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ЕТ ИМПОРТТАУҒА 
НИЕТТІ

Жақында Ирактың сауда нарығындағы ет импорты 
жөнінен көшбасшы компаниялардың бірі - «AHasanat LTD» 
компаниясының басшысы біздің аймаққа келіп, Кәсіпкерлер 
палатасының алаңындағы кездесуге қатысты.
Ирактың ірі қалаларында сыйымдылығы айына 7 мың тоннаға дейін 

зат сақтайтын мұздатқыштары бар компания еттің басым бөлігін АҚШ, 
Украина, Үндістаннан алады екен. Енді Қазақстанмен де бұл бағытта 
әріптестік негізде жұмыс жасағысы келеді.

Бүгінде Иракта 37 миллионға жуық халық тұрады. 2050 жылға қарай 
бұл көрсеткіш 85 миллионға өседі деген болжам бар. Сондықтан да, 
бұл елде етке сұраныс аса жоғары. Мәселен, қозы етінің 1 келісі біздің 
теңгеге шаққанда орта есеппен 4500-4800 теңгені құрайды. «Al Hasanat 
LTD» компаниясының басшысы  12-18 айдан және сойыс салмағы 18-
20 келіден аспайтын қозы етіне қызығушылық танытты. Қозыны тірідей 
және мұздатылған ет түрінде алмақ. Кездесу барысында алдағы уақытта 
бірге жұмыс жасауға келісіп, Кәсіпкерлер палатасы мен «Al Hasanat LTD» 
компаниясы арасында меморандумға қол қойылды.

Кездесуден кейін ирактық кәсіпкерлер Жаңақорған және Сырдария 
аудандарында болып, «Көбелдес», «Бахытжан», «Ынтымақ» және «Абай 
Дәулет» шаруа қожалықтарының жұмысымен танысты.

М.Мерей.

6 шілде – АСТАНА КүНІ МЕРЕКЕСІНЕ ОРАй ОблЫСТА өТЕТІН ІС-шАРАлАР ТІзІМІ
№ Іс-шара атауы Өтетін мерзімі Өтетін орны

1. «Әнім сенсің, Астана!» тақырыбында 
гитара-думан

2017 жылғы
1 шілде

Сағат: 19.00

«Нұр Отан» партиясы
облыстық

филиалы ғимаратының
алдында

2. «Мен тәуелсіз елдің азаматымын!» атты  
16 жасқа толған азаматтарға салтанатты 

түрде  жеке куәлік тапсыру шарасы

2017 жылғы
3 шілде

Сағат: 17.00

«Халыққа
қызмет көрсету» орталығының 

мәжіліс залы

3. «Ару қала – Астана!» тақырыбында 
суретшілер сайысы және қолөнер, сурет 

жәрмеңкелері

2017 жылғы
4 шілде

Сағат: 10.00

Қызылорда қаласындағы 
Ы.Жахаев ескерткішінің маңы

4. Жастар мен жасөспірімдер арасында 
стритболдан сайыс

2017 жылғы
4-6 шілде аралығы 

Қызылорда қаласының 
орталық алаңы

5. «Астана – жүрегімде!» тақырыбында 
вайнерлер байқауы

2017 жылғы
5 шілде

Сағат: 11.00-16.00 

Қызылорда қаласындағы
«Балара»

коворкинг орталығы

6. «Астана – арман қала» тақырыбында за-
манауи би жарысы

2017 жылғы
5 шілде

Сағат: 19.00

Қызылорда қаласындағы 
Қорқыт Ата ескерткішінің 

алаңы
7. «Менің Астанам!» атты оқушылар 

арасында жыр мүшәйрасы, «Астанам-
жұлдызым» атты балалар арасында су-

рет салу байқауы

2017 жылғы
5 шілде

Сағат: 10.00

«Арай-Санрайз» лагері

8. «Астана – елдің бірлігі» атты мерекелік 
концерт

2017 жылғы
5 шілде

Сағат: 18.00

Жалағаш ауданының орталық 
алаңы

9. «Асқақтай бер, Астана!» атты мерекелік 
шара

2017 жылғы
5 шілде

Сағат: 18.00

Сырдария ауданының орталық 
алаңы

10. «Туған күніңмен – Астана!»  атты 
мерекелік концерт

2017 жылғы
5 шілде

 Сағат: 20.00

Шиелі ауданының орталық 
алаңы

11. «Жайнай бер, Астана!» мерекелік салта-
натты шара 

2017 жылғы
5 шілде

Сағат.20.00

Жаңақорған ауданының 
орталық алаңы

12. «Асқақтай бер, Астана!» атты кітап 
көрмесі

2017 жылғы
5 шілде 

Ә. Тәжібаев атындағы 
облыстық әмбебап ғылыми 

кітапханасы
13. «Астана –ЭКСПО» тақырыбында слайд-

көрмесі
2017 жылғы

5-6 шілде
Ақмешіт музейі

14. «Астана – бақыт мекені» атты мерекелік 
іс-шара

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Қызылорда қалалық мәдени-
демалыс паркі

15. «Жайнай бер, жарқырай бер, жас Аста-
на» атты мәдени іс-шара

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Қызылорда қаласының 
орталық алаңы

16. «Халықты рухтандырған Астана!» атты 
мерекелік концерт

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Арал ауданының орталық 
алаңы

17. «Елорда – асқақтаған Астана!» атты сал-
танатты шара

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Қазалы ауданының орталық 
алаңы

18. «Әнім сенсің – Астана» атты мерекелік 
іс-шара

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Қармақшы ауданының 
орталық алаңы

19. «Hand-Made» қолөнер шеберлерінің 
көрмесі

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

«Нұр Отан» партиясы
облыстық

филиалы ғимаратының ал-
дында

Министр алдымен жылына 11-12 мыңнан 
аса нәресте өмірге келетін облыстық перина-
талды орталықтың жұмысымен танысты. 

Орталық 2014 жылы пайдалануға берілді. 
Өткен жылы қалалық перзентхана мен 
облыстық перинаталды орталық біріктіріліп, 
үш деңгейлі өңірлік әйелдерді босандыруға 
көмек ұйымы ретінде тіркелді. Орталықтың 
жалпы төсек қоры 440 болса, оның 200-і бо-
сану бөлімінде, 60 төсек патология бөлімі, ги-
некология 60 төсекке арналған, нәрестелер па-
тологиясы 50 төсек және 100 төсек нәрестелер 
бөліміне қарасты. Өткен жылы 30 төсектік 
босанғаннан кейінгі оңалту бөлімі қосылды. 
Мұнда 238 медицина қызметкері жұмыс жаса-
са, оның 32,1 пайызы дәрігерлер, 67,8 пайызы 
орта буын қызметкерлері. Былтыр сондай-ақ, 

балалар мен жасөспірімдер 
гинекологиясы кабинеті 
мен жаңа туылған нәрес-
телердің офтальмология 
кабинеттері ашылды. 

Онан соң министр №3 
қалалық емханада бол-
ды. Ауысымында 500 ке-
лушіге арналған ем ха-
наның 113 кабинетінде 25 
дәрігерлік көмек көр се-
тіледі. Материалдық-тех-
никалық базасы толық 
жарақтандырылған. 58 мың 
тұрғынға медициналық қызмет көрсететін 
емдеу-алдын алу мекемесінде 6 терапевтік, 4 
педиатрлық, 5 гинекологиялық және 20 жал-

пы тәжірибелік аймақ орналасқан. Ағымдағы 
жылы емханада амбулаторлы-хирургия 
орталығы ашылса, былтыр қала тұрғындары 
үшін нейрореабилитация бөлімшесі, «Отба-
сын жоспарлау», «Жас аналар», «Дені сау 
бала» және «Ресурс орталығы» кабинеттері 
ашылып, жұмыс жасауда. 

Министр Елжан Біртанов МӘМС 
жүйесіне байланысты республика көлемінде  
«Емханаға тіркел де, өз мәртебеңді анықта!» 
ұранымен өткізіліп жатқан науқанның қалай 
жүргізілгенін сұрап, тұрғындардың әлеуметтік 
мәртебесінің қаншалықты анықталғанына на-
зар аударды. 

Бүгінде емханада міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруға байланысты 
тұрғындарды тіркеу аяқталып, мәртебесі 
анықталған. Атап айтқанда, «мәртебесі 
жоқ азаматтар» 16 пайызды құраса, жұмыс 
істейтіндер – 27,9, өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар – 4,6, әлеуметтік осал топтар 54,4 
пайызды құраған. 

Республикада екінші болып пилоттық 
жобаға енген облыстық жедел жәрдем көрсету 
орталығының қазіргі жұмысымен танысқан 

Елжан Амантайұлы бірқатар мәселені 
талқылады. 

Жалпы, пилоттық жоба аясында облыстың 
жол картасы бекітілген. Осыған орай бірқатар 
жұмыс атқарылуда. Атап айтқанда, же-
дел жәрдем стансасының материалдық-
техникалық базасы жақсартылса, орталық жа-
нынан бірыңғай медициналық СаІІ орталығы 
және санитарлық авиация орналастырыл-
ды. Онан бөлек, Қызылорда қаласы мен 7 ау-
дан тұрғындарының байланысу қоңыраулары 
АСУ «Көмек» бағдарламасы арқылы «103» 
бірегей диспетчерлік орталығына енгізілген, 
ол үшін жергілікті бюджеттен қомақты қаржы 
бөлінген. Сондай-ақ, қалалық, аудандық же-
дел жәрдем бөлімшелеріндегі барлық көлікке 
GPS навигаторы орнатылған. 

Денсаулық сақтау министрі сонымен 
бірге «NOVA» жекеменшік медициналық 
орталығында болып, ондағы МРТ, УЗИ, 
рентген диагностикасы, ЛОР, невропато-
лог, функционалды диагностика секілді 

бөлімдерінің жұмысымен танысты 
және бәсекелестік ортаның дамуына 
оң бағасын берді. 

Сараптама кеңеСінің отырыСы
Үкімет үйінде Қазақстан республикасының Премьер-

Министрі Бақытжан Сағынтаев Экономика мәселелері 
жөніндегі сараптама кеңесінің отырысын өткізді.
Отырыс барысында «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске 

асыру аясында салық саясатын жетілдіру мәселелері талқыланды, 
сондай-ақ «Қазақстанның Ұлттық технологиялық бастамасы» 
2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарының жобасы 
қаралды.

Кеңес отырысында ҚР Ұлттық экономика министрі 
Т.Сүлейменов сөз сөйледі. Бұдан өзге, сараптама қауым-
дастығының өкілдері: «Экономикалық зерттеулер институты» 
АҚ басқарма төрағасы С.Мәдиев, «Oil Gas Project» ЖШС ди-
ректоры Ж.Ахметов, «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ бас 
директорының кеңесшісі Ж.Күлекеев, «Астана» Халықаралық 
қаржы орталығының басқарушысы Қ.Келімбетов, «Қазақстан Ха-
лық банкі» АҚ басқарма төрағасы Ү.Шаяхметова, «Стратегиялық 
бастамалар орталығының» аға серіктесі О.Құдайбергенов, «Ра-
курс» Экономикалық талдау орталығы» қоғамдық қорының дирек-
торы О.Жандосов, «Қоғамдық проблемаларды талдау орталығы» 
қоғамдық қорының директоры М.Махмұтова, сондай-ақ «Атаме-
кен» ҰКП басқарма төрағасы А.Мырзахметов және басқалары өз 
түсініктемелері мен ұсыныстарын айтты.

Отырыс қорытындысы бойынша Б.Сағынтаев ҚР Ұлттық эко-
номика министрлігіне сарапшылардың ұсыныстарын зерттеуді 
және жұмыста ескеруді тапсырды.

тау-кен металлургия СалаСы, геология және жер 
қойнауын пайдалану жөніндегі кеңеС отырыСы
Үкімет үйінде ҚР Премьер-Министрі Бақытжан Сағынтаевтың 

төрағалығымен Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы 
Тау-кен металлургия саласы, қатты пайдалы қазбалар бойынша 
геология және жер қойнауын пайдалану жөніндегі кеңес отырысы 
өтті. Отырыс барысында «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының тап-
сырмаларын орындау аясында әзірленген «Жер қойнауы туралы» 
ҚР жаңа кодексінің жобасы талқыланды, сондай-ақ, 2018 жылы 
Астанада өтетін Дүниежүзілік тау-кен конгресіне дайындық 
мәселелері қаралды.

