бөлімі. Бұл жер
ден Грузия қалалары, мысалы Тбилиси неме
се Батуми қалаларына саяхат жасауға болады. 
Ол үшін 5D көзілдірігін киіп, сол арқылы елдің 
кез келген жерін тамашалай аласыз. Бөлімдегі 
басқа да интерактивті тақталар мен энергия 
құрылғыларын пайдалануға  болады. Екінші 
бөлім энер гия тақырыбына арналған.  Арнайы 

стендте әлемдегі екін ші орындағы 
 Имбури су қоймасының жұмысы көрсе
тілген. Жалпы, Грузияда тұтынатын 
қуаттың 80 пайызы гидроэлектр стан
саларынан, яғни судан алынады. Ал 
үшінші бөлім «шарапқа саяхат» деп 
аталады. Бұл жерде грузиндердің ша
рап жасау әдістері көрсетілген. Гру
зияда шарап қонақжайлықтың белгісі 
саналады. Грузиндер де қазақ халқы 
сияқты өте қонақжай халық. Оларда да 
асаба болады, кең тараған тост түрлері 
де бар. Мысалы, олар «атаана үшін, 
әйелдер үшін және достар үшін» деп 
тост көтереді. Төртінші бөлім – Грузия 
қолөнеріне арналған. Бұл жерде табиғи 
таза материалдардан жасалған қолөнер 
бұйымдары назарға ұсынылған. Оларды 
сатып алуға да болады», – дейді Грузия 
павильонының қызметкері, ерікті Аяна 
Дәуренқызы.

Атап өтсек, павильонның ашылу 
 сал  та натына ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 
Әбдіқалықова, «Астана ЭКСПО2017» ҰК» АҚ 
Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов, ҚР Инвес
тициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек 
және екі елдің басқа да лауазымды тұлғалары мен 
қонақтары қатысты. 

Нұрлан ӘЛЕКЕ, 
Қармақшы аудандық білім бөлімінің бөлім басшысы: 
– Әлемдегі ең беделді шараны Қазақстанның өткізіп жатқаны осы елдің азаматы 

ретінде мені де қуантады. Бұған дейін көрме көбіне Еуропа, АҚШ, Жапония және Қытай 
мемлекеттерінде ғана өтіп келген. Кезекті таңдаудың Қазақстанға түскені еліміздің әлемдік 
қауымдастықтағы орнын айқындайды. Бұл – тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерімізді 
паш етудің бірденбір жолы. 

Астанадағы халықаралық «ЭКСПО2017» көрмесін алғашқылардың бірі болып мен де 
тамашаладым. Алып ғимарат ішіндегі көптеген мемлекеттің павильондарын аралап, ерек
ше әсерге бөлендім. Қытай, Таиланд, Въетнам, Үндістан, Иран мен Еуропа мемлекеттерінің 
ұлттық құндылықтарымен танысып, қазіргі заманғы технологияларына қанықтым. Бұл 
елдер «Болашақтың энергиясы» атты көрме тақырыбына сәйкестендіріп ноухауларын 
ұсынды. Мысалы, Таи жұрты энергияны жүгеріден, қытайлықтар – бамбуктан, немістер 
судан алу тәсілін жолға қойыпты. Әсіресе, өзіміздің ұлттық павильонда көрер қызық көп. 
Ауқымды шарадан алған әсерді сөзбен айтып тауыса алмаймын. Оны барып көру керек.

* * *
Гүлжанат Қасымова,
сырдария аудандық білім бөлімінің әдіскері: 
Елімізді әлемге әйгілеп жатқан «ЭКСПО2017» әрі тамсандырып, әрі таңғалдыруда. 

Көргенімізден көрмегеніміз көп екенін енді біліп жатырмыз. Сырдария ауданынан 
көрмені тамашалауға алғашқылардың бірі болып 94 оқушы, 10нан астам мұғалімдер 
мен дәрігерлер келдік. «Саят» туристік фирмасы күтіп алып, әсем қаламызды аралатып, 
ЭКСПОдағы «Нұр Әлемнің» шуағына шомылдырды. Бірнеше мемлекеттің павильонын 
көріп, көңілімізге түйдік. ЭКСПОның ерекшелігі сол, тек табиғи болмыс, күн көзінен ғана 
қуат алып, шуағын шашып тұрғандай. Дүниенің төрт бұрышын түгел аралап көру – орын
далмайтын армандардың бірі ғой. Бұл жолы біздің армандарымыз орындалды. Өйткені әсем 
қала Астанаға әлемнің жүздеген елі жиналып, түрлі халықтың тарихын, мәдениетін, салт
дәстүрін танытып, ұлттық тағамдарынан дәм татып, сол ел туралы беймәлім болып келген 
құпияларымен таныстырып жатқан Халықаралық «ЭКСПО2017» көрмесіне өте разымыз. 

Сейсенбі күні 
 Бай қо ңыр қаласында ҚР 

Премьер-Министрінің 
 бірін ші  орынбасары Асқар 

Маминнің,  РФ Үкіметі 
Төр аға сының орын басары 

 Дмитрий Рогозиннің 
төрағалығымен және  

 облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың 

қатысуымен «Бай қоңыр» 
кешені жөніндегі Қазақ-

стан-Ресей Үкіметаралық 
комис сия сының  

5-ші отырысы өтті.   
Үкіметаралық комиссияның 

 оты рысында тараптардың «Бай
қоңыр» кешенінің қызметіндегі 
өзекті мәселелерді шешуіне мүм
кіндік беретін, «Байқоңыр» ке
шенін дегі әрі қарайғы  ынты мақ
тастық Тұжы рымдамасын іске асы
ру жөніндегі  шаралар талқы ланды. 
Тараптар «Байқоңыр» ғарыш ай
лағының инфрақұрылымын дамы
туға және қолдауға бағытталған 
біріккен ісшараларды қабылдауға, 
«Бәйтерек» ғарыштық зымыран 
кешенін құруға уағдаласты. 

– Біздің алдымызда тұрған ор
тақ міндет – ғарыш саласындағы 
Қазақстан мен Ресей арасындағы 
ын тымақтастықты тереңдету және 
жалғастыру. Уақыт өте келе, «Байқо
ңыр» зымыран ісі саласындағы ма
мандарды даярлайтын нағыз техно
полиске айналады, – деп атап өтті 
Д.Рогозин.  

– «Байқоңыр» кешенінің тиімді 
қызметін ұйымдастыру жөніндегі 
бірлескен жұмыстар екі елдің ғарыш 
саласын дамытуға,  «Байқоңыр» 
ғарыш айлағындағы  ғарыштық 
қыз меттің әлемдік нарықтағы за
манауи әрі бәсекеге қабілеттілігін 
сақтап қалуға бағытталған, – деді 
А.Мамин. 

Сондайақ, жиында Байқоңыр 
қаласын бірлесіп дамытудың  2017
2025 жылдарға арналған Бағдар

ламасының жобасы пысықталды. 
Оның іске асуы жалға беру  
жағдайында қаланың инженерлік 
және әлеуметтік инфрақұрылым 
нысандарын дамыту арқылы жаңа 
әлеуметтік, мәдени, тұрғын үй және 
өндірістік нысандарды құруға, ин
вестиция және бизнес тартуға, 

қолжетімді баспана құрылысын 
салуға, шағын және орта бизнесті 
дамытуға ықпал етеді. Комиссия 
отырысында Байқоңыр қаласын 
дамытудың қазақстанстандық та
раптан қаржыландырылу тәртібі 
бекітілді. Осылайша, қаланың 
 дамуына қос тарап та қатысатын 

болды. Бұл инфрақұрылым ны
сандарын,  атап айтқанда, әбден 
тозығы жетіп, ескірген жылу және 
су жүйелерін жаңғыртуға мүмкіндік 
береді. Қабылданған шешімдер 
қаланы табиғи газға қосу бойын
ша қолға алынған жұмыстардың 
аяқталуына да оң ықпал  етпек. 

Жыл аяғына дейін тұрғын үйлердің 
алғашқы легін көгілдір отынға 
қосу, газ тарифін төмендету жос
парланған. 

Сондайақ «Бәйтерек» жоба
сының әртүрлі бағыттағы жұмыс
тарды көздейтін екі ел арасындағы 
өзара қарымқатынастың жүйесіне  
айналып отырғаны аталып көр
сетілді. Атап айтқанда, бұл ұшы
рылу қызметінің нарығы талап етіп 
отырған орта типтегі жаңа зымы
рандарды жасау мақсатын көздейді. 
Бұған қосымша 2022 жылдың ба
сына дейін «Союз5» перспекти
валы зымырандарды жылдам түр
де сынақтан өткізіп, одан кейін 
болашақта пилотты көлік кемесін 
толыққанды ұшыру көзделетін бо
лады. Тараптар сондайақ, біріккен 
өндірістік жобаларды жүзеге асы
ру үшін мамандарды, өндірістік 
алаңдарды пайдалануды көздеп 
отыр. Бұл тікұшақ жасауға, қозғалт
қыштарды, оның ішінде ғарыштық 
салаға байланыстыларын өндіруге 
қатысты болуы мүмкін.

Сонымен қатар жиында «Бай 
қоңыр» ғарыш айлағының қыз
мет керлеріне, Байқоңыр қала
сы   ның, Төретам және Ақай 
кент  терінің тұрғындарына медици
на лық қызмет көрсетудің, оның 
ішінде Байқоңыр қаласында тұра
тын Қазақстан  азаматтарына 
Қазақстан Республикасының ұлт
тық заңнамасына сәйкес, ҚР ден
саулық сақтау субъектілерінің  
ме ди циналық қызмет көрсету  тәр
тібі, сондайақ олардың мін детті 
әлеуметтік медициналық сақ
тандыру жүйесінен дәрігерлік көмек 
алуы туралы екіжақты құжатты 
ағымдағы жылдың 3тоқсанында 
қабылдауды жеделдету жөнінде 
шешім қабылданды. 

«Байқоңыр» кешенінің мәселе
лерін талқылау Астана қаласында 
ҚР ПремьерМинистрі Бақытжан 
Сағынтаевтың төрағалығымен өт
кен кеңесте жалғасты.

«БАЙҚОҢЫР» КЕШЕНІНІҢ 

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

ПАВИЛЬОННАН ГРУЗИЯ ЕЛІНЕ 
САЯХАТТАУҒА БОЛАДЫ

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ 
оЗЫҚ үЛгІСІ ЕНгІЗІЛМЕК

ГРУЗИЯ ПРЕЗИДЕНТІ ГЕОРГИЙ 
МАРГВЕЛАШВИЛИМЕН КЕЗДЕСТІ
Мемлекет басшысы Грузия Президентінің сапары  айтулы 

оқиғаларға – елдеріміз арасындағы дипломатиялық қатынас-
тардың 25 жылдығына және «ЭКСПО-2017» Халықаралық көрме-
сінің ашылуына тұспа-тұс келіп отырғанын атап өтті. 

– Сіздің осы сапарыңызға және Грузияның көрмеге қатысқанына 
дән ризамыз. Біздің қарымқатынастарымыз әркезде де жақсы бол
ды. Елдеріміз тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында бірбіріне жан
жақты көмек көрсетті. Қазақстан Грузия экономикасының негізгі 
инвесторларының біріне айналды. Екіжақты қатынастарды одан әрі 
жақсартуға ешқандай да кедергі жоқ. Бұл тұрғыда Сіздің сапарыңыздың 
маңызы зор, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Грузия Президенті еліміздің даму қарқынына қызығушылық таны
тып, Қазақстанға келуге көптен ықыласты болғанын айтты.  

– Сіздің және халқыңыздың қиындыққа толы осы жылдар
да ауқымды жұмыс атқарғандарыңызды қазір өз көзіммен көріп от
ырмын. Грузин халқы Сіздің еліңіз бен жеке өзіңіз тарапынан 
көрсетіліп жатқан қолдауға ризашылық білдіреді және оны бағалай 
біледі. Грузияның «ЭКСПО2017» көрмесіне қатысуы аса маңызды 
деп санаймын. Біз онда өз экономикамыздың жетістіктерін көрсетіп, 
дәстүрлі тату көршілік байланыстарымызды жалғастыра аламыз, – деді 
Г.Маргвелашвили.

Сондайақ Грузия Президенті экономикалар ынтымақтастығының 
тұжырымдамасына өз елінің белсене қатысып, халықтар арасындағы 
диалогты дамытуға жағдай жасап отырғанын атап өтті.

Соңында Грузия Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұзақ жылдар
дан бергі қолдауы үшін зор алғыс білдіріп, Астанадан алған әсерлері 
жөнінде айтты.  

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТРАНЗИТТІК 
ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУғА 
үЛЕС ҚоСАДЫ
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Бақытжан 

Сағынтаев Еуропа және Орталық Азия өңірі бойынша Дүние-
жүзілік банктің вице-президенті Сирил Мюллермен кездесу 
өткізді.

Кездесу барысында Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың «Қазақ
станның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жол
дауы аясында Қазақстанда экономиканың жаңа моделін енгізу 
мәселелері талқыланды.

Екі тарап экономиканы ырықтандыру, бизнес орта мен 
аграрлық секторды дамыту, еңбек өнімділігін арттыру, әр жобаның 
экономикалық тиімділігі тұрғысынан білім беру және денсаулық 
сақтау салаларын жетілдіру бойынша бірлескен жобаларды іске асы
ру барысын қарады.

