
Астанадағы «Қазанат» 
ипподромында Мажарстан-
нан келген «Мадияр Тұран» 
қорының мүшелері көшпенді 
халықтардың әскери өнерін 

көрсетті. «Еуропаның көшпенділері» атанған мажарлар 
 ЭКСПО-2017 Халықаралық мамандандырылған көрме 
 ая сын да ежелгі көшпенділер өркениетінен, әскери, атүсті 
ойын дарының шеберлігін әйгіледі. 

Олардың ішінде мажар ғалымы, әйгілі Кейкі батырдың бас 
сүйегі арқылы бейнесін қалпына келтірген антрополог Андраш 
Биро да бар. Андраш Биро мажарлар мен қазақтардың туыстығын 
жан-жақты зерттеп, соны ғылыми тұрғыда дәлелдеген. Тіпті, ма-
дияр руы кеңiнен тараған Торғай тұрғындарына генетикалық тал-
дау да жасаған. Оның айтуынша, Мажарстан ғалымдары Торғай 
аймағында мадияр руының бар екенiн 60-жылдары анықтаған еді. 
Алайда сол кездегі кеңестік жүйе кедергi болды.

«Қазақтар мен мажарлардың мәдениеті, тілі мен тарихы – бір, 
ата-бабалары да ортақ. Дәл қазір оған ешкім шүбә келтіре алмай-
ды. Мажарлар 1600-1700 жыл бұрын Орта Азиядан батысқа қоныс 
аударған болатын. Бірақ осы жердің салт-дәстүрін, тілі, Ұлы 
Даланың рухын сақтай білді. Біз де көне түркі жазуларын көздің 
қарашығындай сақтаймыз. Өйткені ол – біздің ортақ тарихымыз», 
– дейді «Мадияр Тұран» қорының президенті Андраш Биро. Бертін 
келе, Андраш Биро академик Оразақ Смағұловпен бiрге Торғайдағы 
мадиярлардың тарихын зерттеп шықты. Сол кезде үлкен экспе-
диция ұйымдастырылып, мадияр руынан шыққан ер азаматтарға 
антропологиялық зерттеулер жүргiзілді. Олардың ДНК-сы Мажар-
станның екі-үш генетикалық зертханасында зерттелді. Осы елдің 
сот-сараптама орталығы да өз талдауын жасаған болатын. Соның 
нәтижесі мадияр-қазақтар мен мажарлардың ең жақын туыс 
екенін растады. Әсіресе, Торғайдағы мадиярлардың генетикалық 
ұқсастығы өте жақын болып шықты. Содан бері Қазақстан мен 
Мажарстанның байланысы күшейе түсті. Бірден қазақ-мажар 
құрыл тайы ұйымдастырылды. «Мадияр Тұран» қоры ортақ 

жобаларға білек сыбана кірісіп кетті. Әбілқайыр ханның мүсінін 
қалпына келтірді. Жақында Кейкі батырдың бет-бейнесін жасауға 
атсалысты. Қордың тапсырысы бойынша Қостанай облысы Саға 
ауылында биіктігі 7 метр болатын «Өмір ағашы» монументі ор-
натылды. Бүгінде аталған туынды ағаштан жасалған ең үлкен 
ескерткіш болып саналады.

«Қазанат» атшабарында өткен мерекелік шараға ҚР Ақпарат 
және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев, ҚР Мәдениет 
және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы, Мажарстанның 
Қазақстандағы Төтенше және өкілетті елшісі доктор Андраш Ба-
рани қатарлы саяси тұлғалар, қала қонақтары мен БАҚ өкілдері 
қатысты.

Қ.Көшербаев Қазақстанның орта табыс қақпанына түсіп 
қалмауы үшін үшінші жаңғыру аясында жаңа экономикалық 
саясатты жүзеге асыру қажет екенін атап көрсетті. Оның 
пікірінше, бүгінгі таңда экономиканың өсу кезінде инвестиция 
тартуға қолайлы жағдай жасап, орта таптың қалыптасуына, 
сондай-ақ экспортты әртараптандыруға негіз қалап үлгермеген 
елдерге қиын соғып отыр. Ал бұл экономикалық өсімнің жаңа 
үлгісін қалыптастыруда маңызды шарт болып табылады. Мы-
салы, 2008-2009 жылдары экономикадағы әлемдік дағдарыстан 

өткеннен кейін Қазақстан экономикасы 2011 жылы 7,5 пайызға 
өсті. Сол себептен 2017 жылы Қазақстан экономикасы тез 
қалпына келу үдерісін бастан өткеруде. Үстіміздегі жылдың 
5 айында өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда, 
еліміздің ішкі жалпы өнімі 4,1 пайызға өсіп отыр. Бірақ, әзірге 
экономика өсімінің тұрақтылығы байқалмайды.

Облыс әкімінің пікірінше, орта табыстың қақпанына 
түсіп қалмас үшін Қазақстанға Ұлттық банк тарапынан 
коммерциялық банктерді қайта қаржыландыру тетігін барын-

ша молынан пайдаланған абзал. Экономиканы ынталанды-
ру үшін шектелген ақша-несие саясатынан ынталандыру сая-
сатына  – экономиканың өсімін қамтамасыз ететін нақты жо-
баларды қаржыландыру тетігін іске қосып, инфляцияға қарсы 
шараларды қамтамасыз ету қажет. Бұл орайда технологиялық 
серпінділікті және өнім өткізудің жаңа нарығына шығуды 
қамтамасыз ету маңызды болып табылады. Облыс 
әкімінің пікірінше, бұл екі немесе үш он жылдықтың ісі 
болып табылмайды.

17 Қызылорда облыстыҚ ҚоғамдыҚ-саяси газетмаусым
сенбі

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

www.syrboyi.kz2017 жыл
№89-90 (19375-19376)

     президент

     Көрме әсерлері

     мәжіліс
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докторы Қырымбек 
Көшербаев бүгінгі 

таңда экономикада 
қалыптасқан жағдай 

туралы өз пайымдау-
ларын білдірді.

Экономиканы ынталандыру шаралары іске қосылуы қажет

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
НОБЕЛЬ СЫЙЛЫҒЫНЫҢ 
ЛАУРЕАТТАРЫМЕН КЕЗДЕСТІ
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «дөңгелек үстел» жиыны-

на қатысу шыларға 10-шы Астана экономикалық форумына 
келгендері үшін ризашылық білдірді.

– Сарапшылармен жүздесіп, әңгімелесу әрдайым аса маңызды 
әрі қызықты. Әсіресе, қазір әлемде елеулі өзгерістер болып 
жатқанда мұның маңызы зор, – деді Қазақстан Президенті.

Ел Президенті жаһандық технологиялық даму зор қарқын 
алып отырғанына тоқталып, Халықаралық «ЭКСПО-2017» 
маманданды рыл ған көрмесінің тақырыбы өзекті екенін атап өтті.

– Көрменің арқасында Қазақстан жаңа технологиялардың да-
муы тұрғысынан әлем назарын өзіне аударып отыр. Соған қарап 
қоршаған ортамыз қалайша түбегейлі өзгеріп отырғанын көре 
аламыз. Электромобильдерді, өздігінен жүретін көлікті, нанотех-
нологияларды, сондай-ақ жаңа энергия түрлерін біз футуристік 
дүниелер деп санайтынбыз. Қазір соның бәрі шындыққа айналу-
да, – деді Мемлекет басшысы.

Нұрсұлтан Назарбаев ілгерілеуге ықпал ететін күн тәртібіндегі 
халықаралық өзекті мәселелерге тоқталып, жаһандық проблема-
ларды шешу үшін күш-жігерді жұмылдыру қажеттігін атап өтті.

– АҚШ-тың Париж келісімінен шығатыны туралы мәлімдеме, 
Катардың төңірегіндегі жағдай орнықты дамуды күрделендіре 
түсті. Түрлі елдердегі экологиялық проблемалар, жаһандануға 
қарсылық үдерісі, көші-қон ағыны мен патернализм сауда жасауға, 
өзара қарым-қатынасқа және интеграцияға кедергі келтіруде, – 
деді Мемлекет басшысы.

Кездесу барысында А.Квасьневский, С.Месич, С.Тимашев, 
Р.Чунг, Д.Френкель, А.Спицын, Д.Даокуи Ли, И.Саконг, 
П.Тичанский, Д.Перкинс, Д.Гарольд, Н.Талеб, Х.Бюркнер баянда-
ма жасады.

Соңында Қазақстан Президенті «дөңгелек үстел» жиыны-
на қатысушыларға әңгіменің мазмұнды болғаны үшін алғыс ай-
тып, өзекті мәселелерді Астана экономикалық форумы барысын-
да одан әрі талқылауды ұсынды.

ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК 
КОМИТЕТІНІҢ ТӨРАҒАСЫ МЕН 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРІН 
ҚАБЫЛДАДЫ
Кездесу барысында Мемлекет басшысына биылғы 5 

айдың қорытындысы бойынша елдегі қылмыстық ахуалдың 
жағдайы туралы есеп берілді.

Нұрсұлтан Назарбаев құқық қорғау органдары жүргізіп 
отырған шаралардың нәтижелеріне тоқталып, азаматтардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстың сапасын 
жақсарта беру қажет тілігін атап өтті.

– Жалпы, жағдай жақсарып келеді. Қылмыс жасау 16 пайызға 
азайды. Оларды ашу көрсеткіші 60-тан 70,2 пайызға көтерілді. 26 
мың адамға рақымшылық жасалып, 1200 адам бас бостандығынан 
айыру орындарынан босатылды, – деді Қазақстан Президенті.

Ішкі істер министрі Халықаралық «ЭКСПО-2017» мамандан-
дырылған көрмесін өткізу кезінде Астанадағы құқықтық тәртіпті 
қамтамасыз ету барысында қабылданып жатқан шаралар туралы 
баяндап, ішкі істер органдарындағы реформалардың нәтижелері 
жөнінде айтты.

Елбасы Халықаралық «ЭКСПО-2017» мамандандырылған 
көрме сінің ашылуында тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз еткені үшін 
құқық қорғау органдарының барлық қызметкерлеріне ризашылық 
білдірді.

– Көптеген мемлекеттер басшылары мен қонақтар 
қатысқан «ЭКСПО-2017» көрмесінің ашылуында қауіпсіздікті 
қамтамасыз еткен еліміздің бүкіл полиция қызметіне, Ұлттық 
қауіпсіздік комитетіне, «Сырбар» сыртқы барлау қызметіне 
және басқа да органдарға алғыс айтамын. Біз көрменің ашылуын 
ұйымшылдықпен өткіздік, – деді Мемлекет басшысы.

Бейсенбі күні облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың төрағалығымен бірыңғай 
коммуналдық төлем құжатын енгізу 
мәселесіне арналған мәжіліс өтті. Жиын-
да осы бойынша атқарылып жатқан ша-
ралар барысы баяндалды.
Бірыңғай төлем құжатының  басты мақсаты 

– тұтынушылардың төлем жүр гізуін жеңілдету, 
яғни қызмет көрсетуші меке мелерді араламай-
ақ бір жерден төлем төлеу, тиімсіздікті азайту. 
Аймақ басшысы аталған қызмет баяу жинала-
тын төлемдерді арттыратынын, бұл тәжірибенің 
Астана, Алматы қалаларында кеңінен қолда-
нылатынын атап өтті. Енді бұл тиімді қызметті 
өңірде іске асыратын уақыт келді.

Жиын барысында «Қызылорда жарығы» 
холдингі бірлестігінің атқарушы  директоры 
Еркебұлан Есенбаев жаңа төлем қызметінің 
артық шылықтарына тоқталды. Аталған хол динг 
энер гиямен жабдықтаушы ұйым бол ғандықтан 
бұл қызметті жүргізу осы мекемеге жүктеліп 
отыр. 

Қазірдің өзінде аталған жүйе  бойынша 
бірқатар шара жасалды. Облыстық энерге тика 
және тұрғын үй-коммуналдық ша руа шылық 
басқармасының  басшысы Медет Усаинның ай-
туынша, «Қызылорда жылу электрорталығы» 
МКК, «Қызылорда су жүйесі» МКК және «Энер-
госервис» ЕЖШС арасында тиісті келісімдер 

жасалған. Касса лық операцияларға және өзге де 
мәселелерге қатысты қаладағы екінші деңгейлі 
банктермен жұмыстар жүргізілген. Сондай-ақ, 1 
шіл деден бастап «Ақмешіт», «Мерей» шағын ау-
дандарында бірыңғай төлем құжатымен жұмыс 
атқаратын касса әзірленіп, пилоттық жоба 
ретінде енгізілмек.

Сонымен бірге, бірыңғай төлем құжатын 
енгізу де бірқатар кедергі де бар. Атап айтсақ, 
«Қызылордажылуэлектрорталығы» мен «Қы-

зылорда су жүйесі» мекемелері үй  аралай тын 
жылжымалы кассалар арқылы төлем жинайды. 
Ал сол төленген қаражаттың кәсіпорын шоты-
на мүлтіксіз түсетіндігі күмәнді болып отыр. Бұл 
үлкен қарыздардың қалыптасуына жол ашады. 
Одан бөлек «Қызылорда су жүйесі» МКК-ның 
есептік және төлемдік екі билингті қолдануы. Ескі 
билингте барлық төлем жұмыстары жүргізілсе, 
жаңасында есептеу ғана бар. Ескі билингтің 
кемшілігі – жүйеге кез келген қызметкер кіре 
алатындығы. Демек, бұл билинг ішіндегі база 
көрсеткіштерін өзгертуге мүмкіндігі бар деген 
сөз. Ал жаңа билингтің осал тұсы тұтынушының 
тек пайдаланған су мөлшері көрсетіліп, оған 
төленген қаржы енгізілмейді. Бұл бірыңғай төлем 
құжатын енгізуге кері әсерін тигізуде. 

Басқосуда коммуналдық төлемге байла нысты 
кемшіліктер де қозғалды.  Мысалы, «Қызылорда 
тазалығы» ЖШС мекемесі құ рыл ғаннан бері 
мекемеде ешқандай або ненттік төлем базасы 
болмаған.  Соны мен қатар, қаланың коммуналдық 
кәсіп орын дарында тұтынушылар базасы қалып-
тас паған.

Жиын соңында облыс әкімі тиісті сала басшы-
ларына тапсырмалар беріп, төлем құжатын енгізу 
жұмыстарын қатаң бақы лауға алуды міндеттеді.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ.
(Бірыңғай төлем құжатының үлгісі газеті

міздің 7бетінде жарияланып отыр).

БІРЫҢҒАЙ ТӨЛЕМ ҚҰЖАТЫ ЕНГІЗІЛЕДІ

Мамандардың айтуынша, эндокринді науқастар 
арасында қант диабеті 90-95 пайызды құрайды. 
Халықаралық диабет ассоциациясының есебі бой-
ынша, әлемде 415 млн науқас қант диабетіне шал-
дықса, 2040 жылға дейін 642 миллионнан асады деп 
болжанған. Бұл науқас «21 ғасырдың обасы» атану-
да. 

Облыста жылына 1000-1200 науқас жаңадан 
анық талады. Мысалы, 2010 жылы облыс бойынша 
3863 науқас тіркелсе, 2016 жылы олардың саны 8995-
ке жеткен.  Жалпы, аймақта ересектер мен  балаларды 
қосқанда 16 мыңнан астам науқас тіркеуде. Осы 
орайда жаңадан ашылған диабет орталығының бас-
ты мақсаты – облысы тұрғындарына эндокриндік-
диабетологиялық көмекті жетілдіру, халықтың ба-
сым бағытын оқыту-үйрету, қант диабетін ерте са-
тысында анықтау, есепте тұратын науқастарға 
қол  жетімді медициналық көмек көрсету. Айта кету 
керек, мұндай орталық республикада төрт облыста 
жұмыс жасайды. Бесінші болып біздің өңірімізде 
ашылып отыр. 

Ашылу салтанатының екінші бөлімі ғылыми-
тәжі ри белік конференциямен жалғасты.

Айнұр БАТТАЛОВА,
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

ДИАБЕТ ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ
Медицина қызметкерлерінің кәсіби мере кесі қарсаңында облыстық медициналық орта лығында 

Диабет орталығы ашылды. 
Орталықтың ашылу салтанатына облыс әкімі нің орынбасары Р.Рүстемов, облыстық ден саулық 

сақтау басқармасының  орынбасары Н.Мырзағалиева, Асфендияров атындағы ҚазҰМУ эндокрино-
логия кафедрасының меңге рушісі Ж.Абылайұлы және ҚР диабетологтар  ассоциациясы Қызылорда 
облыстық филиалы ның төрайымы С.Тлеулесова қатысты.

МАЖАРЛАР ЕЖЕЛГІ ЕРЛІК 
РУХЫН ӘКЕЛДІ

ЕСТЕН КЕТПЕС ӘСЕР
Тарихи маңызы бар Халықаралық көрмені Қазалы ауда-

нынан алғашқы топ құрамында әріптестеріммен және жас-
тармен бірге 10 маусым күні барып тамашаладық. Енді не 
көргенімізді айтсам. 

Қазақстанның Ұлттық павильоны, яғни «Нұр Әлем» сфе-
расы – көрме қалашығының орталық нысаны. Бірегей нысан 8 
қабаттан тұратын шар тәріздес ғимарат. Жоғарғы 8-қабаттан 
дүрбі арқылы  бүкіл ЭКСПО кешенінің ғана емес, ару қала 
Астананың әдемі көрінісін тамашалауға болады. Өйткені, 
сфераның диаметрі – 80, ал биіктігі 100 метрге жуық екен. 

Көрме аймағында халықаралық, тақырыптық және ұжым-
дық павильондар, сауда, ойын-сауық нысандары орналасқан. 
«Мың рет естігенше бір рет көрген артық» демекші, бірнеше 
повильонды аралап естен кетпес әсерге бөлендік. 

Бүкіл дүние жүзі назарын тіккен Астана – болашағы 
зор, жедел дамып келе жатқан қалалардың бірі. Мұндай 
ауқымды шараны жоғары деңгейде өткізу – тәуелсіз еліміз 
үшін мәртебе. ЭКСПО көрмесі еліміздің туристік әлеуетін 
арттыруға септігін тигізеді. Өйткені,  қалашық көрме біткен 
соң туризм орталығына айналады деп күтілуде. 

Жұлдызай ӘУЕЗХАН,
Қазалы аудандық кәсіпкерлік, өнеркәсіп және 

туризм бөлімінің әдіскері.

Озық технологиялардың  жасампаз 
үлгісін жасай білген «ЭКСПО-2017» 
Халық  аралық көрмесі үлкен нәтижелердің 
бастамасы екенін сезіндік. Халықаралық 
көрме бастау алған сәттен Сырдария ау-
данының білім саласы қызметкерлері ай-
тулы шараны көруге шын мәнінде асықты. 

Небәрі екі күн ішінде  Сырдария ау-
данынан барған ұстаздар мен оқушылар 
таңғажайыптардың куәсі болды. Жаңа-
шыл  дықтың жарқын келешегін аңғарып, 
инновациялық жаңалықтарды көзбен 
көр дік. Маған өзіміздің ұлттық павильон 
– «Нұр Әлем» сферасы ерекше ұнады. 
Мұнда ұлтымыздың барлық құндылығы 
көр сетілген. Және көрме тақырыбына сай 
ком позициялық, энергия күшімен жұ мыс 

жасайтын технологиялар кеңінен қам-
тылған. Өзге де мемлекеттердің павильон-
дары айрықша көрініске ие. Барлығы да 
көңілден шықты. Осы саяхат барысында 
ерекше серпіліс пен күш алғаныма дән ри-
замын. 

Отбасында жұбайымыз екеуміз де – 
білім саласының қызметкерлеріміз. Ал-
ғаш  қылардың бірі болып біз де көрмеге 
бар дық. Осы орайда, халықаралық көр-
мені тамашалауға өз әріптестерімді ша-
қырамын. Сондай-ақ, аудан әкімдігіне 
ерек ше қолдау білдіргені үшін алғысымды 
жет кіземін.

 Өскен СЕЙДІАХМЕТ,
№139 орта мектептің мұғалімі.

Сырдария ауданы.

ЕРЕКШЕ СЕРПІЛІС СЫЙЛАДЫ



Бизнесте мемлекеттік 
қолдау қажеттігі
Облыс басшысы бизнестің барлық бағытын мемлекеттік 

қолдаудың ма ңыз дылығын айтты. Оның  ойынша, бұл Қазақ
станның ортақ кіріс қақпанына түспеуіне әсер етеді және 
үшінші жаң ғыру аясында жаңа экономикалық саясатты іске 
асыру барысында көмегі көп болмақ. Аталған мәселе бойынша 
Оңтүстік Кореяның бизнес ортаның дамуына жағдай жасаған 
мысалын кел тірді. Бүкіләлемдік DoingBusiness банк зерттеуі 
бойынша Корея 5ші, ал Қазақстан бұл рейтингте 35орын
да. Корея бұл жетістікке кіші және орта компанияларға 
қолайлы жағдай жасау арқылы қол жеткізді. Сондықтан орта
ша кіріс тұзағынан шығу шараларының тиімділігін  арттыру 
үшін Қазақстанға бизнестің барлық бағыттары бойынша 
мемлекеттік қолдау көрсету қажеттігі туындайды. 

Облыс әкімінің пікірінше, бұл құры лысқа рұқсат ала
тын кәсіпорын дарды жедел тіркеуді, инвесторлардың 
жеңіл несиеге қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

Инфляцияны ауыздықтап, 
өсімді қамтамасыз 
ету жолдары 
– Экономиканы  монетизациялау, дәлірек айтсақ, нақты 

ақша ның көп болуы қазіргі кезде ештеңе шешпейді, – деді 
ол.  – Ұзақмерзімді ақша массасын экономикаға тартқан жөн. 
 Сонымен қатар Қ.Көшербаев бұл ақшаны ойсыз жинақ тау 
дегенді де білдірмейтінін атап өтті. «Бұл эмиссия мақсатты, 
бірбірі мен байланысты болуы  керек. Көбей ген ақша бюд
жеттегілерге жал ақыға  немесе зейнет ақыны ұлғай туға 
емес, нақты инвес тициялық жоба ларға жұмсалуы қажет. 
 Сая сат  кер дің пікірінше, атаулы ақша  эмиссиясы инфля  цияның  
ша рық тауына жол бер мейді. Бұл тауар массасын, яғни, ішкі 
жалпы өнімді ұлғайтады, – деді ол.

Адрестік эмиссияның тиімділігі  жайлы айтқан саясаткер 
форум аясын дағы пікір таласта нақты жобаларды қолдаудың 
маңызы туралы да тоқталды.

Әлем жарық 
жылдамдығындай өзгеруде
Облыс әкімінің пікірінше, бірдебір ірі инновациялық 

жоба үлгілі бас қарумен қамтамасыз етілмесе,  табысты бола 
алмайды. Сонымен бірге облыс әкімі технологиялық серпілісті 
инициативалар мен идеяларды қолдайтын басқару жүйесі ғана 
жүзеге асыра алатынын атап көрсетті.

– Бұл орайда барынша супер бәсе келестік орта қажет. 
Бәсекелестік күрес жылдар, күндер емес, сағаттармен және ми
нуттармен өлшенуі тиіс. Себебі, әлем жарық жылдамдығындай 
өзгеруде. Нарыққа теңдессіз жаңа өнімді қоя отырып, ертеңгі 
күні бәсекелестердің оны бізден көшіріп алуы мүмкін екен
дігін түсінуіміз керек. Ал бұл бәсе келестік басымдықты 
жоғалтуға соғады. Сондықтан, біздің өнімдерімізді басқа ком
паниялар көшіріп үлгергенше жа ңар тып отыруымыз қажет. 
Дәл қазір жылдамдық көп мәселені шешіп отыр, – деп атап 
өтті Қ.Көшербаев. 

Ж.ӘЛМАХАН.
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аймақ

Энергия қазіргі таңдағы тір шіліктің бір 
тұтқасы десек те болады. Кез келген мем
лекеттің экономикасы мен әлеуметтік  дамуы, 
заманауи технологиялардың энергияға тәуел
ді екені бар ша мызға аян. Бәсекеге қабі летті, 
дамыған елдердің қа тары нан көрінуіміз үшін 
сар қы латын шикізат көздеріне тәуел ділі
гімізден арылуымыз қажет.

Бүгінде елімізде жер қойнауындағы шикі
заттың көптеген түрі өндірілуде. Алайда, жер қойнауындағы байлықтың 
да сарқылатын күні жететінін де ойлауымыз қажет. Жерананың бізге 
ұсынған шексіз байлығы, бұл үнемі осылай болады деген сөз емес. 
Алдағы уақытта газ да, мұнай да, уран да сарқылады. Қазірдің өзінде 
оларды өндіріп, нарыққа шығарудың өзі қиындай түсуде. Қазақстан энер
гия көзінің көптеген бөлігін жылуэлектр орталығынан алады. Жылу газ, 
көмір, мазутты пайдалана отырып энергия өндіреді.  Бұл бір жағынан 
күлқоқыстар шығарып түрлі газдарды ауаға жібереді. Осы тұста тек та
бысты олжа көрмей табиғатқа келтірілетін зақымның қоршаған ортаға 
қаншалықты әсер етеріне де зор мән беруіміз қажет.

Қызылорда облысының бүгінде республика бойынша экологиялық 
аймақ екені расталып отыр. Өңірдің географиялық орналасқан жерінде 
энергия өндірудің басқа да түрлері жетерлік. Мәселен, Сыр елінде 
үнемі желдің болуы мен жауыншашынның аздығын пайдалана оты
рып, жел, күн энергия көздерін көбейтуге зор мүмкіндіктер бар. Әлемдегі 
дамыған мемлекеттерді алып қарасақ, мұндай тәжірибелер үлкен табысқа 
жетудің ең тиімді тәсілі екеніне көз жеткіземіз. Мәселен, Дания  2014 
жылы елде өндірілетін электр энергиясының 39,1 пайызын жел энер
гиясы есебінен алса, араға 6 жыл салып, мемлекет дәл осы көрсеткішті 
50 пайызға жеткізуді міндеттеді. Электр және жылу энергиясын өндіру 
жөнінен Швеция да 2020 жылға қарай көптеген үйлерді отынсыз режим
ге ауыстыруға ниеттеніп отыр. Сондайақ, Ұлыбританияда 6,7 млннан 
астам үйді электр энергиясымен жабдықтау үшін жел қондырғылары пай
даланылады. Бұл елде желіге қосылған және дербес жел қондырғылары 
бүкіл электр энергиясының 9,3 пайызға жуығын шығарады. Қызылорда 
облысы да желді аймақтардың бірі болғандықтан, неге осындай тиімді 
тәсілдерді біздің өңірде де жүзеге асырмасқа деген ой келеді.

Қуаттылығы бірдей жылуэлектр орталығы мен жел энергия көзін са
латын болсақ, жобаға салынған бастапқы қаржыны, яғни өзінөзі ақтау 
мерзімі өткен соң ЖЭО жұмысын жүргізу үшін отын ретінде көмір, ма
зут немесе табиғи газ пайдаланады. Сонымен қатар, өндірілген электр 
энергиясының біраз бөлігін өз құрылғыларына пайдалана отырып, 
жұмысшылар күшін көп қажет етеді. Жел мен күн энергияларына келсек, 
өзінөзі ақтау мерзімі өткен соң көмір, табиғи газ және мазутқа тәуелділігі 
жоқ. Шығарған энергиясын толықтай тұтынушыға береді және жұмысшы 
күшін де көп талап етпейді. Баламалы энергия көздерін салу ЖЭОны 
салғанға қарағанда арзан әрі тиімді болатыны анық.

Астанада өтіп жатқан «ЭКСПО2017» Халықаралық көрмесінің 
 «Бола шақтың энергиясы» аталуында да зор мән жатыр.  Мемлекет 
тарихын  дағы айтулы шара елімізге жаңа технологияларға қолжетімділікті 
алып келеді. Бұл технологиялар баламалы энергиялардың дамуына жол 
ашады. Сондайақ, еліміздің экологиялық мәселелері шешімін тауып, 
әлемнің дамыған мемлекеттерімен тәжірибе алмасуға зор мүмкіндік ту
ады.

Кеңесхан МЫРЗАХАНОВ, 
облыстық мәслихат аппаратының инспекторы.

ЖАҢҒЫРҒАН ЭНЕРГИЯ – 
БОЛАШАҚ КЕПІЛІ

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СЕРПІЛІСТІ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МҮМКІНДІКТЕРІ ҚАНДАЙ?

«20172019 жылдарға арналған рес публикалық бюд
жет туралы» ҚР Заңына сәйкес зейнетақының мөлшері 
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 9 пайыз ға арттырылғаны 
белгілі.  Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау 
мақ сатында 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап зейнет
ақы төлемдері 2016 жыл дың деңгейіне сәйкес 20 пайыға 
ұлғай тылады.

Базалық зейнетақы төлемі 2016 жылы 11965 теңгені 
құраса, осы жыл дың 1 қаңтарынан бастап 7 пайызға арт
тырылып, 12 802 теңгені құрады. Ал алдағы 1 шілдеден 
бастап тағы 13 пайызға ұлғайтылып, жалпы мөлшері 14 
466 теңге болады.

Егер ынтымақты зейнетақы мөлшері 2016 жылы 
40 000 теңге болса, биылғы жылдың 1 қаңтарынан ба
стап 9 пайызға арттырылып, 43 600 теңгені құрады. 2017 
жылдың 1 шілдесінен бастап тағы 11 пайызға ұлғай
тылып, жалпы мөлшері  48 396 теңге болса, оған базалық 
зейнетақы төлемі 14466 теңге қосылып, жалпы  зейнетақы 
төлемдерінің мөлшері 62862 теңгені құрайтын болады.

Жоғарыда аталған өзгерістерді ескере  отырып, 
зейнетақының ең төменгі мөлшері (базалық зейнет ақыны 
қоса есептегенде) 2016 жылғы 37 789 теңге ден 2017 
жылғы 1 шілдеде 45 711 тең геге артады.

Зейнетақының орташа мөлшері (база лық зейнет
ақымен қоса есептегенде) 55 154 теңгеден 66 721 теңгеге 
дейін ұлғаяды.

2017 жылдың 1 шілдесінен жасына  байланысты зей
нет ақы төлемдерін есептеу үшін алынатын ең жоғар
ғы кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиісті 
қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 
41ден 46 еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерге 
көбейтілетін болады.

Бала тууды көбейту, ана мен бала өлімін азай
ту, демографиялық саясат біздің мемлекеттің халыққа 

қолайлы жағдай жасауға бағытталған әлеуметтікэконо
микалық саясатының негізгі бағыттарының бірі болып 
саналады.

Ана мен балаға қолдау көрсету аталған әлеуметтік 
саясатты шешудегі басты басымдылық болып табыла
ды. Өткен жылы бала тууына байланысты біржолғы 
мемлекеттік жәрдемақы республика бойынша 20,2 мың 
анаға төленді. Туудың оң көрсеткіші 2017 жылы да 
сақталуда. 

Елбасының тапсырмасы  бойынша бала тууына бай
ланысты берілетін бір  жолғы мемлекеттік жәрдемақы 
мөлшері 2017 жылғы 1 қаңтардан 7 пайызға, ал 2017 
жылғы 1 шілдеден тағы 20 пайызға арттырылады. 
Нәтижесінде 2017 жылы 2016 жылмен салыстырғанда 
өсім 27 пайызды құрайтын болады.

Егер 2016 жылы бірінші, екінші, үшінші баланың 
тууына  байланысты берілетін біржолғы мемлекеттік 
жәр демақы мөлшері 66 621 теңге болса, 2017 жылғы 1 
қаңтарда 71 270 теңге болды, ал 1 шілдеде 86 222 теңгеге 
дейін артпақ. Өткен жылы төртінші баланың тууына бай
ланысты берілетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақы 
мөлшері 111 035 теңге болса, 2017 жылғы 1 қаңтарда 
118783 теңгені құраса, 1 шілдеде 142947 теңгені құрайды.

Бүгінгі күні облыс көлемінде 139,1 мыңнан астам 
жасына  байланысты зейнетақы және базалық төлемін  
алушылардың зейнетақы мөлшерлері қайта  есептелді. 
Олардың барлығына да 2017 жылдың 1 шілдесінен бас
тап зейнетақы төлемдері  жаңа мөлшерде жүзеге асыры
латын болады.

Лиман БОРАНБАЕВА,
Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон 

комитетінің Қызылорда облысы бойынша 
департаменті басшысының орынбасары. 