Дүниежүзілік тау-кен конгресі – әрбір 2-3 жыл сайын 
өткізілетін, ТКМ саласындағы ауқымды шара. ДТКК құрамына 
әлемдік деңгейдегі сарапшылар мен 49 елдің ғалымдары кіреді. 
Алғашқы конгресс 1958 жылғы қыркүйекте Варшавада (Польша) 
өткен.

Сыр медиЦинаСы өзге өңірлерден көш ілгері

ХаБаРЛаНдыРу
Қызылорда облыстық 

мәсли  ха тының кезекті 14-сес-
сиясы    2017 жылғы 14 шіл-
деде сағат 11:00-де Облыстық 
мекемелер үйінің (Сұлтан Бей-
барыс к., 1) мәжіліс залында 
ашылады.

Сессияның күн тәртібіне 
мына мәселелер ұсынылады:

1. Қызылорда облы-
сы әкімінің өзіне жүктелген 
функциялар мен міндеттерді 
орындауы туралы есебі.

2. 2016 жылға арналған 
облыс тық бюджеттің ат-
қарылуы жөніндегі есепті 
бекіту туралы. 

3. Қосымша мәселелер.

Облыстық мәслихаттың 
тұрақ ты комиссияларының 
отырыстары 2017 жылғы 14 
шілдеде сағат 9:00-де, тұрақты 
комиссиялардың бірлескен 
отырысы сағат 10:00-де 
өткізіледі.

  
Облыстық мәслихат.

Ауданда шаруасын дөңгелентіп отырған іргелі ұжымдар 
баршылық. «Арал балық өңдеу зауыты» ЖШС – халықаралық 
стандартқа сай салынған кәсіпорынның бірі. Тұтынушы 
талғамынан табылуды мұрат тұтқан компанияның жылына 
6000 тоннаға дейін балық өңдеуге мүмкіндігі бар. Зауыттың 
қуатты технологиялық жабдықтары балық филесін дайындауға 
арналған. Қазіргі таңда мұнда 30 адам еңбек етеді. Өндіріске 
қажетті балық кіші Арал теңізінен  жеткізілуде.

Осындай тіршілігі алға басқан мекеменің бірі – «Арал 
сервистік дайындау орталығы» ЖШС балық өңдеу зауыты. 
Білікті кәсіби маман, балықшылар әулетінің перзенті Нұрбек 
Әйімбетов басшылық жасайтын зауытта сапасы жоғары өнім 
дйындалады. Бүгінгі таңда өңделетін балық көлемін арттыру 
үшін қосымша цехтардың құрылысы жүргізілуде. Кәсіпорынға 
Кіші Арал теңізінің №№10,12,14,15,17 учаскелері бекітіліп 

берілген. Тура  7 жыл бұрын зауыт өнімдеріне  Еврокод белгісі 
алынған еді. Осылайша «Арал» СДО уақыт талабымен үндесіп, 
құлашын кеңге жайды. 

Енді сөз тізгінін елді мекендердегі балық шаруашылығымен 
айналысатын кәсіп иелеріне қарай бұрсақ. «Мергенсай» 
ауылдық округінде «Аста» ЖШС, «Бақыт» шаруа қожалығы 
Кіші теңізден балық аулау жұмыстарын жүргізеді. Бұл 
қадам теңіз перзенттеріне бөтен болып тұрған жоқ. Ауыл 
тұрғындарының көпшілігі осы шаруашылықтарда маусымдық 
балық аулаумен айналысады», – дейді олар. 

Тастүбек елді мекенінде «Бақыт» шаруа қожалығы 
балық қабылдайтын мұздатқыш орталығын салған болатын. 
Нәтижесінде ауылдың біршама адамы еңбекпен қамтылды. 
Мұздатқыштың  сыйымдылығы 50 тоннаға есептелген. Осы-
нау балық қабылдау мұздатқышына ағымдағы жылдың маусы-

мында қомақты көлемде балық қабылданды. Олардың арасын-
да көксерке, торта, қылыш, жайын, ақмарқа, табан атты балық 
түрлері бар. «Бақыт» шаруа қожалығының балық қабылдау 
мұздатқышында жеті адам тұрақты  жұмыс жасаса,  маусым 
кезінде бұл көрсеткіш еселене түседі. 

 Қияндағы Қаратерең ауылының да басты кәсібі – балық ау-
лау. Осындағы  «Қуаныш» ЖШС  46 адамды жұмыспен қамтып 
отыр. Қазіргі таңда 600 тонна балықты сыртқа шығаруға 
мүмкіншілігі жетеді. Күз, көктем айларында, қыста балық 
тұрақты түрде ауланады. Мамырдан бастап балықтардың 
уылдырық шашу мезгіліне орай заңдылыққа сәйкес уақытша 
тыйым салынады. Нақты кезеңде Кіші теңізде балықтың 
22 түрі бар. Әсіресе,   көксерке балығы жиі кездеседі. Экс-
порт сұранысына сай тыран, сазан, торта, жайын балықтары 
аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі сатылымға 
шығарылып отырады. Балық кәсіпшілігінің қарқындауымен 
Қаратерең ауылының әлеуметтік-экономикалық ахуалы жоғары 
деңгейге  көтерілді. Округке қарасты «Тастақ» бөлімшесінде 
өткен ғасырдың орта шенінен бастап жұмыс жасайтын балық 
өсіру питомнигі орналасқан. Еліміз  тәуелсіздігін алғанға дейін 
аталған питомник мемлекеттік сұраныспен Балқаш, Мыңарал, 
Лепсі, Қапшағай көлдеріне балық жіберетін еді. Кіші Теңіздің 
қайта оралуына байланысты «Тастақ» питомнигіне жыл сай-
ын 22 млн-ға жуық майда шабақтар өсіру жоспарға сәйкес 
жүктелген. Қазіргі таңда питомникте  48 адам жұмыс жасайды.

      – САРАТС-2 жобасының аясында «Тастақ» питомнигіне 
100 га жер жалға беріліп, жаңа үлгідегі балық өсіру  питомнигі 
салынады деп күтілуде. Бұл жоба жүзеге асқанда Қаратерең 
ауылының көптеген тұрғыны  жұмыспен қамтылады. Ауылдың 
әлуметтік-экономикалық, экологиялық жағдайы жақсарып, 
халықтың тұрақтануы, жастардың жергілікті жерде жұмыс жа-
сауы артады.  Ауыл көлемінде балық шаруашылығын дамы-
ту мақсатында балық қабылдау, орналастыру цехын салуға 
«АР-Н-КОМ»  ЖШС-на жер беріліп, құрылыс жұмыстары 
жүргізілді. Бұл балық қабылдау, өңдеу орталығының 600 тон-
на балық өндіретін қуаты бар. Бүгінгі күні жұмыстың басым 
бөлігі аяқталды. Жобаны жуық арада іске қосып,  пайдалануға 
беру көзделген. Отбасылық кәсіпті дамыту мақсатында 
бірқатар істер атқарылуда. Біршама ауыл тұрғындары кіші 
кеме қайығын жүргізу үшін аудандық «Жұмыспен қамту 
орталығында» облыстық деңгейдегі мамандардан дәріс алуда,  
– дейді Қаратерең ауылдық округінің әкімі Құдабай Жиенбаев.

Жұмабек ТАБЫНБАеВ.
Арал ауданы.

Үкімет  басшысы бастаған делегация құрамында облысқа келген Қр Денсаулық 
сақтау министрі елжан Біртанов жұмыс сапары барысында бірқатар денсаулық 
сақтау нысанын аралады.

ОБЛЫС ТЫНЫСЫ:
инВеСтиЦия көлемі артып келеді
2017 жылдың алғашқы 5 айында Қызылорда облысында өнеркәсіп 

өндірісінде өндірілген өнім көлемі 246,3 млрд теңгені құрады. есепті 
кезеңде 2 млн тоннадан астам шикі мұнай өндірілді. Облыста соңғы 
3 жылда өңдеу өнеркәсібі тұрақты өсімді көрсетіп отыр. Аталған 
кезеңде бұл салада өндірілген өнім көлемі 10,8 пайызға өсті. Оның 
жалпы өнеркәсіптегі үлесі 14,3 пайызды құрайды. 

Облыста 2017 жылы өндірілуі болжанған мұнай көлемі – 7 млн 
тонна. Бүгінгі күні облыс аумағында 85 келісім-шарттың 
негізінде кең таралған пайдалы қазбаларды барлау немесе 
өндірумен 62 жер қойнауын пайдаланушы жұмыс жүргізілуде. 

БаЛықшыЛаР сЛеті

Бүгін дәстүрлі Арал өңірі балықшыларының ІІІ 
слеті өз жұмысын бастады. Табиғаты көркем Қамбаш 
жағасында ұйымдастырылған тағылымды шараға 
елімізбен қатар алыс-жақын шет мемлекеттерден ар-
найы меймандар келді.

ТЕҢІЗБЕН
ТҮЛЕГЕН ТӨСКЕЙ

жолақы мәСелеСі талқыланды
Қала ішіндегі қоғамдық көліктерге төленетін жолақыны 

қымбаттату туралы ұсыныс айтылғанына біршама уақыт болды. 
Алдымен өңірлік коммуникациялар қызметінде журналистерге 
арнап брифинг өткізілді. Қалада бірнеше рет қоғамдық тыңдау 
ұйымдастырылды. 
Мәселенің мәнісін аша түсу үшін жолақы тақырыбын біз де зерт-

теген едік. Қарап отырсақ, қала бойынша жолаушылар тасымалымен 
«Қызылорда автобус паркі» мекемесі ғана айналысады. Онда 450 адам 
жұмыс жасайды. Бір мекеме үшін аз көрсеткіш емес. Дегенмен, аталған 
мекеме жолаушылар тасымалын толықтай қамти алмайды. Сол себепті, 
бұл бағыттағы жұмыстардың 75 пайызын жеке кәсіпкерлер атқарып отыр. 
Қазір қалаішілік 25 және қала маңына қатынайтын 6 бағытта барлығы 870 
автокөлік екі ауысыммен қызмет көрсетуде. Соның 112-сі ғана жаңа ав-
тобустар. Жолаушылар тасымалын оңтайландыру бағытында алынған 
сыйымдылығы үлкен жаңа автобустар күніне 240 шақырым жол жүреді 
екен. Бұл шамамен айына 7200 шақырымды құрайды. Жаңа автобустар 
үшін бұл аса көп болмауы мүмкін. Бірақ, жолаушылар тасымалымен ай-
налысатын ескі көліктерге кәдімгідей әсер етеді. Қалаішілік жолаушылар 
тасымалымен айналысатын кәсіпкерлердің  бірден-бір табыс көзі 
– жолға төленетін ақы. Оның үстіне өткен жылмен салыстырғанда 
жанармай мен қосалқы бөлшектердің бағасы едәуір қымбаттаған. 
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брифинг

аграрлық сала

қоғам

Акционерлік қоғам басшысының айтуынша, елімізде қор жұмысын жасақтау үшін шамамен 8,5 
млрд теңге қажет. Қоғам шоты Ұлттық банкте болады және қаржы тек медициналық қызметтерге 
жұмсалады. Қор қаржыны бақылайды, қажет болған жағдайда тексеріс жүргізе алады. 

– Осы жылдың 1 шілдесінен бастап енетін Заң талаптарына орай, жұмыс берушілер қызметкерлер 
үшін жалақының 1% мөлшерінде аударым төлейтін болады. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
оларға мемлекет қосылады. Ал, 2019 жылдан жалдамалы жұмысшылар да бұл жарнаны төлеуді ба-
стайды, – деді Е.Бахмутова.

Жалпы, МӘМС  жүйесі мемлекет, жұмыс беруші және азаматтар арасындағы ынтымақтастық 
қағидаларына негізделген. Мемлекет халықтың осал топтарына, жұмыс берушілер – жалдамалы 
қызметкерлеріне, ал жұмысшылар мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар – өздеріне жарна төлейтін бо-
лады. Осылайша, бірлескен жауапкершілік негізінде қаражаттарды тиімді бөлу қағидасы іске асыры-
лады. 

Аймақта міндетті әлеуметтік-медициналық сақтандыруды түсіндіру жұмыстары облыс басшы-
сы бекіткен жоспар бойынша жүргізіліп, бүгінде оның бірінші кезеңі аяқталды. Облыс көлеміндегі 
барлық медициналық ұйымда кездесу өткізіліп, ақпараттық-түсіндірме жұмыстары жүргізілді.

Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы А.Әлназарова екінші кезең бойынша да 
облыстық, қалалық және аудандық штаб мүшелері тұрғындар арасында түсіндірме жасап жатқанын 
және бұл жұмыстардың жалғаса беретінін жеткізді. Бүгінге дейін аймақтағы 736 247 тұрғынның 
мәліметі жиналып, 156 096 отбасына ақпараттық парақша таратылған.

А.сәрсенбАйқызы.

АҚПАРАТТЫҚ-ТҮСІНДІРМЕ 
ЖҰМЫСТАРЫ ЖАНДАНА ТҮСЕДІ

бүгін, яғни, 1 шілдеден 
бастап елімізде міндетті 
әлеу меттік сақтандыру 
жүйесі өз жұмысын бас
тайды. Осы орайда өңір лік 
коммуникациялар қыз
метінде өткен брифингте 
«әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» Ақ 
төрайымы елена бахму
това мен облыстық ден
саулық сақтау басқар ма
сының басшысы Ақмарал 
әлназарова аймақта ат
қарылған жұмыстарды са
ралады.

Ел арасында «Кіші Түркістан» ата-
лып кеткен Қазалы өңірінде кәсіпкерлікті 
қолдауға баса мән беріледі. Күні кеше аудан-
да «Жас кәсіпкерлер үшін жаңа мүмкіндіктер» 
тақырыбымен өткен жас кәсіпкерлер форумы 
соның бір айғағы. Форум барысында аудан 
әкімі Нажмадин Шамұратов пен өзге де мей-
мандар жуырда ашылған балаларға арналған 
ойын-сауық орталығының жұмысымен таны-
сып,  жеке кәсіпкер Жеңіскүл Қыстаубаеваның 
«Расул» дәмханасы кешенінің ашылу салтана-
тына қатысты. Айта кетерлігі, аталған нысан-
да 10 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. 

Форумда облыстағы басқарма басшы-
лары, қаржы-несие ұйымдары, жергілікті 
атқарушы органдары мен жас кәсіпкерлер ой-
пікірлерімен бөлісті. 

Жастар арасында кәсіпкерлікті дамытуға 
бағытталған бағдарламалар бойынша 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 
Қызылорда облысы бойынша аймақтық фи-
лиалы директорының орынбасары Ғабит 
Құлмахан, облыстық жастар саясаты 
мәселелері басқармасының «Жастар ресурстық 
орталығы» КММ директоры Жасұлан Ал-
дабергенов, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Байқоңыр өңірлік филиалының директоры 
Гүлжахан Ерімқызы, Қазалы ауданы бойынша 
шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың ба-
сым бағыттары туралы аудандық кәсіпкерлік, 
өнеркәсіп және туризм бөлімінің басшысы 
Әліби Әбиев хабарлама жасады. 

Мұнан соң форумға қатысушылар ау-

дан бойынша шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту бағытында іске асырылып жатқан 
бірнеше инвестициялық жобалармен танысты. 
Шағын кәсіпкерлікті дамытуда белсенділік 
көрсетіп жүрген бір топ жас кәсіпкерлер ау-
дан әкімінің, облыстық салалық басқарма 
басшысының «Алғыс» хатымен марапатталды. 
«Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік 
негізде бір ай мерзім оқу курсына қатысқан 
тыңдаушыларға сертификаттар тапсырылды.

Аудандағы  кәсіпкерлік субъектілерінде  
өткен жылмен салыстырғанда  өсу динамика-
сы қалыптасып отыр. Қазіргі уақытта тіркелген 
жеке кәсіпкерлік субектілерінің 13,5 пайызын 
жас кәсіпкерлер құрайды. Жас кәсіпкерлер 
саны  өткен жылға қарағанда едәуір  артық. 
Сондай-ақ, «Ірі қара өсіру кешені мен сүт 
өңдейтін зауыт», «Балық, күріш өнімдерін 
өңдеу зауыттары» және сапалы темір-бетон 
бұйымдарын шығаратын цехтарда жаңа тех-
нологияны меңгерген 60 жас маман жұмыс жа-
сауда. Ауыл жастарын қажетті мамандықтар 
бойынша даярлау бағытында «РЗА» АҚ та-
рапынан грант бөлу негізінде бір топ жас 
ауылшаруашылық және ет-сүт өңдеу техно-
логтары мамандықтары бойынша еліміздегі 
және Ресейдің жоғары оқу орындарында 
шәкіртақысымен оқытып жатыр.  Өткен жылы 
Омск қаласынан 3 студент бітіріп келді. 

Форум жұмысы қатысушылар тарапынан 
жоғары бағаланды.

Ж.АйдАрбекұлы.
Әйтеке би кенті.

қазалы жаңалығы

Ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндірудің негізгі үлесі ұсақ 
шаруашылықтарға тиесілі екені белгілі. 
Осыған орай, өңірдегі АӨК табы-
сты дамыту үшін сервистік дайындау 
орталықтарымен қатар кооперативтерге 
көрсетілер қолдау жемісін беруде. 

Сыр еліне жұмыс сапарымен келген 
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
бірінші вице-министрі Қайрат Айтуғанов 
Сырдария ауданында болды. Онда 
жаңадан құрылған «Ақжарма Инвест» 
және «Ақжарма Агро» ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінің жұмысымен танысты. 

Үстіміздегі жылы облыста жеке, 
қосалқы шаруашылықтардың бірігуімен 
барлығы 19 ауыл шаруашылығы 
кооперативін құру жоспарланған болатын. 
Құрылған кооперативтерді қаржыландыру 
«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жап-
пай кәсіп керлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған бағдарламасы» аясын-
да, биылғы жылға бөлінген 1765 млн теңге 
қаржы есебінен жүзеге асырылуда. 

Сапар аясында вице-министр 
Қайрат Айтуғанов аймақта құрылған 
кооперативтердің жұмысымен танысып, оң 
бағасын берді. «Бірталай кооперативтерді 
аралап шықтық. Қызылорда облысында 
жоспар бойынша 19 кооператив ашылу ке-
рек. Жыл бітпесе де, бүгінде 27 коопера-
тив ашылған. Кооперативтердің дамуына, 
жұмыстарына оң баға беремін. Халық риза. 
Мал басын көбейтіп, бордақылау алаңын, 
сүт қабылдайтын бекет, қымыз шығаруды 
қолға алуда. Мәселен, «Ақжарма және К» 
серіктестігіне қарасты кооперативтер Ре-
сейден минизауыттар, құрылғылар әкеліп, 

сүт өнімдерін шығаруды қолға алып жа-
тыр екен. Сонымен қатар, жалпы облыста 
мал бордақылау алаңдары көбеюде. Коо-
ператорлар несиеге қол жеткізсе, бірнеше 
жобаларды іске асырмақшы. Бұл жобалар 
алдағы 1-2 жылда нәтижесін беретін бола-
ды», – деді вице-министр.

Белгілі кәсіпкер Қайрат Нұрсейітов 
басқаратын «Ақжарма және К» 
серіктестігіне қарасты кооперативтер 
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры» АҚ-дан 6 пайыздық жеңілдікпен 
несие алған. Ақжармалықтар енді 600 ба-
сты мал бордақылау алаңын және мал 
сою пунктін,  мұздатқышымен, шұжық 
шығаратын цех ашуды көздеп отыр. Осы 
арқылы консервілеуді және етті сапалы 
өңдеуді жүзеге асырмақшы. 

– Кооперативтерді құрдық. Болашақта 
төрт түліктің етін тереңдетіп өңдейміз. 
Қымыз, шұбат, құс етін, жұмыртқасын 
өндіру, тіпті бөдене ұстау да жоспарда 
бар, – дейді кәсіпкер.

2016-2017 жылдар аралығында облыс 
бойынша 1843 жеке шаруашылықтардың 
бірігуімен 223 ауыл шаруашылығы коо-
перативі құрылды. Оның ішінде мал 
шаруашылығы саласында – 75, егін шаруа-
шылығыда – 50, су шаруа шы лығында – 1, 
көкөніс өңдеу саласында 1 кооператив, 
көпсалалы 96 кооператив жұмыс істеуде. 

Бүгінде «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ Қызылорда 
филиалы арқылы 15 кооператив 1 млрд 
теңгеден астам қаржыға 6797 бас МІҚ 
алуға қол жеткізді. Жыл басынан бері 
тіркелген 6 кооперативтің мүшелерінде 
мал сою алаңы болса, 8 кооператив жұмыс 

жасап тұрған мал сою алаңымен келісім 
шартқа отырды. Тағы 8 кооператив мал 
сою алаңын сатып алу бойынша жұмыстар 
жасауда. 

Қазіргі таңда 2 кооператив сүт 
қабылдау пунктімен, 3 кооператив сүт 
өнімдерін өңдейтін цехпен, 1 кооператив 
сүт тасымалдау көлігімен,  5 кооператив 
рефрижератормен қамтамасыз етілген. Со-
нымен қатар, Қазалы ауданында 5 бақша 
шаруашылығымен айналысатын коопера-
тив құрылды. Құрылған кооперативтерді 
дамыту және көктемгі егін жұмыстарын 
жүргізуге аудандық коммуналдық мекеме 

тарапынан «МТЗ-820», соқа, тіркеме, жер 
жыртатын тырмалар мен насос техникала-
ры берілген.

ҚР Ауыл шаруашылығы вице-
министрі Қайрат Айтуғанов сапар бары-
сында «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
көлік дәлізі бойындағы «Нұрлы жол» 
қызмет көрсету бекетінде, «Көксу» 
қосалқы шаруашылығында және «Жан-
Арай» ЖШС агроиндустриялық кешенінде 
болып, атқарылып жатқан жұмыстарға 
көңілі толды. 

нұрбек дәУренбекОВ.

КООПЕРАТИВТЕРдің ЖАңА ЖОБАЛАРЫ

ҚАРЖЫНЫҢ 
ЖҰМСАЛУЫ ПАРТИЯ 
БАҚЫЛАУЫНДА

ЗАңНЫң ҮСТЕМДІГІ БӘРІНЕН БИІК
«нұр Отан» партиясы облыстық филиалының ұйымдастырумен «қазақстан2050» 

демократиялық күштері аймақтық коалициясының кезекті отырысы өтті.
Отырысқа партияның жауапты қызметкері мен белсенділері, ҮЕҰ, белсенді жастар, 

облысымыздағы сот және құқық қорғау органы басшылары мен БАҚ өкілдері қатысып, Ұлт жоспа-
ры – Бес институционалдық реформаны жүзеге асырудыӊ 100 нақты қадамындағы заӊныӊ үстемдігін 
қамтамасыз ету бағытындағы тапсырмалардың орындалуын талқылады. 

Алдымен «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ибадулла 
Құттықожаев Астана халықаралық әуежайын Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен 
атау жөніндегі тарихи оқиғамен құттықтады.

Ол өз сөзінде ширек ғасырдың ішінде елімізді әлемдік деңгейде танытып, бірлігі бекем, экономи-
касы қуатты мемлекетке айналдырып, Тәуелсіз мемлекетіміздің әрі Астанамыздың негізін салушы Ел-
басы есімінің халықаралық әуежайға берілуін заңды құбылыс деп атады. 

Сондай-ақ, биылғы жылдың құқықтық және тарихи оқиғаларына тоқталды. Конституциялық ре-
форма және Елбасының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жол-
дауы мен «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын, тәуелсіз еліміздің Біріккен Ұлттар Ұйымы 
Қауіпсіздік Кеңесінің мүшесі болуы мен «EXPO – 2017» Халықаралық көрмесінің өткізілуін Елба-
сы айқындаған «Қазақстан – 2050» бағдарламалық құжаты мен Ұлт жоспары – Бес институционалдық 
реформасын жүзеге асырудыӊ 100 нақты қадамында белгіленген стратегиялық мақсаттарды жүзеге 
асырудың айқын көрінісі екенін жеткізді. 

Жиында азаматтардыӊ сот төрелігіне қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша аймақта 
атқарылып жатқан жұмыстар туралы облыстық соттың судьясы Молдабек Ахметов мемлекеттік билік, 
соның ішінде сот және құқық қорғау органдары арасында жүргізіліп жатқан реформалар олардың 
өкілеттіліктерін арттырып қана қоймай, қабылдаған шешімдеріне сәйкес жауапкершілік жүктейтінін 
баян етті. 

Ал Әділет департаменті басшысының орынбасары міндетін атқарушы Жандос Абсат жеке меншік 
сот орындаушылар институтын одан әрі дамыту бағытындағы жұмыстарды айтты.

Кеңес отырысында үкіметтік емес ұйымдар мен коалиция мүшелігіндегі барлық партия өкілінің 
пікірі тыңдалып, ұсыныс-пікірлер тиісті органдарға жолданатын болды. 