Сондайақ, Б.Сағынтаев пен С.Мюллер 2018 жылға жоспарланған 
инфрақұрылымдық жобаларды және 20202022 жылдарға арналған 
ынтымақтастық жоспарларын талқылады.

С.Мюллер Қазақстанның географиялық орналасқан жерінің 
тиімді екеніне назар аудара отырып, еліміздің транзиттік өткізу 
қабілетін арттыру қызмет көрсету саласына, қазақстандық тауар
ларды өткізуге және жаңа жұмыс орындарының ашылуына септігін 
тигізетінін атап өтті.

Анықтама:
Дүниежүзілік банк дамушы елдерге қаржылық және техникалық 

көмекті ұйымдастыру мақсатымен 1944 жылы құрылған.
Қазақстан 1992 жылғы шілдеден бастап Дүниежүзілік банктің 

мүшесі. Дүниежүзілік банк 1992 жылдан бастап ҚРға 46 жобаны 
қаржыландыру үшін қарызға қаражат берген. Қазіргі таңда 6 жоба 
қолданыста.

Дүниежүзілік банк Қазақстанның жүйелік елдік  диагностика 
жұмыстарын жүргізуде. Ол серіктестіктің қол жеткізілген нәтиже
леріне талдау жасауға және одан әрі ынтымақтастықты жалғастыруға 
арналған басым бағыттарды анықтауға бағытталған. Қазақстанның 
кезекті елдік диагностикасының  презентациясы биыл 15 маусымда Х 
Астана экономикалық форумы аясындағы Дүниежүзілік банктің сес
сиясына жоспарланған.

Дүниежүзілік банк Қазақстанның елдік диагностикасының 
қорытындысы бойынша серіктестіктің 20182023 жылдарға арналған 
жаңа елдік стратегиясын әзірлейді.

Биыл Қазақстанның Дүниежүзілік банкпен ынтымақтастығына 25 
жыл толады.

     үкімет



СбБейсенбі, 15 маусым 2017 жыл, №88

2 www.syrboyi.kz
қоғам

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында білімге 
ерекше назар аударып отырғаны бәрімізге 
белгілі. Нақ осы кезеңде мектепке 
дейінгі ұйымдарды инновациялық 
технологияларды пайдалана отырып, 
жас ұрпақты әлемдік деңгейде білім 
алуға тәрбиелеудің маңызы зор. Елбасы 
«Қазақстан – 2050 стратегиясы»: –  қалып
тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Жолдауында мектепке дейінгі 
ұйымдарға білім беру жүйесінің негізгі 
міндеттері айқын көрсетілді. 

Осыған орай үстіміздегі жылдың 
29 мамыр мен 9 маусым аралығында  
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалының 
ұйымдастыруымен  «Мектепке дейінгі 
ұйымдарда білім беру процесін жалпы 
білім берудің жаңа үлгілік бағдарламасына 
сәйкес жобалау» тақырыбында біліктілікті 

арттыру курсы өткізілді. Онда мектепке 
дейінгі ұйым басшылары үшін жаңа 
технологияларды терең меңгеру 
жолдарын,  көшбасшы болу қағидаларын 
курс жетекшісі, педагогика ғылымының 
кандидаты Ағима Маханбетова терең ашып 
көрсетті. Ғалымұстазды тыңдай отырып, 
оның дәрістерінен көп ой түйдім.

Ұрпақ тәрбиесінде өмірге көзқарасы 
әлі толық қалыптаспаған, тілі енді 
шығып, оңы мен солын тани қоймаған 

жас сәбилерді тәрбиелейтін балабақша 
мамандарының еңбегі ерекше. Қазір 3 
жасар бала компьютер құлағында ойнап, 
шет тілдерін білуге құштар. Бұл бүгінгі 
тәрбиеші мен педагогтан өресінің кеңеюін, 
әрі балаға жаһандық әлемге еркін кірудің 
кілтін ұстатуды меңгеруді талап етеді.

Елбасының ұсынып отырған «Цифрлы 
Қазақстан», «Үштілді білім беру», 
«Мәдени және конфессияаралық келісім» 
бағдарламалары да мектепке дейінгі 
ұйымға тікелей қатысты. «Білім салтанаты 
жалпыға ортақ» деп Елбасы айтқандай, 
атаана сұранысы да мектепке дейінгі 
ұйымдардың жауапкершілігін арттырады. 
Технологиялық революцияның ағымына 
ілесе отырып, құндылықтар жүйесінде 
білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана 
табысқа жететіні анық. Осы орайда аға 

оқытушылар Ақжарқын Сақова мен Мира 
Мұқаметтің онлайн сабақтары мектепке 
дейінгі ұйым басшыларының құқықтық 
сауаттылығы мен жаңа технологияны 
меңгеру мазмұнын ашуға арналды. Курста 
Ағима Әбілқызының тыңдаушының 
білімі мен білігін толықтырып, 
М.Монтессори, Р.Штайнер, Масару Ибука 
технологияларын тереңнен ұғындырып, 
практикалық әдістәсілдерді, оның ішінде 
Джигсо амалтәсілін таныстыруы үлкен 
қызығушылық туғызды. Қатысушылар 
жобаларын қорғап, өзіндік жұмыстарын 
тапсырып, қаладағы эксперименталдық 
балабақша алаңдарына барып тәжірибе 
алмасты. Курста жаңа индикатор саласы 
түсіндіріліп, мақсат пен нәтиженің 
үндестігі жас ұрпақтың дағдысы, жеке 
тұлға болуының бастамасы екеніне аса мән 

берілді. 
Біздің ойымызша, бұл курс жас 

ұрпақты тәрбиелеуде  «Мәңгілік ел» 
идеясын іске асыруға мүмкіндік беретін 
тартымды тәжірибелік мазмұны бар, 
тағылымды  курс болды. Сондықтан да 
педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор Ж.Мақатова басқаратын Білім 
беру жүйесінің басшы және ғылыми
педагогикалық қызметкерлері біліктілігін 
арттыратын республикалық институт 
ұжымына, курс жетекшісі, педагогика 
ғылымының кандидаты А.Маханбетоваға 
алғысымыз шексіз.

Л. ОРАЗАЕВА,
 «Бегім Ана» балабақшасының 

меңгерушісі,
Қызылорда қаласы.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – 
БАСТЫ БАҒДАРЫМЫЗ

БОЛАШАҚ ЭНЕРГИЯСЫ. АҚЫЛДЫ ӨМІР
«ЭКСПО2017» Халықаралық көрмесінде Оңтүстік Корея павильоны салтанатты түрде 

ашылды. Ашылу рәсіміне Оңтүстік Кореяның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі және 
аталған павильонның комиссары Ким Дэ Шик, КОТРА директоры Ким Дже Хонг және тағы басқа 
қонақтар қатысты.

Аумағы жағынан ең үлкен павильондар қатарына кіретін Оңтүстік Корея «ЭКСПО» көрмесіне 
19шы рет қатысып отыр. Павильонның аумағы 1804 шаршы метр. Корея Республикасы әлемнің 
115 мемлекеті қатысып жатқан маңызды шараға тек үздік жобаларын алып келген. Күншығыс 
елінің инноваторлары көрме қонақтарын бұл жолы энергетикалық орманмен таңғалдыруда. Бұған 
қоса, сумен жүретін машина мен баламалы энергия көзінен қуат алатын ұшақ бар. Жалпы, корейлер 
жасыл технологияның дамуы жағынан әлемде көш бастап тұр.  «Осы жетістіктерді баламалы қуат 
ошағымен ұштастыра түсу керек», – дейді мамандар. Сондықтан павильон тақырыбы «Болашақ 
энергиясы. Ақылды өмір» деп таңдалыпты. 

Павильон директоры Ким Дже Хонг 
«Біздің көрмеде жаңа энергия көздеріне 
саяхат жасай аласыздар. Сондайақ, 
біз күн, жел энергетикасы саласында 
соңғы үлгіде жасалған жобаларымызды 
алып келдік. Мұнда энергия көздерін 
тиімді сақтау технологиясы мен сандық 
технологиялар да бар» дейді.

Оңтүстік Корея павильонында 
заманауи технологиялардың көмегімен 
өндірілетін қуат түрлері туралы шоу 
көрсетіледі. Сол үшін тіпті бір жарым 
тонналық сутектік автомобиль Астанаға 
арнайы теңізбен жіберілген. 

Павильонның бас дизайнері Чой 
Кван Щик «Көрмеде күн батареясымен 
жұмыс істейтін және ғаламшарды 
айналып ұша алатын ұшақтың макеті 
бар. Қос қабатты павильонның бірінші 
қабатында Кореяның энергетикалық 
технологияларын, ал екінші қабатында 
мәдениетін көрсетеміз. Көрме өтетін 93 

күннің ішінде бізге бес жүз мың адам келеді деп болжап отырмыз» дейді. 
Корея көрмесінде ЭКСПОға келетін ең кішкентай қонақтардың да қамын ойластырып қойған. 

Онда балаларды әлемдік деңгейдегі танымал мультфильмдердің кейіпкерлері қарсы алады. 
Павильонға келген көрермендерге ерекше анимациялық шоу ұсынылады. Онда табиғатты 

құтқаруда жаңа баламалы қуат көздерінің маңызды екендігі көрсетіледі. Сахналанған көріністе 
Аслан есімді жас қазақ жігіті Ара атты қыздың көмегімен жаңа энергияның қоршаған орта үшін 
өзекті екенін түсінеді. Ал келесі залда қазақстандықтар энергетикалық орманға кіреді. Қонақтарға 
арнайы планшет беріліп, олар болашақ энергия көздеріне арналған арнайы ойындарды ойнауға 
мүмкіндік алады. Сондайақ, бұл залда сумен жүретін машина, энергия көзінен қуат алатын ұшақ 
қалықтайды.

УКРАИНА КӨРМЕГЕ 
ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ҰЗЫН 
ОРАМАЛДЫ ӘКЕЛДІ

Киевтен Астанаға қолдан тігілген 30 метрлік орамал 
әкелінді. Рекордты ұзындықтағы шәліні мамандар арнайы 
«ЭКСПО» көрмесі үшін дайындаған. Сонымен қатар бұл 
шараға украиналық қонақтардың алғашқы легі де келе 
бастады.

– Біздің шеберлер уақытпен санаспай жұмыс істеді. Олар орамалды биіктіктен көрінетіндей 
ауқымды және дәстүрлі бояу – қызыл, қара түстердің қанықты болуына аса мән берді, – деді 
Богдан Хмельницкий фабрикасының шебері Оксана Дикая.

Украинада әлемдегі ең ұзын орамал жасалды. Оған 20 келі жіп, 30 метр мата пайдаланылған. 
Шеберлер кестелі орамалды тігуге екі апта уақыт жұмсаған. Алайда олар өз туындыларын 
рекордтар кітабына енгізіп үлгерген жоқ. Себебі «ЭКСПО2017» көрмесі аясында өтетін Украина 
Ұлттық күндерінде ең ұзын оюлы матаны жұртшылық назарына ұсынуға асыққан.

Алдын ала есептер бойынша, «ЭКСПО2017» көрмесіне екі мыңнан астам украиналық мейман 
келеді. Алайда алғашқы делегация келіп қайтқаннан кейін, олардың қатары еселеп артуы мүмкін.

Жаһанды өзінің заманауи технология
сымен мойындатқан шағын мемлекет Сингапур 
«ЭКСПО2017» Халықаралық көрме сіндегі өз 
павильонын салтанатты түрде ашты. 

Павильонының тақырыбы – «Үлкен 
идеялардың шағын қаласы» деп аталады. 
Көрме екі қабаттан тұрады. Мұнда экожүйені 
құру жөніндегі мемлекеттің тың жобалары 
қойылған. Террариум үлгісінде жасалған 
павильонда тұрақты энергетика саласындағы 
әртүрлі идеялар мен инновациялық жобалар 
көрсетілді. 

Осы орайда Сингапур парламентінің 
төрайымы Халима Якоб Сингапурдың 
шағын мемлекет болса да, алдына жоғары 

мақсаттарын қоятындығын атап өтті.
«Сингапур – шағын мемлекет. Оның негізгі 

байлығы – адам ресурстары. Мемлекетіміз 
көрме қонақтарының назарына ең жаңа 
технологияларды ұсынады. Ол – қуатты аз 
тұтынатын үйлер, биік ғимараттарға тігінен 
өрілетін жылыжайлар, су қоймаларында 
қолдануға арналған жүзетін батереялар. Біздің 
тәжірибеміз Қазақстанды және осы аймақтағы 
елдерді қызықтырады деп ойлаймыз», – деді 
ол.

Айта кету керек, Сингапур павильонына 
келген қонақтар өз тілектерін ақ қағазға түсі
ріп, естелік ретінде сонда қалдыра алады.

ҮЛКЕН ИДЕЯЛАРДЫҢ ШАҒЫН ҚАЛАСЫ

Италия «ЭКСПО2017» көрмесіндегі 
павильоның қонақтарына айқара ашты. Қазақ 
жерінде 20ға жуық компаниясы бар елдің 
баламалы қуат өндіру ісіндегі озық жобалары 
көрме аясында таныстырылмақ. 