БИЫЛ ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІ 
ЕКІ РЕТ АРТТЫРЫЛДЫ

САЛЫМШЫЛАРҒА ТАҢДАУ 
МҮМКІНДІГІ ҰСЫНЫЛМАҚ 

Ұлттық банктің төрағасы Данияр Ақышев зейнетақы жүйесіне 
бірқатар өзгерістер ұсынды. 
– Біз бірқатар ұсыныстарға бастамашылық етіп, оларды Үкіметтің 

қарауына енгіздік. Біздің ойымызша, әрбір адам басқарушы компанияны 
таңдау мүмкіндігіне ие болуы үшін бәсекелестікті қалпына келтіру қажет. 
Азаматтар өздерінің зейнетақы жинақтарын басқартуға сенім білдіріп, 
сәйкесінше, ол инвестициялау стратегиясын таңдай алады. Бұл ретте 
адамда таңдау жасау мүмкіндігі болады. Егер оған Ұлттық банк ұнамаса, 
онда жеке компанияға бара алады. Бұл – біз ұсынып отырған базалық 
ұстаным, – деді ол Астана экономикалық форум аясында өткен баспасөз 
мәслихатында. 

Сонымен қатар, Д.Ақышев өткен қателіктерге жол бермеу керектігін 
айтты. Оның сөзіне қарағанда, ол үшін азаматтардың ақшасын басқаруға 
қабылдайтын қатысушыларды реттеуді қатаңдату қажет. Бұл тұрғыда 
нарыққа тек тұрақты әрі капиталдануы жоғары ойыншылардың ғана кіруін 
іске асыруға дайын екендігіне тоқталды. Ал олар азаматтарымыздың 
зейнетақылық қаржысын басқару бойынша өздеріне жоғары жауап
кершілікті алуға қауқарлы болуы тиіс. Осы орайда орнықты инвесторлар 
тартылады.

Қазіргі таңда мұның барлығы талқылауды қажет етеді. Тиісті ұсы
ныстар Үкіметке жолданған.

Ұлттық банк басшысы жоғарыдағы ұсыныстар бұрынғы зейнетақы 
моделіне қайта оралуды білдірмейтінін атап өтті. 

– Меніңше, «жалғыз терезе» институты болып табылатын БЖЗҚ 
бұрынғысынша қалады. Адамдар БЖЗҚмен қосымша шартты бекіту 
мүмкіндігін ойластырудамыз. БЖЗҚ ақшаны Ұлттық банктің басқаруына 
бере алады, ал басқарушы компанияны салымшы өзі таңдайды, – деді ол.

М.МЕРЕЙ.

КЕМШІЛІКТЕР 
ЕСКЕРУСІЗ ҚАЛМАЙДЫ

Байқоңыр қаласындағы нұротандықтар Ақай ауылындағы 
бірқатар әлеуметтік көмек көрсету мекемесіне бақылау жүргізді. 
Өкініштісі, әлеуметтік мекемелерде мүмкіндігі шектеулі 
жандарға қолайлы жағдай жасалмай жатады. Осыны болдырмау 
мақсатында ұйымдастырылған бақылау «Кедергісіз келешек» 
кедергіні жеңуге тиіс» деген ұранмен өтті. 
Бұл жолы қадағалауға Ақай ауылдық округі әкімшілігі мен №99 

орта мектеп ғимараты ілікті. Жұмыс тобының мүшелері екі нысанның 
да әлеуметтік бейімділігіне «қанағаттанарлық» деген баға қойды. 320 
орындық мектеп ғимаратында мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін ар
найы автотұрақ бар. Әйтсе де кемшіліктер де кездесті. Білім ордасына 
мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін жүріптұруға арналған пандустарды 
орналастыруда ереже сақталмаған. Көмекке күтуші шақыру үшін дыбыс 
батырмасы да жұмыс істемейді.

Ал ауылдық округ әкімшілігі ғимаратында автотұрақ, арнайы 
қызмет көрсету орны мүлдем жоқ. Мүгедектер үшін санитарлық аймақ 
та қолжетімсіз. Пандус бұрышы рұқсат етілген нормативтерге сай емес. 
Оның ені және тұтқалары ұстауға сәйкес келмейді. Жұмыс тобы аталған 
кемшіліктерді түзету үшін мекеме басшыларына тиісті ұсыныс берді. 

– Елбасы, «Нұр Отан» партиясының Төрағасы мүмкіндігі шектеулі 
азаматтар үшін жағдайды жақсарту мәселесіне әрдайым назар аударып 
келеді. Осыған орай, өңірде 20162017 жылдарға арналған арнайы «Жол 
картасы» әзірленді. Сондықтан ғимараттарды қайта жабдықтауға қатысты 
бақылауды үнемі жалғастырып, жұмыстың талапқа сәйкестігін тексереміз, 
– деді қоғамдық бақылау тобының мүшесі, Байқоңыр қалалық мүгедектер 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жеңіс Садықов.

Айта кету керек, жыл басынан бері нұротандықтар 10 әлеуметтік 
нысанға бақылаутексеру жұмыстарын жүргізген. Тексеру барысында 
жасалған кемшіліктер бүгінде нәтижелі жүзеге асырылып келеді. 

– Алдағы уақытта мүмкіндігі шектеулі жандар үшін барлық ны
сан қолжетімді болады деген үміттеміз, – дейді «Нұр Отан» партиясы 
Байқоңыр филиалының консультанты Әсет Мереков.

Шынар БЕКБАН.

Б.Мелдешов таңдаушы депутаттар ды  электронды 
тіркеу, сайлауға халықаралық байқаушылар мен об
лыс тың саясиқоғамдық бірлестіктерінің қатысу 
қажет   тігін айтты. «Үгітнасихат жұмыстары заң 
 аясын да жүргізіліп жатыр», –  деген ол дауыс беру
ді ұйымдастыру мәсе лелерін түсіндірді.  Сайлауды 
әзірлеу мен өткізу жөнін дегі ісшаралардың күнтіз
белік жос парының орындалуы туралы  облыс әкімінің 
аппарат басшысы  Марат Делмұханов және облыстық 
сайлау комис сиясының хатшысы Аягөз Сырлыбаева 
 баяндады. 

ҚР Парламенті Сенатының депутат тығына ай
мақ  тан 3 кандидат тіркелді. Канди даттардың бәсе
келестігі республика лық көр сеткішпен бірдей. 28 мау
сым күнгі саяси маңызды шарада елі міз бойынша 506 
сайлау комиссиясы немесе 3542 адам жұмыс істейді. 

Семинаркеңестен соң ҚР Орталық  сайлау комис
сиясының хатшысы сайлау бюллетенін әзір лейтін бас
паның, таң даушы лар дың бірлескен отырысы мен дау
ыс беруі өткізілетін орынның жайкүйімен танысты. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

СОТ ТӨРАҒАСЫ 
ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Кеше облыстық соттың мәжі-
ліс залында ҚР Жоғарғы Соты-
ның қылмыстық істер жөніндегі 
сот алқасының төрағасы Абай 
 Рахметулин облыстық сот төр-
аға сы болып тағайындалған 
Қамбар Нұрышев пен азаматтық 
істер жөніндегі алқа төрағасы 
 болып тағайындалған Әбділхади 
Шығамбаевты ұжымға таныстыр-
ды.
Қамбар Жұмабайұлы 1961 жылы Аты

рау облысында дүниеге келген. Осы
ған дейін Атырау, Маңғыстау, Батыс 
Қазақстан облыстық соттарында судья, 
алқа төрағасы, сондайақ, ҚР Жоғарғы 
Сотының судьясы қызметтерін атқарған.  
Ұзақ жылғы жемісті еңбегі үшін «Үш 
би» құрмет белгісі және «Мінсіз қызметі 
үшін» медальдарымен марапатталған.

Әділхан Шығамбаев 1968 жылы 
Қызылорда қаласында дүниеге келген. 
Еңбек жолында түрлі қызметтерді абырой
мен атқарған. Атап айтсақ, Алматы қаласы 
М.Әуезов аудандық прокурорының аға 
тергеушісі, Маңғыстау облысы Ақтау 
қалалық сотының судьясы, Ақтөбе облы
сы бойынша мамандандырылған аудан
аралық экономикалық сотының төрағасы 
және өзге де қызметтер атқарған. Сот 
 саласында 19 жылдан аса қызмет жасай
ды.

Осыған дейін Қызылорда облыстық 
сот төрағасы қызметін атқарып келген 
Нұрлан Қайырбеков Шығыс Қазақстан 
облыстық сот төрағасы қызметіне ауыс
ты. Ал азаматтық істер жөніндегі алқа 
төрағасы болған Қайрат Адранов осы 
қызметін Батыс Қазақстан облысында 
жалғастыруда.

Шара барысында жаңадан тағайын
далған қызметкерлерге әріптестері сәтті
лік тіледі.

М.ҚҰРМАНӘЛІ.

САЙЛАУДЫҢ САЯСИ МАҢЫЗЫ ЖОҒАРЫ

Елбасы Жолдауларында жаңа эконо-
ми калық саясаттың өзегі ретінде инфра-
құрылымды дамыту мәселесі айрықша атап 
көрсетіледі. Оның ішінде жол қатынасының 
маңыздылығы саланы дамытудың тиімді 
құралы екендігін дәлелдейді. Алыс-беріс, 
барыс-келіс жағдайында да жолдың тегіс, 
көлік тер қозғалысына қолайлы болуы ма-
ңызды. 

Бүгінде қала көшелерін жөндеуге, 
күтіп ұстауға, кем-кетігін уақытында жөн -
деп отыруға баса мән беріліп,  асфальт 
жамыл ғысын, құм, қиыршық тас төсеу, 
қыру-тегістеу жұмыстарын жүргізу қолға 
алынған. Осыдан бірнеше жыл бұрын 
жергілікті тұрғындар ойқы-шойқы жол-
дардың азабын тартушы еді. Ал бүгінде 
бұл олқылықтардың орны толған. Бұған 
біз қалалық коммуналдық шаруа шылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жол-
дары бөлімінің БАҚ өкілдеріне  арнап ұйым-
дастырған баспасөз турында көз жеткіздік. 
Айта кетейік, былтыр облыстық трансферт

тен Қорқыт Ата көшесін Қазыбек би көшесінен 
«ҚызылордаЖезқазған» трассасына дейін күрделі 
жөндеуден өткізуге 1 426 365 мың теңге қаржы 
бөлінді. Аталған көшенің жобалық сметалық 
құжаттарын әзірлеу барысында жол астындағы 
инфрақұрылымдық желілерге, инженерлік жүйе
лерге зерттеу жұмыстары жүргізіліп, тиісті меке
мелердің келісімі алынған болатын. Осыған 
сәйкес жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін 
асфальт қабатын қазу жұмыстары орын алмай
ды. Қорқыт Ата көшесі қаланың ең ұзын әрі 
маңызды көшелерінің бірі болғандықтан, бұл жоба 
кезеңкезеңімен орындалып, жөндеу жұмыстары 
аяқталған аралықтар пайдалануға беріліп отыра
ды. Ұзындығы 5,8 шақырымға созылған көшені 
жөндеу 9 ай мерзімінде аяқталады деп жоспар
лануда. Жобада жаяу жүргінші жолы, аялдама, 
жарық бағаналары және суағар қарастырылған. 
Ауқымды жобаның бас мердігері – «Автомобиль 

жолдары басқармасы» ЖШС. Сондайақ, таяуда 
Торайғыров көшесі мен «ҚызылордаЖезқазған» 
трассасы аралығындағы жөндеу жұмыстары 
аяқталды, ал Бұқарбай батыр көшесі мен Ясса
уи көшелеріне асфальт төсеу жұмыстары шілде 
айының басына дейін созылады.

– Жол – өңірдің инвестициялық келбетін 
қалып  тастыратын маңызды көрсеткіш, әрі ел дің 
келісті тұрмысының көрінісі. Сондықтан авто
көлік жолдарын дамытудың экономикалық та, 
әлеуметтік те мәні зор. Қазіргі таңда Ы.Жахаев 
пен А.Байтұрсынов көшелері аралығында су 
құбырын ауыстыру жұмыстары жүруде. Сонымен 
қатар Жаппасбай батыр мен Торайғыров көшелері 
аралығындағы жөндеу жұмысы шілде айында 
аяқталады деп күтілуде. Жаппасбай батыр мен Яс
сауи көшелері аралығындағы темір жол өткелін 
жөндеу шілде айында басталмақ. Ал Қорқыт Ата 
көшесінде жүріп жатқан күрделі жөндеу ағымдағы 
жылдың қыркүйек айына дейін аяқталады. Жал
пы орталықтағы жолдарға жөндеу жүргізгенде 
шеткі аумақ та назардан тыс қалмайды. Бүгінде 
бірқатар көше ретке келтіріліп, жолдар тегістеліп, 
ерекше бір жинақылық байқалады. Ең  бастысы, 
қолайлы, абаттандырылған, ерекше жарық шам
дар қондырылған, жаңғыртылып қайта асфальт
талған көшелер молая түсуде, – дейді қалалық 
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы 
Талғат Құлмағанбетов. 

Расында, автомобиль санының жедел өсуіне, 
жолаушылар тасымалдау, көліктер қатынасының 
ұлғая түсуіне байланысты жолдың сапалы болу 
қажеттілігі басты талаптың біріне айналды. 

«Жол қадірін жолаушы біледі» демекші, 
соңғы кездері  ішкі көшелердің бойынан жаяу 
жүргіншілерге арналған жаяужолдың да көптеп 
салынып жатқанын көзіміз шалып жүр. Осындай 
игі істердің барлығы қала көркін одан сайын аша 
түсері анық.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

ЖОЛДАР ЖӨНДЕЛІП, 
КӨШЕЛЕР КӨРКЕЮДЕ

     

          

«кедергісіз болашақ»

қала тынысыбрифинг

Облыс әкімдігінің баспасөз орталығында өткен бри
фингте облыстық индустриялықинновациялық даму 
бас қармасы бойынша Елбасы Жолдауынан  туындайтын 
міндеттер мен алдағы атқарылатын жұмыстардың бағыт
бағдары сараланды. Аталған басқарма басшысының 
орынбасары Жолмырза Еламан бүгінгі таңда аймақта 
индустриялықинновациялық саланы дамыту бағытында 
жүзеге асырылып жатқан, сондайақ келешекте іске қосы
латын серпінді жобалар жайлы баяндады. 

Айталық, 2017 жылдың 4 айында өнеркәсіп өндірісінде 
өндірілген өнім көлемі 236,3 млрд теңге болса, нақты 
көлем индексі 96,8 пайызды құрады. Есепті кезеңде 2 247,2 
мың тонна шикі мұнай өндірілген. Өткен жылдың ұқсас 
кезеңінде 2 658,8 мың тонна шикі мұнай өндірілгеніне 
назар аударсақ, биыл шикі мұнай өндіру көрсеткішінің 
кемігенін байқаймыз. Сала маманы мұны 25 жылдан 
бері өндіріліп жатқан мұнайдың сулануы, сонымен қатар 
әлемдік нарықтағы мұнай бағасының тұрақсыздығымен 
түсіндірді. 

 Ал соңғы үш жылда өңдеу өнеркәсібі тұрақты өсімді 
көрсетуде. Есепті кезеңде бұл салада өндірілген өнім 
көлемі 10,8 пайызға артып, 34,0 млрд теңгені құрады. 
Жалпы өнеркәсіптегі үлесі – 14,3 пайыз.  Инвестиция 
көрсеткіштеріне келер болсақ, үстіміздегі жылдың 4 айын
да негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 37,9 млрд 
теңге, нақты көлем индексі 116,6 пайызды құраған.

Индустрияландыру бағдарламасының өңірде іске асы
рылуы барысында 2017 жылдың сәуір айында бірінші 
бесжылдықта іске қосылған 17 жобаның 14і өнім өндіруді 
қамтамасыз етіп, «жоспарлы қуаттылықты» 70100 пай
ыз аралығында меңгерді. Ал бағдарламаның екінші 
бесжылдығы аясында құны 610 млрд теңгені құрайтын , 
іске қосылғанда 6,2 мың адамды жұмыспен қамтитын 24 
жоба жүзеге асырылатын болады.

2016  жылдың желтоқсан айында «Арал Тұз» акцио
нерлік қоғамы «Ас және техникалық тұз өндіретін испан 
технологиясы» бойынша жұмыс жасайтын 2ші цехты іске 
қосқан болатын. Нәтижесінде, кәсіпорынның қуаттылығы 
артып, өндірілген өнімнің 60 пайызы экспортқа шыға
рылуда. 

Ағымдағы жылдың сәуір айында Республикалық 
 Индустрияландыру картасына «Шалқия» кен  байыту 
 фабрикасы және «Аралсода» АҚ кальцийлендірілген сода 
жобалары сияқты 2 ірі жоба қосылды. Қуаттылығы жылына 
4 млн тонна болатын «Шалқия» кен байыту фабрикасының 
құны 165 млрд теңгені құраса, іске қосылу кезеңінде 1540 
жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. Ал 
«Аралсода»АҚ жобасының қуаттылығы жылына 300 мың 
тонна кальцийлендірілген сода өндіруге қауқарлы, жоба 
құны 87,5 млрд теңге және іске қосылғанда 700 адамды 
жұмыспен қамтитын болады.

Биылғы жылы Индустрияландыру бағдарламасының 
аясында өнімі экспортқа бағытталған екі жоба іске 
қосылатын болады. Оның бірі – «Тримпо» серіктестігінің 
«Үшоксидті молибден өндіру» жобасы. Өндірілген өнім 
Жапоня және т.б елдерге 100 пайыз экспортталады. ( құны 
– 871,5млн теңге, қуаты – 500 тонна молибден өндіру, 
жұмыс орны – 58 адам). Ал екінші ірі жоба – «Шыны зау
ыты» жыл соңына дейін іске қосылуы жоспарланған (құны 
– 36,7 млрд теңге, жұмыс орны – 226 адам). Сондайақ, 
ағымдағы жыл барысында Шиелі ауданында тампонаж
ды цемент зауытының құрылысы басталады деп жоспар
ланып отыр. 

Қара металлургия саласында қазіргі таңда «Фирма 
 Балауса» ЖШС «Баласауысқандық» ванадий кен орнын 
игеруде. 

Осыған орай, өткен жылдың аяғында облыс әкімі 
Лондон қаласында өткен саудаэкономикалық, ғылыми
техникалық, мәдени ынтымақтастық жөніндегі Қазақ
станБритан үкіметаралық комиссиясының  отырысына 
қатысып, онда Қызылорда облысындағы «Баласауыс
қандық» кен орнында «Қара тақтатасты автоклавты қайта 
өңдеу» инвестициялық жобасын жүзеге асыру жөніндегі 
келісімге қол қойылды.

Келісімнің нәтижесінде, жобаның ІІ және ІІІ кезең
дерін 125 млн АҚШ доллары көлемінде инвестормен 
қаржыландыру туралы шешім қабылданды, оның 15 млн. 
долл. 2017 жылы жылы игерілетін болады. 

Алдағы уақытта «ТауКен Самұрық» ҰҚ «Шалқия» 
кен орнында «Жылдық қуаттылығы 4 млн тоннаға 
дейін Шалқия қорғасынмырыш кенішін кеңейту және 
кен байыту фабрикасының құрылысы», «Аралтұз»АҚ 
әртараптандыру бағдарламасы шеңберінде Арал ауда
нында кальцийлендірілген сода шығару зауыты және 
«Қармақшы Құс» ЖШСның құс фабрикасы құрылысы 
жобаларын жүзеге асыру жоспарланып отыр.

Өңдеу өнеркәсібі саласын дамыту бағытында өңірде 
құрылған 8 индустриялық аймақтың жалпы көлемі 894,9 
гектарды құрайтын 6 индустриялық аймақта жалпы құны 
129,2 млрд. теңге құрайтын 38 жоба іске асырылуда. Оның 
ішінде құны 1 млрд теңге құрайтын 10 жобаның аясында 
200ден аса тұрақты жұмыс орны құрылған.

Саланы серпінді дамыту бағытында Өңірлік кеңес 
құрылған. Онда ірі инвестициялық жобаларды жүзеге 
асыру барысында кездескен проблемалық мәселелер дер 
кезінде талқыланып, тиісінше шешімін тауып отыра
ды. Сондайақ, аймақта дәстүрлі түрде өтетін «Байқоңыр 
 инвест» инвестициялық форумы көптеген жаңа жобаның 
жүзеге асырылуына  оң әсерін тигізіп отыр. Айталық, осы 
уақытқа дейін 8 инвестициялық форум аясында 100ден 
аса келісім мен меморандум жасалған.

Ғазиза ӘБІЛДА.

Кеше облыс әкімдігінде ҚР Парламенті Сенаты депутаттарын сайлау нау қаны ның өткізілу 
барысы мен дауыс беруді ұйым дастыру мәселелері тақырында онлайн семинар-кеңес өтті. Оған 
ҚР Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешов, облыстық, қалалық, аудандық 
әкім аппараттарының басшылары, барлық деңгейдегі мәслихаттардың  хатшылары, аумақтық 
сайлау комиссияларының мүше лері қатысты.

САЛАНЫ ДАМЫТУДА СЕРПІН БАР
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құқық

Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында өткен 
жиында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жайы талқыланды. 
Шараға «Жаңару» жалпыұлттық сыбайластыққа қарсы күрес 
қозғалысы облыстық филиалының директоры Кажденбек 
 Баймаханов, ҚР Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес агенттігінің облыс бойынша департамент басшысының 
орынбасары Берікбол Байхожаев, «Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиалының партиялық бақылау инспекторы Қуаныш  Жарекеев 
пен облыстық тұтынушылар құқықтарын қорғау қоғамының жетек
шісі Серік Теңізбаев қатысты.
Жолдағы сыбайлас жемқорлықты тыюдың он қадамы жобасын жүзеге 

асыруда облыстық халыққа мамандандырылған қызмет көрсету орталығына 
табан тіреуінің де себебі бар. Өйткені, мониторинг жүргізу барысында 
анықталғандай, сыбайластықтың дені осы орталықтағы қызмет түрлерін пай-
далануда орын алады екен. Мұнда негізінен анықтама алу және медициналық 
кабинеттердің жұмысы жөнінде мәселе көтерілді.

Бұрын әкімшілік айыппұлы бар жүргізушілерге анықтама алу үшін 
Жібек жолы даңғылындағы жергілікті полиция қызметінің ғимаратына 
бару керек болатын. Ал психолог пен наркологтың жұмысы күндізгі төртте 
тәмамдалатын. Бұл талай жанның алдынан шыққан кедергі болды. Осы күні 
олқылықтың орны толтырылып, қажетті анықтаманы дереу шыға рып беретін 
болса, дәрігерлердің кабинеті таңер теңгі тоғыздан кешкі алтыға дейін жұмыс 
істейді.

Бұл жолы жүргізушілердің көлік жүргізу сынағынан өтетін алаңы да на-
зардан тыс қалмады. Мұндағы жол төсеніштері 2015 жылы пайдалануға 
берілген. Арада екі жыл өтпей жатып, бұл асфальт аяғың кіріп кетердей 
жұмсарып қалған. Кепілдік уақыты әлдеқашан біткен.

Орталық қызметкерлерінің еңбегі еленіп, халықтың пікірі де назарға алын-
ды. Анықталған кемшіліктерге ескерту беріліп, қызмет сапасын жақсартуға 
байланысты ұсыныстар қабылданды.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

– Әділхан Хасымханұлы, сыбайлас жемқор
лыққа қарсы қызметтің алдына қойылған 
таяу уақыттағы басым міндеттер мен осы 
міндеттерді жүзеге асыру үшін берілген өкі лет
тіліктер жөнінде оқырмандарымызға қан  дай 
ақпарат ұсынасыз және қызметке тағайын
далғаныңызға 6 ай толып отыр, қыз метіңізге та
быс тілеймін! Тұтастай бір аумақта сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы құқық қорғау қызметін іске 
асыруға жетекшілік жасау  барысында қиын
дықтар  немесе кедергілер  туындаған сәттер 
болды ма?

– Департамент аймақта сыбайлас жемқор
лықтың салдарымен емес, себептерінің алдын алу-
ды басты мақсат ретінде белгілеп отыр. Біздің 
алдымызда – жемқорлықпен күресте жаңаша 
бағыт ұстану, яғни жемқорлық фактісін анықтап, 
кінәлілерді жазалау ғана емес, сыбайластықтың 
пайда болу шарттары мен себептерін анықтау 
стратегиялық міндеті тұр. Ең алдымен аймақтың 
әлеуметтікэкономикалық ерекшеліктерін және 
мемлекеттік қызмет саласындағы қалыптасқан 
ахуалды ескере отырып, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ісқимылдың негізгі бағыттарын айқын
даймыз.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар 
бойынша жеделіздестіру, тергеу қызметі 
тәжіри бесіне талдау жүргізу арқылы Қазақстан 
Республикасының Президентіне Сыбайлас жем
қорлыққа қарсы ісқимыл туралы Ұлттық баянда-
маны  дайындауға қатысатын боламыз.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимылдағы 
түйінді бағыттарына нақтырақ тоқталсақ, депар-
тамент «Біздің міндет – Халыққа қызмет» деген 
сөз тіркестерін өз қызметінің негізгі ұстанымы 
ретінде алып, жұмысын жандандыруға барлық 
мүмкіндіктер жасайды. Сонымен бірге, көпшілікті 
бірлескен түрде белсенді жұмыс жасауға шақы
рамыз. Себебі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
тек бүкіл қоғамның қолдауымен ғана тиімді болмақ. 
Бұрынғы қызмет еткен жылдарымда да барлық 
құқық қорғау органдарымен қоянқолтық жұмыс 
істегенбіз. Жұмыс болған соң оның қиыншылығы 
мен абыройы қатар жүреді. Сондықтан, жоғарғы 
басшылықтың сеніп тапсырған міндеттерін қандай 
қиындық болса да, жеңуге ұмтыламыз. 

 –  Осы жылы облыстағы жемқорлық қылмыс
тың жалпы ахуалы, онымен күрес барысы туралы 
айтып өтсеңіз...

– Департаментте 2017 жылдың 4 айында сы-
байлас жемқорлыққа қатысты 57 қылмыс оқиғасы 
бойынша сотқа дейінгі тергептексеру өндірісі 
тіркелді. Олардың үштен бірі парақорлық фактілері 
бойынша тіркелген немесе 19 қылмыстық іс.

Елбасы талап еткендей, мемлекеттік орган
дарға деген халықтың сенімін арттыру бағытын
дағы шаралар биліктің басты бағдары және 
негізгі қызмет өлшемі деп бағалануы тиіс. Біз 
жемқорлықпен күресті одан әрі күшейтетін бо-
ламыз. Өндіріспен  жыл басынан 41 қылмыстық 
іс аяқталып, 39ы сотқа жолданды. Осы жылғы 

жұмысты ұйымдастыру нәтижесімен 5 бірдей 
облыстық мемлекеттік органдардың бірінші бас-
шылары мен олардың орынбасарларының, мы-
салы, облыстық құрылыс басқармасы бұрынғы 
басшысының, мемлекеттік сәулетқұрылыс бақы
лау басқармасы басшысының міндетін атқару
шы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолда-
ры басқармасы басшы сының, Қызылорда көліктегі 
бөлімшелік тұтыну шылар дың құқықтарын қорғау 
басқармасы басшысы міндетін атқарушының, 
Қызыл орда облысы бойынша Тұтынушылардың 
құқығын қорғау департаменті басшысының орын
басары сыбайлас жемқорлық  қылмыс жаса ғаны 
анықталды. 

Үстіміздегі жылы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет органдарымен анықталған бірқатар 
қылмыстар соттарда қаралуда.

2016 жылы қараша айында Шиелі аудандық  
ішкі істер бөлімі бастығының орынбасары 
Д.Дюсенаевтың  пара алу әрекеті әшкереленіп, сот 
үкімімен 9 млн теңге айыппұл жазасына сотталды.

Сондайақ, Қармақшы аудандық ішкі істер 
бөлімі бастығының орынбасары С.Бекжанов 
қызметтік өкілеттілігін теріс пайдаланғаны 
үшін 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасы 
тағайындалған. Аталған тұлғалар мемлекеттік ор-
гандарда қызмет атқару құқығынан өмір бойына 
айырылды.

– Департамент қызметкерлері жыл басы
нан бері жүйелі жемқорлықтың қандай келеңсіз 
оқиғаларын әшкереледі?

– Негізгі анықталған  сыбайластық сипаттағы 
қылмыстардың 30 пайызы парақорлық деп отыр-
мыз, оның ішінде пара беруге арандату арқылы 
жасаған қылмысқа қатысу әрекетін жасау 
оқиғалары да кездеседі. 

Мысалы, жыл басынан 4 жүйелі жемқорлық 
фактісі анықталып, 11 тұлғаға қатысты 13 қылмыс 
анықталған.

Атап айтқанда, қалалық білім бөлімінің бас 
есепшісі кәсіпкерлермен бірлесіп, жүйелі түрде  
балабақшаларға берілетін қаражатты иемдену 
үшін заңсыз қаражат аударса, Қармақшы аудандық 
білім бөлімінің басшысы Байқоңыр қаласындағы 
5 мектепке арнайыландырылған химия, биоло-
гия, физика және информатика кабинеттерін 
жарақтауға арналған қаражаттың талантараж 
болуын мердігер кәсіпкерлермен бірлесіп іске 
асырған деп күдіктелуде. 

Осындай оқиғалар мемлекеттің болашағын жа-
сайтын жас ұрпақтың тәрбиесі мен біліміне күш 
жұмсауы тиіс білім мекемелері басшыларының 
жұмысты ұйымдастырудағы, оның ішінде 
ведомстводағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
шараларды іске асырудағы құзыретінен шет 
қалғандықтарын көрсетеді. 

Осы салғырттықтың салдарынан білім беру 
мекемелерінің негізгі міндетін іске асыруға 
бағытталған бюджет қаражаты қылмыстық айна
лымға түсуіне жол берілуі заңды алаңдаушылық 
туғызары сөзсіз. 

Білім саласын бақылау департаментінің бас-
шысы  аз ғана уақыт бұрын бірнеше рет оқу орын-
дары басшыларынан пара алғаны әшкереленіп, 
қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша тергеу 
амалдары аяқталуда.

Осындай мемлекеттік ұйым  басшыларын 
тексерушілерге пара ұсыну үшін әртүрлі заң
сыздықтарға барып, түрлі сылтаулармен білім 
ұйымдарында атааналардан, тауарлар мен қыз
меттер жеткізуші кәсіпкерлерден қаржы жинауға, 
басқадай заң бұзуға баруды туғызатыны анық.

– Зерттеулер нәтижесі көрсеткендей, тұр
ғын дардың көпшілігі сыбайлас жемқорлық 
құбылысын жою аса қиын деп есептеп, бұл   құбы
лысты   немқұрайлықпен    қабылдайды. 

– Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес – кез келген қоғам мен мемлекет үшін 
ерекше мәселе. Жемқорлықпен күрес қоғам 
үшін әруақытта да үздіксіз міндет болып сана-
лады. Сондықтан да, бұл қоғамдық кеселмен 
күресуде әрбір азамат өзінің жемқорлыққа де-
ген көзқарасын, санасезімін өзгертіп, құқықтық 

мәдениетін жоғарылату қажет деп санаймын. 
Алдын алу шаралары кеңінен жүргізілетін бо-

лады. Бұл жұмысты біз өз күшімізбен де, сонымен 
бірге құқық қорғау және жергілікті билік органда-
рымен, «Нұр Отан» партиясымен, үкіметтік емес 
ұйымдармен және тікелей тұрғындармен тығыз 
байланыста іске асыратын боламыз.

Департамент қызметкерлерімен жүйелі түрде 
мемлекеттік органдар қызметкерлеріне, оқу 
орындарының студенттеріне сыбайлас жемқор
лыққа қарсы күрес заңнамаларын түсіндіру және 
осы бағытта жасалып жатқан жұмыстар туралы 
баяндамалар оқылуда.

–  Жергілікті тұрғындармен байланыстың 
деңгейі қандай? 

–  Азаматтардың  сенімдерінің  артуы – біз
дің қызметіміздің жақсы нәтижелері деп біле
мін. «1424» санды «Сенім телефоны»  облыс 
аумағындағы барлық елді мекендердегі тұрғын
дардан түскен сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар туралы хабарламаларды дер кезін
де тікелей қабылдау мақсатында тәулік бойы 
қызмет атқарады. 

Айта кететін өзекті мәселе,  ол  ҚР Үкіметінің 
қаулысымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылық фактiсi туралы хабарлаған не-
месе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте өзге 
де жолмен жәрдемдескен адамдарды көтермелеу 
қағидалары.

Көтермелеуге жататын сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресте жәрдемдесу сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылық немесе қылмыс жасау фактісі 
туралы хабарлауды, сыбайлас жемқорлық қылмыс 
жасаған іздеудегі адамның тұрған жері туралы 
ақпарат беруді және сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықты немесе қылмысты анықтау, жолын 
кесу және ашу үшін кейіннен маңызы болған өзге 
де жәрдем беруді қамтиды.