Шынар бекбАн.

қоғамдық кеңес

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
ТАЛҚЫЛАНДЫ
Қызылорда қаласындағы «Достық үйінде» облыстық қоғамдық 

кеңестің кезекті отырысы өтті. Оны облыстық қоғамдық кеңестің 
төрағасы Самұрат Имандосов жүргізіп отырды. 

Күн тәртібіндегі алғашқы мәселе әділет органдарында көрсетілетін 
кейбір мемлекеттік қызметтер бойынша заң бұзушылықтар мен 
нормативтік-құқықтық актілерді толтыру кезіндегі сәйкессіздіктердің 
орын алуы туралы ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі облыс бойынша департаментінің 
мемлекеттік қызметтер басқармасының басшысы Талғат Нұртаев ха-
барлама жасады.

Оның айтуынша, департамент тарапынан Қызылорда қалалық 
әділет басқармасында жүргізілген тексеру барысында жылжымай-
тын мүліктерді тіркеу кезінде жіберілген бірқатар кемшіліктер 
анықталған. Заңды тұлғалардан құжаттар топтамасын сұратқанда 
мемлекеттік қызмет көрсету стандартына жатпайтын құжаттар талап 
еткен фактілер кездескен. Сол секілді, заңды тұлғалардың филиалда-
рын тіркеу кезінде кемшіліктер орын алған. 

Жіберілген кемшіліктерге қатысты қалалық әділет органдары 
өкілдері түсіндірме беріп, тексеруде анықталған заң бұзушылықтар 
қалпына келтірілгенін мәлімдеді.

Екінші мәселе – Қызылорда облысына бұрынғы сағаттық белдеуді 
қайтарту туралы қоғамдық кеңестің мүшесі Болат Нұрқожаев хабарла-
ма жасады. Ол сағаттық белдеу ауысуының адамдардың  денсаулығына 
тигізетін кері әсері туралы ғалымдар зерттеулерінен мысалдар келтірді. 
Қызылордалықтар қазіргі қолданыстағы сағат белдеуінде қыс кезінде 
таңғы ұйқының бір бөлігін жоғалтса, жаз  мезгілінде күні қысқарып 
жатады. Үздіксіз ұйқы қанбау салдарынан тұрғындар үнемі шаршап, 
жүйкесіне салмақ түсіп жүреді. Ал ол ауыр дерттерге ұласуы мүмкін.

Қоғамдық кеңесте бұрынғы сағаттық белдеуді қалпына келтіру 
дұрыс көтеріліп отырғаны және бұл мәселе Үкімет қарауында екені 
айтылды. 

ы.ТәЖІұлы.

Спикерлердің айтуынша, облыста обаның 
табиғи ошағы орналасқан аумақтар бар. Бұл 
аумақтарды 9 обаға қарсы күрес станциясы зерт-
теп, тұрғындар арасында оба ауруын болдырмау 
үшін эпидемияға қарсы шаралар кешенін жос-
парлы түрде қолға алып келеді. Осындай зерт-
теу жұмыстары кезінде Байқоңыр қаласынан 12 
шақырым жерде табиғи ошақтың белсенділігі 
артқаны байқалған. Ол жерден ауланған кемір-
гіштер мен олардың сыртмасылдарынан оба қоз-
дырғыштары табылып, анықталған эпиз оозотия 
жайлы “Байқоңыр” кешені басшылығы хабардар 
етілген. Бірақ, қала әкімшілігі жаңсақ хабарлама 
таратқан көрінеді. Себебі бұл төтенше жағдайға 
жатпайды, адамдарға да қауіп төніп тұрған жоқ.

– Аталған учаскені шұғыл оқшаулау ша-
ралары атқарылып, тұрғындарды вакциналау 
жүргізіледі. Жүйелі жұмыстар міндетті түрде іске 
асырылады. Сондықтан алаңдаудың реті жоқ. 
Бұл бағыттағы жұмыстар жеткілікті деңгейде 

пысықталды және аталған оқиғадан күрделі сал-
дар орын алмайды, – деді А.Матжанова. 

Қазіргі таңда Жосалы обаға қарсы күрес 
бөлімшесінің күшімен қорғаныс шебін құру үшін 
4 шаршы шақырым аумақта далалық дезинсек-
ция жұмыстары жасалған. Сондай-ақ, тұрғындар 
арасында тиісті санитарлық ағарту жұмыстары 
жүргізілген. Қармақшы аудандық әкімімен 
ветеринарлық қызмет басшысына мәлімет жол-
данды. Бұл алдын алу шаралары еліміздің 
табиғи оба ошақтарында орналасқан тұрақты 
санитарлық-эпидемиологиялық сауаттылықты 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Оған қоса 
обаға қарсы күрес станциясы жыл сайын осыған 
ұқсас эпизоотияларды анықтап, алдын алу ша-
раларын жүргізуде. Осындай жүйелі жұмыстар 
арқасында 2003 жылдан бері Қазақстанда 
тұрғындар арасында оба ауруы тіркелмеген. 

Мөлдір снАдИн.

Облыстық партия филиалы жа
нындағы партиялық бақылау комис
сиясының мүшелері демесінов көшесі 
бойындағы салынып жатқан көппәтерлі 
үйлердің құрылыс жұмыстарымен та
нысты. бас жоспарға сәйкес, бұл көшеде 
50 пәтерлі бір және 60 пәтерлі үш үй салу 
көзделген. Тұрғын үйлердің құрылысын 
«бақбереке 2030» ЖШс мердігер 
мекемесі жүргізуде.
«Нұр Отан» партиясы облыстық фи-

лиалы жанындағы партиялық бақылау 
комиссиясының төрағасы Шаутай Тілеуберген 
мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуы 
партия өкілдерінің қатаң бақылауында екенін 
айтып, бөлінген қаржының тиімді әрі толық 
жұмсалуы, үйлердің технологиялық талаптарға 
сай уақытылы аяқталуы керектігін мердігер ме-
кеме басшылығына қатаң тапсырды. Сондай-ақ, 
пәтерлердің тұрғындарға уақытылы берілуі де 
партия назарында екенін жеткізді.

– Тұрғын үйлер құрылысы ағымдағы 
жылдың ақпан айында ауа-райына байланысты 
жұмыстар басында баяу жүрді. Қазір қарқынды. 
Барлық талаптарды сақтап отырмыз. Жоспарға 
сәйкес тамыз айында аяқтап, пәтер кезегіндегі 
тұрғындарды қуантатын боламыз, – деді бас 
мердігер Айбек Ерназаров.

– Өткен жылы өңірімізде «Нұрлы жол» 
бағдарламасы аясында тұрғын үйлерге, тұрғын 
үй алаңдарындағы инженерлік-коммуналдық 
инфрақұрылым құрылысын жөндеу, жаңғырту 
жұмыстарына Ұлттық қордан бөлінген қаржы 
толық игеріліп, тиісті мерзімде пайдалануға 
берілді. Осы жылы тұрғын үй бойынша 1,6 
млрд, инфрақұрылымдарға 2,8 млрд теңге бөлі-
ніп игерілуде. Яғни, бағдарлама аясындағы жұ-
мыстарда атап айтарлық кемшілік жоқ. Партия 
тара пынан бақылау жұмыстары өз деңгейінде 
жал ғаса беретін болады, – деді рейдтік тексеру 
барысында облыстық партия филиалының пар-
тиялық бақылау инспекторы Қуаныш Жареекев.

АЛАҢДАУҒА НЕГІЗ ЖОҚ
кеше байқоңыр қаласы әкімшілігінің сайтында осы өңірден оба індетінің белгілері 

табылғандығы туралы хабарлама жарияланған болатын. Осыған орай, облыстық обаға қарсы 
станция жетекшісі Алма Матжанова, облыстық ветеринарлық бақылау басқармасының басшы
сы ерсұлтан әпетов пен облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасы басшысының орынба
сары Ғабит Жанабаев өңірлік коммуникация қызметінде брифинг өткізді.

Елжан Біртановтың облысқа жұмыс сапары «ҚазГерМұнай» кәсіпорнында ірі 
компания өкілдерімен, кәсіпкерлермен кездесумен қорытындыланды. Кездесуді об-
лыс әкімінің орынбасары Қуанышбек Ысқақов жүргізіп отырды. Жиында министр 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің маңыздылығы жайында 
кеңінен түсіндірді. Сонымен бірге, жиынға «Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры» АҚ төрайымы Елена Бахмутова қатысты. 

– МӘМС жүйесі мемлекет, жұмыс беруші және азаматтар арасындағы 
ынтымақтастық қағидаларына негізделген. Мемлекет халықтың әлеуметтік осал 
топтарына, жұмыс берушілер – жалдамалы қызметкерлеріне, ал жұмысшылар мен 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар өздеріне жарна төлейтін болады. Осылайша, 

бірлескен жауапкершілік негізінде қаражаттарды тиімді бөлу қағидасы іске 
асырылады. Жүйенің әрбір қатысушысы өзіне қажетті медициналық және 
дәрі-дәрмек көмегін алады, бұл азаматтардың жарнасының сомасына байла-

нысты емес, міндетті медициналық сақтандыру пакеті барлығына бірдей. Ағымдағы 
жылдың 1 шілдесінен бастап, яғни, бір-екі күннен кейін жұмыс берушілер мен жеке 
кәсіпкерлер Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар мен жарна-
ларды төлей бастайды, ал 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекет пен белсенді 
емес халық, 2019 жылдан бастап жалдамалы жұмыскерлер жарна төлейтін бола-
ды,– деді Е.Біртанов. 

Жалпы, министр журналистерге берген сұхбатында облыстың денсаулық 
сақтау саласында оң өзгерістердің, біршама жетістіктердің барын айтты. «Мәселен, 
аймақта ана өлімінің тіркелмеуі, бала өлімінің төмендеуі сала жұмысының 
негізгі көрсеткіштері, осыған қарап облыстың денсаулық сақтау саласында 
ілгерілеушіліктің барын көріп отырмыз»,– деді Е.Біртанов.  

Айнұр бАТТАлОВА.

СЫР МЕДИЦИНАСЫ өЗГЕ өңІРлЕРДЕН Көш ІлГЕРІ

Облыста негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 
артып келеді. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
көрсеткіш 16,6 пайызға өсті. 

Аймақтың экономикалық әлеуетін арттыру үшін Инве-
стиция тарту жұмыстарын жандандыру және пысықтау мақ-
сатында Өңірлік Кеңес құрылып, кеңестің сәуір айында өткен 
отырысында ірі инвестициялық жобалардың проб лемалық 
мәселелері талқыланып, тиісті шешімдер қабылданды. 

Халыққа қызмет көрсету орталығында құрылған 
Инвесторларға қызмет көрсету секторы арқылы 400 
мемлекеттік қызмет пен   300-ден астам кеңес берілді.

«Қызылорда облысына инвестиция тартудың 2017 
жылға арналған іс-шаралар жоспары» бекітіліп, бүгінгі 
күнде аталған іс-шара бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. 
Дәстүрге айналған «Байқоңыр инвест» инвестициялық фору-
мы биылғы жылы қарашада өткізілетін болады.

Бұған дейін өткізілген 8 инвестициялық форум 
нәтижесінде 100-ден аса келісімдер мен меморандумдарға 
қол қойылып, шыны, цемент және ферроқорытпа зауыттары-
на инвесторлар тартылды.  

2017 жылғы бес айдың ішінде облысымызға Оңтүстік 
Корея, Нидерланд Патшалығы, БАӘ және Жапония, Вен-
грия, Швеция Корольдігі, Финляндия Республикасы, Түркия 
және Синцзянь провинциясы ҚХР елдерінің делегациялары 
келді. Бұл кездесулердің негізгі мақсаты – инвесторлар мен 
ірі кәсіпорындарды тарту бойынша қарым-қатынас орнату,  
өңіріміздің инвестициялық әлеуетін жақсарту болып табы-
лады. 

Үстіміздегі жылдың сәуір айында бірінші бесжылдықта 
іске қосылған 17 жобаның 14 жобасы өнім өндіруді 
қамтамасыз етіп, «жоспарлы қуаттылықты» 70-100 пайыз 
аралығында игергенін атап өткіміз келеді. 

Бағдарламаның екінші бесжылдығы аясында құны 610 
млрд теңгені құрайтын, іске қосылғанда 6,2 мың адамды 
жұмыспен қамтитын 24 жоба жүзеге асырылатын болады.