Ресми Рим ұлттық павильондарын 
ерекше ыждаһаттықпен безендірген. Бұл 
жұмысқа «Астана Опера» театрын жобалауға 
қатысқан танымал италиялық сәулетші Паоло 
Дезидеридің өзі жетекшілік еткен. 

Көрме алаңының жалпы аумағы – 
900 шаршы метр. Онда келушілерге 1940 
жылдардан бастап, бүгінге дейінгі энергетика 
саласында жеткен жетістіктер туралы 
баяндалады. Павильон 4 бөліктен тұрады. 
Әрқайсысы энергия саласында өзіндік із 
қалдырған италиялық ғалымдардың есімімен 
аталады. Тақырыбы да алуан түрлі. Ақпарат 
бейнематериал түрінде беріледі. Есімі 
елімізге танымал сәулетші Паоло Дезидери, 
«Біз бірінші кезекте келушілерге Италияның 
тарихынан, мәдениеті мен дәстүрінен хабар 
беруді көздейміз. Көрмеге қойылатын  
жобаның барлығына үлкен шығармашылықпен 
қарадық. Виртуалды түрде жасалған жұмыстар 

да жұртшылыққа ерекше әсер қалдырады деген 
ойдамыз» дейді. 

Италия – қазақ елінің EXPOға шақыруын 
бірден қабыл алған мемлекет. Энергетикалық 
сектордағы 20 ірі компания осы саладағы өз 
жетістіктерін көрсетуге дайын отыр. Италия 
ежелден баламалы энергия көзін қолдайды. 
Себебі бұл ел  өзгелер сияқты мұнай, газ 
қорымен мақтана алмайды. 

Италия экономикалық даму министрінің 
орынбасары Иван Скальфаротто «Біз жасыл 
энергетикаға басымдық береміз. Осы бағытта 
жасалып жатқан италиялық технология 
әлемде үздік деп танылып жатыр. Баламалы 
энергиядан алынатын жарық бағасы да 
қолжетімді. Біз Қазақстан тарапына алғыс 
білдіреміз. Бұл тәжірибе алмасудың, жасыл 
энергетиканы насихаттаудың бірденбір жолы 
болмақ»,  деп атап өтті. 

Италия іскерлері «ЭКСПО2017» Халық
аралық көрмесіне қатысушы мемлекеттердің 
бірқатарымен іскерлік байланыс орнатып, 
тиімді келісімшарттар жасауға ниетті.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ЖАСЫЛ ЭНЕРГЕТИКАҒА БАСЫМДЫҚ БЕРЕДІ

Семинар өткізушілер жобалық басқарудың мақсатын 
түсіндірді. Ол – адами, қаржылық және материалдық 
ресурстарды тиімді пайдаланып, жобаны жүзеге асыруға 
кететін шығынды азайтып, өнімнің, қызметтің өзіндік 
құнын азайту жобаны дайындау мерзімін тездету. 
Жобалық басқару жобаның идея түрінде басталып, 
толықтай жүзеге асырылғанға дейінгі аралықтағы 
процестерді үлкен дәлдікпен бақылауға мүмкіндік береді. 
Әрбір жобаның аясында жасалынған жұмыстарды көріп 
бағалауға, уақыттың, еңбектің, адамның және басқа да 
ресурстардың жалпы сараптамасын жасауға болады. 

Мастер класс барысында Белгород облысының ішкі 
және кадрлық саясат департаментінің жобалық тал дау 
және бақылау жұмысы басқармасы басшысының орын
басары, бөлім басшысы Маргарита Чистякова жобалық 
басқару құралдары мен тетіктері жайлы айтып берді. 

Жоба әдетте идея түрінде басталып, бастама немесе 
ұсыныс енгізіледі. Оның атап өткеніндей, жобаны 
жоспарлау үшін бірінші жұмыс тобы құрылады. Екінші 
кезекте жұмыс тобы мүшелерінің кәсіби сәйкес келуі 
бағаланады. Содан кейін жобаны бекітуге дайындайды. 
Жобаға бастама білдірілгеннен кейін оның мақсаты 
айқындау жобаны сараптамадан өткізу, жұмыс тобын 
құрып, паспорты бекітіледі. Сараптамадан өткізіліп, 
паспорты жасалғаннан кейін жоба жоспарланады. Содан 
кейін жобаны басқару жоспары жасалады. Жобаны 
жүзеге асыру барысында мониторинг пен бақылау жасау 
қоса жүреді. 

Жобалық кеңселер құрамы тез шешім қабылдай 
білетін, үнемі ізденісте жүретін, жүйелі түрде ойлайтын, 
тез шешім қабылдап, жұмысты қысқа мерзімде орындай 
алатын адамдардан құралу керек. Бұл арада америкалық 
инженербағдарламашы Том Демарконың «Жобалар 
сәтсіздікке техниканың кесірінен емес, адамдардың 
арқасында сәтсіздікке ұшырайды» деген пікрін есте 
сақтаған абзал.

М.Чистякова жобалық басқару адамның 
ұйымдастыру қабілетін өте ерекше арттыратынына 
назар аударды. Ондай қасиетті қалыптастыру өзінің 
айналасындағы жұмыс рәсімдеріндегі болып жатқан 

жағдайды толық ұйымдастыра біледі, нәтижеге 
жету үшін ресурстың, ақшаның және уақыттың 
қаншалықты қажет екендігін айқындай алады, 

компанияның әрбір мүшесінде қандай жауапкершілік 
тұрғанын анықтай алатын болады. Бір сөзбен айтқанда, 
жобалық басқару – біздің келешегіміз, жаңа өнімдер 
мен жаңа жетістіктер. Оның тағы бір ерекшелігі, 
берілетін тапсырманың уақыты ықшамдалады, немесе 
адамдар бірбірін жарты сөзден ұғынып, бір бағытта 
ойлау мүмкіндіктеріне ие болады. Мәселен, жұмыстың 
сатылай құрылымын құру қажет делінсе, ол тапсырманы 
ұзақ және жалықтырып алатындай етіп түсіндірудің 
еш қажеті жоқ. Аталған тапсырманы орындау үшін 
белгіленген жобалық бағытталған қызметін уақыттың 
қатаң тәртібінде команданың әрбір мүшесінің міндеті 
мен жауапкершілігін нақты айқындап, диаграмма түрінде 
немесе кесте ретінде бәрін жазып, жалпы жобаның 
мақсатымен үйлестіру қажет. 

Жобаларды басқару – бұл нақты, теориялық емес 
әдістеме ғылымы, ол стандарт түрінде берілген бүкіл 
әлемнің жобалық басқаруды шоғырландырған тәжірибесі 
деп түсінген дұрыс. Ол міндеті бар және айрықша 
өнім нәтижесі деген түсінік беретін жоба ретінде 
қарастыратын кез келген істің жетістігіне кепіл береді. 
Оқыған, сауатты жобаны басқарушы – халықаралық 
сертификатты иеленуші ғана емес, адамдық қызметтің 
барлық салаларында өзінің нақты және ең басты тиімді 
нәтижеге қол жеткізуді мақсат тұтатын жобаны басқара 
алатын білімі бар тұлға болып саналады. Ол жобаны 
басқару барысында материалдық пайданы көздемейді. 

Ресейлік мамандар семинарда Белгород облысында 
жобаларды жүзеге асырушыларды материалдық және 
материалдық емес түрінде ынталандыру жайынан да 
мәліметтер берді. Материалдық ынталандыру барысында 
жобаның күрделілігі, тиімділігі, командалық жұмыс, 
мерзімінде үлгеру, сапалы орындалу коэффициенттері 
есептеледі. Ал материалдық емес ынталандыруға, байқау 
жеңімпазы атану, қызмет бабымен жоғарылату секілді 
басқа да түрлері жатады. 

Меймандар сонымен қатар, Белгород облысында 
жүзеге асырылған бірқатар жобалар туралы  ақпарат
тармен бөлісіп, семинарға қатысушылар тарапынан 
қойылған сұрақтарға жауап берді.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ 
озЫҚ ҮЛГІСІ ЕнГІзІЛМЕК

МИНИСТР ЕСЕП БЕРДІ
Кеше ҚР Ішкі істер министрі 

Қалмұханбет Қасымов  халық алдында есеп 
берді. Есеп беру жиналысы өңірлерге тікелей 
онлайн негізінде көрсетіліп, тұрғындар осы 
мүмкіндік арқылы сауалдарын жолдай 
алды. 
Министр ішкі істер органдарының ағымдағы 

жылғы бес айдың жеделқызметтік жұмыс 
нәтижелерін айтты және тұрғындар сұрағына 
жауап берді. Оның ішінде қызылордалық тұрғын 
жолпатрульдік полициясының қызметкерлерін 
қызметтік міндетін атқару кезінде камераға 
түсірудің заңдылығын сұрап, сауал қойды.

«Азаматтық кодекс полицейлерге де қатысты, 
оған сәйкес егер адам өзінің суретінің басқа бір 
жерлерде таралуын қаламаса, онда түсіруге тыйым 
салынады. Бұл заңмен қудаланады. Екіншіден, егер 
полицей өз ісімен айналысып жүрсе, бұл жағдайда 
да камераға түсіруге тыйым салынады. Біз “Жол 
полициясы туралы” заңға мынадай толықтыру 
енгіздік. Яғни, енді сізді тоқтатып, xаттама 
толтырған жол полицейін камераға түсіруге 
болады, бұл заңды»,  деп жауап берді министр.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

Сейсенбіде Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
депутаттығына кандидаттардың таңдаушылар – облыстық және аудандық 
мәслихаттардың депутаттарымен кездесуі  Қазалы ауданында жалғасты. 
Жүздесуге төрағалық жасаған облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Абайбек 

Жүнісов кездесудің ҚР Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттардың 
сайлауалды үгіттің мемлекет кепілдік берген тең дәрежеде өткізілуін қамтамасыз 
ету мақсатында ұйымдастырылып отырғандығын жеткізді. Айта кетерлігі, облыстан 
сайлануға тиісті Сенаттың бір депутаттық орнына 5 кандидат ұсынылған болатын. 
Олардың екеуі өз өтінішіне сәйкес ұсынылудан бас тартуына байланысты, тіркелген 
3 кандидат 8 маусымнан бастап сайлауалды үгіт жұмысына қатысу құқығына ие 
болды. 

Жүздесу барысында үміткерлер Сырдария аудандық мәслихатының хатшысы 
Ержан Әжікенов, облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ақмарал 
Әлназарова  және Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты Мұрат 
Бақтиярұлы көпшілікті өздерінің сайлауалды бағдарламаларымен таныстырып, 
сұрақтарына жауап берді. 

***
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына 

кандидаттардың елмен кездесуі солтүстік аудандарда өтті. Арал 
ауданынан сайланған облыстық және аудандық мәслихаттар депутаттары 
кандидаттармен кездесу барысында өңірдің өзекті мәселелерін талқылады.
Сенат депутаттығына кандидаттар М.Бақтиярұлы, А.Әлназарова, Е.Әжікенов, 

облыстық сайлау комиссиясының төрағасы А.Жүнісов, комиссия мүшесі 
Қ.Наурызбаев, Арал аудандық мәслихатының хатшысы Д.Мадинов, облыстық, 
аудандық мәслихаттар депутаттары, аудандық және қалалық ардагерлер кеңестерінің 
төрағалары қатысқан кездесуде «ҚР Сайлау туралы» Заңының  талаптары  түсіндіріліп, 
кандидаттар таныстырылды. Мұнан соң кандидаттар Ержан Әжікенов, Ақмарал 
Әлназарова, Мұрат Бақтиярұлы өздерінің өмірбаяндары мен сайлау алдындағы 
бағдарламаларымен бөлісті. 

Жиында сөз алған аудандық мәслихаттың депутаты Қ.Аяпов екінші деңгейдегі 
банктер төменгі пайызбен қаржы алып, халыққа 2030 пайызбен қымбат несие 
беріп отырғанынына, оқу бітірген жастардың басым бөлігі жұмыссыз жүргенін, 
өзге де бірқатар мәселеге жете көңіл бөлінбейтіндігін қозғады. Бұл сауалдарға ҚР 
Парламенті Сенатының депутаты М.Бақтиярұлы толыққанды жауап берді. Сонымен 
қатар, аудандық және қалалық ардагерлер кеңесінің төрағалары К.Айбосынов пен 
Ә.Са дықбаев қазіргі уақытта мектептердегі білім сапасының төмендігін айтып өтті. 

Кездесу соңында аудандық мәслихаттың хатшысы Д.Мадинов Парламент 
Сенатының депутаттығына кандидаттарға тілектестігін білдірді.

***
Кеше қала әкімдігінің мәжіліс залында Қызылорда облысынан ҚР 

Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат болып тіркелген Ержан 
Әжікенов, Ақмарал Әлназарова және Мұрат Бақтиярұлының таңдаушылар 
– облыстық және қалалық мәслихат депутаттарымен кездесуі өтті.
Бұл облыстық сайлау комиссиясының жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп 

сайлауалды үгіттің мемлекет кепілдік берген тең дәрежеде өткізілуін қамтамасыз ету 
мақсатында ұйымдастырылды. Кездесу барысында облыстық сайлау комиссиясының 
төрағасы А.Жүнісов таңдаушыларға үгіт жүргізудің тәртібі бойынша бірқатар 
түсіндірме берді.