Көтермелеу тұлға берген ақпарат шындыққа 
сәйкес болса және айыпты адамға қатысты әкiм
шiлiк жаза қолдану туралы сот қаулысы заңды 
күшіне енген жағдайда немесе айыптау үкімі 
заңды күшіне енген жағдайда немесе ақталмайтын 
негіздер бойынша істі қысқарту туралы қаулы 
шығарылған жағдайда ғана төленеді. 

Біржолғы ақшалай сыйақының мөлшері сы-
байлас жемқорлық құқық бұзушылық немесе 
қылмыстың ауыртпалығына сәйкес 30 және 100 
айлық есептік көрсеткіш көлемінде белгіленген 
және құпиялық пен мемлекет қорғанысы кепіл
дендіріледі.

Егер де көтермелеуді алу мақсатында көрінеу 
жалған ақпаратты хабарласа, ол азамат ҚР 
заңдарына сәйкес жауапкершілікке, оның ішінде 
қылмыстық жауапкершілікке дейін тартылады. 

– Мазмұнды да дәйекті әңгімеңізге үлкен рах
мет!

Сұхбаттасқан
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

Жас ұрпаққа сапалы білім берумен 
қатар, олардың санасын жат ұғымдардан 
сақтандырып, қоғамды дамытуға қауқарлы 
жаңа толқынды тәрбиелейтін ұстаз есімді 
ұлық мамандықтың иегерлері екені белгілі. 
Мемлекетіміз ұстанып отырған рухани жаң
ғыру саясатының да салмақты бөлігі осы са
ланы қамтиды. Дегенмен, соңғы уақыт та сы
байлас жемқорлық деп аталатын қоғам дерті 
бұл салада да сыр бергені байқалып отыр.

Осыған баса назар аударған облыстық 
білім басқармасы мен Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қар
сы ісқимыл агентігінің облыс  бойын ша 
департаментімен бірлесе отырып, «Білім 
беру жүйесіндегі кадрларды таңдауды 
жетілдіру: сыбайлас жемқорлық тәуе
кел  дерін жою» және «Мемлекеттік оқу 
орын дарының басшыларының дискре
циялық өкілеттіктерін азайту тәжірибесі» 
тақырыбында Қызылорда қаласы мен 
аудан дарында «дөңгелек үстел» кездесулерін 
өткізді. 
Аталған шараға аудан әкімінің орынбасала-

ры, аудандық прокуратура, білім бөлімі, ішкі істер 
бөлімінің жауапты қызметкерлері, колледж, мектеп 
директорлары мен тәрбие жұмыстары жөніндегі 
орынбасарлары және балабақша меңгерушілері 
қатысты. 

Жиында облыстық білім басқармасының бас-
шысы Б.Сайлыбаев пен ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 

агенттігінің облыс бойынша қызмет саласындағы 
бақылау басқармасының басшысы Қ.Әбілдаев ба-
яндама жасады. Білім саласында орын алған сы-
байлас жемқорлық мәселелері айтылып, саладағы 
кемшіліктер сынға алынды.

Хабарламашылардың айтуынша, өткен жылы 
облыс көлемінде 5 балабақша меңгерушісі және 
3 мектеп директоры тарапынан анықталған заң 
бұзушылықтарға жол берілген. Сондайақ, осы 
жылы 1 мектеп директоры мұғалімнен оқу жүкте
месінің сағатын көбейту үшін пара алу фактісімен 
ұсталса, 1 мектеп директоры азаматты жұмысқа 
орналастыру үшін, мұнан бөлек, Шиелі аудандық 
білім бөлімінің басшысы пара алу дерегімен құқық 
қорғау органдарымен құрықталған. 

ҚР Білім және ғылым министрінің «Мемле
кеттік орта білім беру ұйымдарының басшыларын 
конкурстық тағайындау қағидасын бекіту тура-
лы» бұйрығында  көрсетілген біліктілік талаптары-
на сәйкес мектеп басшыларын қалалық, аудандық 
білім бөлімдері конкурстық негізде тағайындайды. 
Ал облыстық білім басқармасы осы лауазымға 
үміткерлердің құжаттарының негізінде  олардың 
конкурсқа қатысуына келісім береді.

Дегенмен, бүгінгі таңда облыстық білім бас қар
масы мектеп директорлығына үміткер лердің құжат
тарын қараумен ғана шектелмей,  оларды шақырып 
әңгімелесу жүргізіп келеді. Бас қарма басшысының 
айтуынша, бұл талап болашақ дирек торлардың 
жауап кершілігін арттыруға өзіндік септігін тигізіп 
отыр. 

Айталық, осы жұмыстардың нәтижесінде, 
өткен жылы Шиелі аудандық білім бөлімінен 4 мек-

теп директорлығына конкурс өткізуге облыстық 
білім басқармасынан келісім алу үшін жіберілген 
11 үміткердің 4нің құжаттары кері қайтарылып, 
аталған лауазымға сәйкес еместігі нақтыланған. 
Сол секілді өткен жылы Жаңақорған аудандық 
білім бөлімінде 4 конкурс өткізілген болса, осы рет-
те облыстық білім басқармасынан   келісім алу үшін 
жіберілген 8 үміткердің 4нің құжаты талапқа сай 
келмей кері қайтарылған. 

Оның себебі, мектеп басшысының бос лауа-
зымына аудандық білім бөлімдерінен ұсынылған 
үміткерлермен болған әңгімелесулерде олардың 
көпшілігінің мектеп басқару ісі жөнінде 
түсініктерінің өте төмен екендігі, ҚР білім беруді 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасымен мүлдем 
таныс емес екендігі белгілі болған. 

– Мектептегі білім беру қызметінің сапасы оның 
басшысының іскерлік қабілетіне тікелей байланыс
ты дейтін болсақ, келешекте мектеп директорла-
рын конкурстық тағайындауды қоғамдық кеңестің, 
мектептің қамқоршылық кеңесінің алдында ашық 
түрде ұйымдастыруымыз керек. Ал аудан әкімдігі, 
оның білім бөлімдері талантты, білімді жас маман-
дардан мектеп директорларының кадрлық резервін 
қалыптастыру бағытында жұмыс жасаулары тиіс. 
Біз осы бағыттағы өз ұсыныстарымызды ҚР БҒМ
на ұсынған болатынбыз, – дейді Б.Сайлыбаев.

Баяндама барысында салаға қатысты заңды
лықтар мен ережелерге сәйкес атқарылуы тиіс 
жұмыстар сараланды.

Ғазиза ӘБІЛДА.

ҚОҒАМДЫҚ ДЕРТПЕН КҮРЕС
БІР СӘТКЕ ТОЛАСТАМАЙДЫ

САЛАДА СЫБАЙЛАСТЫҚ СЫР БЕРМЕСІН ДЕСЕК

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ЖОЛЫ ҚЫСҚА

– Жорабек Ибрагимұлы, сауалды өткен күндер 
өмірінен өрбітсек, дұрыс шығар. Қазақ «сайына 
қарай саласы, әкесіне қарай баласы» дейді. Жалпы, 
әкенің тәрбиесі бала Жорабектің болашағына қандай 
ықпал берді?

– Мәнді сұрақ екен. Өйткені, әкешешенің қадірін 
балалы болғанда білесің деген рас ғой. Мен бай адам-
мын. Әкем бар. Қазір жасы 97де. Соғыс және еңбек 
ардагері. Ол 1941 жылы майданға аттанып, 1947 
жылы елге оралды. Ұрысқа Сталинградтан кіріп, Бу-
дапештке дейін барған. ІІІ дәрежелі «Даңқ» және 
«Қызыл Жұлдыз» ордені, бірнеше медальдің иегері.  
Бейбіт уақытта Жаңақорған ауданы «Красная звез-
да» (Сүттіқұдық) совхозының №3 фермасында аға 
есепші болды. Ибрагим есіміне кір келтірмеген кісі. 
Және бізге де сондай талап қойды. Жасымыздан 
ертегідегідей темір таяқ тебендей, темір етік теңгедей 
болып, тірлікте төккен тердің тәттісі қалай болаты-
нын татып өстік. Әкемнің сөзі бар «Тәуір болсаң, 
бойың тік болады» деген. Сол сөз үнемі қамшылап, 
намысты қайрап тұрды.

–  Ауыл баласының бір артықшылығы еңбекке 
епті келеді ғой.

– Оның рас. Ахмет Яссауи «Тектілерден текті 
туы лады. Бірақ сол тектілер де адам» деген емес пе, 
біз алдымен әкеге сөз келтірмеуді ойладық. Қазақы 
болмыс қалыбында үлкенді сыйлау, ағаны ардақ тұту 
дейтін дәремет інінің санасын сілкіп тұрады, қанға 
сіңген қасиетіне қозғау салады. Бәлкім, алдыңда 
ардақтар алты ағаң болсын, артыңда ізетті жеті інің 
болсын дегеннің өзі осындайдан шықса керек. Сол 
секілді «атаның баласы болма, адамның баласы бол» 
деп тағылымға тәрбиелеген талбесік талаптануға, 
қияларға қанат қағуға, намысқа тырысуға ширататын 
тәмсіл деп ойлаймын. Осы тәмсіл келешек орныңды 
межелеуге тұтқа. Ал, мұрат – биік көкжиек. Біз 
әкенің өсиеті мен ананың қасиеті арқылы жетілдік, 
отбасылық тәрбие мектебінен тәлім алып өстік. 
Соның жемісі шығар, асыл мұраттарға ұмтылдық, 
несібелі нәтижесін көріп келеміз. 

– Сізде білімге құштарлық мектептен басталған 
сияқты...

– Иә. Қиынға қиналмаған оңайға ойланбайды. 
Әрине, білім қымбат, білу одан да қымбат. Осыны 
терең ұққан ұтылмайды. Бұл – әлемдік анықтама. Ал, 
енді мектепте қателікті қамшылайтын, жетістікті са-
ралайтын әдеп бар, сол негіз барды бағалауға бағдар 
берді. Шын білім шыңға шығарады. Алыстағы ауыл-
дан да атағы жер жарған азаматтар шыққан. Бүгінгі 
білім бәсекесінде де осы тенденция өзін дәлелдеді. 
Мен Б.Аралбаев атындағы №52 орта мектепті 
1974 жылы үздік бітіріп тұрып, сол уақыттың та-
лабы бойынша бір жыл ауылда еңбек етіп, Қазақ 
политехникалық институтына оқуға түстім. Дип
лом жұмысым Қазалы ауданы, Сарыбұлақ ауылын 
ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында жерасты 
суын анықтау еді, зерттеу қорытындысы өте жақсы 
деп бағаланды. Соның шарапатымен ҚР Мелиора-
ция және су шаруашылығы министрлігінің жолдама-
сына қол жеткіздім. Сөйтіп, облыстық мелиорация 
және су шаруашылығы басқармасына инженер болып 
жұмысқа қабылдандым.

– Бақсам,  сіздің бір басыңызға жеткілікті бақ 
бар. Атақтан да, қызметтен де, отбасынан да 
үлгі етер үрдіс аз емес. Мәселе марапатта емес, 
мақсатта. Мақсат алыстан көздейтін нысана 
секілді. 

– Әрине, аздыкөпті қызмет баспалдағынан өттік. 
Қатардағы инженерден мекеме басшысына жетудің 
өзі бір мақсат. Бұл жерде таңдаған мамандықты сүю 
мен жауапкершілігін көтерудің өз биігі бар.

– О баста су маманы болуға таңдау қалай түсті?
– Негізі елге, аймаққа белгілі Сабыр Арыстанбаев, 

Әскербек Мақұлбеков, Әбдіманап Құтжановтардай 
болуды армандадым. Оның үстіне ауылда судың 
қадірқасиетін сезініп өскен соң халықтың суға деген 
тапшылығын жоюды мақсат еттім. Мына өзбектің ең 
ұлы тілегі «арығыңнан су кетпесін» деген екен. Су – 
тіршіліктің көзі, нәрі. Тіпті, Сыр бойының өзі судың 
сырын ұқтырып тұрған жоқ па?

– Ер азамат үшін бүгін ерлік не?
– Ерлік – еңбекте, ғылымда. Еңбек еселенсе, 

ғылым ғаламат жетістікке жетсе, адамның өмір сүру 
сапасы артады, тіршілік тоқырауға түспейді.

– Адамға аса қажет қасиет?
– Қанағат. Сенім. Рухани тазалық. Қанағат еткен 

азды көпке жеткізеді. Сенім болашаққа жетелейді. 
Ал, рухани тазалық  адамның ішкі әлемін байытады, 
қоғамға құрметі өседі.

– Айда аяқ, жылда жілік жоқ деген, зымыраған 
заман ғой. Осы зымыраған уақытты үміт сүйрейді 
дегенге сенесіз бе?

– Жас өсемін деп үмітті,
Жалғыз көбейем деп үмітті
Жарлы байимын деп үмітті
Ауру жазылам деп үмітті
– Жөке, ел ағасысыз. Елдің құты неде?
– Бірлікте және табысты тірлікте. Еңбек еңсені де 

көтереді, тіршілікті де түзейді.
– Не жаман?
– Дарақыдан – сорақы, сұмпайыдан – тұрпайы, 

саңыраудан – меңіреу жаман.
– Өмірлік ұстанымыңыз?
– Өмірөзен өзексіз, өткелсіз болмайды. Әрбір 

кезеңнің ұмытылмас көрінісі бар. «Жасыңда бей-
нет бер, қартайғанда зейнет бер» дейтін ұғым тек-

ке айтылмаған. Арманшыл болдық, Қаратауға қарап 
өстік, тау биігіндей асуларды бағындыруды көздедік. 

«Сыпайылық – жан азығы, көрегендік – ой 
қазығы» деген емес пе, сәл нәрсені де сабырлылықпен 
қараған дұрыс ғой. Шындап кіріссең шешілмейтін 
мәселе жоқ. Әрине, оған аз тер төгілмейді. Оның 
үстіне «Аздың атасы бар, көптің батасы бар» демей 
ме, бабалар?! Ақылы көзінде, қасиеті сөзінде бо-
латын ұлт болмысы сөзді де дәл тауып айтқанына 
қайранмын.

– Досыңыз көп пе?
– Досқа баймын. Ел болған соң кемкетік бол-

май тұрмайды. Дос та солай. Күліп тұрып күңірентіп 
кететіндер болады. Қиындыққа қалдырмайтын сенім
ді азаматтар да аз емес.

– Енді жұмыс жайына оралайық. Қала көлемінде 
егістікті аяқсумен қамтамасыз ету барысын айтып 
берсеңіз.

– Негізгі қызмет – егістік пен халықтың бау
бақшасын аяқ сумен қамтамасыз ету десек, су 
арнасының жалпы ұзындығы 75,1 шақырымды 
құрайды. Бұл орайда 8044 гектар егістік бар, 
оның 4500 гектары күріштік. Былайша айтқанда, 
Қоғалыкөл ауылына дейінгі аралықты қамтып отыр-
мыз. Оң жаға магистральды каналы бойынша бірнеше 
канал қамтылады, сол сияқты Жаңарық, Сауран-
бай су жолы бар.  Мұнымен қоса Сырдария өзенінің 
қорғаныс бөгеті біздің құзырымызда. Ұзындығы – 
88,5 шақырым. 

– Биыл жоғарыдан мол су келді. Абырой болғанда, 
аса ауыр қауіп тудырмады.

– Бұл жерде облыс, қала әкімдерінің басты на-
зарда ұстап, судың қауіпсіздігін үнемі қадағалап, 
көмек жағынан барынша қолдағанын ерекше атағым 
келеді. Сол көмектің арқасында бұрынғы ескі арна-
лар аршылып, «Керкелмес», «1 Май», «Шолақ» ка-
налдары ашылды. Әрине, ауыр болды. Соңғы 4050 
жыл көлемінде мұндай мол су болмаған екен. Се-
кундына 1200 текше метр су деген қыстың қақаған 
кезінде болса, қауіп төндіруі мүмкін еді. Дер шағында 
дайындықтың жасалуы, алдын алуы төтенше жағдайға 
жеткізбеді.

Мол судың тиімділігі де орасан. Мысалы, Сол 
жағадағы «Жаңарық» арқылы 11 көлге, Оң жағадағы 
«Байқадам» каналымен бірнеше жылдан бері бар-
май тұрған шабындықтарға, көлдерге су барды. Сыр-
дария өзенінің қорғаныс бөгеті бойынша бірнеше 
мердігер жұмыс істеді, сондайақ өзіміздің техника, 
40қа тарта жұмысшықызметкерлер уақытпен санас
пай а раласты.

– Қалаға аяқсу жеткізуде өзекті мәселе бар. 
Оның шешілу жайы қалай?

– Біріншіден, қала күн санап кеңейіп, халық саны 
артып барады. Яғни, жаңа құрылыстар екпін алып 
келеді. Екіншіден, ескі су жолдарының кейбір ау-
дандары бітеліп немесе көміліп қалған. Жасыраты-
ны жоқ, осындай жағдай салдарынан қаланың 3540 
пайы зы ғана аяқсумен қамтамасыз етілген.

Осы қалыптасқан жағдайды түбегейлі шешу 
мақсатында қала әкімі қалалық бюджеттен 2013 
жылы жобалық сметаға 38 млн теңге қаржы бөліп, 
жобалық сметада құрылыс жұмысына 2,3 млрд 
теңге қажеттілігі туындады. Жоғарыдағы қаржыны 
қалалық, облыстық бюджеттен іске асыру өте 
қиын болғандықтан, аймақ басшысы тікелей арала-
сып, Ислам Даму банкі арқылы шешілу сатысында. 
Сондықтан қаланың аяқ су мәселесі де оң шешімін 
табады деген пікірдемін.

– Жаңашыл жұмыстар, өндіріске озық техноло
гия үлгісін қосу жаңалықтары бар ма?

– Бар. Республикада тұңғыш рет «Байқадам» 
су торабына автоматты су өлшегіш қондырғысы 
қойылды. Яғни, су пайдаланушыларға су берудің 
көлемін қондырғы өлшеп, электронды түрде бақылап 
отырады. Мұны тек біз емес, республиканың да көру 
мүмкіндігі бар. Қондырғыны Қырғызстан ғалымдары 
қойды, қаражаты ПРООН, Аралды құтқару қоры 
арқылы шешілді. Қазіргі таңда жоғарыдағы 
қондырғыларды басқа да су жүйелеріне орнату жо-
спарлануда.

– Жорабек Ибрагимұлы, іргелі іс көп болсын, 
жемісі елге жетсін. Сіздің алпыс деген арғымаққа 
мініп, үш перзенттен бес немере сүйген ата, төрт 
көзі түгел топқа төрелік айтар ел ағасы, халықтың 
сенімін арқалап, депутаттық мандатқа ие болуыңыз 
бір басыңызға берілген бақ деп бағалаймын. Енді су 
маманы ретінде бір тілек айтсаңыз...

– «Сырын ұқсаң, су да сөйлейді» деген 
бар. Біздің алдымызда үлкен мақсаттілек тұр. 
Өздеріңізге белгілі, облыстағы 238,6 мың суарма-
лы жердің 188,4 мың гектарын халықаралық қаржы 
ұйымдарының есебінен қалпына келтіру мәселесі 
тұр, осы бағдарламаны іске асыруға жұмыс жасасақ. 
Күміскеткен көлдер жүйесіне салынатын су қоймасы 
іске қосылып, ТайпақкөлҚандыарал көлдер жүйесін 
қалпына келтіру, «Қараөзек» арнасындағы су тоспала-
рын қалпына келтіре отырып, су жинау қабілеттілігін 
арттыру жобалары іске асырылса және апаттық 
жағдайдағы «Қызылорда» су торабының шлюзін 
қалпына келтіру жұмыстары іске қосылса, Қызылорда 
қаласының халқын толық аяқ сумен қамтамасыз ету 
жобасы іске асырылса деген тілегім бар. 

Осы бағытта барынша жұмыс жасаймыз деген 
пікірдемін. Өңір дамып, өмір өркендей берсін!

– Рахмет.
Сұхбаттасқан Қаныбек ӘБДУОВ.

Сырын ұқсаң,
су да сөйлейді

«Көп су келе жатыр» дегеннің әлегі басылып, дария сабасына түскен соң су мамандары туралы 
жазуды еске салғандай болды. Телефон соғып, хабардар еткенбіз,  Тасбөгетті бетке алып келеміз. 
Осында «ҚазСуШар» РМК Қызылорда филиалының «ҚызылордаСуШар» өндірістік учаскесінің қос 
қабатты еңселі кеңсесі бар.  Мекеме басшысы, облыстық мәслихат депутаты Жорабек Нұрым
бетовпен сұхбат жасау ниеттеміз. Істің адамы ғой, таң атпай су арналарын аралап, кабинетке 
бізбен ілесе кірді.

     

     

мерей

брифинг

Қоғамның дамуына кедергі келтіретін 
теріс және аса қауіпті құбылыстардың бірі 
– сыбайлас жемқорлық. Бұл күллі әлем болып 
күресетін дертке айналды. Оны жою мен ал-
дын алу – заман талабы. Мемлекет басшы-
сы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 
ауқымын нақты бағалап, осы қауіпті құбы-
лысқа қарсы іс-қимылды мемлекеттік саясат-
тың  маңызды стратегиялық басымдылығы 
ретінде белгілеп отыр.

Аймағымызда жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жүргізетін орган ның  жұмыс жоспарлары 
қай бағытта іске асырылып жат қанын об-
лыс тұрғындарына жеткізу мақсатында Сы-
байлас жем қорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық 
бюросының Қызылорда облысы бойынша 
депар таментінің басшысы Ә.Әшірбаевпен  
сұхбат тасудың сәті келген еді.
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денсаулық

Елбасының 5 институционалдық реформасының «100 нақты 
қадам – Қазақстан мемлекеттігін нығайтудың жаңа кезеңі» 
Жоспарының қабылдануы да осы сөзіміздің дәлелі.

Осы Ұлт Жоспарының 80,81,82-қадамдарында денсаулық 
саласы дамуының маңызды бағыттары айқындалып, медици-
налық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыру, халық 
денсаулығына ортақ  жауапкершілік және салауатты өмір сал-
тын қалыптастыруды насихаттау бағытындағы бастамалар нақ-
тыланды.  

Облыстың денсаулық сақтау саласында осы бағытта мақсатты 
істер атқарылуда. Мәселен, өткен жылы салаға бөлінген қаржы 
көлемі 32,9 млрд теңгені құрады. Былтыр республикалық бюд-
жет есебінен 14 нысан құрылысының жүргізілуіне қаржы бөлініп, 
нәтижесінде облыс орталығында 200 төсек-орынды балалар ауру-
ханасы, Жаңақорған ауданы Түгіскен ауылындағы дәрігерлік ам-
булаториясы пайдалануға берілді. Жалпы, денсаулық сақтау сала-
сына соңғы 6 жылда республикалық және облыстық бюджеттен 
қомақты қаражат бөлініп, 36 нысан пайдалануға берілген. 

Мұнан бөлек, былтыр маусым айынан бастап облыста 
офтальмохирургиялық орталық ашылып, аймақ тұрғындарына 
медициналық көмек көрсетуде. Оған жергілікті бюджеттен 90 
млн теңгеге жоғары диагностикалық құрал-жабдықтар алынып, 
алдыңғы жылмен салыстырғанда өткен жылы жасалған ота саны 
2 есеге өсті. Сонымен қатар, Арал, Қазалы, Қармақшы ауданда-

ры мен Байқоңыр қаласының тұрғындары үшін жол 
қатынасының ұзақтығы ескеріле отырып, елді 
мекендердегі тұрғындарға мамандандырылған 
көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында Қазалы теміржол ауруханасы ба-
засында 3-ші ауданаралық нейроинсульттық 
орталық ашылды. Ал, №3 қалалық емха-
на базасында инсультпен ауырған науқас-
тарға кеш оңалтуды жүргізу мақсатында 

нейрореабилитациялық орталық жұмыс  жасауда. 
Байқоңыр қаласында облыстық медициналық орта-

лықтың филиалы – қазақстандық медициналық ұйым 
ашылып, ел игілігіне қызмет етуде. Қалалық жедел жәрдем 

стансасына облыстық статус беріліп, аудандық жедел жәрдем 
бөлімдері біріктірілді.

Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде қан айналым 
жүйесінен өлім-жітім көрсеткіші 11,3 пайызға төмендеді. 

Емханаларда қатерлі ісік ауруларына көмек көрсетуді 
жетілдіру бойынша 1 деңгейдегі профилактикалық кабинет-

тер, яғни 32 мамандандырылған кабинет ашылды. Осы орайда 
қатерлі ісік ауруларынан өлім-жітім көрсеткішінің 19,7 пайызға 
төмендегенін айта кеткен жөн. 

Туберкулез бойынша аурушаңдық көрсеткіші 1,5 пайызға 
төмендеп, 100 мың тұрғынға шаққанда 18,7-ні құрап отырса, өлім 
деңгейі 78,9 пайызға төмендеген. 

Биылғы жылдың алғашқы тоқсанында ана өлімі тіркелмегені 
көңілге қуаныш ұялатады. Сол секілді сәби өлімі көрсеткіші 48,5 
пайызға азайған. 

Жалпы, облыс деңгейінде көрсетілетін жоғары маманданды-
рылған медициналық көмек көлемі жылдан жылға ұлғайып келеді. 
Осыған орай республикалық бюджеттен өткен жылы қосымша 
қаржы бөлініп, нәтижесінде жүрекке ашық ота жасау 20 пайызға, 
нейрохирургиялық оталар саны 27 пайызға, эндопротездеу 2 есе-
ге дейін өскен. 

Денсаулық сақтау мекемелерін заманауи техникалық құрал-
жабдықтармен жабдықтау жұмыстары да жақсы жолға қойылғанын 
айта кеткен абзал. Яғни, емдеу ұйымдарын медициналық техника-
мен қамтамасыз ету көрсеткіші 61 пайызға өсті. 

Саланы алға жетелейтін мықты мамандар екенін ескерсек, 
өңірдегі кадр тапшылығы мәселесін шешу мақсатында «Жоғары 
медициналық және фармацевтикалық мамандарды қайта даярлау, 
олардың біліктілігін арттырудың 2016-2018 жылдарға арналған 
3 жылдық жоспары» бекітілгені белгілі. Осыған орай кадрларды 
оқыту, қайта даярлау және біліктілігін жетілдіруге біршама қаржы 
бөлінсе, өткен жылы облысқа қажетті мамандарды резидентураға 
дайындау мақсатында облыс әкімінің гранты бөлінді. 

Жалпы, Сыр медицинасының тұрғындар саулығын сақтауда 
қол жеткізген жетістері мол-ақ. 

ЖЕТІСТІГІ МОЛ ЖЕТЕКШІ САЛА
Тәуелсіздік алғаннан бері республикада денсаулық сақтау саласы жылдамдықпен дамуда 

және осы саладағы реформалардың барлығы да Елбасы бастамасымен жүзеге асып келеді. 
Қазақстанның бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына енуінің негізгі шарттарының бірі – 
денсаулық саласының дамуы және халық денсаулығының жақсаруы болып табылады.

– Гүлнара Хамзақызы,  ме-
дицина қызметкерлерінің  кә сіби 
мерекесі құтты болсын. Әңгіме
мізді орталықтың басты мақ
саты, негізгі қызметінен бас
тасақ?
– Қызылорда облысы әкімдігінің 

01.04.2016 жылғы қаулысы бойын-
ша  75 жыл тарихы бар «Әйелдер 
консультациясы бар Қызылорда 
қалалық перинаталдық орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы 
мемлекеттік коммуналдық кәсіп-
орны  мен «Облыстық  перинаталдық  
орталығы» мемлекеттік  коммунал-
дық  қазыналық  кәсіпорны бірік-
тіру және қайта құру жолымен 
«Қы зылорда облысының денсаулық 
сақтау басқармасының «Облыстық 
перинаталдық орталығы» шаруа шы-
лық жүргізу құқығындағы мемле-
кеттік коммуналдық кәсіпорны  бо-
лып қайта құрылды. Қазірде 350 
төсек-орынға арналған Қызылорда 
облыстық перинаталдық орталығы 
жүкті, босанған әйелдерге және 
жаңа туылған нәрестелерге  стацио-
нарлық  медициналық көмек көр-
сететін III-деңгейлі мекеме бо-
лып есептелінеді. Орталықта 778  
қызметкер жұмыс  жасайды, со ның 
ішінде 121-і жоғары  меди циналық 
білімі бар ақ  халатты абзал жан – 
дәрігерлер қызмет атқа рады. Негізгі 
мақсаты – облыс кө лемінде әйелдер 
мен балаларға мамандандырылған 
арнайы стацио нарлық және кеңес 
беру-диаг нос тикалық көмек көрсету 
және қамтамасыз ету, ана мен 
сәби өлім-жітім көрсеткіштерін 
төмендету. Әйелдер мен жаңа 
туылған нәрес телерге медициналық 
көмекті неонатология, анестезиоло-
гия және реаниматология, акушерия 
және гинекология мамандықтары 
бойынша көрсетеді. Облыстағы 
ана мен балаға көмек көрсететін ем-
деу-алдын алу ұйымдарының  ішін-
дегі емдеу-сауықтыру және ұйым-
дастыру-методикалық бағыттағы ең 
ірі үйлестіруші ұйым. Барлық аудан-
дардағы мекемелердің па циент-
теріне, жүкті әйелдер мен нә рес те-
лерге санавиация арқылы, телеме-
дицина және телефон арқылы көмек 
көрсетілу жолға қойылған.

– Орталықта көрсетілетін 
медициналық қызмет түрлерін 
атап айтыңызшы?
– Әрине. Орталықта көрсетілетін 

медициналық қызмет түрлеріне 
ауру ларға мамандандырылған ста-
цио нарлық және кеңес беру-диаг-
ностикалық көмек көрсету жатады. 
Ересектерге стационарлық меди-
циналық көмек мынадай маман-
дықтар бойынша көрсетіледі: анес-
тезиология және  реаниматология, 
акушерлік және гинекология, ем 
дәмтану, терапия, физиотерапия, 
гинекология. Ал, нәрестелерге ста-
ционарлық медициналық көмек не-
онатология, неонаталды хирур-
гия және реаниматология бойынша 
көрсетіледі. Диагностикаға келсек, 
жалпы клиникалық, биохимиялық, 
иммунологиялық зерттеулер және 
бак те риологиялық, цитологиялық 
зерт  теулер, ультрадыбыстық, функ-

ционалдық, эндоскопиялық, рент-
гено логиялық зертханалар бар. 
Сондай-ақ, науқастарды қазіргі за-
манға сай емдеу және диагностика 
құралдары мен әдістерін енгізу де 
бас ты бағытымыз.

– Ана мен бала орталығының 
тарихына қысқаша тоқталып 
өтсеңіз...

– Біздің облыстық перинаталдық 
орталығының тарихы әріден бас-
та  лады. Атап айтқанда,  1939 
жылы 15 төсектік  перзентхана 
 ашыл ды. 1962 жылы  перзентхана 
75 төсекке кеңейтілді. Ал 1970 
жылы 150 төсектік облыстық аку-
шер-гинекологиялық аурухана бол-
ды. Онан соң 1983 жылы перзент-
хана құрамынан 6 төсектік реанима-
ция бөлімі ұйымдастырылды.  1985 
жылы облыстық перзентхана 150-
ден 250 төсекке дейін көбейтілсе, 
1987 жылы облыс бойынша акушер-
ги некология сала сында алғашқы 
рет ультрады быспен зерттеу 
 пер  зентханада ашылған болатын. 
Осы лайша перзентхана заманауи 
дамудың жолына түсті. 1995 жылы 
«Тек қана ана сүтімен қоректендіру» 
және «Ана мен нәрестенің үнемі 
бірге болуы» бағдарламасы енгі-
зілді. Осындай жұмыстардың нәти-
жесінде 1998 жылы перзентха-
на Бүкілдүниежүзілік денсаулық  
сақтау ұйымы және ЮНИСЕФ-
тен «Бұл медициналық мекеме 
сәбиге тек жақсылық тілейтін, ана 
сүтімен қоректендірудің он түрлі 
принциптерін іс жүзіне асырған 
аурухана екені мойындалған» 
атты сертификатқа ие болды. Ал, 
2000 және 2005 жылдары    негізгі 
көрсеткіштер бойынша «Ең үз дік ме-
кеме» атанғандық, бұл  ат қарылған 
ауқымды жұмыстардың оң нәтижесі 

екені анық. 2007 жылы Халықаралық 
стандартқа көшу басталды. 