Былтырғы жылдың желтоқсан айында «Арал Тұз» 
акционерлік қоғамында «Ас және техникалық тұз 
өндіретін испан технологиясы бойынша жұмыс жасай-
тын 2-ші цех іске қосылды. Нәтижесінде, кәсіпорын 

2016 жылы өндірісінің қуаттылығын ұлғайтты, шет елдерге 
60 пайыз өнімін экспорттады және экспорт көлемін  40 есе-
ге көбейтті. Тек соңғы 2 жылда Ресей нарығының 20 пайы-
зын ас тұзымен қамтамасыз етті. Қосымша жаңа 200  жұмыс 
орны құрылды.

Сонымен қатар, сәуір айында Республикалық Индустрия-
ландыру картасына 2 ірі жоба енгізілді («Шалқия» кен байы-
ту фабрикасы және «Аралсода» АҚ  кальцийлендірілген сода 
жобалары).

Қуаттылығы жылына 4 млн тонна болатын «Шалқия» кен 
байыту фабрикасының құны 165 млрд теңгені құрайды және 
іске қосылу кезеңінде 1540 жаңа жұмыс орны ашылады. 

«Аралсода» АҚ жобасының қуаттылығы жылына 300 
мың тонна кальцийлендірілген сода, жоба құны 87,5 млрд 
теңге және іске қосылғанда 700 адамды жұмыспен қамтитын 
болады. 

Биыл облыста Индустрияландыру бағдарламасы аясында 
өнімі экспортқа бағытталған екі бірдей жоба іске қосылатын 
болады. Оның бірі – екінші жартыжылдықта іске қосылатын 
«Тримо» серіктестігінің «Үшоксидті молибден өндіру» жоба-
сы. Өндірілген өнім Жапония және т.б. елдерге 100 пайыз экс-
портталады (құны – 871,5 млн теңге, қуаты – 500 тонна молиб-
ден өндіру, жұмыс орны – 58 адам). Екінші ірі жоба «Шыны 
зауыты» жыл соңына дейін іске қосылуы жоспарланған (құны 
– 36,7 млрд теңге, жұмыс орны – 226 адам).

Биылғы жылдың жақсы жаңалығы қатарында Шиелі ау-
данында  тампонажды цемент зауыты құрылысының баста-
луы (қуаттылығы – жылына 1 млн. тонна тампонажды це-
мент, құны – 64 млрд теңге, жұмыс орны – 260) болып табы-
лады. Жобаны жүзеге асыру үшін «Компания Гежуба Шиели 
Цемент» ЖШС біріккен кәсіпорны құрылды. 

Үстіміздегі жылы зауыт құрылыстарын бастау үшін 
Қытай инвесторлары 7,5 млн АҚШ доллары көлемінде 
бірінші транш аударды. Бұл тампонажды цемент шығаратын 
облысымыздағы алғашқы зауыт болып табылады. 

Өткен жылы жаңа инвестор тарту арқылы жұмысын 
қайта бастаған Жалағаш ауданындағы мия тамырын өңдеу 
зауыты 20 тонна алғашқы өнімін қаңтар айында экспортқа 
шығарды. 

Қара металлургия саласында қазіргі таңда «Фирма Балау -
са» ЖШС «Баласауысқандық» ванадий кен орнын игеруде.

2016 жылдың 21-22 қараша күндері Қызылорда облы-
сы ның әкімі Қырымбек Көшербаев Лондонда сауда-
экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени ынты мақтастық 
жөніндегі Қазақстан-Британ үкіметаралық комиссиясының 
отырысына қатысты. 

Комиссия отырысында Қызылорда облысындағы 
«Баласауысқандық» кен орнында «Қара тақтатасты авто-
клавты қайта өңдеу» инвестициялық жобасын жүзеге асыру 
жөніндегі келісімге қол қойылды. 

Нәтижесінде жобаның ІІ және ІІІ кезеңдерін 125 млн 
АҚШ доллары көлемінде инвестормен қаржыландыру ту-
ралы шешім қабылданды, оның 15 млн доллары 2017 жылы 
игерілетін болады. 

Металлургиялық кешені аясында «Тау-Кен Самрұқ» ҰК 
«Шалқия» кен орнында «Жылдық қуаттылығы 4 млн тоннаға 
дейін «Шалқия» қорғасын-мырыш кенішін кеңейту және кен 
байыту фабрикасының құрылысы» жобасын іске асыруда 
жұмыстар жүргізілуде.

2018 жылдан бастап фабрика жылына 2 млн тонна, ал  
2019 жылдан бастап 4 млн тоннаға дейін кен өндіру жоспар-
лануда (жоба құны – 467 млн АҚШ доллары, жұмыс орны 
– 1540). 

«Аралтұз» АҚ әртараптандыру бағдарламасы шеңберінде 
Арал ауданында кальцийлендірілген сода шығару зауыты жо-
басын іске асырмақшы. 

Зауытқа 100 га жер телімі бөлінді. Бүгінгі күнгі 
инфрақұрылым жеткізу мақсатында жоба-сметалық 
құжаттары әзірленіп, сараптамадан өтуде.

Осы жылдың екінші жартыжылдығында «Қармақшы 
Құс» ЖШС-ның құс фабрикасы құрылысын бастау 
жоспарланған (қуаттылығы – 1500 тонна құс еті, жоба құны – 
1,1 млрд теңге, жұмыс орны – 38).

Бүгінде өңірде құрылған 8 индустриялық аймақтың жал-
пы көлемі 894,9 га құрайтын 6 индустриялық аймақ жұмыс 
жасап, онда жалпы құны 129,2 млрд теңге құрайтын 38 жоба 
іске асырылуда. Оның ішінде құны 1 млрд теңге құрайтын 
10 жоба іске асырылып, 200-ден аса жұмыс орны құрылған. 
Бюджеттен инфрақұрылым жеткізу үшін 6 млрд теңгеге 
жуық қаржы бөлінді.

Индустриялық аймақтарды тиімді пайдалану мақсатында 
«Байқоңыр» ӘКК ҰК» АҚ және бизнестің қатысуымен 
басқару компаниясы құрылды. Осы бағыттағы жұмыстар 
алдағы уақытта жалғасын табатын болады.

Дайындаған
Ж.әлМАХАн.

ЖАС КӘСІПКЕРЛЕР 
ФОРУМЫ

ОБЛЫС ТЫНЫСЫ:
ИНВЕСТИЦИЯ КөлЕМІ АРТЫП КЕлЕДІ

«ҚЫЗЫлОРДА – БЕСАРЫҚ – ТҮРКІСТАН» ПОЙЫЗЫ
«Қала маңындағы тасымал» АҚ аптасына 5 күн – дүйсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі және 

жексенбі күндері жүретін «Қызылорда-Бесарық-Түркістан» жаңа жолаушылар пойызының  
қатынасы туралы ақпаратты хабарлады. № 6843/6844 «Қызылорда-Бесарық-Түркістан» 
жаңа тұрақты жолаушылар пойызы 2 вагоннан тұрады. 

Қызылорда стансасынан Түркістан стансасына дейінгі жол жүруінің есептік уақыты 6 
сағат 40 минутты, қайту бағытында  7 сағат 27 минутты құрайды. Пойыз облыстың оңтүстік 
бағытындағы барлық аудан орталығы мен стансаларды және разъездерді (Белкөл, Бірқазан, 
Сұлутөбе, Тартоғай, Бәйгеқұм, Шиелі, Төменарық, Жаңақорған, Аққұм, Талап, Бесарық, 
Түркістан және т.б. стансалар) қамтып, 26 аялдама жос парланып отыр. «Қызылорда-
Бесарық-Түркістан» қатынасы бойынша бастапқы аялдамадан (Қызылорда стансасы) соңғы 
аялдамаға дейінгі (Түркістан стансасы) жол жүру бағасы – 1027 теңгені (автобус бағасы-1300 
теңге) құрайды.

М.Мерей.
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2013 жылдың желтоқсан айында ҚР 
Парламенті Астанада өтетін «ЭКСПО-2017» 
Халықаралық көрмесін ұйымдастыру мен өткізу 
мәселелері жөніндегі заңды қабылдады. Көрме 
тақырыбының «Бола шақтың энергиясы» аталуы 
өте орынды. Бұл іс-шараның негізгі мақ саты – 
жұртшылықтың назарын энергия ресурстарын 
ұтымды пайда лануға аудару және жаңартылатын 
энергия көздері мен энергия ның басқа да балама-
лы көздерін пайдалануды ынталандыру. 

Халықаралық көрме елімізге жаңа техноло-
гияларды тартуға мүм кіндік береді. Бұл тех-

но ло гиялар баламалы энергетиканы дамы туға, 
«жасыл» энергетиканы өркендетуде алдыңғы 
қатар дағы елдермен тәжірибе алмасуға, кли-
мат тың өзгеруі мен көмірқышқыл газының шы-
ғарындыларына байланысты мәселелерді тиімді 
шешуге, сондай-ақ жаңартылатын энергия көз-
дері тақырыбына бизнес-қоғамдастықтың наза-
рын аударуға үлкен әсері болады.

Жаңартылатын энергия – таусылмайтын 
көз дерден алынатын энергия. Бұл энергияны 
пайдаланудың негізгі қағидаты оны қоршаған 
ортада үнемі болып жататын процестерден алуға 
және оны өндірістік әрі тұрмыстық қажеттілікке 
пайдалануға саяды. Аталған энергия табиғи жол-
мен жаңарып тұратын табиғи ресурстардан алы-
нады. Жаңартылатын энергия көздері деген ұғым 
энергияның мынадай нысандарын: күн энергия-
сын, геотермальды энергияны, жел энергиясын, 
теңіз толқынының, ағыстардың, судың толуының 
және мұхиттың энергиясын, биомасса энергия-
сын, гидроэнергияны, әлеуеті төмен жылу энер-
гиясын және жаңартылатын энергияның басқа да 
«жаңа» түрлерін қамтиды.

Энергия тұтыну – адамзат тіршілігінің 
міндетті шартына айналды. Оны қамтамасыз ету-
де экологиялық таза энергия өндіру заман тала-
бы. Сондықтан да жаңартылған энергия көздерін 
дамытуға барынша атсалысқанымыз абзал. 
Қазіргі  кезеңде  қоршаған ортаның  мәселелері  
үнемі елдің назарында. Олар әртүрлі әлемдік 
симпозиумдарда, ғылыми конференцияларда  
кеңінен талқыланып келеді. Өкінішке орай, эко-
логия мәселелері және оның барлық аймақтар 
 дамуына қандай қауіпті әсері болатындығын 
Қазақстанда өте жақсы біледі. Біздің ел Кеңес за-
манында Аралдың құрғап кетуі және Семей по-
лигоны сияқты экологиялық мәселелерді бастан 
кешті. Адамдардың тікелей қатысуымен және су 
ресурстарын негізіне сай тиімді қолданбауы сал-
дарынан теңіз құрғап қалды.

 «Жасыл экономика» ұғымы ғылыми 
айналымға соңғы 20 жылда еніп, берік орнықты. 
Ағылшын тілінде жасыл экономиканың «Green 
economics», «Ecological economics» атты екі ба-
ламалы атауы бар, сондықтан да кей жағдайда 
жасыл экономика «экология (табиғатты қорғау) 
экономикасы» деп те аталады. «Жасыл эконо-
мика» тұжырымдамасы бойынша, экономи-
ка – қоршаған ортаның тәуелді бөлігі, қоршаған 
ортаның белгілі шегінен орын алып, өмір сүреді. 
«Жасыл экономика» деп адамдардың өмір са-
пасын арттырып, әлеуметтік әділеттілікті 
қамтамасыз ететін, қоршаған ортаға төнетін 
қатерді азайтып, оның жұтаңдануын болдырмай-
тын экономиканы айтамыз.

Елбасы  2050 жылға дейiнгi Қазақстанның 
даму стратегиясында  өндiрiстiк активтердiң ең 
жаңа технологиялық стандарттарға сай толық 
жаңартылуына, Қазақстан экономикасының са-
палы жаңа «жасыл» технологиялық құрылысқа 
көшуiне баса назар аударған болатын.  Қазіргі 
таңда дүниежүзінің көптеген  елдері  жа-
сыл  экономика  принципін  қабылдаған. Осы 
мемлекеттердің экономикалық  даму   саясаты   
өнеркәсіптік  өндіріс өсімін  оңтайландыруға және 
қоршаған ортаға үнемді көзқарасқа негізделеді.