Биылғы сайлаудың бірқатар ерекшелігі бар. Маусымның 28і күнгі сайлау 
кезінде дауыс берудің алдынала қорытындыларын көрсете отырып, таңдаушыларға 
электрондық тіркеу жүргізіледі. Сонымен бірге, өңірлерде дауыстарды санау 
аяқталған соң алдынала қорытындылары туралы ақпарат Ортсайлаукомның ресми 
сайтында онлайн режимде орналастыруға мүмкіндік бар. 

Жиын барысында кандидаттар сайлауалды бағдарламаларымен таныстырды. 
Таңдаушылармен өтетін ендігі кездесу Шиелі, Жаңақорған аудандарында өткізіледі.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Мәди ҚҰРМАНӘЛІ.

САйЛАуАЛДЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫМЕН ТАНЫСТЫРДЫ

АуЫЛ АуЫЗ СуҒА 
АЛАҢДАМАйДЫ

Елбасының тапсырмасына сәйкес, 
орталық тандырылған ауыз су жүйесіне 
қосылған ауылдық елді мекендер санын 80 
пайызға жеткізу межеленген болса, қазіргі 
таңда облыстағы 260 ауылдық елді мекеннің 
194-і осы мүмкіндікке қол жеткізген. 
Нақтырақ айтсақ, бұл көрсеткіш аймақтағы 

ауылдық елді мекендердің 74 пайызын 
құрап отыр. Бұл – халықтың 95 пайызы 
деген сөз. Мұны өңірлік коммуникациялар 
орталығында  өткен интернет
конференцияда облыстық энергетика және 
тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық 
басқармасы басшысының орынбасары 
Е.Жоламанов және «ҚазСуШар» 
республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 
облыстағы өкілі М.Жәмиев баяндады.

Өткен жылы «Нұрлы жол» 
бағдарламасымен ауыз су жүйелерін 
жаңғыртуға Сексеуіл, Әйтеке би, 
Жосалы2, Тасбөгет елді мекендері 
бойынша 5 жобаның құрылысы басталып, 
ағымдағы жылдың аяғында пайдалануға 
берілетін болады. Ал 2017 жылға осы 
бағдарламамен 36 жобаны жүзеге асыру 
жоспарланып отыр. Нәтижесінде, 335 
шақырым ауыз су құбыры және 7,7 кәріз 
жүйесі жаңғыртылатын болады. 

Интернетконференцияда аталған басқарма 
басшысының орынбасары Е.Жоламанов онлайн 
байланысы арқылы қала тұрғындарынан түскен 
сауалдарға жауап берді.

                                                                                         
Ғ.ӘБІЛДА.

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БОЛАДЫ
Қазақстанда өтіп жатқан «ЭКСПО2017» көрмесі адамзат дамуының алдағы жылдардағы 

және болашақтағы көкжиегін айқындайтын болады. Тіпті, кейбір сарапшылар мен мамандар бұл 
күннің таяп қалғанын да жиі айта бастады. Бұл пікірлер қаншалықты шындыққа жанасады? Ресми 
деректер, мамандар бұл орайда не дейді?

«Алдағы 23 жылда дәстүрлі энергия мен баламалы қуат көздерінің бағасы теңеседі». 
Бұл – өткен жылы Астанада «Жаңартылған энергия көздері» тақырыбында өткен I саммитте 
еліміздің Энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың айтқан пікірі. Бұл пікір бүгінгі таңда өзінің 
өміршеңдігін әлі жоғалтқан жоқ. Ал алдағы 34 жылдың орайында Қазақстанда өндірілетін 
баламалы энергия көздерінің үлесі 3 пайызға жетеді. 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 50 пайызды 
еңсереді деген жоспар бар. 

ҚР Энергетика министрінің мәліметі бойынша, 2020 жылға дейін елімізде баламалы қуат 
көздерін игеру бойынша 100 жоба жүзеге асырылмақ. Ал бүгінде күн, жел, су энергиясын өндіретін 
48 станса нәтижелі жұмыс жасауда. Жалпы 2050 жылға дейін елімізде тұтынылатын электр 
энергиясының 50 пайызын баламалы қуат көзімен алмастыру жоспарланып отыр. Энергетика 
министрі Қанат Бозымбаевтың айтуынша, алдағы 23 жылда дәстүрлі энергия мен баламалы қуат 
көздерінің бағасы теңеседі. Баламалы қуат көздерінің арзандауына күн панельдерінің 60 пайызға, 
ал жел энергетикасына қажетті құралжабдықтар құнының 50 пайызға төмендеуі себепші болып 
отыр. Сондайақ министр көмір және жел қуатының бағасын аукцион арқылы да теңестіру 
көзделіп отырғанын мәлімдеген болатын.

Мәселен, 2016 жылы Дубайда өткен аукционда 800 МВт күн энергиясының 1 Кв/сағаты 3 
АҚШ центіне сатып алынды. 2015 жылы оның бағасы 5 цент болған. Ал, қазіргі кезде көмір 
станциялары нарығындағы баға – 8 теңге. Бұл баламалы қуат көздерінің арзандағандығын 
айғақтайды. Арзандау үдерісі әлі жалғасуда.

«ҚР Баламалы энергия көздері туралы» заңға өткен жылы бірқатар өзгерістер енгізілген 
болатын. Ондағы басты мақсат – инвестициялық тәуекелдерді төмендету арқылы жобаларды 
дер кезінде жүзеге асыру болып табылады дейді сарапшылар. Бірқатар нормалар қабылданды. 
Жаңартылатын энергетиканы мақсатты түрде жоспарлау арқылы жаңартылатын энергия көздері 
мен энергия таратушы органдар екеуінің ортасындағы нақты электр энергиясын, объектісін 
желіге қосуға бағытталған шарттарды іске асыруға мүмкіндік туады. Осы нормалардың барлығы 
елімізде жаңартылатын энергияның дамуына әкеліп соғады. Сонымен қатар «Экспо2017» көрмесі 
аясында жасыл экономиканы дамытудағы жаңа жобаларға байқау жарияланады. Халықаралық 
шара барысында аталған салаға ауқымды қаржы тарту көзделген. 

Ж.ӘЛМАХАН.
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Түрлі мамандық иелері туралы та-
лай қалам тартып жүргеніммен, бұл 
жолы аздап толқығаным рас. Әрине, 
жүрексінгендіктен емес. Алатаудай 
айбарлы әке мен бар ғұмырын от-
басына бағыштаған асыл ананың,  
жалпақ жұртының үміт-сеніміне сел-
кеу түсірмеген оқымыстыға риясыз 
сүйсінгенімді несіне бүркемелейін. 
Оған қоса маңдайы жарқырап исі 
қазақтың біліктілерінің арасынан топ 
жарып шыққан ғұламаның Сырдың 
түлегі, өзімнің бауырым екенін 
білгенде кеудемді мақтаныш сезімі 
кернеді. Тебірене түсіп «Тіл-көзден 
аман бол. Жанқожа батыр бабамыздың 
аруағы қолдап жүрсін, ағатай!» деп 
іштей сан мәрте қайталадым.

«Қарапайымдылық  –  ұлыларға 
ортақ қасиет» дегенді ғұмыр бойы 
мұғалім болған марқұм әкемнен есті-
генім бар. Сырдың саңлақ перзентінің 
бірі, кеше ғана ҰҒА-ның академигі бо-
лып сайланған, физика-математика 
ғылымдарының докторы, профессор 
Рысқұл Ойнаров жайлы да осылай 
бағамдасақ, артық болмас еді.

Алып бәйтеректің мәңгілік нәрді 
тамырынан алатыны әмбеге аян. Ен-
деше бүгінгі дана,  профессор Ой на-
ровтың тағылымды өмірі мен сағымға 
айналған балалық шағы, өс кен ортасы 
тұрғысында аз-кем сыр шертсек. Олар 
бір ұядан өрбіген алты ағайынды жан-
дар. Бақ түстеніп,  ілім-білім қонған 
әулеттің перзенттерінің бойына кісілік 
емес кішіпейілділік, асқақтық емес 
адалдық,  адами ізгі қа сиеттер атаның 
қаны, ананың ақ сүтімен дарыған. 
Олай деуіміздің де себебі жеткілікті. 
Осынау іргелі шаңырақтың отағасы 
Арал, Қазалы өңіріне Байарыстанның 
 Ойнары деген атымен мәлім арда аза-
мат болса, отанасы Сәнім жоғарыда 
атап өткеніміздей, бар ғұмырын 
шаңырағының бірлігіне арнаған, 
ауыл-аймаққа ибалы келін, қадірменді 
жеңге, аяулы абысын атанған нағыз 
қазақ әйеліне тән мейірбан пейілді 
жан еді. Болашақ қос профес-
сор мен білікті мамандардың әкесі 
(Рысқұлдың інісі Асқар да Еуразия 
ұлттық университетінің «Жоғары ма-
тематика» кафедрасында профессор) 
Ойнар көкеміз қарапайым колхозшы-
дан жоғарылап басқарма төра ғасының 
орынбасары, жылқы зауы тының ди-
ректоры, партком хатшысы, басқарма 
төрағасы сынды жауапты да лауазым-
ды қызметтер атқарыпты.

Басшылық қызметте жүргенімен, 
Ойнар көкеміз Алланың құдіретіне 
іштей бас иген адамның бірі болғанға 
ұқсайды. Онда тұрған не бар деп 
таңырқауыңыз да мүмкін, қадірлі 
оқырманым. Сәл сабыр етіңіз. Себебін 
түсіндіріп өтейін. «Дін – апиын» деген 
қағиданы ту көтерген кеңестік кезеңде 
дінге деген сенімді құпия ұстауға 
тура келгені аға буын өкілдеріне, 
менің замандастарыма жақсы белгілі. 
Бар ғұмырын хақ жолына құрбан 
еткендердің жазаға кесілгені де ащы 
шындық. Алайда қаншама зәбір-жапа 
көрсеткенімен, атеистік идеология 
деге ніне жете алмады. Тәңірге деген 
сенім халық санасынан  өшкен жоқ.

– Әкем оңашада  жаратушыдан 
халқына амандық, отбасымызға 
береке-бірлік тілеп үнемі дұға жасай-
тын. Анамыз болса, әрбір жұма күні 
жеті шелпек пісіріп, көршілерге тара-
тушы еді. Қазір сол үрдіс әулетімізде 

тұрақты жалғасуда. Осы көріністерді 
көрген сайын анам мен әкем есіме 
түседі. Ал Рысқұл аға өте сабыр-
лы да салмақты, әрбір істі байыппен 
шешетін адам. Үлкенге құрмет, кішіге 
ізет жасаудан тартынбайды. Нағыз өз 
мамандығының майталманы. Біздің 
алдымыздағы шамшырағымыз десек, 
жарасымды. Іні-қарындастарына жол 
көрсетуден, көмегін беруден қашанда 
аянбайды, – дейді Рысқұлдың інісі 
профессор Асқар толғаныспен.

Асқар құрдасымның үнінен 
қуа ныш белгісі аңғарылып тұрды. 
Алқалы жұрттан ағасының еңсесі 
биік тұрса, бауыры неге сүйсінбесін, 
қалайша шаттанбасын?! «Жақсының 
жақсылығын айт, мерейі тасысын» 
дейді дана қазекең. Байыптағанға 
Ойнардың Рысқұлының жеткен 

жетістігі, бағындырған белесі биік 
екені көрініп-ақ тұр. Олай болса, 
про фессор ағамыз туралы қолдағы 
деректерді шолып өтсек.

Рекең Қазалы ауданы, Көларық 
ауылдық округінде мұнан тура жетпіс 
жыл бұрын дүниеге келіпті. Болашақ 
профессордың өмірден өз орнын жа-
ңыл май табуына тал бесіктен сіңген 
қазақы тәрбие, еңбекқорлық, өскен ел-
жұртына деген құрмет нышаны әсерін 
тигізгені айдан анық. Саналы ғұмырын 
басшылық қызметте өткерген әкесі 
Ойнар өз ұлтының салт-дәстүрін 
көзінің қарашығындай қастер тұтатын 
жан болатын. Кеңес өкіметінің тұ-

сында ата-анасын «папа, мама» деп 
өскен өзге балалар мұның «әке» де-
ген сөзіне тосырқай да, таңырқай да 
құлақ түретін. Балаларының келешегі 
ілім-білімде екенін тамыршыдай тап 
басқан Ойнар ағамыз көрген-түйгенін 
перзенттерінің де зердесіне сіңірді. 
Қалаға барған сайын бұлдіршіндеріне 
базарлыққа тәттіге қоса түрлі кітаптар 
әкелу дағдысына айналды. 