– Халықаралық стандартқа 
көшу басталды дедіңіз,  демек, 
ана мен бала денсаулығын 
сақтауда жаңа әдістәсілдер, 
түрлі технологиялар енгізіліп, 
сол бойынша жұмыстар жаса-
луда ғой?
– Иә, халықаралық стандартқа 

сәйкес көптеген әдіс-тәсілдер енгі-
зіліп, жаңа технологиялар қолда-
нылуда. Мәселен, жүктілікті жүр-
гізу және емдеу  тактикасын да 
халықаралық стандартқа  сәй кес 
бір шама тиімді технологиялар ен-
гі зілді. Атап айтқанда, «Ана қа уіп -
сіздігі» ережелері енгізіліп, бо са-
нушыларға үй жағдайына  жа қын 
жағдай жасалды. Барлығы 24 жеке 
босану бөлмелері ұйымдас тыры-
лып, жұмыс жасауда. Сонымен 
бірге, серіктестік әдіспен босан-
дыру кеңінен жүргізілуде. Жаңа 
туылған нәрестелердің «жылулық 
тізбегін сақтау» үшін туа салысымен 
нәрестені анасының немесе әкесінің 
кеудесіне жатқызу, яғни, «кенгу-
ру әдісі», ана мен нәрестенің бірге 
болуы, ана сүтімен қоректендіру 
секілді әдістер кеңінен қолданылуда. 

Сондай-ақ, бір реттік қолданатын 
бұйымдармен, жөргектермен 100% 
қамтамасыз етілді, ИФА зертхана-
сы ашылды. Медициналық көмектің 
сапалылығын қамтамасыз ететін іш кі 
аудит қызметі өз нәтижесін беруде.

Атап айтатын бір нәрсе, 2008 
жылы Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы ұсынған жаңа стан  дарт 
бойынша тірі  туылу критерийлері ау-
ысты, яғни, 500 грамдық нәрестелерді 
күтіп-бағу. Бұл дегеніміз, түсік емес, 
500 грамдық тірі туылған нәрестелер 
болып саналады. Ана мен бала 
өміріне  жа уап кершілікпен  қарайтын 
ОПО қызметкерлері 17 қараша 2016  
жылы – Шала  туылған  балалар-
дың халықаралық күнін атап  өтті. 
Халықаралық МедИКОС орталы-
ғының қолдауымен  дәрігер  аку-
шер-гинекологтар мен неонатолог-
тар  арасында «Босану залында  жаңа  
туылған  нәрестелерге  бірінші көмек 
көрсету» тақырыбында  се ми нар-
тренинг өткізілді. Мерзі мінен  бұрын  
өмірге   келген  500-1500 грамм 
салмақпен туылған нәрестелерді 
өмірге бейімдеу де  жолға  қойылды. 
Осы орайда нәрестелер реанимация-
сы 2008 жылдан бастап  дер бес бөлім 
болып ашылса, доппле рография 
және нейросонография (бас миы 
УДЗ) кабинеттері жасақталды. 
Нәрестелер хирургия  сы 2014 жылдан  
бастап ашылып, әрі қарай осы сала-
ны дамыту жолында дәрігерлер бри-
гадасы Санкт-Петербург қаласында 
біліктілігін арттырды. УЗИ бойын-
ша туа біткен ақауларға перенатал-
ды скрининг орталықтандырылды. 
Дәрігерлер біліктілігін артты-
ру мақсатында Израиль еліне ба-
рып келді. 2011 жылы гинекология 
бөлімшесі  ашылды, 2016 жылы шілде 
айында 5 төсек тік жасөспірім гине-
кологиясы құрылды. Жасөспірімдер 
гинекологы  ретінде  дәрігер  акушер-
гине колог А.Жанәбіл  жұмыс  
атқаруда. Одан бөлек, медико-
генетикалық орталығы 2015 жылы 
облыстық  перинаталдық орталығы  
құрамына кіргізілді. Стоматолог, 
 психолог кабинеті 2015 жылдан  бас-
тап ашы лып, жұмыс жүргізілуде. 
Ал өткен жылы қабылдау  бөлімін-
де жос парлы  және  шұғыл  күзет-
тер бөлектендірілді. Шұғыл  ме-
ди   ци налық көмек көрсетуге  
ке  ректі барлық жабдықтармен 
жаб   дықталды. 16 қосымша   же ке 
босану бөлмелері  жасақталып, фи-
зио логиялық босануды  жүргізуге  9 
орта  буын  қызметкері (акушерлерді) 
үйретілді, жыл  соңына  дейін 4 аку-
шер  үйретіледі. Ауыр  жағдайда  
босанған нәрестелерге алғашқы  не-
онаталды көмек көрсету  мақса тында   
2, 3-ші қабаттағы  босану бө лі-
мінде «Нәрестенің жағдайын тұрақ-
тандыру  бөлмелері»  ашылды. Боса-
ну  бөлімінде   оқытылған  дәрі герлер 
мен орта буын  қызмет керлерінен 
құрылған нәрестелердің  жансақтау 
тобы жұмыс жасайды. Орталықта 
лапа ро скопиялық ота  жасалады. 
2013 жылы нәрестелердің  есту қабі-
летін анықтауға арналған аудио-
метрия кабинеті ашылып, қызмет 
көрсетуде.

Әр кезде өз қызметтерін адал 
атқаратын орталық ұжымы аймақ та 
жақсы көрсеткіштерге жетіп, 2000, 
2005 және 2011 жылдары облыс бой-
ынша «Жылдың ең үздік мекемесі» 
атанды. Тәуелсіз Ұлттық бизнес-
рейтингтің қоры тындысы бойын-
ша біздің мекеме республикадағы 
ірі мекемелердің алдыңғы қатарында 
болып, эконо микалық іскерлігі бой-
ынша «2014  жылғы  мемлекеттік 
кәсіпорын» ата ғына ие болды.                        

– Әңгімеңізге рахмет. 

Сұхбаттасқан 
Айнұр БАТТАЛОВА.

АНА МЕН БАЛА 
ОРТАЛЫҒЫ – 
ШАТТЫҚ МЕКЕНІ

«100 аурухана, 100 мектеп» Мемлекеттік бағдар ла
масы аясында салынған Облыстық перинаталдық орта
лығы аймақтағы ана мен балаға мамандандырылған меди
циналық көмек көрсететін бірденбір мекеме.  Медицина 
қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында аталған 
ұйымның тыныстіршілігін білу мақсатында орталық бас 
дәрігері Гүлнара Жұмашевамен сұхбаттасқан едік.

Аудан орталығынан шалғай 
жатқан Жаңақұрылыс ауы-

лы тұр ғындарының құрмет-
қошеметіне бөленіп жүрген еңбек 

 адамдары жетерлік. Солардың 
бірі – ауыл дық фельдшерлік-
акушерлік пункт тің акушері 

Күнқияш Қуанышбаева. 
Қашанда өзінің қарапайым 

қалпынан айнымайтын, бітім-
болмысында кісілігі мен кішілігі, 

мейірім-шапағаты төгіліп 
тұратын Күнқияшты ел «қолы 

құтты кіндік шеше» деп атайды.

Бүгінгі таңдағы өзекті сала ана 
мен бала проблемасы, міне, осы са-
лада ол моральдық-этикалық талап-
тарды сақтап, өзінің кәсіби деңгейін 
ұдайы жетілдіріп келе жатқанына 
36 жылдан астам уақыт болыпты. 
Әрине, бұл аз уақыт емес. Аурудың 
жасқа да, кәріге де қарамай ұрымтал 
соға беретіні ақиқат. Денің сау-
да төрт жағың түгел көрінгенімен, 
сырқатың жаныңа батқанда кең 
дүние тарылып жүре береді. 
Ауырғанда шипа іздеп, өзіңе қолдау 
көрсетуін сұрап, өміріңе араша-
шы іздеп дәрігерге сүйенесің. Міне, 
осындайда жоғарыда айтқанымдай, 
мен акушермін деп тұрмай өзінің 
мол тәжірибесіне сүйене отырып, 
науқастарға көмек беріп, алғысына 
бөленіп келеді.

1961 жылы Арал ауданының 
Жаңа құрылыс елді мекенінде өмір 
есігін ашқан Күнқияш №74 «Ақбө-
гет» қазақ орта мектебінен білім 
алды. Кейін Қызылорда қала-
сындағы медициналық училищесіне 
түсіп, акушер мамандығын алып 
шығады. Еңбек жолын Қазалы ау-
даны, К.Маркс совхозынан бастай-

ды. «Жас келсе іске» деген емес 
пе, өз ісіне білек сыбана кіріскен 
Күнқияш көп ұзамай, өзінің жақсы 
маман екендігін көпшілікке таныт-
ты. Өмірге келген талай сәбидің 
кіндік шешесі атанды. 1987 жылы 
отбасын құрып, Жаңақұрылыстағы 
дәрігерлік емханаға акушер бо-
лып ауысты. Өз мамандығын жете 
білетін Күнқияш Елшекенқызы бұл 
жерде де өз ісінің маманы екендігін 
дәлелдейді.

– Осы Жаңақұрылысқа келген-
нен кейін көп ұзамай Алтынтапқан 
деген жерден малшының әйелі 
толғатып жатыр деген хабар түсті. 
Жер лайсаң, жедел жәрдем машина-
сы жүре алмайды. Совхоз директо-
ры Тілеуов Құлмырзадан жаңа Бело-
русь тракторын алып, 25 шақырым 
жерде орналасқан Алтынтапқан 
учаскесіне тарттық. Жол батпақ, 
трактор әрлі-берлі толықсып, шаққа 
жүріп келеді. Тракторист те қара 

терге түсті. Әйелдің жағдайын 
тексеріп, уколын салып, қолдан кел-
ген көмекті жасап қайттық.

Осылай бірнеше жүздеген сәби-
дің кіндік шешесі атандым, кіндік 
балаларымның алды үйлі-баранды, 
«апай мінезім сізге тартқан» дейді 
кездескен жерде. «Апай, сіз менің 
кіндік шешемсіз, апам сізді ай-
тып отыратын» деп жатады. Әрине, 
мұндай кезде бір жасап қалам, 
өмірің ұзақ болсын деймін. Жүкті 
әйелдерді уақытылы есепке алу,  
олардың аман-есен босануы, әртүрлі 
аурулардан сақтанудың алдын 
алу шараларын күнделікті жүргізу 
менің төл міндетім деп білемін. 
Мен акушермін, тек әйелдермен ай-
налысамын деп отырмаймын, ауыл 
тұрғындарының шақыруы бойын-
ша әртүрлі науқастарға қолымнан 
келгенше көмек көрсетемін. Жақсы 
маман қай кезде де қадірлі, – дейді 
Күнқияш Қуанышбаева.

Құдай қосқан жары Бекмыр-
за Қожасов екеуі өмірге 3 бала 
әкеліп, ұлдарын ұяға, қызын қияға 
қондырып, үлгілі отбасы болып 
отыр.

Күнқияш Елшекенқызының ел-
халық алдындағы еңбегі де ескерусіз 
қалған жоқ. Оның «Нұр Отан» 
партиясының облыстық, аудандық 
денсаулық сақтау бөлімінен ал-
ған алғыстары мен марапаттары 
жетерлік. Ауылдағы игі істер мен 
халыққа қалтқысыз қызмет жасап 
жүрген жайсаң жандардың жақ-
сылығын айту міндетім деп білемін.

Сердалы ШАЛБАЕВ,
Жаңақұрылыс ауылдық 

ардагерлер кеңесінің төрағасы.
Арал ауданы.

Елбасы дәстүрлі  Жолдауларында 
халық денсаулығын жақсартуға баса 
көңіл бөліп келеді. Еліміздегі меди-
ци наны соңғы технологиялық құрыл-
ғылармен жабдықтау да жолға қойылған. 
Бұл салада да атқарылған жұмыс пен 
жетістік жетерлік. Оқу бітіріп кел-
ген жас мамандарға жағдай жасалы-
нып, тәжірибелі дәрігерлердің еңбегінің 
бағалануы да назардан тыс қалған емес. 
Оларға деген ел-жұрттың ықылас-пейілі 
де ерекше. Халық та өзінің көңілінен 
шыққан денсаулық сақшыларына «Ақ 
халатты абзал жан», «Адам жанының 
арашасы» деген жоғары баға берген.

Дәл осындай жұртшылықтың сенім үдесінен 
шыққан қазалылық дәрігердің бірі – Көбек Наршаба-
ев. Нар көтермес сенім жүгін арқалап жүрген білікті 
дәрігерді ауданда білмейтін жан кемде-кем. Денсаулық 
саласына 33 жыл ғұмырын арнаған абзал азамат 
қазалылықтардың сүйікті дәрігері. 

Ақтөбе мемлекеттік медицина университетін «емдеу 
ісі» бойынша тамамдаған оның еңбек жолы сан қилы. 
Қызмет баспалдағын Қызылорда қаласындағы облыстық 
ауруханадан бастап, Қармақшыда жалғастырған. Еліміз 
тәуелсіздікке қол жеткізген уақытта кіндік қаны тамған 
Қазалы ауданындағы аурухананың хирургия бөлімінің 
меңгерушісі қызметіне келген. 

Қай кезде де дәрігерлердің арқалар аманаты ауыр 
екендігі рас. Әсіресе, бөгде бір жанның тағдыры 
қолында тұратын хирургтардыкі тіптен қиын. Үздіксіз 
біліміңді жетілдіріп, толықтырып отыруға тура келеді. 
Осы орайда, кейіпкеріміз Астана, Алматы, Иркутск, 
Павлодар, Ақтөбе қалаларының іргелі институттарында 
уролог, хирург, МСГО тақырыптары бойынша білімін 
жетілдірген. Ол жасаған көптеген сәтті отаны осынау 
білімінің нәтижесі деуге толық негіз бар. 

«Ердің атын еңбек шығарады» де-
ген тәмсіл бекер айтылмаса керек. Көбек 
Әбдібақыұлының көп жылғы төккен 
тері мен ел-халыққа жасаған еңбегі 
ескеріліп, түрлі дәрежедегі дипломдар-
мен марапатталған. Оның ішін  де, ау-
дан, облыс, әкімдерінің «Алғыс хат-
тарын», денсаулық сақтау саласының 
мадақтамаларын иеленген. Сондай-ақ, 
«КСРО санитарлық қорғаныс үздігі» 
төсбелгісінің, төрт рет аудандық, бір 
рет облыстық «Үздік дәрігер» атағының 
иегері. Мұнымен қатар, 2012 жылы 
«Қазалы ауданының құрметті азама-
ты» атағы берілген. Бірақ, аталған 

марапаттың барлығынан да Көбекең үшін ең жоғарғы 
шен халықтың батасы, алдына келген науқастың риясыз 
ризашылығы екендігі сөзсіз. 

Жалпы, Көбек Наршабаевтың отбасын дәрігерлер 
династиясы деуге болады. «Атадан ұл туса игі, ата жо-
лын қуса игі» демекші, үлкен ұлы Бақытжан Қазалы 
аудандық орталық ауруханасында хирург болса, қызы 
Раушан Жалағаш аудандық орталық ауруханасының 
терапевті. Тіпті, келіні Ботакөз де Қазалыдағы ауру-
ханада дәрігер-статист қызметінде. Ал, шаңырағының 
кенжесі Ербақыт болса, М.Оспанов атындағы медици-
на университетінің 7-курс студенті. Болашағынан үміт 
күттіретін дәрігер. 

Иә, Қазалы тұрғындарының құрметіне бөленіп 
жүрген Көбек Наршабаев отбасында жары Жансұлу 
екеуі төрт бала тәрбиелеп өсірген ардақты әке, атпал 
азамат. 

Оның жұртқа жасаған қызметінің кім-кімге болма-
сын лайық үлгі екендігі айқын. 

Есет ТАБЫНБАЕВ.

ҚОЛЫ АЛТЫН ХИРУРГ

АЛҒЫС АЛҒАН АРЫМАС

Медицина саласында қырық жылдан астам жұмыс 
істеген ғұмырымның тең жартысына жуығы облыстық 
денсаулық сақтау басқармасында өтті. Онда мен кад-
рлар бөлімін басқардым. Денсаулық сақтау саласын 
оның бірінші басшысыз көзге елестету мүмкін емес. 
Бұл сәтте ойға алғаш оралары – Сыр медицинасының 
тарихында аталған саланы тура отыз жыл басқарған 
София Мақашева. Оның қажырлы жұмысының нәти-
жесінде облыс ауруханаларындағы төсек саны 6,5 
есе, дәрігерлер саны 14 есе, орта буын медицина 
қызметкерлерінің саны 4,5 есе өссе, медициналық бе-
кеттер саны 76-дан 290-ға, аурухана саны 32-ден 82-ге 
көбейді. Оның тікелей ықпалымен Арал, Қазалы және 
Қармақшы аудандарынан медициналық оқу орындары-
на абитуриенттерді конкурстан тыс қабылдау жүзеге 
асты. Соның нәтижесінде ауылдық елді мекендерді қат 
дәрігерлермен қамтамасыз етуге қол жетті. Апамыздың 
мағыналы өмірін оның шәкірті Тұрғанбай Маханов 
«Әйел бақыты» атты кітапта толығымен баяндаған. 

Одан кейін басқарманы он екі жыл басқарған Ер-
нияз Омаровпен бірге қызметтес болдым. Ерағаның 
басшылық кезінде де облыстың денсаулық саласында 
іргелі оңды өзгерістер орын алды. Ең бастыларын ай-

тар болсам, ана мен бала денсаулығын сақтауға ерекше 
көңіл бөлінді. Балалар ауруханасының төсек саны 250-ге 
жетіп, толық мамандандырылды. Ана мен балаға арнайы 
реанимациялық-анестезиялық көмек ұйымдастырылды. 
Арал теңізінің тартылуынан туындаған экологиялық 
мәселелер бойынша медициналық зерттеу алғаш рет 
қолға алынды, облыстық кеңес беру-диагностикалық 
орталығы іске қосылды.

Өткен ғасырдың 90-шы жылдары басқарманы 
басқарған Тұрғанбай Махановтың облыс медицина-
сына қосқан үлесі зор. Оның тікелей араласуымен 
облыстық кеңес беру-диагностикалық орталығы мен 
облыстық медициналық орталық салынып, олар бүгінде 
облыс халқының денсаулығын сақтауға зор шапағатын 
тигізуде. 

Басқармаға кейін басшылық еткен Бақыт Исмағам-
бетовтың, Дамир Дәулетбаевтың, Марат Абдуллаевтың 
және Болатбек Баймахановтың кезінде де облыстық 
денсаулық сақтау саласында оңды жаңалықтар орын 

алды. Басқармаға екінші рет басшылық етіп отырған 
Ақмарал Әлназарованың да көптеген игі істерге мұрын-
дық болып жүргені баршаға аян. 

Ең бір айта кетерлігі, кезінде терапия саласының 
бас маманы Әділ Ізтілеуұлы, басқарманың бас хирур-
гы Сағымбай Құлсартов, бас акушер-гинеколог Би-
бажар Қалымбетова мен бас педиатр Мұхтар Беи-
совтер ғылыми атақтары болмаса да, өмірден түйген 
мол тәжірибесіне және еңбекқорлығы мен күнделікті 
ізденістеріне байланысты кез келген профессорға тең 
білімдерімен есте қалды. Басқармада бірге қызметтес 
болған Амангелді Мықтыбаевтың да адамгершілігі, 
жұмысқа тиянақтылығы басым болатын.

 Бұл мақаланы жазудағы мақсат – «елу жылда ел 
жаңа...» демекші, медицина қызметкерлерінің кәсіби 
мерекесі қарсаңында облыстың денсаулық сақтау сала-
сында өзіндік ізі бар азаматтардың есімдерін кейінгіге 
таныстыру, «өткенсіз бүгін жоқ» демей ме, ендеше 
есімдегілерді көпшілікпен бөліссем деген игі ниет еді.    

               
Еркебай АЯПОВ,

медицина ардагері.

Өткен күнде белгі бар

БӘРІ ДЕ ЕСТЕ

Бетті дайындаған Айнұр БАТТАЛОВА.



Мұсылман қауымы үшін киелі 
Мекке – мінәжат мекені саналаты-
ны белгілі. Өйткені, жүздеген жыл-
дар бойы төрткүл әлемнің түкпір-

түкпірінен сан миллиондаған адам дар 
легі бір  толастамауына қа ра ғанда мұнда 
бір құдірет бар ғой деп ойлаймын. Осы-
нау қасиетті Құран кәрім түскен өңірге 
біздің ата-бабаларымыз да зиярат етуді 
армандаған болар. Осындай арман 
Алланың рақымымен бізге де бұйырды.

Біз – деп отырғаным, отба сы-
мыздың ұйтқысы Әбдіразаққызы Сұлу 
мен еліміздің Еңбек және әлеуметтік 
даму министрлігінде бас сарапшы бо-
лып қызмет жасайтын ортаншы қызым 
Дарья үшеуміз. Осы үкілі үмітіміздің 
ата-анама перзенттік парызым деген 
ұйғарымымен қасиетті Шағбан айының 
алғашқы онкүндігінде құлшылық қала-
сына умра (кіші) қажылыққа барудың 
сәті түсті. Жұбайым Сұлуға 2015 
жылғы қасиетті Құрбан айт мейрамын-
да асыл дініміз өсіп-өркендеген өңірде 
үлкен қажылық парызын өтеу нәсіп 
болған еді.

Алматы қаласындағы «Hicmet 
Travel KAZAKHZTAN» ком па   ния  сы-
ның  ұйымдастыруымен елуден астам 
отандасымыз сәуір айының 29-ы күні 
жолға шықтық. «TURKISH AIRLINES» 
ком па ниясының біз мінген жүз елу 
адамдық әуе кемесі Ыстамбұл қаласын 
бағытқа алып Алматы әуежайынан 
таңғы сағат алтыда көкке көтерілді. 
Межелі жерімізге тура алты сағат 
ұштық. Ыстамбұл әуежайында екі 
сағат болған біздер ихрамға ендік. 
Одан әрі сапарымыз Жидда қаласында 
жалғасты.

Миқат аймағына  келгенде 
 бү кіл қажылар тәлбия айтады екен. 
Ер адамдар оны дауыстап айтса, 
әйелдер қауымы іштей қайталап оты-
ратын көрінеді. Осы дәстүр түрік 
компаниясының алып лайнері Сауд 
Арабиясының Жидда қаласына қон-
ғанша төрт сағаттан астам бір толас-
тамады. Тәлбия айту – қажылық 
ғибадаттың басталғанын білдіреді де-
сек, діні бір болғанымен, тілі, ділі, 
түрі бөлек, қажылар оны жүрекпен 
айтып келеді. Тәлбияның уақыты – 
умра кезінде ихрам кигеннен бастап, 
Қағбаны көргенге дейін айтылады екен.

Түркия мен Сауд Арабиясының 
уақыты біздің уақытымыздан үш сағат 
кейін болғандықтан әуе кемесі Жид-
да әуежайына шақырайған түс қайта 
қонды. Ұшақтан түскенде тынысты та-
рылтатындай ыстық леп соғып тұрды. 
Адам қарасы тым көп болғандықтан, 
әуежайдың іші тіпті қапырық боп 
шықты. Қырық градустан асып тұрған 
топырақта құжаттық тексерулерден 
өтіп, екінті намазын оқып болғаннан 
кейін қазақстандық қажыларға бө-
лінген автобуспен Мекке қаласын 
бетке алдық. Екі қаланың арасы жүз 
шақырым шамасында екен.

Адам ата мен Хауа анамыздың 
тәубесі қабыл болған айтулы ай мақ қа 
қас қарая жеткен біздер «Доган Пла-
за» қонақ үйіне жылдамдата орнала-
сып, заттарымызды қалдырдық та, то-
бымызбен әл-Харам мешітіне жеттік. 
Жаратушы иеміздің жер бетіндегі ең 
алғашқы үйі – Қасиетті Қағбаны жеті 
рет айналып Алланы еске алдық, тау-
ап етіп, екі бас намаз оқыдық. Осылай-
ша Раббымнан жарылқау тіледік. Со-
дан соң Сафа мән Мәруа төбелерінің 
арасына жеті рет сағи жасап, жүріп 
өттік. Әр төбенің басына барған сай-
ын дұға оқып, тілек тілеп отырдық. 
Мұның бәрі айтуға оңай амалдар деп 
ойласаңыз, қатты қателесесіз. Осының 
бәрін санаңды сілкіп, жүрегіңді езіп, 
тілің күрмеліп, буының босап, көзіңе 
жас ала жүріп орындағанда өзіңді ауа -
да бейнебір ұшып жүргендей жеңіл 
сезінесің. Бір сәт жалған дүниенің 
бүкіл ауыртпалығын ұмытасың. Ада-
ми тіршілігіңде біліп те, білмей де 
істеген қате-күнәларың үшін кешірім 
сұрайсың, ақыретке ұмтыласың. 
Мәңгілік өмірді мәнді де мазмұнды 
етуге сай сауап жинауға тырысасың. 
Өйткені, сен өзіңді жаратқан құдіреті 
күшті Алланың алдында тұрсың, 
оның сынағынан өтудесің. Сондықтан 
пендесін кешіру һәм жарылқау – бір 
Алланың ғана құзырында екеніне 
еріксіз мойын ұсынасың.

Тауап жасап болғаннан кейін 
шаш алдырып, ихрамнан шықтық. 
Ер адамдар шаштарын жұқартып не 
тықырлатып алдырса, әйелдер қауымы 
шаштарының ұштарын ғана қияды 

екен. Бұл – кіші қажылық өтелді де-
ген сөз. Алланың үйінен шығып 
тұрағымызға жеткенімізде мінәжат 
мекеніндегі алғашқы таңымыз да атып 
қалған еді. Бір атап өтерлігі, мешіт пен 
қонақ үй арасы он шақты шақырымдай 
десек, осы аралықта автобус тәулік 
бойы қызмет жасап тұрды. Автобус 
салоны толсын-толмасын белгіленген 
кесте бойынша жүре береді. Мешіт 
алаңында сап түзеген автобустарды 
қызығушылық танытып санап шыққан 
едім, тура отыз қатар екен. Сонда 
қажылар қауымы осынша қонақ үйге 
орналасқан болып шығады.

Күнделікті намазды мүмкін дігінше 
қасиетті Қағба орналасқан әйгілі әл-
Харам мешітінде оқуға тырыстық. 
Себебі, онда оқылған әрбір намаздың 
сауабы басқа ме шіттерде оқылған 
намаздардың сауабынан жүз мың есе 
көп болса, осы аумақта жасалған сауап 
та, күнә да сонша еселенетін көрінеді. 
Сондықтан әрбір адам жанындағыларға 
жақсылық жасау ға бейім тұрады 
екен. Бір-біріне нан, құрма, су, ба-
нан ұсы нып жат қандарды көресің. 
Тіпті ыс тықтап келе жатқандардың 
бе тіне су бүркушілерді бай қайсың. 
Қайыршыларға садақа үлес ті ру ші-
лер де жетерлік. Осылайша олар сауап 
жинауға тырысады.

Сауап дегеннен шығады. Мына 
қызықты қараңыз. Сафа дөңінде өмірлік 
серігім екеуміз дұға жасап, Мәруаға 
қарай сағи жасап кетіп қалғанбыз ғой. 
Соңымыздан қуып жеткен әйел тілін 
түсінбесек те ымдап бір нәрсені ай-
тып жатты. Сөйтсек, жұбайым Сұлу 
сөмкесінен бет орамалын алған кезде 
әмияны түсіп қалыпты. Міне, жүрегінде 
иманы бар адамдардың адалдығы осын-
дай болса керек. Жалпы, осы киелі 
топырақта алдыңда ат басындай алтын 
жатса да алуға тыйым салынған. Бұл – 
аймақ тұрғындары үшін де, қажылар 
үшін де бұлжымас шариғат заңы. Оны 
орындауға Мекке мен Мәдина халқы 
бейіл екендігіне көз жеткіздік. Ал, Алла 
жолында құлшылық етушілердің ары 
ондай оғаштыққа апармасы анық.

Сәрсенбінің сәтінде Арафат тауы-
на шығып, зиярат жасадық. Арафат 
негізінде жердің аты. Сол жерде Рах-
ма деп аталатын төбе бар. Сол төбе 
Арафат тауы аталып кеткен. Мекке-
де сонымен бірге айбары –  асқақ, 
еңсесі – биік, тарихы – терең Нұр тауы 
бар. Адамзаттың асылы Мұхаммед 
пайғамбарымызға (с.ғ.у.) ең алғашқы 
«оқы» деген уахи келген Хира үңгірі 
осы тауда орналасқан. Бірақ еңселі 
тауға шығуға шамамыз келмейтіндіктен 
әрі уақыт тарлығына байланысты тобы-
мызбен етекте тұрып тауап жасадық. 
Айша анамыздың мешітінде бо-
лып, Бәдір шайқасында шейіт болған 
сахабалардың қабірстанына зиярат 
жасалды. Сол сәрсенбінің кешінде  
мешітке түнеп, таң атқанша Раббымыз-
ды еске алып, Пайғамбарға салауат ай-
тып, дұға тіледік.

Мінәжат мекенінде болған же тінші 
күнімізде әйгілі әл-Харам мешітіндегі 
жұма намазға қатысып, Алла үйінде 
тағы да еліміз, жеріміз, халқымыз, 
Ота нымыз, отбасымыз, бала-шағамыз, 
сондай-ақ ағайын-туыс, дос-жаран, 
құрбы-құрдас, әріп тестер үшін дұға 
тіледік. Қа сиетті Қағбамен қоштасу та-
уабын жасадық. 

Әлемдегі әйгілі де еңселі мешіт-
тің ішін былай қойғанда, сыртын-
да да намазға жығылушылардан аяқ 
алып жүре алмайсыз. Азан айтылысы-
мен жайнамаздарын жайып жіберіп, 
сап түзеген қарақұрым халық. Бұрын 
ақпараттардан үлкен қажылыққа 5-6 
миллион адам барыпты дегенді еститін 
едік. Бұл жолы көзбен көрдім ғой. Алла 
үйіндегі құлшылық жасаушы жамағат 
екі миллионға жетіп жығылады десем, 
жаңылыспайтын шығармын. Гидіміз 

Біржан қажы Дүмбіров ұйымдастыру 
жұмыстарынан қолы босамағандықтан, 
тобы мызға көбінесе жетекшілік жа-
саған «Қазақстан қажылар қауым дас -
тығы» Оңтүстік Қазақстан об  лыстық 
филиалының төрағасы, «Ықылас» 
қоғамдық бірлестігі мен «Руха-
ни қазына» газетінің бас директо-
ры, Қазақстан Журналис тер одағының 
мүшесі Қалиолла қажы Айхожаұлынан 
сұрағанымда, қасиетті Рамазан айын-
да зиярат етушілер бұдан да екі есе 
көбейеді деген жауап алдым. Әсіресе, 
түрік ағайындарға риза болдым. Қарсы 
ұшырасқан он адамның сегізі түріктің 
еркегі мен әйелі деуге болады. Тіпті 
құндақтаулы сәбилерін көтерген, мек-
теп жасындағы жет кіншектерін же-
тектеген жас жұбайлар қаншама 
десеңізші?! Шір кін, біздің жастары-
мыз да осы жолды қаласа, құба-құп бо-
лар еді-ау!

Меккедегі мінәжаттарымызды аяқ-
таған біздер Мәдина қаласына жол 
тарттық. Екі аралық 400 ша қы рымнан 
асады екен. Төрт жолақты жолда 
көліктер нөпірімен жарыса жүйткіген 
автобуста қолыңыздағы стакан толы су 
дірілдемейді ғой, шіркін! Құлшылық 
өңірлері таулы аймақ болғандықтан 
ба, жол бойында көз жетер жерге дейін 
қыл та нақ шөп шалынбайды. Сонда 
да болса түйе, қой өсірген ауылдарды 
көресіз. Олар да біздердегідей шөмеле-
шөмеле шөптер жинап тастаған.

Мәдина қаласына түнгі ондарда 
жеттік. «BOSPHORUS» қонақ үйіне 
орналасып, тамақтанып  алдық та 
Мұхаммед пайғамбарымыздың (с.ғ.у.) 
мешітіне барып, намаз оқыдық. Адам-
заттың асыл тәжі һәм оның сенімді са-
хабалары Әбу Бәкір Сыдық пен Омар 
Хаттамға сәлем бердік. Үшеуі қатар 
жерленген екен. Бұл мешітке бір 
мезгілде бір миллион адам сияды де-
сек, мәрмәр тастар төселген аумағы ат 
шаптырым айналасына да осынша адам 
маңдайын сәждеге қояды.

Мәдинада болған екі күнде де 
осы мешітте құлшылық етсек, екінші 
күні түске дейін Ухуд тауы, құрма 
бағы, Құба мешітіне барып зиярат 
жасадық. Алла елшісі Исламдағы 
ең алғашқы салынған осы Құба ме-
шітіне жаяу да, көлікпен де зиярат 
етіп, екі рәкәғат намаз оқып тұрыпты. 
Ардақты пайғамбарымыз (с.ғ.у.): Құба 
мешітіндегі намаз – умраға тең депті. 
Бұл – кіші қа жы лық пен пара-пар де-
ген сөз. 