2013 жылдың  1  маусымында  ел  Президенті  
«жасыл  экономи каға» өту  Тұжырымдамасы 
жөніндегі Жарлыққа қол қойды. «Жасыл техно-

логиялар» – табиғи ре-
сурстарды сақтауға 
және жерді ұтым  ды 
пайдалануға, қазып алы-
натын отынды тұтынуды 
қысқартуға бағытталған 
технологиялар; өнімдерді 
қайта өңдеу мен қайтадан  
пайдалану және қалдықтарды 
кәдеге  жарату, қалпына кел-
тірілетін энергия көздерін пай-
далану болып табылады.  

«Жасыл экономика» – 
 Қазақ станның 2050 жылға қарай эко-
но  ми   калық, әлеуметтік, саяси құнды лық-
тары ның жүйелі дамуының, әлемнің дамыған 
30 мемлекетінің қатарына қосылуының ба-
сты шарты. «EXPO – 2017» көрмесінің нысан-
дарын жаңартылатын қуат көздері есебінен 
электр қуатымен қамту мақсатында қыруар 
жұмыстар жасалды. «Жасыл экономика» 
Қазақстан үшін тиімді жоба, себебі, еліміздің  
қалыпқа келетін энергия көздерін өндіруде, ауыл 
шаруашылығында  «жасыл» технологияларды 
пайдалануда әлеуеті жоғары. Қазақстанда  «жасыл 
экономиканың»  енгізілуі, энергия тапшылығы 
мәселесін шешеді, желдің жылдамдығы жоғары 
аймақтарда (Жоңғар қақпасы, т.б.) ЖЭС (жел 
электр станциясы), таулы су өзендерінде СЭС-
терді дамытуға мүмкіндік беріп, сол арқылы 
жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді. 
Сондай-ақ, парниктік газдардың шығуын Кио-
то хаттамасына сәйкес, 15 % дейін азайтады, күн 
энергетикасының көмегімен жайылымға жарам-
ды жерлерде агроөнеркәсіп кешенін дамытады.

Жылу жүйесі баламалы отын көздері негізінде 
қызмет етіп, табиғи ресурстарды өлшеусіз пайда-
лану шектеледі. Тағы бір тиімділігі нанотехноло-
гия, ақпараттық технология, экономикалық эко-
логия салалары бойынша жаңа үлгідегі сапалы 
мамандар даярлауға жол ашады. Ал «жасыл эко-
номика» нәтижесінде үнемделген қаражат елдің 
макроэкономикалық деңгейдегі мәселелерін ше-
шуге жұмсалады.

«Шағын істер» принципін қолдана отырып, 
қазіргі таңда біз экологиялық жағдайлардың 
жақсаруына үлкен үлес қоса аламыз. Су, электр 
энергиясы мен басқа да ресурстарды үнемдеу тек 
қана қоғамдық пайда әкеліп қоймай, отбасылық 
бюджеттің сақталуына жол ашады.

Көптеген елдерде азаматтардың қарапайым 
экологиялық нормаларды сақтауы саналы 
міндетке айналған. Өкінішке қарай, біз үшін бұл 
нормалар формальды және міндетті емес болып 
табылады. Егер біз Қазақстанды ұрпақ үшін сақтап 
қалғымыз келсе, еліміздің өсуі мен өркендеуі ту-
ралы ойлайтын болсақ, әрқайсысымыз өзіміздің 
санамызды өзгертіп, қоршаған ортаға көзқарасты 
өзгертуіміз керек.

Сондықтан да, әрбір Қазақстан азаматы 
қазіргі таңда жеке үйлер, аулалар мен көшелер 
экологиясы болсын, айналасындағы жағдайға өзі 
жауапты екенін сезінуі тиіс.

Г.СЫДЫКОВА, 
техника ғылымдарының кандидаты.

К.ДӘРМАҒАНБЕТОВА,
химия ғылымдарының кандидаты, 

профессор.

АСЫЛ ЭКОНОМИКА – 
ЖАҢА БАҒЫТ

Ж

Әлем көз тіккен ең елеулі жа ңа-
лықтардың бірі – «ЭКСПО-2017» 
көрмесі өтуде. Бұл ретте, ең ал-
дымен, Бүкіләлемдік көр ме-
лердің белгілі бір деңгей де ұлттық 
формалардағы шоғырланған түрде 
бейнеленген адамзат дамуының та-
рихи ретроспективасы деп пайым-
дау орынды.

Айтулы көрменің ашы лу сал-
танатынан-ақ Елорда төріндегі 
көрме өзінің деңгейіне сай өте-

тініне деген сенімді бекітті. Соны-
мен қатар, көрменің басты ерек-
шелігі – оған арнап салынған ны-
сандар.

Дүниежүзілік көрмелерде ұсы -
нылған экспонаттардың талдау -
лары, құнды лықтар мен ба сым -
дықтарды, сондай-ақ олар дың 
жеке елдерде үстемдік ететін 
басымдықтарымен қаты нас тары-
ның жүйесі туралы қоры тынды 
шығаруға мүмкіндік береді. Осы 
құндылықтардың серпінділігі дү-
ние жүзілік көрмелердің ұлттық 
өнер кәсіп пен мәдениеттің да-
муына белгілі бір ықпалы ту-
ғанын айтуға мүмкіндік бе реді. 
Әр дүниежүзілік көрме экспо-
наттардың және идеялардың біре-
гейлігімен, ұйымдас тырушылар 
және қатысушы лардың тұрғызған 
кешендер мен павильондардың 
өзінділігімен, өткізілетін шаралар-
дың көркемділігі және мерекелі-
гімен ерекшеленеді.

Әлем тарихындағы осындай ірі 
оқиғалардан соң инфрақұрылым 
нысандары жұмысын тоқтатып, 
босап қалатын жағдайлар бар. 
Ал бізге белгілі мәліметтер бой-
ынша, Астанадағы нысандардың 

көпшілігі көрмеден соң да жұ-
мысын тоқтатпайды. Мысалы, 
соңғы жобалар жинақталғандықтан 
және онда ғарыш  энергиясынан 
бастап, күн, жел, су, ең аяғы ки-
не  тикалық энергияға дейінгі 
энер гетика тақырыбы толықтай 
ашыл ғандықтан, «Нұр-Әлем» 
 сферасы болашақта музейге айна-
лады. Ал Халықаралық павильон-
дар босаған соң, олардың екеуінде 
Халықаралық қаржы орталығы 
орналасады. IT-стартаптар, сон-
дай-ақ, БҰҰ бастамасымен халық-
аралық жасыл энергетика орталы-
ғы құрылады. Бұл БҰҰ Бас Ассам-
блеясында айтылған Елбасы баста-
масы болатын.

Бұл ретте еліміздің көрме 
 тарихын тың бетпен толықтырып, 
Елорда көркіне көрік қосар ба-
ламасыз ғимаратымыз – «Нұр-
Әлем». Ғимарат осы күйінде көп 
жылдар бойы жұмыс істейтін бо-
лады. Ол – «ЭКСПО-2017» көрмесі 
дегенде бірінші кезекте атайтын 
нысанымыз.

Сандуғаш ӘБІЛҚАСЫМ,
Қорқыт ата атындағы 

ҚМУ-дың студенті.

«Нұр-әлем» 
БОЛАШАҚтА 

Музейге АйНАЛАДЫ

«Қарбыз, қауын –  жаздай 
 сауын» қағидасын ескерген қазалы-
лық тар жылдағы дәстүрмен биылғы 
көк темде де бау-бақша егуге 
білек сыбана кіріскен-ді. Жуырда 
 ау дан әкімі Нажмадин Шамұратов 
ауыл дық округтерді аралап, бау-
бақшаның күтімімен танысып 
шықты. 

Аудан басшысы ең алдымен 
Абай ауылына аялдап, еңбек адам-
дарымен жүздесті.  Осы жылы ауыл 
тұрғындары топтасып егу тәсілімен 
20 гектар жерге қауын-қарбыз 
дәнін тастапты. Егін бригадирі 
Жүсіпәли Қалыбаевтың айтуын-
ша, бақша өнімдерін егу үшін  ба-
рынша жағдай жасалған. Су ай-
дайтын жаңа насос пен  жаңа трак-
тор беріліп, бақшалықты қоршау 
жұмыстары жүргізілген. Бұған қоса, 
абайлықтар үйіргелік жерлерінен 
де бақша егуді көптен дағдыға 
айналдырған. Солардың бірі – Абу-
талип Бердіқұлов есімді тұрғын. 
Оның иелігіндегі  жасыл желегі 
жайқалған бақта көптеген алма,  
алмұрт ағашына қоса, шиенің 11 
түрі, басқа да көк өскіндер күтіп-
бапталуда. 

Ал «Жанкент Ерасыл» коопе-
ративі биыл Өркендеу ауылындағы 
23 отбасыны біріктіріп,  40  гектар 
жерге қауын-қарбыз егіпті. Ауыл-
дық ардагерлер кеңесінің төр ағасы, 
ауыл шаруашылығы сала сының 
майталманы Өткелбай Жолмырза-
ев бақша өнімдерін өз ауданымызда 
егу арқылы халықты табиғи әрі са-
палы өнімдермен қамтамасыз ету-
ге болатынын айтады. Оның айту-
ынша, аудан әкімінің бастамасымен 
қолға алынған бұл тірлік жастар-
ды еңбекке  бау луға, масылдықтан 
арылуға, тұр ғын дарды жұмыспен 
қамтуға, қосым ша табыс көздерін 
табуға мол мүм кіндік береді. 

Бозкөл ауылының тұрғыны 
Мінажат Қаниев болса, 80 сотық 
жерге қауын-қарбыз, асқабақ еккен 
екен. Жергілікті әкімдік жеткізіп 
берген бақша дақылдарының жаңа 
сорттарын еккен жетпіс жастың 
 асуына шыққан  қария өнімді егу-
ден бастап тұтынушыға жеткізуге 
дейінгі аралықтағы барлық жұмыс-
тардың үйлестірілгеніне қуанышты. 
Ауылда егілген бақшалықтың тең 
жа рымы нан астамы «Бозкөл» коо-

пе ративіне тиесілі екенін атап кет-
кен жөн.

Келесі кезекте Н.Шамұратов 
Аранды, Ақжона, Алға, Майдакөл 
ауылдық округтерінде болып, 
ырзығын жерден терген диқан 
қауыммен пікірлесті. Майдакөлдік  
Саин Сапаев пен Асқар Мұқашов  
қауын-қарбыздың өтімді түрлері 
– «Колхозница», «Жұлдыз», «Жи-
еншар» (торпедо) және  «Валет» 
дәндерін мамыр айы туысымен 
егіпті. Қазіргі таңда  өркен жайып, 
түйнек сала бастаған.

 Биылғы жылы ауданға  6 МТЗ 
тракторы, 6 тіркеме,  соқалар мен  
дән сепкіш техникалары сатып 
алынып, елді мекендерге берілген 
еді. Нақты кезеңде ауыл халқы 
осынау техникалардың игілігін 
көруде. Соның бірі осы Алға ауыл-
дық округіне берілген.  Аранды, 
Майдакөл, Бозкөл, Сарыкөл, Өр-
кендеу ауылдық округтерінің 
шаруа лары да жаңа техниканың игі-
лігін көруде. Бейнеттің зейнетін та-
тар сәт те алыс емес.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы. 

«ЭКСПО қарсаңындағы Қызылорда» – әуесқой 
 фотографтар мен кино түсірушілер байқауының кезекті 
тақырыбы. Облыстық халық шығармашылығын дамы-
ту және мәдени-продюсерлік орталығының ұйымдас-
тыруымен өткен шара биыл да өз мақсатына жетті. 
Мұнда таңдаулы дүниелер насихатталды, көпшілікке 
танылмай жүрген таланттар табылды. Ең бастысы, 
қаты су шылар ұсынған шығармашылықтарына тұмса 
табиғат пен Ұлы Қорқыт бабаның туған жері – Жан-
кентті, сырға толы Сығанақ пен қисапсыз шежірені 
қойнауына бүккен Жетіасарды, Жер кіндігі – Байқоңыр 
секілді құнды тарихи жәдігерлерді арқау етті.