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің». Ойнаровтардың кітап оқуға, 
білімге деген құштарлығы осылайша 
ерте бастан қалыптасты. Алып импе-
рия Кеңес өкіметі тұсында Аралтұз 
поселкесінің тасы өрге домалағаны, 
астың дәмін келтірер аса сапалы 
тұзымен әлемге мәшһүр болғаны өткен 
шақтың тәтті көрінісіндей. Осындағы 
№19 мектепке Тұрсынбике елді ме-

ке нінінен қатынап оқитын Рысқұл 
сенбі сайын ауылына қайтатындықтан 
апта ның соңын тағатсыздана тоса-
тын. Арақашықтығы әлденеше ша -
қырымды құрайтын жолды ұс тазы 
берген есептердің жауабын ойша ше-
шумен қысқартушы еді. Әрі бірнеше 
жолмен шығаруға тырысатын. Бұлар-
дың балалық шағы елдің иіні әлі де 
болса толық бүтінделіп, қарны тоят-
тап үлгермеген уақытта өтті. Сы-
нып жетіспегендіктен, бірнеше кла-
сты қосып оқытуға тура келетін-ді. Бір 
қызығы, Рысқұл мұғалім берген кез 
келген есептің жауабын жылдам, тіпті 
өзінен ересек оқушылардан бұрын та-
уып жүрді. Осы ретте шәкіртінің жара-
тылысынан зеректігін байқаған байыр-
ғы ұстаз Темір Тілесбаевтың есімін 
бөле-жара атап кету ләзім. Бұлақ көрсе 
көзін ашуды мұраттаған Темір мұғалім  
қарапайым ауыл бала сының келешекте 
асқақ асуларды алатындығына, мате-
матика саласына өзіндік қолтаңбасын 
қал дыратындығына кәміл сенді. 
Шәкір тінің ағыны қатты,  арнасы 
терең  өмір өзенінде сағы сынбауына 
тілектестігін білдірді. 

Ақ бата арқалаған  Рысқұл 
С.Киров атындағы Қазақ мем ле кеттік 
уни верситетінің ме ха ника-мате ма-
тика факультетінің сы   нағынан мү-
дірмей өтіп, студент атанды. Алда 
ұстазы бейнелегендей ұлылар жүр-
ген сүрлеу жатты. Табиғатынан қа-
жыр лы, білімге құштарлық қасиеті 
қаршадайынан сезілген ауыл баласы 
әп дегеннен алдыңғы лектен табылды. 
Арада жыл айналмай Рысқұл студент-
терге оқудағы жоғары көрсеткіштері 
үшін берілетін С.Киров атындағы 
стипендияға ие болды. Жетістіктер 
жалғаса берді. Университеттің екінші 
курсына көшкенде Рысқұл дербес ту-
ындылы дифференциалдық теңдеулер 
теориясы саласындағы көрнекті 
маман, профессор В.Ха ра сахал 
еңбек терімен танысуды бастады. 

В.Харасахал басшылық ететін ғылыми 
үйірме жұмысына бір жыл  белсене 
араласқаннан кейін профессордың 
идеясын дамыта отырып, бас мү ше-
лері диагональ бойында сипаттама-
лары бар (В.А. Харасахалдағыдай) 
ғана емес, кез келген қиғаш түзуде 
болуы мүмкін дербес туындылы 
дифференциалдық теңдеулер жүйесін 
қарастырады. Зерттеулер нәтижесі 
ғылыми жетекшісі, дифференциалдық 
тең деу лер саласындағы көрнекті ма-
ман Д.Үмбетжановпен төртінші 
курста бірлесіп жазған тұңғыш 
ғылыми мақаласының негізін 
қалады. Осы мақалада жаңа бас-
таған зерттеушінің айтқан идеяла-
рын кейіннен Д.Үмбетжановтың 
оқу  шылары жетілдіріп, толықтырып 
өз игіліктеріне жаратты. Кәнігі ға-
лым дардың назарын өзіне аударған 
бұл еңбек көптеген адамға ғылым 
көкжиегінде жарық, жаңа есім пай-
да болғанын паш еткендей  әсер 
қалдырды. 

Жалықпай іздену, төгілген теле-
гей тер текке кетпеді. Университетті 
өте үздік бағаға бітірген кейіпкеріміз 

Ломоносов атындағы ММУ аспи-
рантурасына жіберіледі. Алайда 
Рысқұлдың алдында әскери боры-
шын өтеу міндеті тұр еді. Әскери 
борышын Кушка қаласында офи-
цер ретінде өтеген Ойнаров темірдей 
тәртіптің сүзгісін басынан кешірді. 
Мұның өмірінде ерекше із қалдырған 
сол жылдарда Рысқұлдың өмірлік 
тәжірибесі толыса түсті. Кешегі 
балаң студент енді жағдайды тез пай-
ымдап, ұтырлы шешім қабылдайтын 
ысылған офицерге айналды. Әскери 
қызметтен соң Рысқұл  біршама 
уақыт туған ауылындағы, Арал 
қаласындағы мектепте мұғалім бо-
лып жұмыс істеді. «Тау ұланы 
биіктікті аң сайды» деседі. Бұл жұмыс 
Рыс құл дың бойындағы лаулаған 
жігер, сарқылмас білімнің үддесінен 
табылмады. Аумағы шектеулі алаң 
хас тұлпардың аяғын тұсауламаса 
да шабысына тежеу салары белгілі 
жайт. Рысқұл да емін-еркін гылым 
көгіне қанат қағар шетсіз-шексіз 
кеңістікті аңсады. Осы мақсатпен 
арман қала  Алматыға қоныс аудар-
ды. Алғашқыда   Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетінің 
механика-математика факультеті 
“Математикалық талдау” ка федра-
сының ассистенті болып жұмыс 
атқарды. Кейін ҚазКСР ҒА Матема-
тика және механика институтының 
“Тау жыныстарының механика-
сы” зертханасына аға инженер бо-
лып ауысты. Сол кезде зертхананы 
басқарған көрнекті ғалым Жақан Ер-
жанов жас маманға зор сенім арт-
ты. Арада  жылдар жылжыды. Рекең 
ҚазКСР ҒА Математика және меха-
ника институтының «Қолданбалы 
талдау» зертханасының қызметкері 
болып жиырма жылдан астам жұмыс 
істеді. Осынау аралықта аға ин-
женерден зертхана меңгерушісіне 
дейінгі лауазым сатыларынан өтті. 
Әріптестері арасында зор абыройға 
бөленді. Алғашқыда «Урысон 
тәріздес сызықты емес интегралдық 
операторлардың үзіліссіздігі мен 
липшицтігі» (жетекшісі М.Өтелбаев) 
тақырыбына кандидаттық, кейін 
«Интегралдық және диффе рен-
циал дық операторлардың салмақты 
бағалаулары»  атты  докторлық 
дис сертация қорғады. ҚазКСР ҒА 
ММИ «Қолданбалы талдау» зерт-
ханасының қабырғасында оның 
ғылыми әлеуетіне қоса  бас қа ру-
шы лық қабілеті де танымалдан-
ды. Сондай-ақ профессор ағамыз 
қоғамдық жұмыстардан да қол үзген 
емес. Ойнаров кезінде ҚР ҰҒА 
академигі Т.Кәлменовтің (ол кез-
де Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ректоры) ша-
қыруы мен Шымкент қаласында 
ОҚМУ-дың “Жоғары математика” 
кафедрасының меңгерушісі болып 
қызмет те атқа рыпты. 

Ғасыр тоғысында Л.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық уни вер-
ситетінің ректоры Мырзатай Жол-
дас бековтің шақыруы бойынша от-
басымен Астанаға көшіп келеді. 
Қазіргі таңда “Іргелі математика” 
ка федрасының профессоры. Сыр-
дан қанаттанып, Сарыарқада қияға 
ша рықтаған қыран қазаққа аспаның 
ашық болсын дейміз!

Тұрсынбике ауылынан шық-
қан сүрлеу жол бүгінде әйгілі ма те-
ма тикті әлемге танытып, дүниенің 
ондаған елдерінде дәріс оқып, жиын-
симпозиумдарда баяндама жасап, 
қиялшыл баланы ойшыл оқымыстыға 
айналдырды. Қазақ ғылымының мақ-
та нышына ай налған академикті жаңа 
жетістігімен құттықтаймыз!

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

БІЛІМНЕН 
ТАПҚАН

Дүйсенбіде Өңірлік коммуникациялар 
қызме тінде өткен брифингте «Қызылорда қа
ласында жолаушыларды және багажды тұрақты 
автомобильмен тасымалдау тарифін белгілеу ту
ралы» мәселе қаралды. Жиынға қала әкімінің 
орынбасары Асылбек Шәменов, «Қызылорда ав
тобус паркі» ЖШС директоры Әнуарбек Нақып, 
қалалық коммуналдық шаруашылығы, жо
лаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімінің басшысы Талғат Құлмағанбет және 
облыстық көліктік ба қылау инспекциясының 
бас маманы Марат Мамырбаев қатысып, күн 
тәртібіне ұсы нылған мәселенің мәнжайын баян
дады.
Бүгінгі таңда қалаішілік 25 бағыттағы және қала 

маңына қатынайтын 6 бағытта, барлығы 870 автокөлік 
екі ауысыммен қызмет көрсетуде, оның ішінде үлкен 
сыйымдылықтағы – 160, орта сыйымдылықтағы 310 
қоғамдық көліктерді құрайды.

2013 жылдың желтоқсан айынан бастап, осы мақ сатта 
жарияланған арнайы конкурстың жеңім пазы ретінде 
қалаішілік және қала маңындағы жолаушылар тасыма-

лымен «Қызылорда автобус паркі» ЖШС айналысып 
келеді. Серіктестік бүгінде қала көлеміндегі қоғамдық 
көлікті бақылап және 450 адамды тұрақты жұмыспен 
қамтып отыр. Яғни, осыған дейін қадағалаусыз кел-
ген жеке тасымалдаушыларды ретке келтіріп, жұмысты 
жүйелі жүргізуді серіктестік өз міндетіне алған.

Дегенмен, қала әкімінің орынбасары А.Шәме новтің 
айтуынша, қазіргі таңда жолаушылар тө лейтін жолақы 
парк пен маршрутқа енгізілген жеке кәсіпкерлердің 
жалғыз табыс көзі болып табылады. Одан басқа тасы мал-
даушылардың өз бюджетін толықтыруға мүмкіндігі бол-
май отыр. Сондықтан «Қы зылорда автобус паркі» ЖШС 
барлық ба ғыт тарға толыққанды қызмет көрсете алмау-
ына байланысты жеке тасымалдаушы кәсіпкерлермен 
келісім-шартқа отырған, қазіргі таңда олар 75 пайызды 
құрап отыр. 

Осы негізде, серіктестік тарапынан ҚР Көлік және 
комуникация министрінің 2011 жылғы 13 қазандағы 
№614 бұйрығымен бекітілген «Тұрақты маршруттар 
бойынша жолаушылар мен багажды тасымалдау жөнінде 
қызмет көрсетуге тарифтер есептеу әдістемесіне» 
сүйене отырып, жаңаша есептемелерін ұсынды. Онда 

әлемдік нарықта жанар-жағармайдың және қосалқы 
бөлшектердің бағасы бірнеше есе қымбаттап отырғаны 
негізге алынған.

«Қызылорда автобус паркі» ЖШС-ның берген мәлі-
метіне сүйенсек, қала көлемінде қызмет  жасайтын көлік-
тердің 40 пайызы бензин отынын, 30 пайызы дизель отынын 
пайдаланады. Бұл орайда өткен жылмен салыстырғанда, АИ-
92 маркалы бензиннің бағасы 14 пайызға (124-142), дизель 
отыны 38 пайызға (80-130), ал газ отыны 93 пайызға (30-58) 
артқан. Осыған байланысты автобус паркі қалалық экономи-
ка және бюджеттік жоспарлау бөлімімен бірлесе есептілік 
негіздерін тексеруден өткізіп, орташаланған тарифті ересек-
терге 100 теңге, балаларға 50 теңге көлемінде ұсынып отыр.

Брифинг барысында БАҚ өкілдері қаладағы қо ғам дық 
көлік қызметінің сапасына байланыс ты бір неше сауалдар 
қойып, күнделікті кездесетін кем ші лік тер айтылды. 

– Жолақысын көтеруге байланысты ұсынысымызды 
қалалық мәслихат қарайды. Ал ха лыққа қызмет көрсету сапа-
сын көтеру бағытында өз тарапымыздан тұрақты жұмыстар 
жүргізілетін болады, – дейді серіктестік директоры.

Ғ.ӘБІЛДА.