Умраға жүрер алдында Хабиб атты 
жас жігітпен танысқанмын. Кәсіппен 
айналысатын ордабұзар жастағы 
азамат Меккеде тудым деген соң 
қызығушылықпен жөн сұра ғанмын. 
Найман руының Бесбала аталығынан 
тарайтын ата-бабасы өзіміздің Шиелі 
ауданының тумасы болғанымен, қай 
ауылдан екенін білмейді. Өйткені, ата-
сы Рахматулла Құдияр баласы 1928-
1930 жылдардағы қысылтаяң шақта 
Ауғанстан асыпты. Жетпіс бес жастағы 
әкесі Ибрагим мен алпыс сегіздегі ана-
сы Жұпар сол Ауған елінде туып-өскен. 
Сонау жетпісінші жылдардың орта 
шенінде құлшылық қаласына қоныс 
аударған олар төрт қыз бен алты ұлды 
жарық дүниеге әкелсе, Хабиб жетінші 
бала көрінеді. Өзінен үлкен ағасы Иса 
Қазақстанның Сауд Арабиясындағы 
елшілігінің Жидда қаласындағы кон-
сульдығында қызмет жасайды екен. Ха-
биб бізге үйін көрсетіп, ата-анасымен 
таныстырамын деген еді. Бірақ уақыт 
тапшылығынан жат жердегі жерлес 
аға мен жеңгеге сәлем берудің сәті 
түспеді. Ағайындылар бізді күтіп алып, 
шығарып салды.

Екі дүниенің сардары Мұхаммед 
Мұстафа (с.ғ.у.): «Мекке – құл шы лық 
қаласы. Мәдина – өмір сүру қаласы» 
деген екен. Алланың нұрына бөленген 
қос қала да бізге керемет ұнады. Туған 
топыраққа ат басын бұрарда бүкіл 
қалалардың анасы атанған Мекке бар-
ша мұ сыл ман қауымын қол бұлғап 
шақырып тұрғандай әсерде қалдым. 
Қажы болу сіздерге де нәсіп болсын, 
ағайын!

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ҚҰЛШЫЛЫҚ ҚАЛАСЫ
МЕККЕ – 
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жолсапар әдет-ғұрып

Елбасының Қазақстан халқына арнаған «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Патрио-
тизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң 
мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен бас-
талады. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая 
болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. 
Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс», – деп атап өткен 
болатын. Осы орайда Алашты анасы атанған Сыр елінің 
де мақтан тұтар біртуар азаматтары баршылық. Солардың 
бір де бірегейі қазақ әдеби сынына өзіндік қолтаңбасын 
қалдырған әдебиеттанушы ғалым, мемлекет және қоғам 
қайраткері Мүсілім Базарбаевтың туғанына биыл 90 жыл то-
лып отыр.

Осыған орай А.Пушкин атындағы орталық кітапхана 
мен №20 кітап ха наның ұйымдастыруымен өнегелі өмір иесі, 
көрнекті ғалым Мүсілім Базарбаевтың ғибратты ғұмырын 
өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге ету, ұлттық ғылымға қосқан 
өлшеусіз үлесін насихаттау мақсатында «Айтулы азамат, 
қайраткер ғалым» атты әдеби-танымдық кеш өтті.

Мүсілім Базарбаев есімі қазақ әдебиеттану ғылымын 
дамыту шы  лардың арасында дара аталады. Ол ұлттық 
әдебиеттану ғы лы мына ұйым дастырушылық қа   білетімен, 
оқулық жазуымен, ғы лы ми ізденістерімен кең танымал. 
Ғалым болашағынан мол үміт күт тір ген Мұхтар Әуезовтің 
сүйікті шәкірттерінің бірі болып, өзі де бар ғұмырын шәкірт 
тәрбиелеуге ар на ған ұстаз. Сондай-ақ, ХХ ғасыр басындағы 
жазықсыз құрбан болған арыстарымызды ақтау мен олардың 
әдеби мұрасын жариялау ісіне белсене қатысып, Алаш 
қозғалысының көсемі, «Алашорда» партиясының тө рағасы 

Әлихан Бөкейханов туралы да алғашқылардың бірі болып 
қалам тербеді. М.Базарбаев аударма саласында да жемісті 
еңбек етіп И.Тургеневтің таңдаулы төрт хикаятын «Ася», 
«Бекет үй», «Алғашқы махаббат», «Көктемгі тасқынды» 
қазақ тіліне аударды.

Қазағы үшін қабырғасы сыздаған ұлт перзентінің  ерен 
еңбегі еш қашан ұмытылмайды. Тәуелсіз Қазақ станның 
үшінші жаңғыруы тұ сында профессор Мүсілім Базар-
баевтың өткен ғасырлардағы қазақ прозасы мен поэзия-
сы жөніндегі әдебиеттанулық ғылыми зерттеулері – құнды 
әдеби деректерімен бағалы. Алаш жұртын құрметтеу, алды-
мен туған өлкенің тарихын танудан, адамдарын ардақтаудан 
басталады. Ендеше келер ұрпаққа үлгі болар игі істер 
жасаған қайраткер ғалым, білікті басшы М.Базарбаевтың 
өнегелі өміріне арналған осындай тәрбиелік мәні зор 
тағылымды кеш оның болмысын биіктете түсері хақ.

Шара барысында әде биет та нушы ғалымның өмірі мен 
шы ғар ма шылығына арналып «Өнегелі өмір баян» атты 
кітап көрмесі ұйым дас тырылды. Кеш қонағы әдеби-мәдени, 
тарихи-танымдық «Әлімсақ» журналының бас редакто-
ры, «Руханиятты жаңғырту» қоғамдық қо ры ның директоры 
Н.Көбегенұлы оқырмандарға ғалымның шығар ма шылығы, 
ғылыми еңбектері жайлы әңгімелеп берді.

Сондай-ақ, кітапхананың белсенді оқырмандары Би-
сембиева Камиля М.Базарбаевқа арналған өлеңін оқып, кеш 
ажарын ашты. 

Наргиза БЕКТАЙ,
Қорқыт ата атындағы 

ҚМУ-дің студенті.

АЙТУЛЫ АЗАМАТ, ҚАЙРАТКЕР ҒАЛЫМ

1958 жыл. Соғыстың салқын сызы ел ішінде 
әлі де дегдімеген. Екі күннің бірінде ақшулан алып 
толқындары жағалауға гүрс-гүрс соғып жататын 
теңіздің төл перзенті – біздің ауылдың еңсесі енді-енді 
көтеріле бастағандай. Олай дейтінім, бір үйден бір 
адам ау-торын арқалап шығып, қара қайығын теңізге 
түсірсе, талаптары оңғарылып жатқан отбасылардың 
қатары көбейіп келе жатыр деген сөз. Соның бәрі жо-
март теңіздің төсіндегі жылым шонтайы мен ау торы-
на топырлаған  су маржандары – балық жарықтықтың 
берекесі.

Ал біздің үй болса, сол баяғы «шықпа жаным, 
шықпаның» кебін әлі киіп отыр. Оның себебі бар: 
екі иығына екі жігіт мінетіндей қайратты көкем 20 
жасында қос шамшырағынан айырылып, аяқ жо-
лын қармалап, пеш түбінде отырып қалған. Шиет-
тей бала-шағаның талғажу ғып, иек артып отырғаны 
– зағип әкенің 8 сом жәрдемақысы. Бейнеттен белін 
жазбаған қайран ана болса, жарымжан жары мен енді 
ғана апыл-тапыл басып келе жатқан жеткіншектерін 
жетілдірем деп етегіне сүрініп, таңның атысынан, 
күннің батысына дейін дамылдамайды. Оның үстіне  
қолының іскерлігі бар апамды ауылдағы киіз, теке-
мет басатын, өрмек тоқып, көрпе көктейтін, жүннен 
кеудеше, қолғап-шұлық, малақай, белдемше қажет 
ететіндер қолқалап, қолды аяққа тигізбейді. Соның 
бәрінде анашым: «Еңбегімді сатпаймын. Кісіге істеген 
жақсылығың Құдайдан қайтады. Көптің алғысы мына 
балапандарыма шапағатын тигізсе болды ғой», – деп 
бәрімізді де құшағына көміп, аналық мейірімімен 
айналы-толғанып жүргені. 

Ауыл адамдары біздің үйді «Үлкен үй», «Ишан 
атаның қара шаңырағы», «Мақсымның отбасы» 
деп атайды. Өйткені, кезінде кие қонған  ұста Жол-
шы бабаның жалғыз ұлы Нұржан атамыз 7 жасында 
кірешілерге еріп Бұхараға  барып, 13 жыл бойы тап-
жылмастан ислам, медицина, философия, астроно-
мия ілімдерін игеріп, 20 жасында туған жеріне ишан 
атағын алып оралған. Елге келе мешіт салып, халықты 
имандылық пен бірлікке баулып, ағаратушылығымен, 
емшілігімен, әулиелігімен аймаққа аты мәлім болған 
тұлға.

...Әлі есімде, қақаған қыс айы еді. Ескі тоқал 
тамның ішінің жылуы да мәз емес. Бойшаң, ашаң 
жүзді қайратты апам жыңғыл, қоянсүйек, дүзгінді 
мені қасына ертіп жүріп, ауыл сыртынан арқалап та-
сиды. Әлгі бір әзірде апамның сырттан сүйретіп әкеп, 
ошақтың алқымына салған сояудай-сояудай бір бау 
сары қамыс лап еткенде, манадан сап-салқын боп 
тұрған шағын бөлмеге жан кіріп, жылып сала берді. 
Үйдің іші бір сәт жарқырап, апамның әншейінде: 
«Білтесін жәйлап шығар, жермайды құртасың» дейтін 
өлімсіреп жанып тұратын жетілік шамының жарығы 
жөніне қап, бөлме іші жап-жарық боп, жаураған 
біздер шуылдап отқа түсер көбелектердей ентелеп жа-
тырмыз.

Кенет үй сыртынан аяқ дүбірі естіліп, іле-шала 
ызғар жібермесін деп жұлба-жұлмасы шыққан коңыр  
киізбен қапталған сыртқы есік шалқасынан ашыл-
ды да қаңтардың сарышұнақ аязының бір құшақ буы 
ішке лап етті. Әлі сейіліп үлгірмеген будың арасынан 
сұлбасы көрініп, біреу әндетіп кіріп келеді. Әй-шәй 
жоқ бар дауысымен:

«Айтайын айт дегенде жарапазан,
Бір келген он екі айда ораза иман!
Ассалаумағаликүм, Дәуіт ғалам,
Ағаға осы үйдегі бердік сәлем.
Ағаға осы үйдегі берсек сәлем,
Сәлемді қабыл көрсін хақ Тағалам!», – деп әсерлі 

мақаммен жырлай кірді. Балалардың естияры мен әлгі 
бейтанысқа бір, көкем мен апама бір аңтарыламын. 
Олар болса әлгі кісіге ұйып қапты. Сол-ақ екен, сөз 
өнерін кие тұтатын көкем марқұм үй ішіндегі бала-
шағаның у-шуын тыйып тастады да, әлгі әуезді жыр 
шумақтарына үнсіз құлақ түре қалды. Жұпынылау 
киінген жігіт жарапазан жырын аяқтай келе:

«Батам-батам бақ болсын,
Батам жерге бап болсын.
Айдағаның қой болсын,
Шайнағаның май болсын.
Балаларыңның мінгені,
Жорға-жорға тай болсын.
Отыратын тағың болсын.
Отыз күн оразаң мүбәрак болып,
Дұға-тілектерің қабыл болсын.
Әумин, Аллаһу акбар!» деп бетін сипады да 

аяғындағы көнетоз пимасын шеше бастады. Апам 
болса: «Төрлет, шырағым!», – деп мезірет көрсетіп 
жатыр.

– Ассаламуәлейкүм, мақсым аға. Ұстаған 
оразаңыз қабыл болсын! – деп әлгі кісі қалбалақтап 
көкеме қос қолын ұсынып жанына жайғасып жат-
ты. Көкем мен апам болса қабақтары жадырап, бей-
таныс қонақпен құлшына амандасып, мына тосын-
нан сәлем-сауқатсыз кіріп келген кісіге қабақ шытпақ  
түге, қауқылдасып амандық-саулық сұрасып  жатыр. 
Шешем әдеттегісінше етегіне сүрініп жүріп, әп-сәтте 
кенеп дастарханын жайып, екі иығынан дем алған ескі 
сары самауырыннан, «шәй қатыққа» алып отырған 
көршінің   қызыл қашарының сүтімен, біздің бәріміз 
таласатын ишан атамның көзі қытайы кесені қонаққа 
ұсынып жатыр. Әншейінде бізден көзтасалап қоятын 
шағын кенеп қалтаның түбіндегі шақпақ қант пен 
мана бір әзірде ошақ қоламтасына көмген тападағы 
ыстық нанын сүйріктей салалы саусақтарымен омы-
рып дастарханға, қонақтың алдына таман қоя баста-
ды. Күнұзақ жарты құрсақ отырған біздер болсақ, 
апамның аларып қарағанын елең де қылмай мұрнымыз 
пысылдап, ыстық нанды қарбыта асаймыз. Сөйтіп, 
ыржанай ұннан иленген дәмі тіл үйіретіндей тапа нан-
ды шегірткедей жапырып жатырмыз. Осы кезде әлгі 
кісі қойнынан қомақты ақ түйіншекті алып,  орауын 

жаза бастады. Мәссаған! Кәдімгі әппақ жоғары сорт 
ұннан иленген жарты күлшені бөліп-бөліп бәріміздің 
алдымызға қоя бастады. 

– Жеңеше бұл мына балалардың несібесі ғой. Бәрің 
де ауыз тиіңдер, – деді әлгі кісі жайдары тіл қатып. Бір 
тойғанымызға мәз боп маужырап отырғанда, әлгі кісі 
кенеттен: – Мақсым, аға-ау, Нұржан ишан атамның 
қара шаңырағының түтінін түтетіп отырған өзіңізден 
аттап кете алмай сәлемдесуге келгенім ғой. Көн қолтық, 
тарығып отыр екенсіңдер. Мына балаңыз соқталдай 
боп өсіп қалыпты ғой. Қазір менің қасыма ертіңіз. 
Жарапазанға баулиын. Жарапазан  жарықтық жар лы-
ның несібесін, байдың иманын арттыратын киелі ғұрып 
ғой, – деді.    

Қос жанары суқараңғы болса да көкірегінде көзі 
бар көкем: 

– Аманжан алтыға енді толады ғой. Жарапазанға 
жарар ма екен? – деп еді: 

– Ой, аға-ай, мынадай әп-әйдік жігітті үйде 
отырғызып қойғанша, жарапазан айтқызып мына жа-
дау жанұяңа тіске басар бірнәрсе тапқызбайсың ба? – 
деп бейтаныс кісі тілектес көңілін білдіріп қалбалақтап 
жатыр. 

– Е, бопты ендеше, – деді көкем күлімсіреп. 
Апам жүгіріп жүріп аяғыма өзі тоқып берген 

қалың түйе жүн шұлықты, өткенде Ханзада апаның 
дүкенінен қарызға алған арзанқол добал ауыз жүн 
бәтіңкені сұғып, қабат-қабат шалбар, кеудеше, басы-
ма қаладағы тәтемнің берген ескі  құлақшынын кигізіп, 
қолтығыма жаңа ғана қанттан босап қалған кенеп 
қалтаны қыстырды.

– Дала қақап тұр ғой, балам тоңып қалмасын, – деді 
әлгі кісіге.

– Жә, уайымдамаңдар, ауыл іші ғой. Мына ауыза-
шар әлетінде он шақты үйді қамтып қалайық. Үйге өзім 
әкеліп тастаймын. Кәні, жүре ғой, – деп мені қолымнан 
жетелеп сыртқа беттедік. Жарапазаншыны алғаш 
көрген  мен жан-ағыма қарағыштап қойып,  кібіртіктеп 
келе жатырмын. 

– Жә, сен қорықпа батырым. Жарапазанның дым 
қиындығы жоқ. Кәнекей, мен қазір мына үйге кіріп 
жырлай бастағанымда  сен: 

«Ассаламуәлейкүм, ақтан келдік, 
Күн шығып, ай туылған жақтан келдік. 
Біз айтсақ жарапазан – әдет-ғұрып, 
Пайғамбар жолын қуып атқа міндік», – деген бір-ақ 

шумақ айтасың деп мені бірнеше рет жаттатқызып еді, 
мен оны әп-сәтте қағып алдым.  

– Ой, бәрекелді! Өзің құймақұлақ екенсің ғой. 
Кәнекей, жүре ғой. Әп, биссмиллаһ, – деп мені 
қолымнан жетектеп  біздің құдайы көрші, балық 
зауытының директоры Әубәкірдің  үйіне қарай ба-
стады. Кіреберіс бөлмеден әрі аспай жарапазан-
ды бастап кетті. Ішкі бөлмеден біреу шығып, бізді 
тырқыратып қуып шығатындай жан-жағыма жалтақ-
жалтақ қараймын. Осы сәт жарапазаншы тұла бойды 
үйіретіндей ерекше бір мақаммен: 

«Айтамыз жарапазан жапсарыңа,
Бақ  дарып, қызыр келсін қастарыңа.
Бақ дарып, қызыр келсе қастарыңа,
Қонады бақыт, байлық бастарыңа.
Бай Мұхаммед, үмбетіңе, жарапазан!
Оразаң құтты болсын, ұстаған жан», – деп 

саңқылдай бастады. Бір кезде есік ашылып, қатал болып 
көрінетін Әнес ата мен Зағипа әже: «Ой, айналайындар. 
Бәрекелді! Бұл жарапазан атам заманнан келе жатқан 
киелі дәстүр ғой. Көп болып еді есітпегенімізге», – 
деп риза көңілдерімен қолымызға сый-сияпаттарын 
қыстырып жатты. Сонымен не керек, айналасы бір-жар 
сағаттың ішіндегі ауылдағы оншақты үйге кіріп, жара-
пазанымызды жырлап  шықтық. Жүрегі имандылыққа 
толған, ораза ұстаған ізгі ниеттілердің жарапазаншыға 
сауап болады деп үйлеріндегі қант, кәмпит,  пеше-
ней,  құрт, май, ірімшік, мата, тиын-тебен беретінін 
алғаш көрдім. Содан соң менің бала көңілімде рамазан 
айы бейне бір жақсылықтың жаршысы, қуаныш пен 
мейірім-шапағат айы болып қалыптасты. Әлгі бейта-
ныс кісімен іңір қараңғылығында біздің үйге олжалы 
оралдық. Апам шылқып су сіңген жүн бәтіңкемді тез 
шешіп, аяғымды ошақтың ыстық қабырғасына қойып, 
бәйек болып жатыр.

– Тіфа-тіфа, тіл-көзім тасқа. Мақсым аға-ау, мына 
балаң  зерек екен. Міне, енді Аманыңыз Аллатағаланың 
игі істерін насихаттаушы жарапазаншы болды. Иншал-
ла, балаң әлі бір жерден шығады, – деп мені мақтап жа-
тыр. Апам тез дастарханын жайып, көкеме: – Балаңның 
алғаш табысы ғой, өзің бірінші боп ауыз тиші, – деп 
бір жапырақ нанды ұсынып жатыр. «Иә, Жасаған Ием, 
жеткізгеніңе шүкір», – деп  нанды ауызына салған  
қамкөңіл көкем кемсеңдеп кетті. Апам болса: – Ишан 
ата-ау, құлыншақтарымды желеп жебей көрші, – деп 
жаулығының ұшымен көзін сүртіп отыр.

– Иншаллаһ, жақсы боларсыздар, – деп әлгі кісі ата-
баба аруақтарға дұға бағыштап, кетуге рұқсат сұрады. 

Ойда жоқта біздің үйге сап етіп, жадау күйімізді 
қапелімде жартылай байытып кеткен әлгі кісінің тегін 

адам емес екенін бала көңілім сезетіндей. Күндегідей 
көнторсық емес, бауырларымның  іштеріне ел қонып, 
қабақтары ашылып, мәз-мәйрам боп ойнап жатыр.

– Ал, енді балам, мына 30 күн оразаның кезінде 
жарапазан айтудың сауапты іс екенін көрдің ғой. 
Ертеңнен бастап үй аралап жарапазан айтуға мына 
екеуің барасыңдар, – деп апам төртке енді толып, 
қаннен-қаперсіз мүлгіп отырған бауырымды  нұсқап. 
Мен жәутең-жәутең етіп, біресе апама, біресе ұйқыға 
пісіп көзін ашып-жұмып отырған бауырыма қараймын. 
Екі кештің арасында әй жоқ, шәй жоқ біреудің үйіне 
кіріп барып, жарапазан айту, қайыр сұраудың сыпайы 
түрі  сияқты ма, қалай? Балғын бойымдағы, селкеусіз 
санамды сансыз сұрақтар сабалап жатыр... Келесі күні 
үстімізде жұпыны киім, менің мойынымда апамның 
түнімен сырмақтан сырып дайындап берген бауы бар 
кенеп дорбасы. Бауырымның қолынан тастай қысып 
жетектеп, кешкі ауызашар шақта жарапазан айтуға 
шықтық. Азынаған ақпанда екі үйдің арасында келе 
жатып, аршылып үлгірмеген қалың қардан малтып 
жүре алмай қалатын кіп-кішкентай томпаңдаған бау-
ырымды қолтығынан әлсін-әлсін демеп тұрғызамын. 
– Қайтайықшы, тоңдым, – деп жыламсыраған оның 
арқасынан қағып, жұбатып: – Қазір, міне, екі-үш үй 
қалды, сосын қайтамыз. Көр де тұр  мына үйдегілер 
де бізге біраз сый-сияпат береді, – деп дәмелендіріп 
қоямын. Өзімде бір жағынан тапсырманы орындамай 
барсақ, көкем мен апам ренжи ме деген  қорқыныш 
бар. Сөйтіп, үсті-басымыз қар-қар боп, апам межелеп 
беретін үйлерге іркес-тіркес кіреміз де бауырымыз 
екеуміз жарапазанды шыр-шыр етіп бастаймыз:

«... Меккеде бір ағаш бар биік тұрған,
Бұтағы жер мен көкке тиіп тұрған.
Әлемге мейірімділік нұрын шашып,
Алдында Нұр Мұхаммед  күліп тұрған...»
Межелеп демекші... Біздің ауылда әр ұлттың 

өкілдері көп. 30-жылдың басындағы ашаршылықта  
сонау «ит жеккеннен» ауып келген қалмақ, ко-
рей, түрік, шешен, татар-ноғай, орыс, украин, тіпті 
басқа да ұлттар жетіп артылады. Теңіз жағасына 
қоныс тепкен алып кемелердің «гук-гук» деп бірі 
кіріп, бірі шығып жататын балықшылардың порт-
ты  поселкесінде 10 мыңға жуық халық тұрады. Оның 
бәрін аралап, жарапазан айтып шығу тіпті де мүмкін 
емес. Сондықтан  біздің үйге жақындау апамның ме-
желеп берген, жасырын болса да, ораза-намазы бар 
және ауқаттылау үйлерге бас сұғамыз. Мен сияқты 
сарыауыз балапан сол кезде ауыз әдебиетіндегі 
тұрмыс-салт жырларының алтын қорын құрайтын 
жарапазанның негізінен қазақтың шешендігі мен 
көсемдігінің, ой-қиялы ұшқырлығының ғана емес, ис-
лам дінін берік ұстанғандығының да көрінісі екенін 
қайдан білсін? Мағынасын түсінбесек те, жарапазан-
ды жатқа соғамыз: 

«Айтайын жарапазан есігіңе,
Ұл берсін қошқардай ғып бесігіңе.
Ұл берсе қошқардай ғып бесігіңе,
Тартады өзі батыр несібіңе.
Бай Мұхаммед, үмбетіңе, Жарапазан.
Оразаң құтты болсын, ұстаған жан».
Осыдан соң Рамазан айында күндіз бір-біріне 

қыр көрсетіп, алысып-жұлысып жүретін ауыл бала-
лары ымырт үйіріле ым-жымдарымыз жарасып, жа-
рапазан  айтуға шығатын болдық. «Оразада кісіге 
қиянат жасауға болмайды» деп, жиналған табысты 
барлығымызға тең бөлеміз. Балалар жамырап жарапа-
зан айтқанда ауыл іші жаңғырып кетеді. Топталып жа-
рапазан айтып дауысымыз зорайған сайын, соғұрлым 
табысымыз да таудай болатын. 

Содан бері 60 жылға жуық уақыт өтіпті. Өмір 
толқынына ілесіп, қалаға келген біз жарапазаншы-
ларды көрмек түгіл, жарапазан туралы естімейтін де 
болдық. Әйтсе де, қазаққа жарапазансыз рамазан жа-
распайтын секілді.

Бағзы заманнан қазақ атамыздың тұрмыс-салт 
жырларының діни бір түрі осы жарапазан еді. Олай 
аталу себебі: «Я, Рамазан!» сөзінің түрленуінен болса 
керек. Жарапазанның түпкі мақсаты – қасиетті айда ел 
көңілін көтере жүріп, ислам дінін насихаттау, жұртты 
шариғатқа, иманға ұйыту, береке-бірлікке, ізгілікке 
шақыру. Рамазан айында аспандағы бүкіл періштелер 
жерге түсіп, мұсылмандардың ақ тілектеріне қол жай-
ып «әумин» дескен уақытта, ораза кезіндегі ауызашар 
сәтте айтылатын жарапазан – ізгілікке ниет қосу, ақ 
тілекке ортақтасу белгісі болады. Сондықтан болар, әр 
жылы Рамазан айы келген сайын «жарапазан жырын 
естіп қалар ма екенміз» деп құлағымыз түрік жүреді. 
Өйткені, жастардың Рамазан айында би кештері мен 
түнгі клубтарда емес, жарапазан айтып, елдің бірлігі 
мен берекелі тірлігін насихаттап жүргенін көру қандай 
керемет! Бірақ, коттеджінің есігіне ғана емес, сыртқы 
қорасын да құлыптап тастап, ауласына жан бастыр-
май, қарулы күзет қоятын қоңды қожайындардың по-
лиция шақырып,  «көшенің бұзақылары» деп қаматып 
жібермесіне кім кепіл?! Иә, жарапазан жоқ-жітік за-
мандарда жарлы-жақыбайлар үшін бір айлық күнкөріс 
кәсібі де болған. Ал қалтасы қалың ауқаттылар үшін, 
әрине, жомарттығын, мәрттігін безбенге түсірер 
Алланың сынағы іспетті. Түсінігі терең кім-кімге де 
Жарапазан көшкен жұрттан қалып қоятындай, тозығы 
жеткен, көнерген салт-дәстүр емес. Ол – тек қана 
ізгіліктен нәр алған, береке-бірлікке бастайтын има-
ни ғұрып. Сондықтан бүгінгідей баянды заманда, 
жақсылықтардың жаршысы жарапазанды жаңғырту 
– бұлақтай мөлдір, айнадай таза имандылығымыз бен 
ұлтымыздың рухани жаңғыруының бірден-бір кепілі.

Амангелді СУХАНБЕРЛИЕВ. 
Қызылорда қаласы.

Жарапазанның жарты күлшесі

Музейге кірер есіктің өзі ерек-
ше кейіпте жасалған. Бір қарағаннан-
ақ ұлттың ұстынын білдіріп тұрғанын 
аңғаруға болады. Қазықтың киіз үйіне 
арналған есіктің ішкі бетіне: «Қазақстан 
Республикасының Тұң ғыш Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
Сыр еліне сапарында қаламыздағы №12 
І.Қабылов атындағы мектепте болған 
кездесуде №235 мектептің мұғалімдері 
– Маралбек Исаев пен Асқар 
Жұматаевтың ағаштан ойып жасалған 
«Сықырлауық» атты киіз үй есігін 
қолмен ұстап көріп, жұмысты бағалап, 
батасын берді» деген жазба бар. Де-
мек, бұл Елбасы елге келгенде көрмеге 
қойылған дүние болды ғой. Бір жағынан 
есіктен бастап музей жәдігері еткенінің 
өзі көрегендік. Өйткені, мұнда кіретін 
әрбір адам Елбасы тұтқасын ұстаған 
есікті ашады. Соның өзі келушілердің 
қызығушылығын арттыра түсері сөзсіз.

– Мен осы мектеп ашылғалы бері 

қызмет етіп келемін. Жоғары оқу ор-
нын бітіргеннен кейін осы мектеп-
ке орыс тілі мен орыс әдебиеті пәнінің 
мұғалімі болып қабылдандым. Содан 
зейнеткерлікке шыққанша оқушыларға 
білім бердім, – деді ардагер-ұстаз Күләш 
Алматшаева. 

Ол музейге жетекшілік етеді. 
Таңның атысынан күннің батысы-
на дейін осы жерде. Әрбір жәдігерді 
көзінің қарашығындай сақтап, бала-
сындай мәпелейді. Мұндағы барлық 
заттың атын, тарихын және жасалуы-
на дейін біледі. Сонау 1972 жылы мек-
теп ашылғанда символикалық кілтті осы 
кісіге табыстаған екен. Музей «Мектеп 
тарихы», «Қазақтың этнография тари-
хы», «Туған өлкем – тұнған шежіре», 
«Кіндігімді кескен жерім – ауылым» деп 
аталатын 4 бөлімнен тұрады. 

Алғашқы бөлімде №235 мектептің 
іргетасы қаланған уақыты мен  бүгінгі 
күнге дейінгі тарихты қамтиды. Үлкен 
фотоальбомда білім ошағының іргетасы 
қалай құйылып, кірпіші қалай өрілгенін 
айғақтайтын суреттер бар. Тіпті, әрбір 
директордың тұсында білім ошағында 
қандай  істердің атқарылғанын білуге 
болады. Яғни, Рахат Құлтанов, Дүйсет 
Тайманов, Мырзабек Тәжімұратов, 
Әлімхан Жәмішов, Гүлнәр Иманқұлова, 
Үрбибі Тасқынбаева, Қабира Тілеуова 
сынды бұрынғы және Гүлзира Абдази-
евадай қазіргі мектеп басшыларының 
атқарған еңбектерімен кеңінен таны-
са аласыз. Білім ошағында қызмет етіп, 
зейнеткерлікке шыққан ұстаздар жай-

лы мәліметтер қамтылған. Сондай-
ақ, «Миллионер мұғалім» атанған 
Р.Наукеевтің де суреті тұр. Бұл қатардан 
мұғалімдердің бұрынғы сабақ жоспар-
лары, білім беру кезінде пайдаланған 
заттары да қойылған.  

Этнографиялық тарихтан сыр 
шер тетін бөлім мүлде ерекше. Мұнда 
ескі кілемдер, алаша, басқұр, қоржын, 
тымақ, құрқұлтайдың ұясы, неше түрлі 
самаурындар, ағаштан жасалған ыды-
стар, келі-келсап, күбі, түлкінің терісі, 
киіз үйді безендіретін кілемшелі тарт-
палар, қазақы киімдер бар. Сыр шайыр-
лары, бүгінгі айтыс ақындары туралы 
мәліметті де кезіктіресіз. 

Туған өлкеміздің тұнған шежі-
ресімен таныстыратын келесі бөлімде 
елдің тарихы айшықталған. Қазақ хан-
дығының 550 жылдығына орай жасалған 
үш жүздің таңбасы бейнеленген ма-
кет, қолбасшылар мен батырлардың 
ерлік істері жайлы жазылған мақалалар, 
ақын-жазушылар туралы ақпараттармен 
танысқан адам мол мағлұмат алары 
сөзсіз. Мұнда Арыстанбабтың, Ахмет 
Яссауидің, Мұқағали туған Қарасаздың, 
Белорус сия дағы майдангерлер жер-
ленген зираттың топырақтары бар. Бір 
таң ға ларлығы сонау Сирия астанасы 
– Дамасктағы Бейбарыс бабамыздың 
жатқан жерінен жеткізілген топырақ та 
сөредегі шыны ыдыста сақтаулы. Оған 
қоса алдыңыздан Отан соғысы туралы 
деректер шығады. Отты жылдардағы 
көріністерді көз алдыңа алып келетін 
небір тарихи деректер мен кітаптар то-

лып тұр. Сырдан шыққан тұңғыш пар-
тизан қыз, жалағаштық Тұрғанбике 
Жұмабайқызы, қазалылық партизандар 
Убайдулла Жақыпов, Ырысмағамбет 
Ибрагимов, Төлеген Жүнісов, Үсенбай 
Тастанбеков, Хамза Қазыбаев, Петр 
Панчинко, Дүйсенбай Дәулетов, Иван 
Сертюктің есімдерін осы арадан кез-
дес тіруге болады. Қармақшылық парти-
зан Әлімхан Науанов, «Қызыл жұлдыз» 
орденінің иегері Төлебай Назаров, 70 
жылдан кейін атамекенінен топырақ 
бұйырған Нұреден Тоқ пен бе тов, «Бау-
ман» училищесін үздік бітірген Исма-
ил Махатаев жайлы деректер му зейдің 
құндылығын арттырып тұр. 