Мәселен, қармақшылық Азамат Байтабынов «Шірік-
Рабаттың ашылмаған сырлары» бейнефильмінде 
кешен  нің сан-салалы тарихтан мол мағлұмат беретін 
алып бәйтерек іспетті екенін жеткізді. Ал Сырдария ау-
данынан келген қатысушы Дәурен Шегебаев «Сырдың 
сырлы Жөлегі” туындысында  елдің, жердің тарихына 
терең қанығу қажеттігін, азат елдің өскелең ұрпағы, әр 
буыны оны қамқорлығына алуға, қорғауға, қастерлей 
қарауға міндетті екенін баяндады. Сондай-ақ, әлемдік 
көрмеге келушілерді өткеннің белгісіндей, кешегінің 
куәсіндей болған ескерткіштермен көптеп танысты-
ру қажеттігін атап өтті. Тау мен тасты аралап, суретіне 
тіл бітірген әуесқой фотографтар да тәжірибелі 
фототілшілерден кем түспеді, келушілерді сол суреттің 
ішіне сапар шегіп кеткендей сезіндірді. Соның ішінде 
жаңақорғандық Самат Әбдіш «Бәріне куә ғасырым, 

мәдени мұра асылым» тақырыбындағы суреттерімен 
жұртшылықты тамсандырды. Объективіне ел есінде 
жүруге лайық бірнеше ескерткіштерді іліктірген «Фо-
кус» халықтық фотостудиясынан келген Ерғазы 
Қойшыбаев та ешкімнен қалыс қалмады.

– Суретті түсіру үшін, әсіресе табиғат таңға-
жайыбын әрбір адамға жеткізу үшін үлкен сезімталдық 
қажет. Себебі, фотоның композициялық құрылымы, 
түс пен жарық үйлесімі және тағы сол сияқты бірнеше 
қағидасы бар. Мен көбінесе осы бағытта жұмыс 
істеймін. Оған қоса біздің өңір ерекше колоритті. 
Бұл жолғы байқауда да мен қала өзгешелегін, көрме 
қарсаңында туристердің қонақтап баруына қолайлы, 
танымды кеңейтетін тарихи жерлерін көрсетуге тыры-
стым, – дейді Ерғазы. 

Осылайша, «Қазақстан-Қызылорда» облыстық 
теле  ар насының редактор-жүргізушісі Айткүл Шалғын-
баева, Қазақстан Дизайнерлер одағының мүшесі Шах-
мардан Әбдіхалықов, облыстық мәдениет және құжат-
тама басқармасы басшысының  орынбасары Жанат 
Құрамысова, «Қоғам ТВ» телеарнасының атқа рушы 
дирек торы Мұрат Шалабаев пен  фотограф Қалыбай 
Құрманғазиев қазылық еткен сайыс та үздіктер іріктелді, 
жүлдегерлер марапат төріне шықты. Шара соңында 
келушілер дара дарындардың өзге де еңбектерімен 
танысуға мүмкіндік алып, керемет әсермен тарқасты. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ. 

КӨрермеНІН 
ТәНТІ еТКеН БАЙҚАУ

БАҚША ЕККЕН  ЖАЙҚАЛТЫП

Басым дақылдарға арналған суб-
сидияларды ауыл шаруашылығы 
тауар өндірушілеріне  немесе коопе-
ратив терге Қағидада белгіленген 
тәртіпке  сәйкес, егістік жерлерді 
өң   деп өсірі летін, себілген ауыл 
шаруашылығы  дақылдарының 
алаң   дарына, шабындық және жайы-
лым дық алқаптарды шал ғын дан-
дыру немесе түпкілікті жақсарту 
үшін егілген көпжылдық шөптердің 
алаңдарына төле неді.

Субсидиялар белгіленген басым 
ауыл шаруа шы лығы дақылдары 
бойынша 1 тоннасына немесе суб-
сидиялар нормалары бойынша 1 
гектарға төленеді. Субсидияларды 
төлеу мынадай шарттарды сақтаған 
кезде жүзеге асырылады:

1) Майлы дақылдар  бойынша 
– қайта өңдеу  кәсіпорнына қайта 
өңдеуге тапсырылған майлы дән-
дердің 1 тоннасына – 100 пайыз.

2) Күріш, сүрлемдік жүгері, 
сүр лемдік күн ба ғыс, біржылдық 
 шөп тер (дәнді масақты дақыл дар-
ды қоспа ғанда) бойынша – егіс нау-
қанының қорытындысы бойынша 1 
гектарға – 100 пайыз.

Күріш өсірумен  айналысатын 
және 200 гек тардан кем емес 
күріштік егіс алаңы бар ауыл-
шаруашылық  тауар өндірушілерге, 
егер олар ауыл шаруа шылық коопе-
ративіне мүше  болып табылмаса, 
субсидиялар нормасынан 50 пайыз 
мөлшерінде субсидия төленеді;

Қорғалған топырақ жағдайында 
(теплицада) өңдеп өсірілетін көк-
өніс дақылдарының екіден аспай-
тын дақыл айналымы субсидияла-
нады: біріншісі – ағымдағы жылғы 
1 қаңтардан 15 маусымға дейін 
және екіншісі – 1 қыркүйектен 30 
қарашаға дейін (қысқы-жазғы және 
күзгі-қысқы кезеңдер).

– Ауданның ауыл шаруашылығы 
бөлімі өтінім дерді қабылдауды 
тиіс ті жылдың 1 сә уірі нен бастап 
қабылдайды.

– Ауыл шаруашылығы  тауар өн-

ді рушілер және ауыл  шаруа шы лығы 
қооперативтері осы көрсе тілген 
мерзім дерде өтінімді және нөмірі 
көрсетілген банктік шоттың бар 
екендігі туралы анықтамасын бір-
бір данадан ұсынады.

Өнімнің 1  тоннасына 
 суб  си диялар алу үшін ауылша руа-
шы  лық тауар өндірушілер және 
ауыл  ша руашылық коо перативтері 
өті німге қосымша:

– Қайта өңдеу кәсіпорнымен жа-
сал ған ауыл шаруашылығы өнімін 
тапсыру туралы шарт тардың;

– Қайта өңдеу кәсіпорны шеккен 
шы ғын дарын (өтінім беру сәтіне) 
растайтын төлем құжаттарының 
бар болуына қатысты мәліметтерді 
көрсетеді.

– Қорғалған топырақта көкөніс 
өндірумен айналысатын ауыл 
шаруа шылығы  тауар өндіру ші лер 

 немесе ауыл шаруашылығы коо-
пера тивтері субсидиялар алуға ар-
налған тізімге қосу үшін өтінімде 
жылжымайтын мүлікті мем лекет-
тік тіркеу жөніндегі уәкілетті 
органның,  жылыжайдың (қор ғал-
ған топырақ ғимаратының) болу-
ымен жұмыс алаңының қөлемі ту-
ралы техникалық паспортының 
бар болуына қатысты мәліметтерді 
қосымша көрсетеді.

Субсидияларды төлеу:  майлы 
дақыл дар, қор ғалған топырақ жағ-
дайында өңдеп өсірілетін көкөніс 
дақылдары бойынша тиісті жылдың 
25 желтоқсанына дейін;

– Күріш, сүрлемдік жүгері, 
сүр   лемдік күн ба ғыс, бір жылдық 
шөптер (дәнді масақты дақыл дарды 
қоспағанда) бойынша осы жылдың 
15 шілдесіне дейін жүзеге асырады.

Қосымша мәліметтерді об-
лыс   тық ауыл ша руа шылығы бас-
қармасынан алуға  болады. Байла-
ныс телефоны: 60-54-42, Электрон-
ды адрес: usx@korda.gov.kz

Облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасы.

БАСЫМ ДАҚЫЛДАРДЫ 
СУБСИДИЯЛАУ ТУРАЛЫ

Бүгінде жаһан жұртшылығының ортақ мәсе-
лесіне айналған жемқорлық әрекеттері әлем 
елдерін тығырыққа тіреп отыр. Әр мемлекет 
жемқорлық дертін жеңудің, азайтудың жолда-
рын іздеп, нәтижеге бағытталатын айла-амал 
қарастыруда. Қазақстанда ширек ғасырдан 
бері көлеңкелі экономиканың көзіне айналған 
жемқорлық әрекеттердің алдын алатын түрлі 
реформалар қабылданып жатыр. Мәселен, ел 
Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы 
№986 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 
Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының 
мақсаты – мемлекеттің жемқорлыққа қарсы 
саясатының тиімділігін арттыру, сыбайлас 
жемқорлықтың кез келген көрінісіне «мүлдем 
төзбеушілік» ахуалын жасау арқылы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қозғалысқа бүкіл қоғамды 
тарту және елімізде жемқорлық деңгейін 
төмендету болып табылады.

Осы мақсатты жүзеге асыру үшін нақты ны-
саналы индикаторлар мен міндеттер белгіленген. 
Ел Үкіметінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі №234 
қаулысымен ҚР 2015-2025 жылдарға арналған 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске 
асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-
қимыл жөніндегі 2015-2017 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспары бекітілді.

Жоғарыда аталған стратегияны және 
іс-шара лар жоспары барлық мемлекеттік 

органдарға жемқорлықтың алдын алудағы нақ-
ты бағыттарын айқындап берді. Алдағы уақытта 
стратегияда айқындалған мақсаттарға толы-
ғымен жетеміз деген сенім бар.

Мемлекет басшысының 2014 жылғы 26 
желтоқсандағы №986 Жарлығымен бекітілген 
ҚР 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегиясына сәйкес, оған 
қарсы күрестің жаңа бағыттары айқындалды 
және жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 2015 жыл-
ғы 18 қарашадағы Заңының қолданысқа енгі-
зілуімен қатар жемқорлыққа қарсы мониторинг, 
сыбайластық көріністеріне ішкі және сыртқы 
талдау жүргізу секілді шаралар сыбайлас жем-
қорлықтың алдын алудың бір бағытына айнал-
ды. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де жолмен 
жәрдемдесетін адамдарды көтермелеу арқылы 
түрлі сыбайлас жемқорлық қылмыстар ашы-
луына көп септігін тигізді. Жалпы, сыбайлас 
жемқорлық елдің дамуына кері әсерін тигізетін 
күрделі құбылыс. Оларды жоюдың жолдары ой-
лап табылуда:

1. Сыбайлас жемқорлық әрекеттерді  ел дің, 
халықтың игілігіне түрлендіру  арқы лы заң-
дас тыру. Мәселен, осыған дейінгі автокө-
ліктердің VIP-нөмірлерін алуды  аукцион, ар-

найы бекітілген тарифтер бойынша ашық 
сауда-саттықта сатып алудың өзі сыйбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрестің жаңа бағытына 
айналды. Сондай-ақ, жеке куәліктерді жедел-
детілген түрде азаматтарға беруі және т.б.

2. Қызметтерді көрсетуде, қаржыларды пай -
далануда және кадрларды іріктеуде орта лық-
тандырылған аппарат құру арқылы күресу.

Мәселен, «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының Халыққа қызмет 
көрсету орталықтары арқылы қызметтерді бір те-
резе қағидаты негізінде көрсетудің өзі сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алады. Сонымен қатар, об-
лысымызда мектептерде орталықтандырылған 
бухгалтерияға көшіру арқылы мектептердің 
қаржыларды игерудегі сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алуына көп септігін тигізуде.

3. Мемлекеттік қызметшілердің  жекелеген 
санаттарының еңбекақысын және мемлекеттік 
қыз меттегі әлеуметтік кепілдіктерді қайта қарау 
және т.б.

Қазіргі күні барлық деңгейдегі мемлекеттік 
органдар мен мекемелер, квазимемлекеттік 
субъектілер қызметінде «Жобалық басқару» 
енгізілуде және де осы саясатты сыбайлас жем-
қорлықпен күрес үшін жаңа бағытына бірігіп ай-
налдыруымыз қажет деп есептейміз. 

С.ҚҰЛЫМБЕТОВА,
облыстық экономика және бюджеттік 
жоспарлау басқармасының басшысы. 

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖОЮДЫҢ ТИІМДІ ТЕТІКТЕРІ

«Қызылорда автобус паркі» ЖШС директоры Әнуар 
Нақып өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
баспасөз мәслихатында мынадай мәліметтерді алға 
тартқан еді. «АИ-92» маркалы бензиннің бағасы литрі-
не 124-тен 142 теңгеге көтерілген. Бұл  –   жанармай 
бағасы 14 пайызға өсті деген сөз. Дизель отыны 80 
теңгеден 130 теңгеге бір-ақ жеткен. Оның 38 пайызға 
артқаны байқалады. Тіпті, арзан деп жүрген газдың 
өзі 30 теңгеден 58 теңгеге немесе 93 пайызға дейін 
көтерілген. Бұған қосалқы бөлшектерді қосыңыз. Өкі-
нішке қарай, олардың да бағасы шарықтап тұр. Дәл 
осындай деректерді мәслихат сессиясында қалалық 
ком муналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Талғат Құлма-
ғанбетов те келтіріп өтті.