ЖОЛАҚЫНЫ КӨТЕРУДІ СҰРАДЫ

Айтлесова Гүлжазира Нақып-
қы зының атына Мәншүк Мәметова 
атындағы Қызылорда педагогикалық 
училищесін «Жалпы білім беретін 
мектептің бастауыш сыныбында 
оқыту» мамандығы бойынша 1994 
жылдың 25 маусымында бітіргені 
жөнінде берілген ОАБ-ІІ №0035544 
дипломы қосымшасымен жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Бабасов Қуанышбай Құлиеұлының   

атына Қызылорда облысы, Қазалы ау-
даны, Әйтеке би кентіндегі №70 орта 
кәсіптік-техникалық училищесін 
«Теп  ловоз машинист көмекшісі» ма-

ман дығы бойынша 1983 жылдың 6 
шіл  десінде бітіргені жөнінде берілген 
В №773967 дипломы қосымшасымен 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Усенов Азамат Багдуллаевичтің 

атына Қызылорда облысы, Сыр-
дария ауданы, «Индустриец» бау-
бақша серіктестігінде орналасқан 
жер учаскесіне берілген жер учас-
кесіне жеке меншік құқығын бе-
ретін актісінің (кадастрлық №10-
153-005-852, №0112360 27.03.2007 
ж.) түпнұсқасы жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

Мемлекеттік 
органның 
атауы

       А.Т.Ә. Атқаратын 
қызметі

Азаматтарды 
қабылдау күні 
мен уақыты

Мемлекеттік 
органның 
орналасқан 
жері

Байланыс 
телефоны

Қызылорда 
облысының 
Әділет 
департаменті

Сапаров 
Қалдыбек 
Ерубайұлы

Департамент 
басшысы

сәрсенбі, жұма
сағат 15-00-ден 
–18-00-ге дейін

Қызылорда 
қаласы
Абай 
даңғылы, 52

тел: /8 7242/ 
23-10-51

Бәкішева
Ирина 
Жұмабайқызы

Департамент 
басшысының 
орынбасары

дүйсенбі, 
сейсенбі, 
бейсенбі
сағат 09-00-ден 
–12-00-ге дейін

Қызылорда 
қаласы
Абай 
даңғылы, 52

тел: /8 7242/ 
23-10-16
/8 7242/ 
23-10-35  

  Департамент 
басшысының 
орынбасары

дүйсенбі, 
сейсенбі, 
бейсенбі 
күндері 
сағат  09-00-
ден – 12-00-ге 
дейін

Қызылорда 
қаласы
Яншина 
көшесі, 1

тел: /8 7242/ 
26-32-04     

Абсат Жандос 
Дәуренбекұлы

Департмент 
басшысы 
орынбаса-
рының 
міндетін 
атқарушы

дүйсенбі, 
сәрсенбі, 
жұма күні    
сағат 09-00-ден 
–12-00-ге дейін

Қызылорда 
қаласы
Яншина 
көшесі, 1

тел: /8 7242/ 
26-43-60

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №153 
Жарлығымен бекі тілген Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметшілерінің әдеп  
кодексіне және 2015 жылғы 18 қарашадағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, Қызылорда облысының Әділет 
департаментінде «23-10-09» сенім телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Ашық есік күні» акциясы 

аясында Қызылорда облысының 
табиғат қорғау прокуроры 
Ә.З.Зейнулламен 16.06.2017 
жылы сағат 10:0012:00 аралы-
ғында Тасбөгет кенті және 
16.06.2017 жылы сағат 15:00
17:00 аралығында Белкөл кенті 
тұрғындарымен қоршаған орта 
саласында толғандырып жүрген 
сұрақтары бойынша азаматтар-
мен жеке қабылдау жүргізіледі.

Өткізілетін мекен-жайлары: 
Тасбөгет және Белкөл кент 
әкімдіктерінің ғимараты.

Қызылорда облысының 
табиғат қорғау 

прокуратурасы.

Күнделікті өмірде басы ауырып, 
балтыры сыздамайтын адам жоқ. 
Сырқаттанып қалсақ, алдымен Ал-
ладан, онан соң дәрігерден медет 
күтеміз. Науқас шипа тауып, ес жиған 
соң жан-жағын түгендеп, ем алып 
жатқан жеріңнің тарихына үңіліп, 
ондағы қызметкерлермен тілдесіп, 
олардың жұмыстарына қы зы ғушылық 
таныта бастайтын әдетіміз бар емес 
пе?! Менің де сырқаттанып қалып 
қаладағы «Жуас» клиникасынан ем 
алуыма тура келді. Клиника қызметі 
кө ңі лім нен шықты. Ондағы мамандар 
да өз ісінің білгірлері екен. 

Жалпы, «Жуас» клиникасы 2005 
жылы санаторий болып ашылған. 
Ондағы мақсат  қызылордалықтар де-
малыс кезінде өзге қалаларға бармай-
ақ, осы жерден қажетті ем-домын 
алып, демалысын қам та масыз етсін 
деген ниет болатын. Уақыт өте келе, 
санаторий клиника болып өзгертілді. 
Клиниканың директоры білікті эко-
номист Варлен Төрекеев болса, 
бас дәрігері жарты ғасырдан астам 
денсаулық сақтау саласында қызмет 
атқарып  жүрген жоғары санатты 
дәрігер Әскербек Төрекеев. 

Әскербек Төрекеұлы дәрігерлік 
қызметінде абыройлы, Сырдария 
ауданының Құрметті азаматы.  Оның 
екі ұлы, келіндері мен екі немересі 
де дәрігер. 2004 жылы берілген 
«дәрігерлер әулеті» деген атағы бар. 

Клиника жұмысына тоқталсақ, 
мұнда науқастардың түпкілікті ем 
алуына барлық жағдай жа салған. 
Науқасты қабылдайтын бө лім  шесінен 
бастап, палатаға дейін санитарлық-

гигиеналық та лаптарға сай. Әр 
бөлмеде теле дидар, мұздатқыш, кон-
диционер орна   тылған. Заманауи 
меди циналық құрал-жабдықтармен 
 жаб дық тал ған. Клиникада үгу, фи-
зиоемдеу бөлмесі, неврология, кар-
диология, өзге де бөлімшелер бар. 
Соңғы жылдары тендер арқылы 
республикалық бюджет есебінен пор-
талмен келген науқастарды емдейді. 

Істің тетігі маманға байланысты 
екенін ескерсек, мұндағы мамандар 
да өз ісінің шебері. Атап айтсақ, тера-
певт Ләззат Жүсіпова, гирудотерапевт 
Гүлшара Жексенова және өзге де не-
вропатолог, УДЗ, лаборант мамандары 
өзінің біліктілігімен, жылы сөзімен, 
өз ісіне деген жауапкершілігімен 
алғысқа бөленіп жүргендер. Ал, мед-
бике Дүйсенкүл Балатаева, Гауһар 
Сүлейменова, Әсем Ақшалова, Гүлсара 
Жармаханова, Бақыт Айтуғанова, 
Айгүл Кенесариевалар күндіз-түні 
тынбай еңбектеніп, науқастардың 
барлық жағдайын жасап, зыр жүгіріп 
жүреді.  Емделушілердің бірі ретінде 
клиника ұжымының ауызбіршілігі 
мен ынтымағына, адал еңбектеріне 
сүйсіндім. Бірлігі жарасқан «жуас-
тық тарға» деген ризашылығым мен 
алғысымды облыстың ата ба сы лымы 
«Сыр бойы» газеті ар қылы білдіргім 
келді. Медицина қызметкерлерінің 
кәсіби мерекесіне орай ұжым 
мүшелерін құттықтап, кәсіпке береке, 
қызметте абырой, отбасына амандық 
тілеймін. 

Гүлмира ТҰРСЫНБАЕВА. 
Жалағаш ауданы.

БІРЛІГІ ЖАРАСҚАН 
БЕРЕКЕЛІ ҰЖЫМ

2017 жылдың 2тоқсанына арналған Қызылорда облысының Әділет департаменті 
басшысының және департамент басшысы орынбасарларының жеке тұлғаларды 

және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау
К Е С Т Е С І

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРІЛЕТІН НЫСАНДАР БЕЛГІЛІ
Жекешелендірудің 20162020 жылдарға арналған кешенді жос па

рының орындалу барысы туралы Өңірлік коммуникациялар қыз
ме тінде өткен онлайнконференцияда облыстық қаржы бас қар масы 
басшысының орынбасары Ринат Құдайбергенов мәлім деді. Ком му
налдық меншіктің облыс бойынша 8 нысаны және «Бай қо ңыр» ҰК» 
ӘКК» акционерлік қоғамының 7 еншілес компания  сы анықталғанын 
айтты.
– Жекешендірудің екінші толқыны аясында облыста өткен жылы 5 нысан 

жекешендірілді. Оның екеуі коммуналдық меншіктегі және үшеуі «Байқоңыр» 
ҰК» ӘКК» АҚ нысандары. Олар: «Қызылорда облыстық салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру орталығы» МКҚК, Арал қалалық шаруашылық жүргізу 
құқығындағы көпсалалы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын, «Шипажай 
«Жаңақорған» ЖШС, «Қызылорда құс фабрикасы» ЖШС және «Жан-Арай Жем» 
ЖШС, – деді Р.Құдайбергенов.

Биыл 7 нысанды сауда-саттыққа ұсыну жоспарлануда. Оның ішінде үшеуі 
коммуналдық меншіктегі нысан, яғни «Еуразия» спорт кешені, «Сырдария» ба-
лалар сауықтыру лагері МКҚК, «Қызылорда облысының аумақтық мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік орталығы» ЖШС. Ал «Байқоңыр» ҰК» ӘКК» акционерлік 
қоғамының 4 нысаны, яғни «Арал балық өңдеу зауыты» ЖШС, «ҚазРос Инно-
вация» ЖШС, «Агро Холдинг Байқоңыр» ЖШС, «Қызылорда қаржы компания-
сы» ЖШС меншігінде. Сондай-ақ, 2018 жылы 1 нысан – «Қорқыт Ата әуежайы» 
АҚ-ны жекешелендіру жоспарланып отыр.

Ш.АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ.

БАҚЫТЫН

мереке қарсаңында

Киелі Сыр елі қа-
дірлі  пер зенті нен ай-
рылды. 2017 жылдың 
12 маусым күні қоғам 
қайраткері, рес пуб ли-
калық дәре жедегі дер-
бес зейнеткер, абыз ата, 
абзал азамат Сейдулла 
Ос пан ұлы Оспанов 99 
жасында дү ние ден озды.

Сейдулла Оспанұлы 
1918 жыл ғы 17 қазанда 
Қызылорда  облысы, 
қа зіргі Сырдария ау да-
нының Қараөзек ауылында дүниеге 
келген. 1939 жылы Қызылорда темір-
жол техникумында оқып, 1943 жылы 
об лыс тық комсомол коми тетінің хат-
шысы қызметіне та ғайын далады.

1947 жылдан бастап Қармақшы, 
Жа ңақорған, Шиелі аудандары пар-
тия коми теттерінің бірінші хат-
шысы болған. 1957 жылдан бастап 
облыстық партия комитетінің екінші, 
кейін бірінші хат шысы болып қызмет 
еткен. Ал 1957-1962 жылдары халық 
депутаттары облыстық Кеңесінің 
төрағасы болып қызмет атқарды. 
КОКП-ның ХХІ, ХХІІ съез де рінің де-
легаты болып сайланған.

1963 жылдан Оңтүстік Қазақ стан 
облысы Жданов атындағы совхоздың 
директоры, 1968 жылдан халық де-
путаттары Бөген аудандық Кеңесінің 
төрағасы, 1974 жылдан облыстық 
ауыл  ша руашылығы ко митетінің 
төра ғасы болған.

1980 жылдан облыстық кәсіп одақ 
кеңесінде түрлі басшылық қыз меттер 
атқарады.

Қазақстан Компартиясының IV-
ХІ съездерінің барлығына делегат 

және Ор та лық партия 
комитетінің мүшесі бо-
лып сайла на ды. Сондай-
ақ, Қазақ ССР Жоғарғы 
Ке   ңесінің ІІІ-V ша қы-
ры лымдарының де пу-
таты.

Сейдулла Оспан-
ұлы ның елге  жа саған 
қызметі, об лы сы мыз-
дың эко  но  микалық 
өр   леуіне, мәдени өр-
кен   деуіне қосқан үле сі 
халық  жадында. Білікті 

басшы, ақпейіл жан туған жерінің 
абыройы мен беделін биікке көтеріп, 
шаруашылықтың, жергілікті жұрт-
шы  лықтың жай-күйін жүрегінен 
өткізе білетін елшіл азаматтарды тәр-
биеледі. Сырдың топырағында ізін, 
өмірінде ізгілікті ісін қалдырды.

Мемлекет тарапынан еңбегі жо-
ғары бағаланып, «Ленин» ор денімен, 
үш рет «Құрмет белгісі» ор денімен, 
бірнеше медальдарымен, Қазақ ССР 
Жоғарғы Ке ңе сінің Құрмет грамота-
ларымен ма ра патталған.

Өмірлік серігі Арыстанова Фа-
тима Жүнісқызы екеуі 3 ұл, 3 қыз 
тәрбиелеп, артына өнегелі ұрпақ 
қалдырды. 

Бақұл бол, асыл жан, ардақты 
ата. Сізді Сыр елі әрқашан құр метпен 
еске алып, атыңызды ұрпақ жадында 
сақтайтын болады.

Облыс әкімдігі,
 облыстық мәслихат,  

«Нұр Отан» партиясының 
облыстық филиалы, облыстық 

Қоғамдық кеңес,  
ардагерлер кеңесі.

СЕЙДУЛЛА ОСПАНҰЛЫ ОСПАНОВ

ЖАРАМСЫЗ ДЕп ЕСЕпТЕЛСІН

1. БАҚ өкілдері ара сын дағы 
шы ғармашылық  конкурсы об лыс-
тық деңгейде ұйым   дас тырылады.

2. Байқаудың үйлестірушісі 
және ұйым дас тырушысы  «Сыр 
медиа» жауапкершілігі шек теулі 
серіктестігі.

Байқаудың мақсаты:
3. Журналистердің шы ғар-

машылығының дамуына қолдау 
көрсету.

4. Мемлекеттік қызметтің 
имиджін көтеру.