Келер жылы Қызылорда қаласына 
200 жыл толмақ. Мерейлі сәтке «Ата-
мекен» мұражайы қазірден дайындықты 
бастап кеткен. Жәдігерлер қатарын 
Сырдың бас қаласы жайлы мәлімет 
беретін ескі газеттер мен кітаптар 
толықтырған. Олардан туған қаламыз 
жайлы кең көлемді мәлімет алуға бола-
ды.

«Кіндігімді кескен жерім – ауылым» 
деп аталатын соңғы бөлім мұражайды 
сурет галереясымен қамтыған. Гале-
реяны жасаушы – зейнеткер-ұстаз, 
Қазақстан суретшілер одағының мүшесі 
Асқар Жұматаев. Бүтін бір қабырғаны 
алып тұрған суреттер пейзаж, портрет, 
нотюрморт секілді үш бөлімнен тұрады. 
Онда туған жердің әсем табиғаты бейне-
ленген.

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

ЖӘДІГЕРЛЕР МЕКЕНІНЕ САЯХАТ
мирас

Өткенін біліп, тари-
хын таныған ел ғана жарқын 
болашаққа сенімді қадам жа-

сайды. Сондықтан да баба-
лар өмірінен сыр шертетін  

құнды лық тарды көздің 
қарашығындай сақтау керек. 
Халықтың баға жетпес асыл 

қазынасы жиналатын мекен – 
музей. Қаладағы №235 мектеп 

жанынан ашылған «Атамекен» 
музейі – осындай орындардың 

бірі. Этнографиялық бағыттағы 
жәдігерлер мекенінен мол 

мағлұмат аласыз.  



Қалам ұстаған қауымда (өзімізде) 
кешірілмес қиянпұрыс бір әдет бар. 
Шопан туралы шабыттана жазамыз, 
өндіріске барсақ, өсіре жөнелеміз, ме-
ханизаторларды майын  тамыза мақ
таймыз, егіншінің аяққолын жерге 
тигізбей желпінеміз... Өзімізге келгенде 
әлгі қауымды мадақтаған қаламгерлерге 
«оқ тиіп», тіліміз күрмеле қалады.

Осы күнәм үшін жаратқаннан 
жалбарына кешірім сұрай келе, бір 
қаламдас аруағын «тірілтуді» көздеп 
отырмын.

Ақберен адалдығымен, өрелі өнері
мен, талаптыларға тән құпиясы көп 
мінезімен, қиқымсиқымға көз қада
майтын жомарттығымен, досқа деген 
жанашырлығымен дәйімі жанымыздың 
жайлауына жарасып жүретін әріптес 
досым Арзымбек Мәдединов жайлы 
болмақ ендігі әңгіме.
Ол менен ересектеу, ағалығы бар дос еді. 

Арзекең егемен еліміздегі баспасөз қарлы
ғаштарының бірегейі саналатын осы «Сыр 
бойы» (бұрынғы «Ленин жолы») газетінің 
ұжымына 1967 жылы қосылған еді. Міне, со
дан білістігіміз бар. Келекеле тұздәміміз 
жарасып, жанұяларымыз кірігіп кетті. Еп
теп аңғырттығы бар Арзекең көбіне сараң 
тіл қатып, сыр пердесін аша қоймайтын. Он
дайда қайта Қыз Жібегі (Бекзияны кейде ол 
осылай атайтын) кәдемізге жарап, жары
тымды мәлімет айтып отыратын. Сол тұста 
шарасы ортая бастаған Арал аймағынан 
бұл жанұяның Қызылорда қаласына бір 
күнде көшуіне қазақтың белгілі қаламгері, 
облыстық газеттің редакторы Ұзақ Бағаев 
себепші болған еді. Ол азаматтың бойындағы 
бұла таланттың буын бұрып жіберіп тұратын 
суреттерінен сезген сезімтал журналист 
Арзымбекті облыс орталығына газеттің 
фототілшілігіне шақырды.

Сөйтіп бұл қадамды анасы Салтанат апай 
алдымен құптап:

– Арал сені түгел танып болды. Енді 
өнеріңнің көзін ашып, көпке таныл, 
шырағым! – деп батасын берді ұлына.

...Мен ол кезде облыстық радио және 
телевидение комитетінде қызметте едім. 
Бірде бізге Арзекең келіп өзін таныстырды 
да журналистиканың, ақпараттың осы сала
сымен тереңірек танысқысы барын айтты. 
Мұндағы журналистер еңбегінің ерекшелігі, 
әр хабар дайындау жолдары, әр жанрдағы ха
барларды музыкамен көркемдеу, оны эфир
ге шығарудың тәсілдері жайлы әңгімелеп 
бердім. Сырттай таныс және осындағы 
шығармашылық топтың басшысы деп тікелей 
маған келген соң журналистерді, музыкант
тарды жинап таныстырдым. Жанрына сай 
кеп, хабарларды дайындау жайы сөз болды. 
Қысқасы, газет материалдарынан мұндағы 
айырмашылықтарды талдадық. Соңынан 
хабарды эфирге шығаратын студияға апа
рып, ондағы музыкалық қормен таныстыр
дым. Арзекең сол күні көп уақытын осында 

өткізіп, радионың музыкалық қорымен ұзақ 
танысты. Кетерде ерекше ризалығын айтып:

– Музыкалық қорларың бай екен. Байқа
майды екенбіз – керекті қазақ музыкасының 
бәрі бар. Жарайсыңдар, бай екенсіңдер, – деп 
ризалығын, қуанышын қайтақайта айтып, 
өзінің музыка жанашыры екенін, ол саладан 
да хабары бар жан екенін де жасырған жоқ.

Иә, Арзекеңмен шығармашылық алғаш
қы танысуымыз осылай басталып, жанұялық 
ынтымаққа, аяқтабақ қатынасқа ұласып 
кетіп еді... Күн сайын қызмет орнында көрі
сіп жүрсек те, бір мезгіл дастарқан басын
да қожылдаспасақ қоңылтақсып, сағынысып 
қалушы едік. Дастарқан үстінде аранымызды 

басып, ішімізге ел қонған соң Арзекеңе күй 
тартқызушы едік. Күй тартқызудан шығады 
ендігі әңгіменің бірер сәтін Арзекеңнің 
күйшілік өнері жөнінде өрбітейін.

Айтпақшы, қанша берікпін десең де, 
уақыт айтқанын істетеді екен. Ендігі ай
тар оқиғаларымның жылы, айы, күні – бәрі 
есте жоқ. Сонда болған істі еске түсірейін. 
Бірде маусым айының аяқ кезінде Сырда
рия ауданының өкілі Оңалбек Сәпиев төл 
алудың қорытындысына орай «Телікөл» 
жайылымындағы малды ауылға қыдырысқа 
шақырды. Хабарласып Арзымбекті де жол
сапарға ала шықтық. Қаладан 3040 шақы
рым шығып «Сәдір сарайдың» тұсынан өткен 
соң Оңкеңнен баратын жерімізді сұрадым. 
Аялдайтын орнымыз «Ақтай тамы» екенін 
естіген соң жүргізушіге «Машинаны оңға 
бұр. Шамамен 4045 шақырымнан соң 
алдыңнан жол шығады. Оған дейін жолсыз 
тақырмен бас. Жолай талай қызық көрсетем» 
дедім. Айтқанымдай бір төбені айналып, 
келесі тақырға түсе бастағанымызда 78 
қарақұйық ішінде үш лағы бар алдымызды 

орап, олар да тақырға түсті. Айнадай тақыр 
жерде машина киіктің соңынан жетіп бар
ды. Мен мылтық ұстап, алдыңғы орындықта, 
жүргізушінің жанында отыр едім. Оңкең 
«атпаңызшы, атпаңыз, лақтары тым жас 
екен» деп аса аянышты дауыс шығарды. Ал
дымыздан Қызылшалының жалжал төбелері 
қылаң берді. 20 минут жортып ол жалға да 
иек арттық. Ұзын жотаның орта тұсындағы 
белеңнен өте беріп алдағы айтақырға түсе 
бергенімізде алдымызды бір топ ақбөкен кес
кестеп тура біз баратын бағытқа қарай салды.

Міне, бағана жолсызбен жүргізгендегі 
көрсетем деген екінші қызығым осы, – дедім 
сапарластарыма. Олар көңілдене түсті. 
Бұл жолы да оқ шығармадық. Он минут
тай киіктердің денесін қыздырдық та ма
шинаны бұрып, дала жануарларын еркіне 
жібердік. Сосын оң беттегі Қаратау сілемімен 

жалғасып жатқан тұйық жалдың соңындағы 
тоқал төбенің басына шықтық та алдымызға 
көз жібердік. Бұлдырап Ақтай тамы көрінді. 
Көк айдын Құмкөл табаны жарқырады. 
Сол тұстағы Төрежал да бұлаңдады. Аз
дап көз тоқтатқан соң қырат етегінде быты
рап жайылған қой отары да шалынады көзге. 
Машинадан түсіп осыларды көрсеткен соң 
бағанадан менің жол сілтегеніме күдіктеніп 
келе жатқан сапарластарым менің осы 
аймақта туыпөскеніме, жол жағдайын жақсы 
білетініме енді көздері жетті.

Сәске түсте Құмкөлге құятын өзекше 
бойында отырған шопан үйінен сусындап 
алдық та жағада тұрған қайыққа отырып, 
Құмкөл айдынына шықтық. Айдын төсінде 
құс базары қызып тұр екен. Төбемізде 
шағала шаңқылы. Айналамызды үйректердің 
қанат қағысы дуылдатып тұр. Андасанда 
әлдебір құстардың қаңқылы, дүңкіл үні 
естіледі. Тұстұсымыздан тағы бір үн талып 
шығады. Қысқасы, жапырлай қонған, ду етіп 
ұшқан құс қанатының сыбдыры мен дуы
лы бірбіріне ұласып, көл аспаны ансамбль 

жаңғырығына қосылғандай әсер беріп тұр. 
Кенет көл аспанының сол тұсынан бір топ құс 
төбемізді бір айналып өтті де өзгелердей біз 
«тығылып» отырған топ құраққа жақындамай 
қашықтан кері ұшты. Арзекең ток ұрғандай 
қайық ішінде тыпырлады да қалды. Анда
санда бір шертіп, құс қанатының дыбысын 
домбыраға түсіріп отырған ол «Аққу, әні 
аққу» деп фотоаппаратқа қол созды. Әдеттегі 
асықпайтын әдетімен алыстап барып қайта 
оралған аққуларды ұзақ көздеп отырды. 
Осы сәт киелі құстар төбемізде шаншылып, 
қанаттарын баяу қақты да шығыс жақтағы 
қау қамыстың тасасындағы толқынды сы
зып өтті де ұзамай аялдады. Арзымбек орны
нан ыршып тұрды да «аққу... аққулар қонды» 
деп дауысын әнтек шығарды да фотоаппа
ратын қайтақайта сырт еткізіп әлденелерді 
түсіре бастады. Құс тобы ұшса да, қонса да 

сыртсырт, Арзекеңде тыным жоқ. Бізге тіл 
қатуды, тілге келуді қойды.

Оңкең үнсіздіктен зерікті білем.
– Арзеке, «Қыз Жібек» киносындағыдай 

аққулар қонды ғой, домбыра тартсаңызшы, – 
деді.

Арзымбек көл үстіндегі көріністен ша
быттана серпін алды білем, фотоаппараттың 
орнына қолына домбыра алды да созыл
тып «Аққу» күйін тарта жөнелді. Күй 
еліктірді білем, әуелде бұлдырап төрт аққу 
бізге жақындай түскендей әсерде болдық. 
Бағана су жиегіне келгенде осы «Телікөл» 
аймағы, мына көлдің табиғи ерекшелігі, та
рихы жайлы жанымдағыларға естігенімді, 
білетінімді айтып, ептеп ынтықтарын 
қоздырып қойғанмын. Жағада тұрып Арзекең 
біраз «жын шақырып» күй тартқан. Мен 
оны қуаттап, Қазанғаптың күй қорасына 
кіргізіп жіберген едім. Содан ол Қазанғаптың 
«Сәнәуін» сызылтты. Артынша «Балжан 
қыз» төгілді еркелеп. Айдынды суға келген 
соң балықшылар өмірінен алынған «Көкілді» 
тартпау күнә болар деді ме, Арзекең аталған 

күйді күңірентті. Содан «Домалатпай 
Ақжелең» тартылды арындап. Осы сәттен 
Арзекеңнің шабыт самалының бағытын 
басқа арнаға бұрғым келді де:

– Қазір біз Сарыжайлауда отырмыз, алды
мыз – Сарыарқа. Ендігі орындалатын, – деп 
сөзімнің аяғын жиғанымша Арзекең домбыра 
тиегін босатып, Сарыжайлаудың самалына 
кеуде тосып, жайдарылана түсті. Шабыттың 
«жын шақырған» шағы шаң берген соң Ар
зеке аялдасын ба, домбырасын Құрманғазы 
толқынына бұрып алды да «Сарыарқаны» 
төкті. Осылай жиекте тұрып, Арзымбектің 
шағын даладағы «концертін» тыңдап «жы
нын» шақыртып алдық та көлге түстік.

Сөйтіп көл бетіндегі көрермен ретіндегі 
сәтіміз басталды. Алдымен құс біткеннің 
көлге енді келіп, балапандап жатқан шағы. 
Мылтық атпауға келістік. Бірер шопан 
мінген қайық та жанымызға таянды. Арзым
бекке қайтадан домбыра ұсынып, күй күттік. 
Маң дала мен көл көрінісі айдынды Аралын 
елестетті ме, Арзекең әдетінше Қазанғаптың 
«Көңілін» тартты алдымен, онан соң 
Дәулеткерей мен Әлшекейден бірбір күй 
орындады да, домбырасын қарсы қабырғаға 
сүйей салды. Күй дамылдаған кезде Оңалбек 
шығыс бетке суыт қарады... Бағанағы топ 
аққу аспанға қалықтап көтерілді де көкте ұзақ 
жүрмей оң жағымыздағы сиректеу алаңқайға 
қайта қонды. Арзекең домбыраға қол соз
ды. «Жыны» қозып Нұрғисаның «Аққу» 
күйінің тыраулап келіп төгілте жөнелетін 
тұсын орындады. Көл беті үнсіз. Жел де 
тына қалды. Шағалаларда да дыбыс жоқ. Күй 
аяқталып, Арзымбек те, өзгеміз де үнсіз отыр 
едік, маңайды шолып әлсінәлсін тамсанып 
отырған күйші «осы көлдің аты қалай еді?» 
деп сұрады менен. «Құмкөл» ғой дедім мен. 
Арзекең домбырасын қайта алып ұзақ күй 
шертті. Маңайды барлай шолып қайта тарта
ды. Тынымсыз ұшыпқонып жатқан құстарды 
түгендегендей қопаңдап қояды да, қайта 
тартады. Арагідік үзіпүзіп қояды да күйді 
қайта жалғайды. Бақсам – бір әуен сарынын 
қайталап, пысықтап отырған секілді. Таныс 
ырғақ, тағы қайталағанда әлденені сезгендей 
Оңкең «Арзеке, кеудеңізге жаңа бір күй келіп 
отырау, шамасы, нота білетін бе едіңіз?» деп 
тосын сұрақ қойды. Арзекең «мүмкін» деп 
бір күліп алды да жаңағы әуенді қайталап, 
екпіндете тартты.

Салқын түсіп, күн ауа қалаға қайттық. 
Арзекең асфальтты, жайлы жолға түскен соң 
бағанағы әуенді тағы бірекі қайталап тар
тып, еске салып қойды.

Арада күндер өтіп, біздің үйдегі бір оты
рыста осы сапарды еске алдық. Сөз арасында:

– Сонда өз жаныңнан күй шығардыңау 
деймін. Құпия болмаса, аты қандай еді? – 
дедім Арзымбектен сыр тартып.

– Ә,ә «Аққуайдын» әзіргі аты. Нота 
білмегеннің күні құрсын, ұмытып үлгердім, 
міне, – деп Арзымбек маңайына мұңая 
қарады. Мен оған дереу домбыра ұсынып 
едім, Арзекең әдеттегідей әр күйдің басын 
шалды да үнсіз қалды. Өңінен өкініштің табы 
көрінді. Күйші жанын мен де сезіп, әліптің 
артын қымтап қойдым.

Қай жыл, қай мезгіл екені есімде жоқ, 
қармақшылық Болат Сүлейменов деген аза
мат бірде (жаздың аяқ кезі болар) екеуімізді 
әулетіндегі бір қуанышты шараға шақырды. 
Арзымбектің жеңіл көлігімен ертелеп жолға 
шықтық. Арзекең ұзақ жолда көңілді оты 
ратын, жылдам жүретін әдеті. Көңілді жеттік. 
Бірақ қайтар жолымыз көңілсіз әрі өнімсіз 
болды. Түс ауа жолға шыққанбыз. «Ақжар» 
ауылының тұсына келгенде Арзекең 
машинадағы радиосын қосып еді «қазақ 
өнері орны толмас ауыр қайғыға душар бол
ды. СССР Халық әртісі, композитор Нұрғиса 
Атабайұлы Тілендиев дүниеден озды» де
ген суық хабар төбемізден жай түсіргендей 
болды. Арзымбек қатты дауыс шығарып, 
«Хош аға, хош Нұраға» деп жол жиегіне 
шығып біраз аялдады. Сосын дауыстап құран 
бағыштады. Сол тұрғаннан жарты сағаттай 
аялдадық. Арзекең күйші ағасын еске алды. 
Жақсылықтарын айтты. Сосын мұңлы бір күй 
тартты. Ілгері кеттік. Жүрісіміз өнбеді бірақ. 
Арзекең қалаға келгенше 45 рет тоқтап, 
жаңағы мұңлы сазды қайтақайта орындады.

Кейін білдім бұл күй тартыстың сы
рын. Бағана радиодан қайғылы хабарды 
естісімен жүрегін мұңлы шер қысып, домбы
ра пернесінен қаралы үн төгілген екен. Та
банда аузына сөз түспей атын «Хош, Нұраға» 
деп қойған екен. Нота білмеудің қырсығынан 
кейін бұл күйін де тыңдата алған жоқ.

Шу дегендегі сөзімді тірілтейін. Арзым
бек Мәдединов асықпаушы еді, бірақ бар ісін 
сапалы атқаратын. Ол дүние жимаған. Ке
дей еді, бірақ дастарқаны бай, ниеті жомарт 
болатын. Ол көп оқымаған, сөзге өте сараң 
еді. Бірақ фотожурналист, өнерлі, рухани 
бай жігіт болатын. Аралдағы ұлтаспаптарын 
құрушының бірі, шебер күйші. Дос тары көп, 
аса жайдары, ешкімге қиянаты жоқ, парасат 
иесі болатын. Сыр бойында оның өнерінен 
сусындамаған адам кем. Кісіге қиянаты жоқ, 
иманды жан еді ғой.

Арзекең  2007 жылы 70 жасында дүниеден 
озды. Тірлігінде соңына жақсы ат қалдырған 
Арзымбектің арты жақсы. Жан жары Бек
зия мәдениет қайраткері, ұлқыз тәрбиелеп 
отырған жанұя басшысы, қызы мен кіші ұлы 
белгілі кәсіп иелері, үлкен ұлы Жанарбек 
жоғары шенді әскери қызметкер. Немерелері 
өсіп келеді. Бәрі Астанада тұрады. Артында 
өз жанынан шығарған «Көкарал», «Шаттық», 
«Сейхун», «Аймақ», «Сұхбат», «Егемен» 
«Нұраға», т.б. күмбірлеген күйлері қалды.

...Дос бейнесін еске алуға арналған 
сөзімді естен кетпес елеулі бір оқиғамен 
аяқтасам, әңгімем әсерлі болар деп ой
лаймын. Қақаған қыс күні еді, кешқұрым 
ел орынға отыра берген шақ. Телефон 
шылдырылаған соң көтеріп едім «Арзымбек 
жүрегі ұстап, қайтыс болды» деген суық ха
бар жетті. Марқұмның өлгенін жанұяма ай
тып бола бергенімде 4 жасар немерем Қорған 
«енді ана домбыраны кім тартады?» деп жы
лап жіберді. Бәріміз де мұңайдық. Шынында 
мұнан соң сол домбыра қанша қонақ келсе де, 
сирек тартылатын болды...

Өтеген ЖАППАРХАН.
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     әріптес туралы әңгіме

өнер

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2017 жылғы 16 мамырдағы № 121 шешімі

Кезектен тыс 13-сессия

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 07.06.2017 жылы № 5871 тіркелген

Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді 
күтіп-ұстау және қорғау, қалалар және 

елді мекендердің аумақтарын абаттандырудың 
қағидаларын бекіту туралы 

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының  2014 жылғы 5 шілдедегі 
Кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасы 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңының 20бабының 2315) тармақшасына 
және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 235 
«Жасыл екпелерді күтіпұстаудың және қорғаудың, қалалар мен елді мекендердің аумақтарын 
абаттандырудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10886 тіркелген) сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:  

Бекітілсін:
Осы шешімнің 1 – қосымшасына сәйкес Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіп

ұстаудың және қорғаудың қағидалары;    
Осы шешімнің 2 – қосымшасына сәйкес Қызылорда облысындағы қалалар мен елді 

мекендердің аумақтарын абаттандырудың қағидалары бекітілсін.   
«Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіпұстау және қорғау, қалалардың және елді 

мекендердің аумақтарын абаттандырудың қағидаларын бекіту туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 314 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5268 нөмірімен тіркелген, 2015 жылғы 29 желтоқсанда «Сыр бойы» және 
«Кызылординские вести» газеттерінде, Әділет ақпараттыққұқықтық жүйесінде 2016 жылғы 11 
ақпанында жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

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

Қызылорда облыстық мәслихатының 
кезектен тыс 

13-сессиясының төрағасы

Қызылорда облыстық 
мәслихатының

хатшысы

А. Махамбетов Н. Байқадамов

Қызылорда облыстық мәслихатының
2017 жылғы 16 мамырдағы № 121 шешіміне

1қосымша 

Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіп-ұстаудың 
және қорғаудың қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

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

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

2. Қағидалар Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіпұстау және қорғау саласындағы 
тәртіпті айқындайды және қатынастарды реттейді.

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

далану үшін жарамды жағдайға келтіру, халықтың дені сау, жайлы және мәдениетті өмір сүру 
жағдайын жасау мақсатында жүзеге асырылатын жұмыстардың (аумақтарды инженерлік дай
ындау, жолдарды салу, коммуникациялық желілерді және сумен жабдықтау, кәріз, энергиямен 
жабдықтау құрылыстарын дамыту бойынша) және ісшаралардың (аумақтарды тазалау, құрғату 
және көгалдандыру, микроклиматты жақсарту, ауа бассейнін, ашық су айдындары мен топырақты 
ластанудан қорғау, санитариялық тазалау, шу деңгейін азайту бойынша) жиынтығы;

2) ағаштарды кесу – «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 
2014 жылғы 16 мамырдағы Заңының (бұдан әрі – Рұқсаттар туралы Заң) 2–қосымшасы 159–
тармағына сәйкес уәкілетті органның рұқсаты бойынша жүзеге асырылатын ағаштарды кесу 
(қайта отырғызу) бойынша жұмыс;

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

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

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

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

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

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

9) жасыл екпелерді жою – жасыл екпелердің өсуінің тоқтауына әкелетін зақымдану;
10) жасыл екпелерді күтіпұстау және қорғау – жасыл екпелерді, көгалдандырылған аумақтар 

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

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

12) жасыл екпелерді орманпатологиялық зерттеу зиянкестердің (жәндіктердің) болуын ар
найы зерттеу, ауру белгілері мен ошақтарының болуын, діңдерде, тамыр жүйесі мен ұшарбаста 
зең ауруларымен (паразиттермен) зақымдану белгілерінің болуын анықтау. Егер екпелердің                
50 (елу) пайыздан астамы аурулардан зақымданған болса, олар міндетті түрде кесілуі тиіс;

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

14) жасыл екпелер тізілімі – жасыл екпелердің типтері, түрлік құрамы, алаңының көлемі, 
жайкүйі және орналасуы туралы деректер жиынтығы;

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

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

17) күтіпбаптау – өсімдіктердің жерасты бөлігін және топырағын күтіпбаптау (қоректендіру, 
суару, қопсыту және өзге де ісәрекеттер);

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

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

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

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

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

23) уәкілетті орган – табиғатты пайдалануды реттеу саласындағы функцияларды жүзеге асы
ратын жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі;

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

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

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

2-тарау. Жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау

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

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

5. Тиісті әкімшілікаумақтық бірліктің көгалдандырылған аумақтарын дамыту 
дендрологиялық жоспарға сәйкес жүргізіледі.

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

7. Жасыл екпелерді күтіпұстау көгалдандыру бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін 
қамтиды:

1) жасыл екпелерді отырғызу;
2) ағаштардың діңгек қуысын орнатумен қыртыстарды қопсыту, ағаштарды ақтау, жасыл 

қоршамды қию, ағаштардың діңін көтеру, ағаш өскіндерін жою;
3) гүлзарлар, көгалдарды орналастыру, арамшөптерді отау, шөптерді шабу, қысқы кезеңде 

раушан гүлдерін жауып ұстау;
4) бүкіл вегетациялық кезең бойы жасыл екпелерді суару;
5) авариялық, құрғаған, жасамыс ағаштарды және бұталарды санитариялық кесу, ұшарбасты 

қалыптастыру;
6) тыңайтқыштар салу;
7) жасыл екпелердің зиянкестерімен және ауруларымен күресу.
8. Жасыл екпелерді қайта отырғызу жыл ішінде арнайы қайта отырғызу технологиялары 

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

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

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

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

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

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

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

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

орманпатологиялық зерттеу материалдары, сондайақ дендрологиялық жоспар болып табылады.
17. Жасыл екпелерді күтіпұстау және қорғау бойынша жұмыстарды, сондайақ жалпыға 

ортақ жерлердегі жасыл екпелерді түгендеу және орман патологиялық зерттеу жүргізуді 
ұйымдар жүзеге асырады.

18. Уәкілетті орган жасыл екпелерді түгендеу және орман патологиялық зерттеу 
материалдарының көшірмесін жасыл қормен жұмыс істеу кезінде, ұсыным ретінде пайдалану 
үшін, тиісті әкімшілікаумақтық бірліктің әкімі аппаратына жібереді.

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

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

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

объектілерін орналастыру үшін жағдайлар жасалуын қамтамасыз ету;
2) инженерлік абаттандыру объектілеріне, жерүсті коммуникацияларына қызмет көрсету;
3) авариялық және төтенше жағдайларды жою, оның ішінде инженерлік абаттандыру 

объектілерінде жою;
4) жасыл екпелердің сапалық және түрлік құрамын жақсарту қажеттігі;
5) адамдардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігіне қатер тұғызатын, сондайақ жеке және 

заңды тұлғалардың мүлкіне залал келтіретін ескі екпелерді санитариялық кесу жағдайларында 
жүзеге асырылады.

21. Жалпыға ортақ жерлердегі және ғимараттарға, құрылыстарға, көп қабатты тұрғын 
үйлерге іргелес аумақтардағы желдің және табиғи сипаттағы өзге де жағдайлардың, жолкөлік 
оқиғаларының нәтижесінде ағаштар авариялық құлаған жағдайда құлаған ағаштарды жинауды, 
құлаған жерлерді уақытылы санитариялық тазалауды және ағаш қалдықтарын шығаруды қызмет 
көрсететін учаскелер бойынша ұйымдар жүзеге асырады.

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

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

Ағаштардың өздері, сондайақ олардың бұтақтарының құлауы адамдардың өмірі мен 
денсаулығына, ғимараттар мен үйжайлардың, коммуникациялардың зақымдалуына, жол 
қозғалысы (оның ішінде жол жүру белгілерін жауып тұрса) қауіпсіздігіне қауіп төндіретін 
төтенше немесе апатты жағдайлардың туындауы мүмкін жағдайларда ағаштарды кесу уәкілетті 
органның келісімінсіз жүргізіледі. 

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

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

3-параграф. Ағаштарды өтемдік отырғызуды жүргізу тәртібі

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

27. Өтемдік отырғызу ағашты кесуге мүдделі болған азаматтар мен заңды тұлғалар есебінен 
жүргізіледі.

28. Ағаштарды кесу және санитариялық кесу кезінде ағаштарды өтемдік отырғызу ағаш 
көшеттерін отырғызу жолымен жүргізіледі.

29. Уәкілетті органның рұқсаты бойынша ағаштарды кесу кезінде қалпына келтірілетін 
ағаштарды өтемдік отырғызу бес есе көлемде жүргізіледі.

30. Заңды және жеке тұлғалар ағаштарды қайта отырғызған кезде өтемдік отырғызу 
жүргізілмейді. 

Қайта отырғызулар ағаштардың солып қалуына әкеліп соққан жағдайда, бес есе көлемдегі 
өтемақы белгіленеді.

31. Ағаштарды өтемдік отырғызуды заңды және жеке тұлғалар өздерінің жеке меншік 

жерлерінде немесе маңындағы аумақтарда өз беттерінше, ал ағаштарды мәжбүрлі түрде кесу 
кезінде көгалдандыруды, жасыл екпелерді күтіпұстауды жүзеге асыратын ұйымдарды қатыстыра 
отырып, жалпыға ортақ жерлерде жүзеге асырады.

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

Қызылорда облысындағы 
жасыл екпелерді күтіпұстаудың 

және қорғаудың  қағидаларына
қосымша

Нысан 

____ жылғы 1 қаңтардағы Жасыл екпелер тізілімі
Жасыл екпелер объектілерінің (учаскелерінің) алаңын жердің санатына, өсімдіктің 

типтеріне, функционалдық мақсатына қарай бөлу

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

Кесте
 

Реттік саны  
түгендеу / жасыл 

екпе паспор-
тының № 

Жердің функцио-
налдық мақсаты 
(екпелер санаты) 

Ағаш өсімдігі 
Бірлі-жарым 

ағаштар, 
дана 

Топтар, 
куртиналар, 

дана 

Тоғайлар, 
алқаптар, 

дана 

Желілік  
екпелер,  

дана 

Жиыны,  
дана 

       
 

Бұталы өсімдіктер 
Бірлі-жарым,  

дана 
Жасыл қоршам 
қума метр (қ.м.) 

Қатарлап отырғызу,  
дана 

Топтық отырғызу,  
дана 

Барлығы  
қ.м./ дана 

     
 

Ашық кеңістіктер 
Гүлзарлар Көгалдар 

Жазғы 
шаршы 

метр 
(м2) 

Көп-
жылдық,  

м2 
 

Контей-
нерлік, 

дана 
 

Вазон, 
 м2 

 

Альпи-
нарий, 

рокарий 
м2 

 

Жиыны  
м2 / 
дана 

 

Пар-
терлік, 

м2 
 

Кәдімгі, 
м2 

 

Жер 
Қырты-
сының 
жамыл-

ғысы 
м2 

Жиыны  
м2/  

дана 
 

 
Қызылорда облыстық мәслихатының

2017 жылғы 16 мамырдағы № 121 шешіміне
2  қосымша 

Қызылорда облысындағы қалалар мен елді мекендердің аумақтарын 
абаттандырудың қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Қағидалар Қызылорда облысындағы қалалар мен елді мекендердің аумақтарын абаттанды
ру саласындағы тәртіпті айқындайды және қатынастарды реттейді.

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

далану үшін жарамды жағдайға келтіру, халықтың дені сау, жайлы және мәдениетті өмір сүру 
жағдайын жасау мақсатында жүзеге асырылатын жұмыстардың (аумақтарды инженерлік дай
ындау, жолдарды салу, коммуникациялық желілерді және сумен жабдықтау, кәріз, энергиямен 
жабдықтау құрылыстарын дамыту бойынша) және ісшаралардың (аумақтарды тазалау, құрғату 
және көгалдандыру, микроклиматты жақсарту, ауа бассейнін, ашық су айдындары мен топырақты 
ластанудан қорғау, санитариялық тазалау, шу деңгейін азайту бойынша ) жиынтығы;

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

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

4) тұрмыстық қатты қалдықтар – қатты нысандағы коммуналдық қалдықтар;
5) уәкілетті орган – коммуналдық шаруашылықты реттеу саласындағы функцияларды жүзеге 

асыратын жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі;
6) ұйым – абаттандыру саласында маманданып жүрген жеке немесе заңды тұлға; 
7) шағын архитектуралық нысандар – декоративтік сипаттағы және іс жүзінде пайдаланыла

тын объектілер (мүсiндер, субұрқақтар, барельефтер, гүл құмыралары, павильондар, күркелер, 
отырғыштар, құтылар, балалар ойындары және ересектердiң демалысына арналған жабдықтар 
мен конструкциялар);

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

2-тарау. Қалалар мен елді мекендердің аумақтарын абаттандыру

1-параграф. Тазалық пен тәртіпті қамтамасыз ету

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

5. Жергілікті жерлерді ағымдағы санитариялық күтіпұстауды аумақтарды абаттандыру сала
сында маманданған ұйымдар жүзеге асырады. 

6. Барлық ұйымдыққұқықтық нысандардың жеке және заңды тұлғалары, оның iшiнде 
күрделі және уақытша объектілердің иелерi мыналарды:

1) дербес өз қаражаты есебінен немесе ұйымдармен шарттар жасасу жолымен бөлінген 
аумақты санитариялық күтіпұстауды және абаттандыруды қамтамасыз етеді;

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

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

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

2-параграф. Аумақтарды жинауды ұйымдастыру

7. Жалпыға ортақ пайдаланылатын орындарды жинау және күтіпұстау мынадай жұмыс 
түрлерін қамтиды:

1) ұсақ және тұрмыстық қоқыстар мен қалдықтарды жинау және шығару;
2) ірі көлемді қоқыстар мен қалдықтарды жинау және шығару;
3) сыпыру;
4) қамысты, қурайды, шөптерді және басқа да жабайы өсімдіктерді шабу және шығару;
5) қоршаулар мен шағын сәулет нысандарын жөндеу және сырлау.
8. Жалпыға ортақ пайдаланылатын аумақтарда орналасқан парктерді, скверлерді, бульвар

ларды, су айдындарын, жағажайларды, зираттарды, оның ішінде оларда орналасқан тротуарлар
ды, жаяу жүргіншілер аймақтарын, саты баспалдақтарын жинауды заңды және жеке тұлғалар 
мен осы объектілерге қызмет көрсететін және пайдаланатын аумақтарды бекіту субъектілері 
жүргізеді.

9. Объектілердің меншік иелері жапсарлас аумақтарда (автотұрақтар, боксты гараждар, 
ангарлар, қосалқы қойма құрылыстары, ғимараттар, сауда және қызмет көрсету объектілері) 

санитариялық тазалауды және жинауды коммуналдық шаруашылық ұйымдарымен қамтамасыз 
етеді немесе оны өз бетінше жүргізеді.

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

11. Аялдама кешендерін және қоғамдық жолаушылар көлігінің аялдама алаңында оларға 
іргелес аумақтарды, ақылы автотұрақтар, гараждардың аумақтарын, сондайақ кіреберіс жолдар
ды, іргелес аумақтарды жинауды және жууды олардың иелері жүзеге асырады.

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

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

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

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

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

3-параграф. Қалдықтарды жинау және шығару

17. Жеке және заңды тұлғалар, олардың қызметі нәтижесінде пайда болған өндіріс 
және тұтыну қалдықтары пайда болған кезінен бастап қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуді 
қамтамасыз етеді. Жеке және заңды тұлғалар тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған контейнер
лерде тұрмыстық қатты қалдықтарды жинақтайды.

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

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

20. Үй иелерінің аумағында мамандандырылған көлік үшін ыңғайлы кірме жолдармен 
контейнерлерді орналастыруға арналған арнайы алаңдар болады. Контейнерлерді орнатуға 
арналған алаңдардың бетонды немесе асфальтты жабыны және қоршауы болады. Тұрмыстық 
қатты қалдықтарды жинау үшін қақпақтары бар контейнерлерді қолданған жөн.

21. Тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған контейнерлерге және контейнерлік алаңдарда 
күл тастауға және жинауға жол берілмейді.

22. Тұрмыстық қатты қалдықтар қоқыс шығаратын көліктермен, кәріз тартылмаған үй 
иелерінен сұйық қалдықтар ассенизациялы вакуумдық көліктермен шығарылады.

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

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

25. Қоқыс шығару құбырын пайдалануды иелігінде тұрғын үй бар пайдаланушы ұйым жүзеге 
асырады.

26. Жеке тұлғалар контейнер алаңдары аумағында орналасқан, құрамында сынабы бар шам
дар мен аспаптарды жинау үшін, арнайы контейнерлерде, құрамында сынабы бар істен шыққан 
шамдар мен аспаптарды қауіпсіз жинауды қамтамасыз етеді.

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

1) контейнерлік алаңдарды және оған іргелес аумақтарды тиісті санитариялық күтіпұстауды 
қамтамасыз етеді;

2) оларға уақытылы жөндеу жүргізеді және одан әрі пайдалануға жарамсыз контейнерлерді 
ауыстырады;

3) қоқыс қабылдайтын камералардың, алаңдардың, сондайақ қалдық жинағыштардың 
тұрақты жуылуын, дезинфекциялануын, шыбындарға, кеміргіштерге қарсы дезинсекциялануын, 
дератизациялануын қамтамасыз ету бойынша шараларды қабылдайды.

28. Контейнерлерден қоқыс шығаратын машинаға тиеу кезінде шашылып қалған қоқыстарды 
тұрмыстық  қатты қалдықтарды шығаруды жүзеге асыратын ұйымдардың жұмысшылары 
шығарады.

29. Вокзалдарда, базарларда, әуежайларда, саябақтарда, демалыс аймақ тарында, алаңдарда, 
білім беру, денсаулық сақтау мекемелерінде, көшелерде, қоғамдық жолаушылар көлiгі аял
дамаларында, сауда объектілерінің кіребе рістерінде қоқысқа арналған құтылар орнатылады. 
Халықтық жаппай баратын орындарында құтылар бірбірінен кемінде 50 метр арақашықтықта, 
аулаларда, саябақтарда, алаңдарда 10нан 100 метрге дейінгі арақашықтықта құтылар орнатыла
ды. Жолаушылар көлiгі аялдамаларында және сауда объектілерінің кіреберістерінде екi құтыдан 
орнатылады.

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

Құтылар ластануына қарай, бiрақ аптасына кемінде бір рет жуылады.
 

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

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

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

5-параграф. Ғимараттар мен құрылыстардың қасбеттерін күтіп-ұстау

33. Қарамағында ғимараттар мен құрылыстар бар жеке және заңды тұлғалар, ғимараттар 
мен құрылыстардың меншік иелері көрсетілген объектілердің қасбеттерін және олардың же
келеген элементтерін (балкондар, лоджиялар, су ағатын құбырлар) қалпына келтіру, жөндеу 
және бояу бойынша жұмыстарды уақытылы жүргізуді қамтамасыз етеді, сондайақ қасбеттерде 
орналастырылған ақпараттық тақтайшаларды, ескерткіш тақтайларды таза және дұрыс жағдайда 
ұстайды. Дүкендер мен кеңселердің көшелерге қасбеттермен шығатын витриналары жарықпен 
безендіріледі.

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

6-параграф. Сыртқы жарықтандыруды және 
субұрқақтарды күтіп-ұстау

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

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

37. Істен шыққан құрамында сынап бар газ разрядты шамдар осы мақсаттарға арналған ар
найы бөлінген үйжайларда сақталады және оларды кәдеге жарату үшін арнайы кәсіпорындарға 
шығарылады. Көрсетілген шамдардың түрлері полигонға шығарылмайды.

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

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

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

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

Бұл Қағидалар жарнама саласындағы құқықтық қатынастарға қолда нылмайды.

Өнерлі дос, қимас қаламгер туралы естелік

«Аққу-айдын»
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Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе және Маңғыстау 
облыстарының өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығы, көлік 

және байланыс кәсіпорындарының 
басшылары мен қызметкерлеріне 

ЕСКЕРТУ
«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС «Магистральды құбырлар туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына (14 бап) сәйкес Магистральдық құбырдың күзет аймағы Оңтүстік 
Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе және Маңғыстау облыстарының аумағынан «Бейнеу-Бозой-
Шымкент» жоғары қысымды магистральдық газ құбыры өтетіні  және магистральдық газ 
құбырының күзет аймағының бар екендігі жөнінде ескертеді. 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
Магистральдық құбырдың күзет аймағында:
1) өткелдерді, қара жолдарды және магистральдық құбыр трассасы мен оның күзет аймағын 

өзге де уақытша немесе тұрақты көлікпен кесіп өтудің орналасу орындарын, салу, жайластыру 
және пайдалану тәртібін магистральдық құбырдың меншік иесімен келіспей, орнатуға;

2) бағбандыққа және орман өсіруге, сондай-ақ жер жырту тереңдігі отыз бес сантиметрден 
аспайтын далалық ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін агротехникалық жұмыстар 
кешенінен басқа, магистральдық құбырдың меншік иесімен келісілмеген кез келген жұмысты 
орындауға;

3) магистральдық құбырдың меншік иесі не оператор жайластырған, магистральдық 
құбырға қызмет көрсету мен оның физикалық қорғалуын қамтамасыз етуге арналған жолдарды 
рекультивациялауға, сондай-ақ магистральдық құбырда өртке қарсы және күзет функцияларын 
орындайтын қызметкерлердің осы жолдармен қозғалысына, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, кедергі келтіруге;

4) кез келген құрылыстар мен ғимараттар салуға;
5) автомобиль көлігі құралдарының, тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын 

ұйымдастыруға;
6) мелиоративтік жер жұмыстарын жүргізуге, суару және құрғату жүйелерін салуға;
7) магистральдық құбырдың меншік иесінің келісімінсіз тау-кен, құрылыс салу, монтаждау 

және жару жұмыстарын жүргізуге, жерді тегістеуге;
8) ұңғымалар, тікқазбалар орнатуға және топырақ сынамаларын (топырақ үлгілерінен басқа) 

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

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

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

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

ХАБАРЛАМА /
ИЗВЕЩЕНИЕ

Бірыңғай ж/ш
Единый л/с 000011750 Күні

Дата 01.06.2017
  Сумен жабдықтау/Водоснабжение Жылумен жабдықтау/Теплоснабжение Электр қуатымен

жабдықтау/Электроснабжение
Жеке шот / лицевой счет № 1017572 Жеке шот / лицевой счет № 1017584 Жеке шот / лицевой счет № 07017584

Жиынтығы
К оплате

 3985.32 14540.37 3907.68

Төлеймін
Оплачиваю

   
 ___________________________

төлем күні /дата оплаты
_________________________________________
тұтынушының қолы / подпись потребителя

 

Қызылорда облысы коммуналдық қызметтерді төлеуге арналған
БІРЫҢҒАЙ ТӨЛЕМ ҚҰЖАТЫ

ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
по оплате за коммунальные услуги Кызылординской области   

құжаттың №
№ документа 91382

Бірыңғай ж/ш
Единый л/с 000011750

Күні
Дата 01.06.2017

Тұрғ. саны
Кол. прож.  6

Тегі А. Ж.
Фамилия И.О. Житенёв Виктор Викторович

ЖСН
ИИН

Мекен жай
Адрес ул.3 укрепленный д.2 кв.23

Көлем
Площадь 47 кв.м.

 

Қызметтің атауы
Наименование услуги

Бастапқы
көрсеткіш
Начальные
показания

Соңғы
көрсеткіш
Последние
показания

Пайдаланды
Потреблено

ҚҚС-мен
тарифі
(теңге)

Тариф с НДС
(тенге)

Есептелді
(теңге)

Начислено
(тенге)

Айдың басына
қарыз/артық

төлем
Долг/переплат

а на начало
месяца

Төлемақы
(теңге)

к оплате
(тенге)

Төлеймін
Оплачиваю

Электр қуатымен жабдықтау қызметі, "Энергосервис" ЕЖШС, Қызылорда қ., М. Әуезов көш. 19, тел. 40-09-79, 8 771 936-54-01
Электроснабжение - ДТОО "Энергосервис", г. Кызылорда, ул. М.Ауезова 19, тел. 40-09-79, 8 771 936-54-01

Жалпы пайдаланды / Общее потребление 62211 62467 256 -1502.07 -1502.07
Ф/Л, 1 уровень (кВт*ч) 256 15.9264 4077.16 0 4077.16

ОДН 18.57 17.1024 317.59 302.71 620.3
Пеня / Өсімақы 0 0 7.97 6.34 14.31

Ғимарат ішіндегі қызмет көрсету (ш.м.)/
Внутридомовое обслуживание (кв.м.)

47 4.9504 232.66 465.32 697.98

Электр құатымен жабдықтау ақысының жиынтығы, ж/ш 07017584
л/с 07017584 Итого к оплате по услуге Электроснабжение

3907.68

Жылумен жабдықтау қызметі "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК ШЖҚ, Қызылорда, Марал Ишан көш.1, сату және өткізу басқармасы: 25-02-99, 25-00-46, 25-04-27
Теплоснабжение - ГКПнаПХВ "Кызылордатеплоэлектроцентр", г. Кызылорда ул. Марал Ишан 1, Управления сбыта и реализации: 25-02-99, 25-00-46, 25-04-27

жалпы пайдаланды (Гкал)/общее потребление
(Гкал)

0 0 0 14359.52 14359.52

Өсімақы/Пеня 180.85 180.85
Жылумен жабдықтау қызметі ақысының жиынтығы, ж/ш 1017584

л/с 1017584 Итого к оплате по услуге Теплоснабжение
14540.37

Сумен жабдықтау қызметі - "Қызылорда су жүйесі" ШЖК МКК, Қызылорда қ., Желтоқсан көш. 156, тел. Диспетчерлік қызмет 23-04-45, тұтынушылар бөлімі 23-04-81
Водоснабжение - ГКП "Кызылорда су жуйеси", г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 156, тел. диспетчерская служба 23-04-45, абонентный отдел 23-04-81

жалпы пайдаланды (тек.м.) / общее
потребление (куб.м.)

0 0 0 63.94 3985.32 3985.32

Кәріз (тек.м.) / Канализация (куб.м.) 0 0 0
Сумен жабдықтау қызметі ақысының жиынтығы, ж/ш 1017572

л/с 1017572 Итого к оплате по услуге Водоснабжение
3985.32

Осы құжатта көрсетілген мәлімет ағымдағы айдың бірінші күніне өзекті
Информация, указанная в данном документе, действительна на 1 (первое) число текущего месяца

БАРЛЫҒЫ:
ИТОГО:

22433.37

" - " артық төлем/переплата
Формула расчета:
Qпотр. = Qнорма х Sпотр. ÷ 30 х D, где Qпотр – это общее потребленное тепло за 1 (один) расчетный период (месяц),
Гкал. Qнорма – это норма потребления тепла на 1 (один) м2, которая равна 0,0288Гкал на 1м2. Sпотр. – это общая
площадь жилища. 30 – это среднее значение календарных дней в году. D – это фактическое количество календарный
дней в расчетном периоде, в которые оказывалась услуга по теплоснабжению.

АКТИВТЕНДІРУ КОДЫ:
КОД АКТИВАЦИИ:

 
K9L8G7ON

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ВНИМАНИЕ!
Құрметті тұтынушы, осы құжат тесттік режимде берілген! Қателік/сәйкессіздік анықталса, келесі телефон нөмірлеріне қоңырау шалуыңызды сураймыз: 40-09-79 немесе
www.epd.kz сайтында тапсырыс қалдыруға болады
Уважаемый потребитель, настоящий документ предоставлен в тестовом режиме! В случае выявления ошибок/несоответствий, просим Вас обратиться по следующим
телефонам 40-09-79 либо оставить заявку на сайте: www.epd.kz
 
Осы бірыңғай төлем құжат бойынша Ақмешіт мөлтек ауданы 18 үйде орналасқан "Энергосервис" ЕЖШС кассасында төлей аласыз
По данному единому платежному документу вы можете оплатить в кассе ДТОО "Энергосервис", расположенной по адресу мкр. Акмечеть 18

Қызылорда облысының Ішкі істер 
де партаменті 120014, Қызылорда 
 қала сы, Қорқыт Ата көшесі №18 үй, 
анық тама үшін телефондары: 8(7242) 
29-56-24, 29-56-26, факс 8(7242) 29-56-
27, төмендегі көр сетілген бос лауа-
зымдарына конкурс жариялайды. 

Орта басшы құрамы бойынша:
- Қызылорда қаласы Ішкі істер басқар-

масының тергеу бөлімінің тергеушісі - 1 
бірлік;

- Арал ауданы ішкі істер бөлімінің 
жер гілікті полиция қызметінің учаскелік 
полиция инспекторы - 1 бірлік;

- Қармақшы ауданы ішкі істер 
бөлімінің жергілікті полиция қызметінің 
 ювеналды полиция тобының кәмелеттік 
жасқа толмаған дардың істері жөніндегі 
учаскелік полиция инспекторы - 1 бірлік.

Қатардағы кіші басшы 
құрамы бойынша:

- Қармақшы ауданы ішкі істер бөлімі-
нің ақпараттық-аналитикалық тобы ның 
есеп жө нін дегі технигі -1 бірлік;

- Жалағаш ауданы ішкі істер бөлімінің 
ақпараттық-аналитикалық тобының есеп 
жөніндегі технигі - 1 бірлік;

- Шиелі ауданы ішкі істер бөлімінің 
кино логиялық қызметі тобының кіші ин-
спектор кинологі - 1 бірлік;

- Қызылорда қаласы Ішкі істер басқар-

масының жергілікті полиция қызметінің 
жол-патрульдік полиция батальонының 
полицейі - 2 бірлік;

- Қызылорда қаласы Ішкі істер басқар-
масының жергілікті полиция қызметінің 
жол-патрульдік полиция батальонының 
поли цейі-жүргізушісі - 10 бірлік;

- Қызылорда қаласы Ішкі істер басқар-
масының жергілікті полиция қызметінің 
жол-патрульдік полиция батальонының 
поли цейі-кинологі - 2 бірлік.

Конкурс қатысушысына қойылатын 
негізгі талаптар:

Орта басшы құрамы  лауазымына: 
білімі жоғары-заңгер, жоғары-педаго-
гикалық,  жасы 35-ке дейінгі, бойы 1 метр 
70  см. төмен болмауы. Cонымен қатар 
міндетті түрде Қарулы Күштер қатарында 
болған азаматтар қатыса алады. 

Қатардағы кіші басшы құрамы ла-
уазымына: білімі жалпы-орта немесе 
кәсіптік орта білім, жасы 25-тен аспаған, 
жол-патрульдік полиция батальонының 
полицейі, полицей-жүргізушісі және 
полицейі-кинологі лауазымдарына бойы 
1 метр 75  см. төмен болмауы, міндетті 
түрде «В, С» автокөлік жүргізу куәліктері 
болуы тиіс, міндетті түрде Қарулы 
Күштер қатарында болған, ақпараттық-
аналитикалық тобының есеп жөніндегі 
технигі лауазымына бойы 1 метр 70  см. 
төмен болмауы, орта немесе жоғары-

техникалық (программист) мамандығын 
бітірген, Қарулы Күш тер қатарында бол-
ған азаматтар қатыса алады. 

Конкурсқа өтініш білдіргін 
азаматтар төмендегі көрсетілген 

кезеңдерден өтеді:
- Құқық қорғау  қызметіне алғаш рет 

кіретін азаматтар мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі уәкілетті органы нан 
Қазақстан Рес публи касының заңна ма-
лары бойынша тестілеуден;

- Медициналық және психофизио ло-
гия лық куәландырудан және полигра фо-
логтың зерттеуінен; 

- Денешынықтыру даярлығы бойын-
ша нормативтерді тапсыру;

- Конкурс өткізуші комиссиясымен 
әңгі мелесу;

- Азаматтар конкурсқа қатысушы шы-
ғын дарын (конкурс өтетін  жерге келу және 
тұр ғын үй-жайын жалдау, тұру) өздерінің 
жеке қаражаты есебінен жүргізіледі.   

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжа-
тар аталмыш хабарландыру соңғы жа-
рияланған күннен бастап 10  жұмыс күні 
ішінде жүзеге асырылады. 

Біздің мекен-жайымыз: Қызылорда 
қа ласы, Қорқыт Ата көшесі №18, 
Қызыл орда облысы ІІД, Кадр жұмысы 
басқар масының байланыс телефон-
дары: 8/7242-/29-56-24, 29-56-26.

Кадр жұмысы басқармасы.

ЖАРАМСЫз ДЕп ЕСЕпТЕЛСІН
Ұзақбаева Айгүл Қуанышқызының аты-

на Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, 
Ақсу ауылындағы №116 орта мектебін 2002 
жылы бітіргені жөнінде берілген №0687441 
аттестаты жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп есептелсін.

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА!
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті жеке 

тұлғалар банкроттығының нақты және түсінікті рәсімдерін әзірлеу мақсатында жаңа Заң 
жобасын әзірлеп, талқылауға ұсынды. 

«Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру тура-
лы» жаңа заң жобасының мақсаты  – банк несиелері, басқа да ақшалай міндеттемелер бой-
ынша  азаматтардың қарыздарының қордаланып қалуын реттеу. 

Осы заң жобасын түсіндіру бойынша Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаментінде ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті өкілдерінің 
қатысуымен көшпелі семинар өткізіледі. Қызығушылық танытқан барлық  жеке 
тұлғаларды  департаменттің Абай даңғылы, 64 «Г» мекен-жайындағы мәжіліс залын-
да 21 маусымда өтетін семинарға шақырамыз.  Басталуы сағат 10.00-де.

Байланыс тел.: 23 83 90, 30 45 90.
Қызылорда облысы бойынша 

мемлекеттік кірістер департаменті.

«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

Коммуналдық төлем қызметін жеңілдету мақсатында енгізілгелі отырған бірыңғай 
төлем құжаты жүйесі бүгінде өз тиімділігін дәлелдеп отыр. Еліміздегі ірі қалалар –  Астана 
мен Алматыда аталған жоба жүзеге асырылған. Енді мұны өңірде іске асыру қолға алынбақ. 
Бұл жаңа қызмет түрінің артық тұсы – тұрғындар төлем жасау үшін түрлі мекемені арала
майақ коммуналдық төлемді бір жерден жасай алады. Сондайақ, тұтынушылардың 

қалтасына тиімсіз төлемдер қысқартылады.

БІРЫҢҒАЙ ТӨЛЕМ ҚҰЖАТЫНЫН үЛгІсІ

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кіріс
тер комитетінде жаңа Заң жобалары бойын-
ша жариялы тыңдалым өткізілді. Талқылау 
барысында айтылғандай, бұл заң жобала-
ры ҚР азаматтарының төлемге қабілетсіздігін 
реттеу мәселелерін шешуге бағытталған. 
Бұл мәселенің қолға алынуы банк несиелері, 
басқа да ақшалай міндеттемелер  бойынша 
халық арасындағы  өткір мәселенің бірі – аза
маттардың қарыздарының қордаланып қалуын 
реттеу қажеттілігі болып отыр. 

Заңның негізгі мақсаттары мен тетіктері 
түсіндірілді: «ҚР Қаржы министрлігі жеке 
тұлғалардың, яғни азаматтардың төлем қабі
лет тілігін қалпына келтіру бойынша заң 
жобасын жасады. Бұл жоба, ең алдымен, 
бүгінгі күнге несиелері бойынша өте күрделі 
жағдайда қалған жеке тұлғаларды қолдауға 
бағытталған. Бұл қарыздар жеке сипатты бо-
луы мүмкін: банк несиелері, коммуналдық  
төлемдер, салықтан қарыздар, үшінші тұлғалар 
алдындағы қарыздар болуы мүмкін».

Жеке тұлғаның барлық  борыштарынан 
бір мезгілде құтылу мүмкіндігі болмаған 
жағдайда, аталған заң  екі амал ұсынады. 
Біріншісі – төлем қабілетін қалпына келтірудің 
соттан тыс амалы, екіншісі – сот процедурасы. 
«Соттан тыс амал борышкердің өз кредиторла-
рымен әлдебір жоспар жасауын көздейді. Заң 
жобасы бойынша бұл жоспар 5 жыл мерзімге 
жасалады. Яғни, борышкер өз жағдайына 
және өзінің нақты табысына қарай қарызын 
өтеудің өз шартын ұсынады. Кредиторлар, өз 
кезегінде,  борышкердің белгілі бір уақытта 
қарызымен есептесе алатынын ескеріп, 
қарыздың белгілі бір бөлігін немесе айыппұл 
мөлшерін, өсімпұлын кешіріп, сыйақы ставка-
сын қайта қарауы мүмкін».

Егер де борышкер осы жоспарға сәйкес 
кредиторларымен толық есептессе, төлем 
қабілетін қалпына келтіру амалы толығымен 
жүзеге асты деген сөз. Егер жеке тұлғаның 
табысы кредиторларымен есеп айырысуға 
жетпейтін болса, қарызын өз мүлкі есебінен 
жабу ұсынысымен сотқа жүгінеді. Мұндай 
жағдайда борышкердің мүлкі кредиторлардың 
талабын орындау үшін сатылатын болады.

«Мұндайда жеке тұлғаның жалғыз баспа-
насы туралы мәселе туындайды. Қазіргі кез-
де Ұлттық банк осындай қарыздары бар жеке 
тұлғалар бойынша статистика дайындауда. Бұл 
сұрақ жалпыға бірдей талқылауға ұсынылатын 
болады».

Тағы бір хабарланған мәселе – қаржы әкім
шісінің қызметінің шығындары жеке тұлғаның 
есебінен болады. Әкімшінің сыйақы сомасы 
құзыретті органмен бекітіледі, көлемі қазіргі 
қолданыстағы банкроттық бас қарушылар 
үшін белгіленген сомамен бірдей болады деп 
күтілуде (15 тен 25ке дейін АЕК). Қаржылық 
әкімшінің талаптары мүліктің сатылуы есебі
нен қанағаттандырылады.

Аталған заң жобасы үстіміздегі жылдың 
қараша айында Үкіметтің қарауына ұсынылады 
деп жоспарлануда. Бұл заң жалпыға бірдей де-
кларациялаумен қатар қолданысқа енгізілуі 
тиіс.

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменті хабарлайды: қазіргі кез-
де республика аумақтарында осы заң жобасын 
түсіндіру бойынша көшпелі семинарлар өтуде. 
Қызылорда қаласында ҚР ҚМ Мемлекеттік 
кірістер комитетінің өкілдері 21 маусымда кез-
десу өткізетін болады. Қызығушылық танытқан 
барлық  жеке тұлғаларды  департаменттің Абай 
даңғылы, 64 «Г» мекен жайындағы мәжіліс за-
лында өтетін семинарға шақырамыз.  Басталуы 
сағат 10.00де.

А.АЙДЫХАНОВ,
Қызылорда облысы бойынша

 мемлекеттік кірістер департаментінің
 басқарма басшысы.

ҚОРДАЛАНҒАН ҚАРЫЗДАР 
ҚАЛАЙ РЕТТЕЛЕДІ?

Жақында «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына 
келтіру туралы» және «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін 
қалпына келтіру мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге толықтырулар мен 
өзгерістер енгізу туралы» жаңа заң жобасының тұсаукесері жасалды. Негізгі көтерілген 
мәселе – азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру туралы болып отыр.

Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап мін-
детті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры на 
жарна төлене бастайды. Осы орайда меди циналық 
сақтандыру жарналарын мемлекет жүзеге асыра-
тын азаматтардың жаңа санаттарын енгізу қарас-
тырылып отыр.  Бұл туралы ҚР Парламенті 
Сенатының Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым 
комитетінің кеңейтілген  отырысында  ҚР Денсау-
лық сақтау вице-министрі Ләззат Ақтаева мәлім 
етті.
 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бой-

ынша заң жобасымен мөлшерлемелерді және аударымдар 
мен жарналарды есептеу нысандарын өзгерту, сондайақ 
төлеушілердің жаңа санаттарын, олар үшін жарналарды 
мемлекет жүзеге асыратын жаңа адамдардың санаттарын  
енгізу, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының 
жұмысын ұйымдастыру және міндетті әлеуметтік сақтан
дыру мен тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі жүйесінде дәрідәрмекпен қамтамасыз ету мәсе
лелері тұрғысында түзетулер қарастырылып отыр»,–деп 
тоқталды Л.Ақтаева «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң 
жобасын таныстыру барысында. Оның сөзіне қарағанда, 
елдегі макроэкономикалық жағдайға байланысты, со-
нымен бірге жұмыс берушілерге түсетін жүктемені 
төмендету мақсатында Ұлттық экономика министрлігі 
жұмыс берушілердің аударымдарының деңгейін төмен
дету, жеке кәсіпкер жарналарының мөлшерін бекіту 
ұсыныстарын енгізген болатын. 

Осы орайда вицеминистр мемлекеттің Қорға төлеуге 
жататын міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жарналарының мөлшері 2018 жылдың 1 қаңтарынан 
3,75 пайыз деңгейінде, 2019 жылы 1 қаңтардан 4 пайыз 
мөлшерінде  ұсынылатынын атап өтті. Сонымен қатар 
2022 жылдың 1 қаңтарынан мемлекет жарнасының көлемі 
жыл сайын республикалық бюджет туралы заңымен 
тиісті қаржылық жылға бекітілетін болады. Жұмыс 
берушілердің сақтандыру аударымдары 2017 жылғы 1 
шілдеден бастап – 1 пайыз, ал 2018 жылғы 1 қаңтардан 
– 1,5 пайыз, 2020 жылдың қаңтарынан – 2 пайыз, ал 
2022 жылдың қаңтарынан 3 пайыз болуы ескерілген. 
Өзінөзі жұмыспен қамтыған халықтың жарналары ең 
төменгі жалақыдан 5 пайызды  құрайды Оның айтуын-
ша, медициналық көмектің қолжетімділігін қамтамасыз 
ету мақсатында жарналардың мемлекет төлейтін адам-
дар санатын кеңейту  ұсынылады. Бұл ретте жұмыс 
істемейтін 18 жасқа дейін мүгедек балаға күтімді жүзеге 
асыратын азаматтар, жұмыс істемейтін оралмандар, 
Қазақстан аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдар, орта техникалық және кәсіптік 
орта білімнен кейінгі жоғары білім беру, сондайақ 
жоғары білімнен кейін білім беру ұйымдарында оқуды 
аяқтаған адамдар қамтылып отыр. Сонымен қатар әскери 
қызметшілерге, құқық қорғау органдары мен арнаулы 
мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне және олардың 
отбасы мүшелеріне медициналық көмек көрсету тетігі 
ретке келтірілді.

Барлыбек БАТЫР.

Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жарналарының деңгейі нақтыланды

«Мәдениет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің регламенттерін бекіту туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 

16 маусымдағы № 45 қаулысына өзгеріс енгізу
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін

өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы және «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңдарына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Мәдениет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регла мент
терін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 маусымдағы 
№45 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
5066 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 
2015 жылғы 30 шілдеде жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулының 1тармағының 2) тармақшасы алынып тасталсын.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 

 орын  басары Р.Р. Рүстемовке жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 

енгізіледі.

Қызылорда облысының 
                 әкімі         Қ. Көшербаев

Қазақстан Республикасының  2012 жылғы 9 қаңтардағы «Газ 
және газбен жабдықтау туралы» №532IV Заңының 30бабына сәй
кес, газ қолданушы тұрғындарға:

* газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің иелері олардың 
қауіпсіз пайдаланылуын және жарамды күйде болуын қамтамасыз 
етуге, өздеріне тиесілі объектілерге техникалық қызмет көрсету 
жөніндегі жұмыстарды жүргізуге немесе техникалық қызмет 
көрсетуге арналған шарт жасасу;

* газбен жабдықтау жүйелерінің объектілеріне техникалық қыз
мет көрсету жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыратын жеке және 
заңды тұлғалар олардың сапасын және уақытылы орындалуын 
қамта масыз ету міндеттелген.

Қазіргі таңда, облыс көлемінде газбен жабдықтау жүйелерінің 
объектілеріне техникалық қызмет көрсететін лицензиясы бар және 
бәсекелестік жағдайында өз қызметін жүргізе алатын «РЦКУ
Кызылорда» ЖШС, «Газреммонтаж» ЖШС секілді мекемелері бар.

Осыған орай, тұтынушылар аталған жұмыстарды жүргізетін 
мекемені өзі таңдап алуға құқылы және бұл қызметтің түрі 
бәсекелестік ортада болғандықтан, газ қолданушы тұрғындар 
мен осы қызмет түрімен айналысатын арнайы мекеме арасындағы  
екіжақты келісімшарт негізінде жүргізіледі.

Қызылорда облысының энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 

«Газ инфрақұрылымын дамыту және 
қауіпті өндірістік нысандарды
 мемлекеттік бақылау» бөлімі.

Үй-жайлардағы газбен жабдықтау 
нысандарына техникалық қызмет 

көрсету бойынша
ХАБАРЛАМА

Жаннат – Атырау өңірінің 
тумасы. Мектеп бітірген соң 
 Алматы медициналық институ-
тына оқуға түсіп, оны ойдағыдай 
бітіріп шықты. Оқу қабырғасында 
өзімен бірге оқитын Қуаныш есімді 
қызылордалық азаматпен таны-
сады. Екеуінің дәмтұзы жара-
сып, 1968 жылы шаңырақ көтерді. 
Оқуды ойдағыдай аяқтаған жас 
отбасы 1970 жылдары ауылда 
дәрігер мамандығының тапшылығы 
сезілген тұста Сыр өңіріне келіп, 
алғашқы еңбек жолын Жалағаш 
аудандық ауруханасында бастады. 
Ауылға келген жас мамандар аз-
дап жүрексініп, қобалжығандарын, 
сондай сәттерде бірбіріне демеу, 
көңілдеріне сүйеу болғандарын ай-
тады. 