Байқаудың тақырыбы:
5. «Мемлекеттік қызметтің 

имиджін көтеру жолдары». 
6. Байқауды ұйымдастыру 

және оған қатысушыларға қойы-
латын талаптар:

Байқау  материалдарын 
са  раптау барысында та қы-
рып  тың өзектілігі және ма-
ңы зы, мазмұнының ашылу 
те реңдігі, шы найылығы, жанр-
лық шарттарға сәйкестігі, жаңа 
әдістерді қол данысқа ен гізе 
білуі, тілі және стилінің ұғы-
нық тылығы, жур на листік шы-
ғармашылық әдіс терінің ерек-

шелігі, тың ақпаратты сараптау 
мен зерттеу әдістерін енгізе білу 
ерекшелігі, ұтымды қолдана білуі 
есепке алынады.

7. Байқауға қатысушылар 
Ұйым дастыру комитетіне (Қы-
зылорда қаласы, Сұлтан Бейба-
рыс көшесі №4 «А», «Сыр медиа» 
ЖШС, байланыс телефондары:  8 
(7242) 70-00-36, мынадай құ жат-
тарды қоса жібереді:

Өтініште төмендегі деректер 
көрсетілуі тиіс:

- автор туралы мағлұматтар 
/туған жері, күні, айы, жылы, 
ұлты/;

- жұмыс немесе оқу орны, 
қызметі, тұрғылықты мекен-
жайы, байланыс құралдары.

8. Байқауға жіберілген ма-

териалдар авторларға қай та-
рылмайды.

9. Жеңімпаз болып анық-
талған материалдар облыстық 
«Сыр бойы», «Кызылординс кие 
вести» газеттері мен «Қызылорда-
ньюс» интернет га зе тінде жария-
ланатын болады. 

10. Байқауға ұсынылған 
 ма    те риалдарды қазы лар алқасы 
ба   ғалайды. 

11. Байқауды өткізу және қо-
ры тындысын шы ғару тәртібі:

Байқау үш кезеңнен тұрады:
1) 2017 жылғы 21 мау сымға 

дейін – байқауға қаты су шы лар-
дан материалдарды қа былдау;

2) 2017 жылғы 21 маусымнан 
22 маусымға дейін – материалдар-
ды сараптау және жеңімпаздарды 
анықтау;

3) 2017 жылғы 23 маусым күні 
Мемлекеттік қызметшілер күніне 
орай  байқау жеңім паз  дарын сал-
танатты марапаттау рәсімі.

12. Байқау жеңімпаздары 
«Сыр медиа» ЖШС тарапы нан 
дипломмен, арнайы сый лық тар-
мен марапатталады.

23 маусым – Мемлекеттік қызметшілер күніне орай 
«Мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру жолдары» тақырыбындағы 

БАҚ өкілдері арасындағы шығармашылық конкурстың 
ЕРЕЖЕСІ

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы әріптесіміз Андрей Тайгуновқа анасы
Галина Ивановна Фоминаның

дүние салуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.



5В070800 – Мұнай газ ісі
5В072100 – Органикалық 

заттардың химиялық техноло-
гиясы

5В071800 – Электроэнер-
гетика

5В072400 – Технологиялық 
машиналар және жабдық (са-
лалар)

5В071300 – Көлік, көліктік 
техника және технологиялар

5В073100 – Өмір тіршілігі 
қауіпсіздігі және қоршаған 
ортаны  қорғау                   

5В071100 – Геодезия және 
картография

5В070600 – Геология және 
пайдалы қазбалы кен орында-
рын барлау  

5В072900 – Құрылыс
5В070300 – Ақпараттық 

жүйе лер
5В070400 – Есептеу техни

касы және бағдарламалық 
қам тамасыз ету

5В070200 – Автоматтанды-
ру және басқару

Оқу қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерінде жүреді.

Оқу түрі
• Күндізгі 
• Кешкі

• Қашықтықтан оқыту тех
нологияларын қолдану ар қы
лы сырттай оқу

• Студенттік жатақхана
• Оқу кітапханасы
• Икемді жеңілдіктер жүйесі 

қарастырылған
• 50ге жуық студенттік 

үйір мелер мен клубтар жұмыс 
жасайды

Дуалды оқыту
АтМГУ «Ембімұнайгаз» АҚ, 

«Атырау мұнай өңдеу зауыты» 
ЖШС және «Жігермұнайсер
вис» ЖШС кәсіпорындарымен 
бір ле сіп, «Мұнайгаз ісі», 
«Ор га  никалық заттардың 
хи   мия лық технологиясы», 
«Тех  нологиялық  машиналар 
мен жабдықтар», «Авто-
мат тандыру және басқару», 
«Электр энергетикасы»   ма
мандықтары бойынша сту
дент терді дуалды оқыту жүйе
сін ендірді.

Біздің мекен-жайымыз: 
Атырау қ., Вокзал маңы мөл-
тек ауданы, Баймұханов к., 
45А, Студенттер қалашығы,  
Студенттер сарайы, тел.: 36-
70-15, 36-62-08.
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2017 жылғы  5 маусымда Ұлттық 
Банк базалық мөлшерлемені сим
метриялы +/1% пайыздық мөл
шерлеме дәлізімен 11%дан 10,5%
ға дейін төмендету туралы шешім 
қабылдады. Өтімділік беру опе
рациялары бойынша мөлшерлеме 
11,5%ға дейін, ал өтімділікті алу 
операциялары бойынша 9,5%ға 
дейін төмендетілді.

Мөлшерлемені төмендету ту
ралы шешім экономика үшін ішкі 
нарықтың ақшакредит саясатына 
жауап қатуымен де, ең маңыздысы 
мұнай бағасы мен Қазақстанның 
ірі сауда әріптестерінің айырбастау 
бағамы саясаты болып табылатын 
сыртқы күйзелістермен де бай
ланысты тәуекелдердің оңтайлы 
теңгерімін көрсетеді».

Мамырдың қорытындысы 
бойынша инфляция сәуірдегідей 
7,5%ды құрады. Инфляция өзінің 
төмендеуін азықтүліктің белгілі 
бір түрлерінің, атап айтқанда көк
өніс пен ет бағасының маусымдық 
өсуімен сәйкес келген ұсыныс күй
зелісінің есебінен  баяулатты. Со
нымен бірге мұндай өсу соңғы 
үш айда байқалып отырған азық
түліктің әлемдік бағасының төмен
деуімен ішінара өтелуде.

ҚР Ұлттық Банкінің Төрағасы 
Данияр Ақышевтің  айтуынша, 
«жағымсыз күйзелістер  бол ма ған 
жағдайда экономиканың дамуы
ның базалық сценарийінің іске 
асырылуы алдағы 12 айда база
лық мөлшерлеменің төмендеу 
үрдісінің жалғасуына жағдай жа
сайды». «Мөлшерлеменің одан 
әрі өзгеру жиілігі, жылдамдығы 
және көлемі инфляцияның нақты 
серпінінің нысаналы және бол
жамды көрсеткіштерге сәйкес 
келуі сияқты көрсеткіштермен, 
сондайақ депозит және кре
дит нарығының және тұтастай 
алғанда қаржы нарығының инди
каторларымен айқындалатын бо
лады. Нақты көрсеткіш бойын
ша базалық мөлшерлеме, яғни 
инфляцияның таргеттелетін дең
гейін шегергендегі номиналдық 
мөлшерлеме Ұлттық Банк үшін 
маңызды бағдар болады. 5 маусым
да өткізілген брифингте оны 4%
дан асырмай, яғни экономиканың 
ұзақ мерзімді әлеуетті өсу қар
қынымен сәйкес келетін деңгейде 
ұстап тұру жоспарланып отыр», – 
деп хабардар ете келе, «Қазақ стан 
экономикасы үшін қолай сыздау 
сценарий жағдайында база лық 

мөлшерлемеге қатысты айтар лық
тай консервативті тәсіл іске асыры
латын болады» деп атап өтті ҚРҰБ 
басшысы.

Бұл ретте Д.Ақышев Ұлттық 
Банктің алдын ала белгілі уа
қытша сипаттағы инфляцияны 
төмендету үшін кредиттік талап
тарды қатаңдату арқылы, атап 
айтқанда, ұсыныстар жағындағы 
шығыстардың өсуімен байланы
сты және ақшакредит саясаты 
тұрғысынан автономды сипаттағы 
инфляцияға ден қоюды негізді деп 
санамайтынын атап өтті.

«Сұраныс жағында қолда
ны латын монетарлық талаптар
ды өзгерту болашақтағы жоспар
ланған инфляцияға тікелей әсер 
етпейді. Сонымен қатар Ұлттық 
Банк өз шешімдерінде ұзақ мер
зімді болашақтағы ақшакредит 
саясатының пәрменділігін шек
тей алатын кредит талаптарының 
тұрақсыздығымен  байланысты 
тәуе  келдерді де ескереді.  Ар тық 
өтімділікке қарамастан, банк 
капиталының шектеулігі қор
ландыру құнына қарағанда, кре
диттің ұсынылуын шектейтін 
айтарлықтай маңызды фактор бо
лып табылады», – деді Д. Ақышев.

Оның айтуынша, базалық 
мөлшерлеме бойынша кезекті 
шешім 2017 жылғы 17 шілдеде 
Астана уақыты бойынша сағат 
17.00де жарияланатын болады.

Толығырақ ақпаратты мына 
телефондар бойынша 

алуға болады:
+7 (727) 270 45 85

e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАР
Базалық мөлшерлеме Қазақстанда 
10,5% деңгейіне дейін төмендетілді

АТЫРАУ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ 
УНИВЕРСИТЕТІ

(ҚР Білім және ғылым министрлігі 
Білім және ғылымсаласындағы бақылау 

комитетінен 2016 жылдың 15 қарашасында  
№KZ52LAA00007801 лицензиясы берілген)

2017-2018 оқу жылына 
талапкерлерді келесідей 

бакалавриат мамандықтары 
бойынша оқуға шақырады

Ұлттық Банктің 
ұлттық валюта 
банкноттары 
туралы 
ақпараттық 
хабары
Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі Ұлттық валюта 
– Қазақстан теңгесі банкнотта
ры мен монеталары дизайнының 
тұжырымдамасына сәйкес Ұлт-
тық Банк Төрағасының Қазақ
стан теңгесі  банкноттарында қол-
таңбасының қойылуы ту ра  лы 
талаптың 2016 жылдан бас тап 
алып тасталғанын еске салады.

Айналыста Ұлттық Банк Төр
ағасының қолтаңбасы қойыл-
ған, сол сияқты қол таңбасы 
қойылмаған ұлттық  валюта 
банкноттары бар, олар заңды 
төлем құралы болып табылады 
және төлемнің барлық түрі бой
ынша қабылдануға міндетті!

Сұрақтар туындаған жағ
дайда Қаржылық қызметтерді тұ
тынушылардың құқықтарын қор
ғау және сыртқы коммуникация
лар басқармасына +7 (727) 2788 
058, 2619234, 2704585 теле
фондары бойынша және Қолма
қол ақшамен жұмыс жүргізу 
бас қармасына +7 (727) 270 45 69 
 телефоны бойынша хабарласуға 
болады.

Бұқаралық ақпарат 
құралдарына арналған 

байланыс телефондары: 
+7 (727) 2704-585,
+7 (727) 3302-497.

ХаБарландыру
ҚР Экологиялық Кодексінің 57бабының 

және ҚР ҚОҚМ 07.05.2007ж. №135п бұй
рығымен бекітілген «Қоғамдық тыңдау ларды 
өткізу Ережелерінің» 9пунктінің  талаптарын 
орындауда «Қазгермұнай» БК» ЖШС «Оңтүс
тік Ақшабұлақ кен орнын игеру жобасына» 
арналған «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала 
бағалау» жобасы бойынша қоғамдық тыңдау 
өткізілетінін хабарлайды.

Қоғамдық пікірлердің есебін жүргізудің 
түрі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
жұртшылыққа хабарлап, қоғамдық тыңдау 
өткізу жолымен анықталды. 

Қоғамдық тыңдау 2017 жылы 05 шілде 
11.00 сағатта мына мекенжай бойынша: 
Қызылорда қаласы, Тоқмағанбетов көшесі 
19, «Қызылорда» қонақ үйінің конференц
залында өткізіледі. 

Нысандар бойынша ақпарат алуға және 
өз пікірін білдіруге барлық мүдделі азамат
тар мен қоғамдық бірлестіктерге мүмкіндік 
беріледі.

Материалдар электронды түрде орналасқан 
Интернетресурс мекенжайы: www.tabigat.e
kyzylorda.gov.kz.

Сонымен қатар, аталған жобаларды мем
лекеттік экологиялық сараптама жүргізуге 
Қы зылорда облысы бойынша экология депар
таментіне  жіберілгенін хабарлайды.

«Қазгермұнай» БК» ЖШС
(жобалаушы – «Каспиймұнайгаз» ҒЗИ» 

ЖШС).

Тарихшы Зардыхан Қиянатұлының пікірінше, 
«Сығанақ» атауы түрікшеден аударғанда «қамал, 
қорған» деген мағына береді. Ал, Сығанақтың 
атақты болуының себебі, ол өзінің 2 мың жыл
ға жуық тарихында қаңлылардың, қыпшақ хан
дығының (ХІХІІ ғғ.), Ақ Орданың (ХІІІХІV 
ғғ.), Әбілқайыр хандығының (ХV ғ.), Қазақ 
хандығының (ХVІ ғ.) астанасы болды. Қала 
қандай шапқыншылыққа ұшыраса да өмірі қайта 
жанданып отырған. Ұлы Жібек жолының бой
ында және Орта Азия мен Дешті 
Қыпшақ хандығының арасында ор
наласуы қала мәртебесін өсіре түсті. 