Иә, науқас адам жанына дәру 
iздеп, дәрiгерге барары хақ. Үмiтке 
үмiт жалғап, ғұмырдың ұзақтығын 
сабақтастырып жататын да осы ақ 
халатты абзал жандар. Бiлiм мен 
мейiрiмдiлiктi ұштастыра бiлген қос 
дәрігер медицина саласында 40 жыл-
дан астам еңбек етті. Жарты ғасырға 
жуық ғұмырын адам саулығына 
арнаған Жаннат Жандыбайқызы 
балалар бөлімінің меңгерушісі 
болған жылдары анабала өлімінің 
көрсеткіші азайып, салаға заманауи 

диагностикалық құрылғылар келе 
бастады. Зейнеткерлікке шыққан 
уақытта да жастарға өз білгенің 
айтып, мол тәжірибесімен бөлісіп 
келеді. Еңбегін елеген елі 1990
1992 жылы поселкелік депутат етіп 
сайлады, кеудесіне медаль тақты, 
бірнеше рет ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігінің дипломдарымен ма-
рапатталды.

Қызығынан қиындығы басым 
жұмыстың бел ортасында жүрсе де, 
бала тәрбиесін шет қалдырған емес. 
Құдай қосқан жары Қ.Камалов екеуі 
өмірге 4 бала әкелді. Барлығы да 
жоғары оқу орнын бітіріп, белгілі 
бір салада еңбек етіп жүр. Бақ 
қонып, қыдыр дарыған Камалов-
тар әулетінің келіні Ақалтын Ка-
малова: Атаенем ешқашан «мен 
шебер дәрігермін, майталманмын» 
деп кеудесін керген емес. Қашан 
да адал еңбекті, шыншылдықты, 
шынайылықты ту етіп ұстаған адал 
жандар. Ана сүтімен, әке өнегесімен 
бойына сіңген сол қасиеттерді ол 
кісілер қызметінде де, өмірде де 
ұстанады, – дей келе, сөз соңында 
үлгілі отбасындағы мерейі тасыған 
сыйластықты айтып, әңгімені одан 
әрі жалғады.

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

ТАҒДЫРЛАРЫ 
БІР АРНАҒА ТОҒЫСҚАН

Дәрігерлерді “Ақ 
қалатты абзал жан-
дар, адам жанының 
арашашысы” деп жа-
тамыз. Себебі, ба-
сымыз ауырып, бал-
тырымыз сызда-
са, осы мамандық 
иелерінің көмегіне 
жүгінгенде олар же-
дел жанымыздан та-
былады. Ал бала 
туылғаннан бастап 
есейгеніне дейін 
физикалық және 
психикалық дамуын 
бақылап, өз жасы-
на сәйкестігін қадағалап, түрлі аурулардың алдын алып 
емдейтін педиатр-дәрігердің жұмысының қиындығын 
әрбір ата-ана жақсы біледі. Ауруын айтып жеткізе 
 алмайтын нәрестелерге екпе егіп, ине салудың өзі аса 
біліктілікті қажет ететіні анық. 

Осындай жауапкершілігі жоғары мамандықта оқып 
жүріп, тағдырлары бір арнаға тоғысқан дәрігерлер 
Қуаныш Камалов пен педиатр-дәрігер Жаннат 
Жармұхамбетованың есімдері Жалағаш жұртшылығына 
жақсы таныс.

     

     

еңбек әулеті

МәМС

Жоба



Телефон тынымсыз бебеу қақты, арғы жақтан жарқыл 
дауыс саңқ етті:

– Бұл – Шіркейліден Жеңісбек Мақсұтұлы. Таныған бо-
ларсыз?

– Әрине. Сіз «Сыр бойы» газетінің тұрақты авторысыз.
– Олай болса, ағаларың 75 жасқа толып жатыр. Басы-

лыммен бірге жасасып келемін ғой, тәңір жазғанды көріп 
келемін.

Телефондағы әңгіменің ауаны осылай жүре берді. Мен 
білетін Жеңісбек аға 1964 жылдан «Сыр бойының» бір 
нөмірін үзбеген оқырман. Әлі де екі газетті өзіне ыстық 
санайды. Бірі – аудандық «Тіршілік тынысы», екіншісі – 
біздің басылым. Редакция алқасы ақылдаса келе белсенді 
оқырманымыз туралы қалам тербегенді жөн санадық.

Ол Тереңөзек ауданы Қызылөзек ауылында 20 мау-
сым 1942 жылы дүниеге келіпті. Соғыс жүріп жатқан ауыр 
кез. Әкесі Мақсұт Әбілсейітов осы колхоздың басқарма 
төрағасы екен, 34 жасында өмірден өтеді. Жеңісбек жастай 
жетім қалды. Анасы Шүкірманның еті тірілігінің арқасында 
қатарынан кем болмай, замана тауқыметін аса көп тарта 
қоймапты.

Ойлы оқырман алдымен «Ақжарма» ауылындағы 
«Шандайкөл» жетіжылдық мектебінде Абат Сүлейменов, 
Есентұр Сәркеев, Қази Қожахметов, Балашбек 
Шағырұлымен, сонан соң Тереңөзектегі №35 М.Калинин 
атындағы мектепте Қазыбай Құдайбергенов, Нысанбай 
Құрманғазиев, Бостан Нұрмаханов, Алтайбек Сағындықов, 
Амангелді Баймұратов, Амангелді Ахметовтермен бірге 
оқығанын еске алады. 

Өмірдің үлкен баспалдағы Қызылорда гидротехни-
кумын бітіргеннен кейін басталып, жолдамамен Гурьев 
облысының Махамбет, Қызылқоға, Жылой аудандарында 
еңбек етті. 1964 жылы «ПМК-15» мекемесінде өндірістік ше-
бер, прораб, аға инженер қызметтерін атқарды. «Шіркейлі» 
каналы бойында инженерлік жүйеге келтірілген жерлерді 
игеру бағытында алып құрылыстар жүріп, Жеңісбек аға су 
маманы ретінде осы жұмыстың басы-қасында жүрді. Елді 
ортақ міндетке жұмылдыру, жер мен су қадірін сезіну секілді 

азаматтық белсенділігін көрсетті. Осы уақытта «Еңбек 
Қызыл Ту» орденді «Шіркейлі» кеңшарының атағы алысқа 
кетіп, Жаңабай Азаматовтың іскерлік, ұйымдастырушылық 
қабілеті бағаланған тұс еді. Ол ауылдың гидрожүйесін 
дамытуға байланысты Жеңісбек Мақсұтұлын бас инже-
нер етіп тағайындады. Осыдан бастап күріш егу көлемі ар-
тып, реттегіш су қондырғыларының жайы жақсарды. Жәкең 
өндірістен қол үзбей Жамбыл гидромелиоративтік институ-
тын бітіріп, жоғары білімді инженердің біліктілік деңгейі өсе 
түсті. Осында Сүйіндіков Сүлейменнің қызы Гүлжәмилаға 
үйленді. Жақсы жар жігіттің жанындағы жалауы емес пе, 
ол Әбілсейітовтердің, одан бергі Мақсұтовтардың ұрпағын 
көбейтті. Қазір қызы Нұргүл «Іңкәрдария» ауылында 
тұрады, дәрігер.  Ұлдары Алмас пен Жандос бір-бір кәсіптің 

иесі. Келіндер де қарашаңырақтың құтын аспандатып отыр.
Уақыттың өлшемі бар, ұлағат ұмытылмайды. Бүгінде 

өмірде жоқ, бірақ ізі мен ісі қалған Ибрай Сәйпұлов, 
Уәлибек Әбдуов, Тыныштықбай Сырғабаев, Өмірзақ Беде-
беков, Қожантай Сматов, Бекзақ Тұрғанбеков, Айтмағамбет 
Жакуратов, Сейіткәрім Қосуақов, Алтынбек Мәлібеков, 
Тілектес Жұмашев, Ахан Баджанов, Қалдыбек Кішкенебаев, 
Жармағамбет Мақашов, Серік Аяғановпен қызметтес 
болғанын мақтан тұтады.

Жеңісбек Мақсұтұлы 1972 жылдан 2005 жылға дейін 
«Шіркейлі» шаруасының шырайын келтіруге атсалы-
сып, зейнетке шықты. Бір өкініштісі, осынша бейнет кеш-
кен кісінің ең төменгі зейнетақыға ілігуі еді. Дегенмен, 
шүкіршілік еткен ақсақалдың әлі де үмітті ниеті бар.

Бір жылдары «Сыр бойы» газетінде «Әл-Фараби дінсіз 
бе?» деген мақаласы, Әйтеке би туралы позитивті көзқарас 
қалыптастырған орамды ойымен ерекшелініп еді. Сондай 
сипаттағы мәнді мақалалары «Лениншіл жас» («Жас алаш») 
газетінде де тұрақты жарияланып келді. Қолынан қаламы 
түспеген, елдің жылт еткен жаңалығын сезім бесігіне са-
лып тербеткен, жылы сөзімен көпке қуаныш сыйлаған 
Жеңісбек ағаға ақпарат қызметкерлері күні қарсаңында ар-
найы тоқталуды жөн санадық.

Қ.ҚҰРБАН.
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Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің Сту-
денттер сарайында филология 
ғылымдарының докторы, про-
фессор, «Арыс» баспасының ди-
ректоры Ғарифолла Әнестің 60 
жылдығына арналған ғылыми кеңес 
өтті. Жиынның ашылу салтана-
тында іргелі оқу орынының ректо-
ры Қылышбай Бисенов мерейтой 
иесінің қазақ тіл білімінде өзіндік 
орны бар ғалым екенін атап өтіп, 
университетпен орнатқан әріптестік 
байланысын жоғары бағалады. 

– Ғарифолла Қабдолқайырұлы 
– қазақ тіл білімінде өзіндік орны 
бар ғалым. Сондай-ақ, тәуел сіз-
діктің алғашқы  жылдарында ұлт 
зиялыларының өмірі мен шы ғар-
машылығын зерттеуді мақсат ет-
кен «Арыс» қоғамдық қорын құрып, 
Алаш арыстарының шығар ма-
шылығын насихаттап келеді. Ол 
аталған баспаның негізін қалап, 
бүгінге дейін «Жаңа энциклопедия», 
«Тілтаным», «Жаңа сөздік», «Ма-
хамбет әлемі», «С.Қондыбай әлемі», 
«Сыр сүлейлері», «Ноғайлы жырла-
ры», «Атырау ақын-жазушылары», 
«Тіл білімінің озық үлгілері» және 

тағы басқа 10-ға жуық топтама 
бойынша кітап шығару арқылы 
ұлт руханиятының жаңғыруына 
айтарлықтай үлес қосып келеді, – 
деді Қылышбай Алдабергенұлы.

Ғылыми кеңесте филология 
ғылымдарының докторы, профессор 
Бағдат Кәрібозұлы Ғ.Әнестің өмірі 
мен шығармашылығына тоқталып, 
«Алаш аманатын арқалаған аза-
мат» тақырыбында баяндама жа-
сады. Сондай-ақ, ол мерейтой иесі 
басшылық ететін «Арыс» бас-
пасының бүгінге дейін құнды ең-
бектер шығаруда ауқымды жұ-
мыстар атқарғанын, қазақ елінің 
руханият дүниесіне қомақты үлес 
қосып келе жатқан маңдайалды бас-
па екенін атап өтті.

– Ұстазымыз Зейнолла Қаб-
до лов «Жер астында мың арыс 
бар, жер үстінде бір арыс бар. Ол 
– Ғарифолла!» – деген еді. Аға-
мыздың осы бір ұлы сөзі қазақ зия-
лы ларының ортасында әлі де айты-
лып келеді. Бұл – мерейтой иесінің 
бүгінге дейінгі атқарған еңбегіне 
берілген баға, – деді Б.Кәрібозұлы. 

Шара соңында Ғ.Әнес ұйым-
дас тырушыларға алғысын білдіріп, 

алдағы жоспарларымен бөлісті. 
Сондай-ақ, қаты су шылардың бір   -
қатар сауалына жауап берді. 
Ғылыми кеңесті қо ры тындылаған 
Қ.Бисенов қазақ тіл білімінде өзіндік 
орны бар ғалымға Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің «Құр метті профес-
соры» атағын табыстады. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

АлАш АмАнАтын 
АрқАлАғАн АзАмАт

АУылДАғы қАлАмГЕр

А.Тоқмағанбетов атындағы қалалық мәдениет 
үйінде  театр маусымының 62-ші жабылу шарасы өтті. 
Жыл бойына көрерменге көңіл-күй сыйлаған театр 
ұжымы Жабал Ерғалиевтің "Құлпытастың көз жасы" 
психологиялық драмасын сахналады. 

Мұнда кеңестік кезең мен қазіргі қоғамның шы-
найы бейнесі, Ербол мен Жамал атты кейіпкерлердің 
аянышты махаббаты сахналанған. Спектакль арқылы 
әртістер ақшаға байланған қоғамның кесірін шебер 
бейнелейді. Қоғамның дертін дөп басып, сергелдеңге 
толы махаббаттың адам өміріндегі алар орнын 
айқындауға тырысқан. 

Қойылым "Байлық деген не?", "Шын, таза махаб-
бат қандай болады?", "Әділдік пен әділетсіздіктің ара 
жігі нендей?" деген сұрақтарға жауап береді.

Ж.Ерғалиевтің пьесасындағы негізгі тартыс 

 Ержан мен Жамалдың және Ерболдың арасындағы 
қай шылыққа құрылған. Қаһармандардың да мінез-
құлықтары табиғи бояуымен әрі әлеуметтік логика-
сымен анық танылады. Сонымен қатар, туындыдағы 
негізгі тартысқа драматург отбасындағы жайттарды, 
махаббат ситуацияларын ұтымды өре біледі.

Драмадағы оқиғадан өмір шындығын көреміз. 
Ерболдың жұмыс іздеп жүріп өзіне опасыздық жасаған 
отбасына кездейсоқ кез келуі – дүниеде жасалған 
жақсылықтың да, жамандықтың да қайтарымы бар де-
ген философиялық қағиданы аңғартады. 

Шара соңында театрдың көркемдік жетекшісі 
Хұсейн Әмір-Темір маусымды қорытындылап, театр-
дың қыркүйек айында көрерменмен қайта жүз де-
сетіндігін жеткізді.

Е.жҰмАБЕКҰлы.

ТЕАТР МАУСЫМЫ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ

Маңғаз далада жаугершілікпен күн 
кешкен түркі халқы ұсталық өнерді 
жоғары бағалап, әспеттеген. Ұста 
дүкенінің көрігін, құрал-саймандарын 
киелі санаған. Ел ішінде де темірден 
түйін түйген, қолы нан іс келетін 
жандардың орны төрден табылған. 
Сондықтан болса керек, көш пенді 

жұртында «Ұста – елден ерекше, 
жоғарғы тәңірлік күшке ие адам» де-
ген түсі нік қалыптасқан. 

«Ел іші – өнер кеніші». Сыр 
топырағы бүгінгі таңда он сау  сағынан 
өнер сау ға лаған ұсталар мен ше-
берлерге кенде емес. Солардың бірі 
қар ша дайынан тө зім ділік пен қайрат-

тылықты қажет ететін өнерді жаны-
на серік еткен аралдық Ислам Шай-
хы. Алты жасы нан бастап бабалар 
өнеріне аңсары ауған ол бұл күнде жи-
ырма бесте. Исламның жасаған тама-
ша бұйымдары қазірдің өзінде түрлі 
об лыстық, республикалық көр мелер-
дің сәніне айналған. Жалынды жігіттің 
маңдай тері ескеріліп, облыс әкімі-
нің «Сыр үміті» жастар сыйлығын 
иеленіпті.

– Мен көбіне мүйіз, тері, сүйекпен 
жұмыс жасағанды ұнатамын. Реті кел-
се, ағаш, темір, сазбен де туынды-
лар жасай беремін. Әрине, жұмыстың 
оңайы жоқ. Бірақ, «Тәуекел етпе-
ген мақсатына жетпейді» деген 
бар емес пе?! Бес жыл бұрын жеке 
кәсіпкерлігімді ашқанмын. Енді 
жүйелі түрде жұмыс жасаудамын. 
Жасаған дүниелерімнің бағасы бес жүз 
теңгеден бастап, 200-300 мыңға дейін 
жетеді. Жергілікті халыққа, сырттан 
келген қонақтарға қызмет көрсетемін. 
2014 жылы «Даму» қорының 200 мың 
теңге грантын иелендім. Бұл да бол-
са, мемлекеттің қамқорлығы, ұсталық 
өнерге деген құрметі, – дейді жас ше-
бер. 

Жалпы, кейіпкеріміз осы уақытқа 
дейін түрлі бұйымдар, әшекейлер, 
кәдесыйлар жасаған. Айталық, 
Исламның мүйізден жасаған «ЭКС-
ПО – 2017» композициясы, қазақы ке-
мер белдігі, түрлі көлемдегі местері, 
қобдишалар, астаулары көрген жұртты 
тәнті етпей қоймайды.

Есет ТАБыНБАЕВ.

мҮЙІзДІ 
ІСКЕ ЖАрАтқАн

Бейсенбі күні Қызылордада белгілі айтыскер, 
жырау Серік Ыдырысов атындағы «Айтыскер 
ақындар және шешендік өнер мектебі» ашылды.

Өнер ордасының тұсаукесер көкжелегін 
Сыр сүлейі Шораяқтың Омарының қарындасы 
Бердікүл Жанабайқызы мен баталы үлкендер 
қиып, шашу шашты. Ақынның шәкірті Әділхан 
Қуаңбаев арнау жыр айтты. Жас дарын Феру-
за Оңталап, Мұзарап жырау шөберелері Ару-
на мен Кәмила жыр толғады. Салтанатты сәтте 
Серік Ыдырысов: «Маханбетқали, Зәмаддин 
секілді белгілі айтыскер ақындардың ізіп басып 
өстім. Өзім шәкірт болып, талай ұстаздарыма 
жыр арнадым. Енді бүгін шәкірттерім маған 
арнау айтып тұр. Бұл өмір жалғастығы, өнер 
жалғастығы», – деп тебірене сөйлеп, болашақ 
өз мектебінде дәріс алатын балғын жырауларға 
«алғашқы шәкіртақыларың болсын» деп ақшалай 
сияпат жасады.

Белгілі эстрада жұлдызы Қайрат Нұртастың 
өнер мектебі аясында ашылып отырған айтыс-
керлер мектебінде Сыр елінің өнерге талапты 
жастары дәріс алатын болады. Өнерпаздарға есік 
ашып отырған әсем ғимаратта оқушыға оңтайлы 
дәрісханалардан бөлек би, вокал, басқа да  
үйірмелер жұмыс істейді. Келушілерді күтетін 
ұлттық мәзірдегі асхана да бар. Бұл жайында 
өнер мектебінің директоры Мира Келімбетова 
айтып өтті. «Бұл мектеп өнерпаздар үшін есігі 
жабылмайтын ақ ордаға айналады» – деді ол.

Ал, Серік Ыдырысовтың өзі басшылық 

жасап, ұстаздық ететін айтыскерлер мектебі 
орта мектепте оқитын өрендерді дәстүрлі 
орындаушылыққа, айтыскерлік, шешендік 
өнерге баулиды. Сонымен бірге, талапкерлерді 
айтыс, мүшәйра, шешендік өнер байқауларына 
қатыстырып, өнер мен мәдениет саңлақтары 
шеберлік кластарын өткізіп отырмақ.

Соңғы кездерде жас асабалардың әртүрлі 
деңгейде, бір сарында той өткізуі көпшілік 
көңілін көншітпей келе жатқаны жасырын 
емес. Асабалардың тойды әрі жаңаша, әрі 
дәстүрімізге лайықты дәрежеде өткізуі бұл 
мектеп жұмысының бір бағыты болғалы тұр. 
«Мектепті ұйымдастыруға Сырым Әділбеков, 
Күнсұлу Түрікпен, Айдос Рахметов, Бағдәулет 
Қарғабаев секілді ақынның шәкірттері атсалыс-
ты» дейді продюсер Мақсат Дауылбай.

***
Осы күні А.Тоқмағанбетов атындағы қа-

ла лық мә де ниет үйінде қала әкімдігінің қол-
дауы мен ақиық айтыскер, жампоз  жырау Серік 
Ыдырысовтың 60 жасқа толуына орайлас-
тырылған «Сөйлейтін сөздің серкесін, Сыр елі 
сүйер еркесін» деп аталатын  жас ақындардың 
республикалық айтысы өтті.

Өнер мерекесін қала әкімінің орынбасары 
Ш.Байманов ашып, киелі Сыр елінің ұлт өнерін 
өрге көтере беретінін, ашылып отырған Серік 
Ыдырысов атындағы айтыскерлер мектебі соның 
бір дәлелі екенін тілге тиек қылды. Айтыскерлер-
ге сөз сайсында сәттілік тіледі.

Мұнан соң сөз алған Серік Ыдырысов жас 
ақындарға батасын берді. Ақынға Индира Елуба-
ева, Айдос Рахметов бастаған шәкірттері домбы-
ра сыйлап, шапан жапты.

Айшығы да, айтары да тақырыбының 
сәні мен мәнін ашқан айтыста қарағандылық 
Нұрмұхамед Байсүгіров бас бәйгені олжалады. 
Тараздан келген Аруна Керімбек 1-орынға лайық 
болды. Мұнан кейінгі орындарды Павлодар мен 
Ақтөбенің ақындары бөлісті. Қызылордалықтар 
қонақтарды құрметтеп, жол берді.

Айтысқа Қызылордадан және еліміздің он 
облысынан келген 14 ақын қатысты. Сөз дода-
сын белгілі жырау, айтыскер Айдос Рахметов 
жүргізді.

Осылайша, Сырдың сері Серігі атанған 
айтыстың ақтаңгері Серік Ыдырысовқа халық та, 
шәкірттері де зор қошемет танытып, дүбірлі өнер 
тойы өтті.

Д.АЯШҰлы.

АЙтыСКЕрлЕр мЕКтЕБІ 
ЖӘнЕ АЙтыС мЕрЕКЕСІ

«Ұрпақтан ұрпаққа» қоғамдық 
бір лестігі Ә.Тәжібаев атындағы об
лыс  тық әмбебап кітапханасында 
«мәң   гілік елдің негізгі тірегі – тіл» 
тақы рыбында «дөңгелек үстел» өт
кізді. «мәңгілік ел идеясы – ұр пақ қа 
ұлағат» атты жоба бойынша өткен 
жиынға облыстық қазақ тілі қо
ға мының өкіл дері, кітапхана қыз
меткерлері, әде биет, өнер қайрат кер
лері және жас ақындар қатысты.
Шара барысында «Ұрпақтан ұр пақ қа» 

қоғамдық бірлестігінің тө райымы Алмагүл 
Божанова «Ана тілінің мәр тебесін көтеру 
өз қолы мыз да» та қыры бында баяндама жа-
сады. 

– Тіл туралы заңның толыққанды орын-
далуын қамтамасыз ету керек. Ана тілдің 
мәртебесін биіктету жолында біз сияқты 
үкіметтік емес ұйымдардың бел сен ділік 

танытуы дұрыс. Себебі, тілсіз халықтың 
өмір сүуі мүмкін емес. Сон дық тан тілдің 
жұлдызын жарқырату үшін жүйелі жұ-
мыстар ұйым дас тырылу керек. Тіл ден асқан 
байлық жоқ екенін ес ке ріп, тіл тағдыры – ел 
тағдыры еке нін ұмытпау – міндетіміз, – деді 
ол.

Халықаралық «Қазақ тілі» қо ға мы-
ның Қызылорда облыстық фи лиа лы ның 
төрағасы С.Аңсатов «Сауатты ұрпақ тәр-
бие леудегі ана тілінің ролі», облыстық 
ішкі саясат басқармасының тілдерді дамы-
ту бөлімінің басшысы Л.Есімова «Ұлттың 
болашағы – оның ана тілі» тақы рып тарында 
ойларымен бөлісті. 

Айта кету керек, шарада кітапхана 
қызметкерлері «Туған тілім – далам тілі өз 
тілім» тақырыбында кітап көрмесін ұйым-
дастырды.

Шынар БЕКБАН.

ТІЛДЕН АСҚАН БАЙЛЫҚ ЖОҚ

Адам үшін денсаулықтан асқан бағалы, қастерлі нәрсе жоқ. Жас 
ұлғайғасын ауру-сырқау адамды иектейді екен. Сондайда бірінші Алла, 
екінші ақ халатты абзал жандар көмекке келіп, өміріңе араша тұрады. 

Күнделікті өмірде дәрігерлерді «адам жанының инженері» деп бе-
кер айтпайды. Жаныңа дауа іздегенде дәрігерлерге маңдай тірейсің. Ең 
қымбат қазынаң – өміріңді сеніп тапсырасың. Сондай көпшілік құрметіне 
лайық абзал жандар біздің аймағымызда баршылық. Бұл орайда өзім ши-
палы қолдарынан біршама уақыт ем қабылдап, кеселімнен құлантаза 
айықтырған облыстық медициналық орталықтың бір топ дәрігерлері мен 
мейірбикелерін төл мерекесі – медицина күнімен шын жүректен құттықтап, 
аталық алғысымды білдіремін. «Жауынменен жер көгерер, алғыспенен ер 
көгерер» дегендей, ОМО-ның нейроинсульт бөлімінің меңгерушісі Ба-
ешов Рүстем Мәуленұлына, әке жолын қуған емдеуші дәрігер Төлепов 
Асхат Серікбайұлына, мейірбикелер Нұрсұлу мен Әйгерімге, сондай-ақ 
урология-андрология бөлімінің меңгерушісі Тян Димитрий Вячеславович-
ке, мейірбикелер Арай мен Любаға, екі бөлімнің барша ұжымына ыстық 
ықыласымды білдіре отырып, әрдайым қызметтеріңіз халықтың көңілінен 
шығып, ел құрметіне бөлене беріңіздер, әріптестеріңіздің алды болыңыздар, 
өркендеріңіз өссін демекпін.

Әбутәліп ЕсЕНоВ,
ардагер ұстаз, еңбек ардагері.

Сырдария ауданы,Тереңөзек кенті.

АБЗАЛ ЖАНДАРҒА АЛҒЫС

Аймағымыздағы бар лық мешіттің 
имамдары мен қажы, қарилар қа тыс қан 
шараны ҚМДБ-ның об лыстағы өкіл-
имамы Талғат  Омаров ашып, пенденің 
фә ни дегі соңғы ақы сы, мұ сылманның 
парыз кифая сы жаназа рәсімдерінің өт-
ке рілуі жайында ойларын ортаға салып, 
тұсауы кесіліп отырған имани кітаптың 

бар шаға тигізер сауа бы мен пайдасын 
айтып өтті.

Сондай-ақ, Мыңжасар қа жы Жал-
ғас баев, мәдениет қай раткері, Әлмырза 
қажы Но ғайбаев, «Құл мұхам мед 
ишан» мешітінің имамы Дайрабай Рыс-
бай секілді кісілер сөз сөйлеп, адал ас 
хақында, ысырапшылық жайында, ша-
риғатқа қай  шы әдет тер  туалы әңгіме 
қозғады. Жа мағат ішін де қо на қасыда 
болдық деп, жаназа намазына қа тыс пай-
тындар кез де  сетінін, жа на заға қатысудың 
Ухуд тауындай сауабы бар екендігін еске 
салып, ізгі ниеттерін білдірді.

Басқосуда адам ның тір шілігі мен 
құлшылығына қа  тыс ты бейнебаян көр-
сетіліп, уағыз айтыл ды. Жиынды қор-
тын ды лаған бас имам Т.Омаров барлық 
имамдарға мүфтият атынан пәтуа етіл ген 
шариғат үкімдерін ел ішінде насихаттап, 
іске асыруды  тапсырды.

Д.АЯШҰлы.

ШАРИҒАТ ШЕГІ АДАСТЫРМАЙДЫ
тұсаукесер

Сырдарияның екі жағалауын 
жал ғас тыратын ұзын көшенің бірі 
Мұратбаев көшесі. Осы көшенің 
жаңа көпір тұсында Халыққа 
қызмет көрсету орталығы орын теп-
кен. Халық көп келетін мекеме 
болғандықтан қашаннан кісі аяғы ба-
сылмайды. ХҚКО ауласы жасыл же-
лекке бөленіп, тамылжып тұр. Хауыз-
дардан шапшыған су, жапырағын жел 
тербеген тал-терек, құлпырған алуан 
гүл, жайқалған шалғын – бәрі ерек-
ше. Мұнда сәл құйын соқса, көкке 

көтерілетін шаң көрінбейді. Ауасы да 
қоңыр салқын. Көлеңкелі орындарда 
тынығып отырған келушілер де саялы 
бақта отырғандай.

Аулада шырша, арша, емен, қара-
ғай сияқты ағаштар жайқалып тұр. 
Мұндағы түрлі түсті гүлдер мен жеміс 
ағаштары таңдай қақтырады. Жасыл 
желекке бөленген аула өзге мекеме-
лерге үлгі болғандай. ХҚКО ауласы-
на кірген бойда бірден көзге түсетіні 
алқызыл раушан гүлдері. Орталық 
қызметкерлері мекеме айналасын 

шағын баққа айналдыру мақсатында 
түрлі жемістер еккен. Қазірде бұл 
жерде алма, алмұрт, өрік  сынды 
жеміс ағаштарынан бөлек, Сырдың 
табиғатына тән емес өзге де тұқымды 
ағаштар отырғызылған. 

ХҚКО мамандары орталық ау-
ласын гүлдендіріп, жасыл же-
лекке бөлеп, адамдар демалатын 
саябаққа айналдырып, келушілердің 
ризашылығына бөленуде. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКоВ.

Бейсенбіде Тасбөгет кентіндегі Абай және сапарбаев көшелерiнiң 
қиылысында «Ералаш» жеке балабақшасына тиесілі көлік ауда
рылды.  Апат орын алған сәтте көлiктiң iшiнде 21 бүлдiршiн болған 
екен. Төрт бала жеңіл жарақат алған. Балалардың ең кенжесі бір 
жарым жаста. медициналық тексеруден кейiн балалар үйлерiне 
қайтарылған.

Оқыс оқиғаға орай осы күні қаладағы балабақша меңгерушілерінің 
қаты суы  мен жиын өтіп, онда облыстық білім бас қар  ма сының  басшысы 
Бақытжан Сайлыбаев, Қы зыл орда ОІІД Жергілікті полиция қызметінің 
бастығы Бауыржан Ибраев, ОІІД әкімшілік полиция басқармасының 
бастығы Алтынбек Ахметов мұндай жағдайларды болдырмау бағытында 
жасалатын жұмыстар жайын баян етті.

Әкімшілік полиция жетекшісі А.Ахметов енді бала тасымалымен ай-
налысатын жүргізушілерге талап күшейе түсетінін айтып отыр. «Көлік 
төбесіне маяк немесе түрлі түсті айналма жарық орнатуды қолға аламыз. 
Барлық балабақша жүргізушілеріне түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, 
жүргізушілерді және көліктерді заң талаптарына сай тексереміз. Жалпы, 
жолаушылар отыратын орындықтарға бала отырғызу үшін арнайы балалар 
белқыстырғыштарын орнату керек. Біз осыған дейін балабақша көліктеріне 
ондай талап қойған жоқпыз. Салдарынан осындай жайтқа ұшырап отыр-
мыз» – деді ол. 

Оқиғаның мән-жайына тоқталған жергілікті полиция қызметінің басшы-
сы Б.Ибраев мұндай сыйымдылықтағы көліктер жылына екі мәрте тексеру-
ден өтуі тиістігін айтты. Енді осы талаптардың барлығы қатаң сақталады.

Н.сАҒАТҰлы

БАЛАЛАР ТАСЫМАЛЫНА 
ТАЛАП КҮШЕЙЕДІ

Кеше, 
«Ақмешіт

сыр    да рия» 
ор та лық 
ме ші тін

де «жаназа 
және жерлеу 

рәсімдері» 
ата латын 

кі таптың тұ
сау ке сері бо

лып өтті.

ЖАСыл ЖЕлЕККЕ 
БӨлЕнГЕн ОртАлық

Бүгінде “сыр 
өңірінде сексеуілден 

өзге ағаш өспейді”, 
 деген түсінік 

түбегейлі өзгерді. 
орталық көшелердегі 

ғимараттар әрленіп, 
қаланың барлық жері 

көгалдандырылып, 
абаттанған. Бұл 

көріністер сырттан 
келген қонақтардың 
таңданысын тудыра

ры хақ. Әрбір тас жол 
бойларын, үйлер мен 
мектепмекеме аула
ларын жасыл желек

ке айналдыруды қала 
тұрғындары басты 

ұстанымы санайды.