Махмұт Қашқари «Сығанақ 
– оғыздар еліндегі қала» деп, ал 
Әбілғазы жазбаларында: «Қала 
қақпалы, қуатты дуалдармен қор
ша лып, ішінде сауда үйлері, 
 керуен сарайлары және басқа да 
қоғамдық құрылыстары бар қала 
үйлері орналасқан. Сығанақ Сырда
рия өңіріндегі ірі тұрақ еді. Оның 
тұрғындары Кедейдің елшісі Хасан
Қажыны өлтіріп, моңғолдармен ба
рынша қарсыласты» деп жазған.

Сығанақтың гүлденген шағын 
өз көзімен көрген Шайбани ханның 
жылнамашысы Фазлах ибнРузби
хан «Шаһарда күн сайын бес жүз 
түйенің еті қуырылып, кешке қарай 
одан түйір де қалмайды. Сығанақтың 
айналасы көкорай дала, тоғай болып келеді. Осы 
арада жабайы ешкi, қой және басқа да жануар
лар өpiп жүpeдi. Қала тұрғындары оларды жаз 
мезгілінде аулап, қысқа азық даярлайды. Құc 
eтi бұл арада өте арзан» деп жазған болатын. 
Сығанақ секілді алып шаһар үшін шайқастар 
Тоқтамыс пен Орыс ханның, Әбілқайыр хан мен 
қалмақ Енге төренің, кейіннен Қазақ хандары 
мен Шайбани ұрпақтарының арасында болды. 
Осының бәрі көптеген хан мен айтулы ақсүйек 
жерленген қасиетті орын екенін білдірсе керек. 

Көне қала туралы көмбені алғашқы болып 
Орыс археологиялық комиссиясының тапсыр
масы бойынша 1867 жылы археолог П.И.Лерх 
ашты.  Мұнан кейін 1892 жылы өлкетанушы 
Е.А.Смирнов,  1899 жылы Түркістан өлкетану 
бөлімінің меңгерушісі В.А.Каллаур,  1906 жылы  

археолог И.А.Кастанье, 1927 жылы Ресей Ака
демиясы жанындағы Материалдық мәдениет 
институтының тапсырмасы бойынша Сығанақ 
қаласын А.Ю.Якубовский қозғап,  қаланың 
топографиялық жағына көңіл бөлінді. 

ХХ ғасырдың жетпісінші жылдары қала
ны зерттеуге Отырар археологиялық экспе ди
циясының меңгерушісі К.Акишев пен  К.Бай паков 
барады. Отырар қаласын зерттеп жүрген олар 
Сығанақ қаласының топографиялық  тарихына 

да назар аударып, бұл қала ортағасырлық 
қалалардың ішінде Отырар қаласынан кейінгі 
атақты екінші қала деген қорытындыға келеді.

Х ғасырдағы атақты араб жағрафиятанушы, 
ғалым АлИдриси Сырдария бойындағы ғұндар
дың қаласы көптігін жаза келіп, олардың ішіндегі 
«Сауран, Сүткент, Сығанақ қалаларын ерекше 
атайды. Ал Сығанақты нағыз сауданың қайнаған 
ортасы» деп көрсеткен. 

Рузбиханның деректерінде қаладағы қазақтар 
туралы алғаш рет баяндалады. Осы негіз 
Жәнібек пен Керейдің Жетісу аймағынан кейін 
Ақ Орда билігін өз қолына алып, Сығанақта 
билік жүргізгені белгілі. Сондықтан да екі 
хан ның ұрпақтары мен Әбілхайыр ханның 
немересі Мұхамед Шайбани ханның арасында 
шайқастар ХVІ ғасырдың соңына дейін болып, 

Сыр бойындағы қалалар қолданқолға өтіп, ақыр 
соңында қазақтардың қолына біржола қарап, 
Мұхамед Шайбани ұрпақтары Орта Азияға ауып 
тынады. Бұл кез ХVІ ғасырдың басы, яғни 1510 
жылы Мұхамед Шайбани хан өзін қолдайтын 
түркі тілдес ру тайпаларымен Самарқанды ба
сып алып, сонда түпкілікті орналасып, Өзбек 
хандығын құрады. Ал Ақ Орданың ата билігін 
Барақтың ұрпақтары қазақ хандары Керей мен 
Жәнібек жалғастырып әкетеді.

Қазір Сығанақтың археологиялық жұмыс
тарын Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ғалымдары 
жүргізіп келеді. Осы орайда Археология 
ғылымизерттеу орталығының директоры,  тарих 
ғылымдарының докторы, профессор. Сәйден 
Жол дасбаевтың пікірін назарға алсақ. 

– Қазақ хандығының әлемге әйгілі бола 
бастағандығын Сығанақ қаласынан шық қан 

теңгелердің археологиялық зерт
теу кезінде дүние жүзінің төрт бұ
рышы нан табылғанын көреміз. 
Тең гетану ғылымының  маманы 
Ә.Марғұлан атындағы Археоло
гия институтының аға ғылыми 
қызметкері Р.Бурнашеваның зерт
теуіне қарағанда, ХІV ғасырдың 
соңғы кезіндегі Сығанақтан шы
ғарылған күміс және мыс теңгелер 
Сырдария мен Еділ бойындағы қала
лардан табылған.  Отырар қаласына 
жүргізіліп жатқан қазба зерт
теу жұмысы кезінде Сығанақтың 
теңгеханасынан 13711372  жылдары 
шыққан 12 дана теңге табылған. 
Мұндай теңгелер Еділдің орта 
ағысындағы және Кама бойындағы 
қалалардан 13801400  жылдары да 
табылған. Ал Қазан уезі  Сосновка 

ауылының жанындағы №197 қоймадан Сыға
нақта 13751376 жылдары жасалған күміс теңге
лер табылған. Алтын Орданың астанасы  Сарай 
қаласына 19962000 жылдары жүргізілген 
архео логиялық зерттеу жұмыстарының кезінде 
табылған теңгелердің ішінде Сығанақта шыға
рылған күміс теңгелер шыққан. Мұндай дәлел
дерді көптеп келтіруге болады. Теңгелердің 
әр жердегі қалалардан табылуы Сығанақ қала
сының дүниенің төрт бұрышымен сауда қарым
қатынасын үзбей жүргізіп отырғанын байқатады, 
– дейді профессор. 

Жалпы, Сыр еліндегі астаналар мерейін бас
тап тұрған Сығанақтың қысқаша тарихы осылай.

Қ.ҚҰрБан.

Қазақстанның киелі  жерлері

СЫҒАНАҚ
Сыр бойының сайын даласы ежелгі қалалар мен тарихи орындарға бай. Көне көмбелер – 

бабалар салған сүрлеудің куәсіндей бүгінге дейін жетті. Сауран, Сығанақ, Жанкент, Шірік 
Рабат, Сырлытам секілді тарихтың тамаша үлгілері кімді болсын қызықтыра түседі. Бүгін 
солардың арасынан Сығанаққа тоқталуды жөн санадық. Өйткені астана мәртебесі бар 
қаланың қазақ тарихында орны бөлек.

СЫРДАН 5349 ОҚУШЫ 
АРҚАҒА АТТАНАДЫ
Астана қаласындағы «ЭКСПО2017» Халықаралық маман

дандырылған көрмесіне облыс аумағынан  5349 оқушы баруы 
жоспарланған. Оның ішінде 2969 оқушы жергілікті бюджеттен 
қаралған жалпыға міндетті оқу қоры есебінен жіберілетін бол
ды. Осыған орай, жалпыға міндетті оқу қоры есебінен жіберілетін 
оқушылар үшін ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы 2015 жылғы 4 
желтоқсандағы №434Ү Заңының 43тармағына сәйкес бір көзден 
алу тәсілімен облыстағы барлық білім беру ұйымдары туристік 
агенттіктерімен келісім шарт жасалған. 

Нақтырақ айтсақ, Сырдария  – 500, Жалағаш – 500, Жаңақорған 
– 520 оқушы, аудандық білім беру ұйымдары  тарапынан «САЯТ» 
туристік агенттігімен келісімшарт жасалса, Қазалы – 720, Шиелі 
– 510 оқушы, аудандық білім беру ұйымдары «САМҰРЫҚ» 
инновациялық идеяларды дамыту орталығы қоғамдық қорымен 
келісім жұмыстарын жүргізуде. Ал Қармақшы аудандық білім 
бөлімі – 219 оқушы үшін «СКАЙВЕЙ ТРЕВЕЛ» туристік агент
тігімен келісім жасаған болса, қалған 2380 оқушы атааналар 
есебінен барады. 

«ЭКСПО2017» Халықаралық мамандандырылған көрмесіне 
баратын 2969 оқушының саяхат уақыты бірнеше күнге со
зы лады.  Саяхат барысында балалар үшін Астана қаласының 
көрікті, маңызды жерлерін аралап, ЭКСПО2017 көрмесіне кіру 
бағдарламасы енгізілген.

Көрмеге облыстан баратын мектеп оқу шыларының алғашқы 
легі (104 бала) 10 маусым күні аттанды. 

наргиза БЕКТаЙ,
Қорқыт ата атындағы  Қызылорда 

мемлекеттік университетінің студенті. 

ҚР Ақпарат және комму
никациялар министр лігі нің 
ұйым дас тыруымен елімізде 
ха лық аралық «Мен қазақпын» 
мегажобасының аймақтардағы 
іріктеу кезеңі басталған бола
тын. Аталған серпінді жобаның 
мақсаты – қазақ xалқының төл 
өнері, соның ішінде жыртерме 
мен күйді бүгінгі заман тала
бына сай жаңартып, өскелең 
ұрпаққа жеткізу.

Мегажобаның Қызылорда 
об лысындағы ақтық кезеңі       
А.Тоқ мағанбетов атындағы 
мә де  ниет үйінде өтті. Онда ай мақ бойынша бақ сынаған 325 адамнан іріктеліп 
шыққан 30ға жуық өнерпаз сайысқа түсті. 

Таңдаулы үздік термешілерден Ерсейіт Әлиев, Қуаныш Алғазиев, Амандық 
Жаппабергенов, Мұхтар Дәрібаев, Төлебай Жарасқан, Мейрімжан Махамбет жанов 
көптің көзайымына айналды. Ал дәулескер күйшілерден Асылбек Махамбеталиев, 
Нариман Серімбетов және Берік Аққалиевтің өнері тыңдармандарды тәнті етті. 

Сондайақ, дәстүрлі әншілер арасында Мақсұт Әбсадықов, Алмат Төралиев, 
Дәулетхан Ізбасхан, Көкен Өскенбай тыңдарманның ыстық ықыласына бөленді. 

Облыстық іріктеудің нәтижесінде, жыршытермешілер арасынан  Марат 
Сүгірбай, дәстүрлі ән орындаудан Зүлфия Баймұрзаева, күй жанрынан Сәбит 
Ділдебаев үздік деп танылды. Сонымен қатар, олар «Мен қазақпын» мега
жобасының республикалық кезеңіне жолдама алды. 

Айта кетерлігі, жүзден жүйрік шығып, жолдама иеленгендерге алдағы уақытта 
ҚР еңбек сіңірген қайраткері, әнші Гүлмира Сарина жетекшілік ететін болады. 

Есет ТаБынБаЕВ.

ұЛТТЫҚ өнеРді
ұЛЫҚТАғАн жоБА

астана қаласы әкімдігінің 
қол дауымен, Сәкен 

 Сейфуллин мұра жайының 
ұйымдастыруымен биыл 7-ші 

мәрте өткізіліп отырған рес-
публикалық жыр мүшәйрасы 

«ЭКСПО-2017» көрмесінің 
құрметіне арналды. 

50ге тарта қатысушының іші 
нен топ жарған 12 ақынның өлең
дері  сарапқа түсті. Алдыңғы лек
те келген арынды сөз жүйрік тердің 
қатарында Сырдың екі ақыны бар. 

Талантты ақын Толыбай 
 Абылаев «Жерұйық» деп атала
тын тол ғауымен 2ші орынның 
ақшалай жүлдесін же ңіп  алды. 
«Шағала», «Аралдан соққан жел», 
«Арал атлантидасы» секілді жыр 

жинақтарымен оқырманына жақсы таныс Толыбайдың  өр даусы 
осы күні  көркі мен сәні астасқан Сарыарқа төсінен саңқылдады.

Ал, «Көк туды сүйем» деп аталған жырымен жарқ еткен 
қармақшылық Достық Тілеубергенов ынталандыру сыйлығына ие 
болды. «Дүбірлі дүние», «Сыр сарыны» аталатын кітаптарымен 
өлеңсүйер қауымға белгілі болған Достық қазіргі кезде туған 
жерінде мектеп мұғалімі болып қызмет етіп жүр.

Біз талантты жерлестерімізді дүбіріне дүние көз тіккен сал
танатты көрменің салымына өз олжаларын қосқан жеңістерімен 
құттықтаймыз.

д.аЯШҰлы.

байқаумүшәйра

КӨРМЕДЕЙ ЖАРҚЫРАҒАН 
ЖЫРЛАР