Осының барлығы негізге алынып,  жол ақысын ере-
сектер үшін – 100, оқушыларға 50 теңгеге дейін өсіру 
ұсынылды. Арнайы жұмысшы тобы құрылып, маман-
дар шығынды есептеді. Қорытындысында қалалық 
мәслихат отырысының күн тәртібіне шығарылды. Депу-
таттар бұл мәселені жан-жақты талқылады. Қарапайым 
жұртшылыққа оңай тимейтіні де сөз болды. Халық 
қалаулылары өзге қалалардағы тәжірибелерді зерде-
леп, зейнеткерлерге, оқушылар мен студенттерге, аз 
қамтылған отбасыларға жеңілдік қарастыру қажеттігін 
алға тартты. Бөлім басшысы Талғат Құлмағанбетовке 

осы мәселелер бойынша ұсыныс енгізу тап-
сырылды. Депутаттар нарықтағы өзгерістерді 
ескеріп, басқа да болуы мүмкін кедергілерді 

назарға алып, жол жүру құнын ересектерге – 90, оқу-
шыларға 40 теңге етуге келісім берді. 

Еліміздің басқа аймақтарымен салыстырмалы түр-
де қарасақ, Астана мен Өскеменде жол ақысы 90 теңге 
екен. Ал, Алматы, Қарағанды, Атырау, Қостанай, 
 Петропавл қалаларында қоғамдық көлікте жүру құны 
80 теңге.  Бөлім басшысы Т.Құлмағанбетовтің айтуын-
ша, жолақыны көтеру мәселесі басқа да өңірлерде 
қарастырылып жатыр.

Қалалық мәслихат депутаты Мұхит Кәрімбаевқа 
хабарласқанымызда: 

– Жолаушылар тасымалын бір ізге түсіру үшін 
халыққа көрсетілетін қызметті сапалы ету мақсатында 
сыйымдылығы үлкен 112 автобус алынған болатын. 
Олар қазір қалаішілік бағыттарға қатынауда. Деген-
мен, ол автобустарға көрсетілетін техникалық қызметті 
ұмытуға болмайды. Майы мен суын уақытылы ауысты-
рып тұру қажет. Оның үстіне қосалқы бөлшектердің 
бағасы өскен. Жанармай қымбаттаған. Осылардың 
барлығын ескеріп, жол жүру құнын өсіруге келісім бе-
руге мәжбүр болдық.  Үлкендерге – 100, оқушыларға 
50 теңгеге дейін өсіру ұсынылған еді. Дегенмен, мұның 
көпшілікке ауыр тиетінін айттық. Сол себепті, ересек-
терге – 90, оқушыларға 40 теңге етуге келісім бердік. 
Өз кезегінде аз қамтылған отбасыларға, зейнеткерлер-
ге, оқушылар мен студенттерге жеңілдіктер қарастыру 
қажеттігін алға тарттық, – деді М.Кәрімбаев. 

А.АҚЫЛБЕКОВ.
Қызылорда қаласы.

ЖОЛАҚЫ МӘСЕЛЕСІ ТАЛҚЫЛАНДЫ



Әлде кадр тапшылығынан ба, әлде пар
тияның сыңаржақ, солақай кадр саясатынан ба, 
әйтеуір, кеңес дәуірінде Қызылорда облысының 
партия, кеңес органдары бас шылығына келіп 
кеткендердің қатары қалың болды. Кейбір  
басшы кадрлар баржоғы үш айға ғана ке
ліп, облыстың кадрлардың сынақ алаңына 
айналғаны  ақиқат. Оның бәрі бірдей заман, 
уақыт талабына сай болды, елдің, халықтың 
сенімі мен үмітін ақтап, көңілінен шықты деп 
айту қиын. Бірақ, айналайын Қызылорданың 
кеңқолтық халқы бәріне де бағынды, бәрін 
де тыңдады, сыйлады, бәріне де сенді, көнді, 
ешқайсысының да көкірегінен итеріп, бетін 
қайырмады, сағын сындырмады. 

Халық «Келіннің аяғынан, шопанның 
таяғынан» дегендей, жақсы басшы келсе: «Елге 
құт, береке, қыдыр келді» – дейді, жаман бас
шы келсе: «сұмырай келсе, су құриды» – дейді. 

Қай кезде болмасын басшылық тізгінін 
ұстаған біреулер елді өсіреді, біреулер өшіреді, 
енді біреулер елді алға сүйрейді, ал біреулер 
артқа сүйрейді, біреулер жоқтан бар жасайды, 
тағы біреулер барды жоқ қылады. Бес саусақ 
бірдей емес, бұрын да солай болған, қазір де со
лай, келешекте де солай болмасына кім кепіл?  
Жалпы, жақсы басшылар халықтың бағына 
туады деп тұжырымдасақ, сірә да қателесе  
қоймаспыз.

Өткен ғасырдың алпысыншы  жылдары 
Сыр еліне бір шоғыр туабітті талантты, 
тәжірибелі, білімді, іскер, жасампаз, мемлекет 
және қоғам қайраткерлері облыс басшылығына 
келді. Бұл тіпті кездейсоқтық емес, тари
хи, тағдырлы, өмірлік, өңірлік қажеттілік  еді. 
Олар: Мұстахым Ықсанов, Сейдалім Танеке
ев, Қаржаубек Жарқынбеков – облыстық пар
тия комитетінің бірінші, екінші, үшінші хат
шылары, Әбен Асқаров – облыстық кеңес 
атқару комитетінің төр ағасы болды. Олардың 
әрқайсысы өз орнында, өз қызметінде, өз са
ласында өзінің республикадағы, Одақтағы за
мандастарынан, тағдырластарынан, әріптес
терінен, үзеңгілестерінен оқ бойы озық тұрған 
тұрпатты, тұғырлы тұлғалар еді. Олардың 
әрқайсысының бірбір облысты дөңгелентіп  
бас қаратындай қабілетқауһары, мүмкіншілігі  
бар  азаматтар  болатын. Олар  ортақ  мүдделі  
қызмет салаларында  ылғи да  бірінбірі то
лық  тырып, бірінбірі жетілдіріп, бірінбірі 
биіктетіп, бірінбірі кеңейтіп, бірінбірі терең 
детіп, өзара сеніммен, сыйластықпен, түсі
ністікпен, үндестікпен, үйлесімділікпен іскер
лік қарымқатынаста, бір жеңнен қол, бір 
жағадан бас шығарып ел, халық, мемлекет 
үшін нәтижелі, абыройлы, жаңашылдықпен, 
жанашырлықпен, жасампаздықпен еңбек етті. 
М.Ықсановтың жанкештілік, жанқиярлық, біл
гірлік еңбегінің арқасында,  А.Асқаровтың 
темір дей тәртібінің, жанжақты дүлділдігінің 
арқасында, С.Тәнекеевтің шалымдылығының, 
алымдылығының, шаруақорлығының, шебер
лігінің арқасында, Қ.Жарқынбековтің  адам 
түсінгіштігінің, адам сыйлағыштығының, адам 
сүйгіштігінің, елдестірмек елшіден дегендей 
мәмілегерлігінің арқасында, шайтанға да тұзақ 
құра алатындай саясаткерлігінің  арқасында сол 
жылдары облысымыздың  ісі оңға басып, өсу
өркендеу жолдары болды. 

Міне, осы асыл азаматтар елімізге ырыс, 
құт, береке, бақ, дәулет, қыдыр болып келді 
деп үлкен ризашылықпен, зор қанағаттанарлық 
сезіммен айта аламыз. Бұл әрдайым, тұздәмін 
ақтаған, жақсыларды жақтаған, антына адал, 
сертіне берік Қызылорда халқының адал да, 
әділ бағасы.

Осы абзал азаматтардың ортасында біздің 
бас кейіпкеріміз –  С.Тәнекеевтің  алатын   орны 
да, жолы да  жөні де, өзі де, сөзі де, өмірі  де, 
өнегесі де  өрісті, өркениетті  әңгімеге  арқау 
боларлықтай. Ол облыстық  партия комитетінің 
екінші хатшысы есебінде ауыл  шаруашылығы 
мен қай заманда, қай қоғамда болмасын басты,     
шешуші   мәселе, кадр  мәселесіне  жетекшілік 
етті. Екі саланы да  іскерлікпен, білгірлікпен, 
білімділікпен, нәтижелі  басқарды.

Жергілікті кадрларды тану, табу, таңдау, са
тылап өсіру, тәрбиелеу, тұрақтандыру, қолдау, 
қажет жағдайда  қорғау мәселелері жүйелі 
түрде  жолға қойылды.

Сәкеннің тікелей   ұсынысымен  Нәлқожа 
Ергеш баев, Мақсұт   Қалыбаев, Ким Дон  Чер,  
Елеу Көшербаев,  Николай  Подольских, Арал
бай Маханбетовтер жауапты жұмыстарға 
жоға рылатылды.  Облыста бірінші рет  жас  
 мамандар Тереңөзектен – мен, Исабаев Отыз

бай, Қазалыдан Шәріпов Жарылқасындар ірі 
кеңшар    директорлары  болып  сайланды.

Осылайша ешкімге  қиянат  жасалмай, еш
кімді де мазаламай, жазаламай, ретсіз, жөнсіз  
атқа  мінген  азаматтардың бір тал шашын да  
түсірмей, облыстың жоғарғы, төменгі кадрлары  
арасында  сенімділік, белсенділік, іскерлік хал
ақуал қалыптастырылып, болашақ кадрлардың  
алтын  қоры  жасақталды. 

Бұл партияның  қай  кезде де  істің  тағ
дырын  кадр шешеді  деген қағидасының  об
лыста бұлжытпай  іске асырылуының нақты  
көрінісі  еді.

Сондайақ, М.Ықсановтың қолбасшылығы
мен, С.Тәнекеевтің  тікелей  жетекшілігімен  сол 
жылдары  облыста  тағдырлы, игілікті, ізгілікті, 
бұрынсоңды адамның қиялына да сыймайтын 
қыруар  жұмыстар  атқарылды.

Сыр елінде 240 мың  гектар жер  тегістеліп, 
инженерлік  жүйеге  келтірілді, 2500  шақы рым 
магистральдық каналдар, 31 мың шақы
рым дай  ішкі шарауашылық каналдары мен 
қашыртқылары,  24 мың іріліұсақты гидро тех
ни калық  инженерлік   нысандар  салынды.

Осыншама  инженерлік  жүйеге  келтірілген  
суармалы  жерді   халық еліміздің алтын қоры деп  
атайды. Алтын  қор десе, алтын  қор  дегендей, 
жердің инженерлік жүйеге келтіріліп тегістелуі, 
негізгі дақыл күріш көлемі мен өнімнің еселеп 
өсуі, облысымыздың  экономикасының бетбей
несін түбегейлі  өзгертіп, оның қарқынды  да
муын, халқымыздың халахуалының, тұрмыс
тіршілігінің  түбегейлі жақсаруын  қамтамасыз  
етті.

Сыр елінде  барлық  инфроқұрылымдары  
шешілген, өндірістік, тұрмыстық, мәдени, әлеу
меттік базасы жасалған кеңшар орталықтары –  
кіші  қалашықтар  пайда  болды. Басқа  облыстар
да  аудан  орталықтарына  баратын  жолдар  жоқ  
заманда, Қызылордада    күріш алқаптарының 
ішінде асфальт  жолдар, механикаландырылған 
қырмандар,  ұшақ  алаңдары, дала   қостары са
лынды. 

Ақ күріш халқымызға  бақ та, тақ та, абырой 
да, атақ та, айбат та,  қайрат та, ырыснесібе, 
беделбереке де  болды.

Жастардың Жақаевшылар қозғалысы дүние
ге келіп, үлкен  жасампаз қоғамның қозғау шы 
күшіне айналды. Қаншама  азаматтардың  бағы  
жанып, Социалистік  Еңбек  Ері, Мемлкеттік 
сыйлықтың лауреаттары, жоғарғы партия, 
кеңес органдарының  делегаттары мен депутат
тары  болып   сайланды десеңізші. 

Міне, осы  байлықтың, бақыттың,  авторы 
да, актері де, айналайын  біздің Қызыл ор да
ның халқы, мыңдаған білікті су жер маманда
ры, С.Тәнекеев  сияқты іскер,  талантты  ұйым
дастырушы басшылардың  бір шоғыр тобы  
екендігіне  ешкімнің  де дауы жоқ шығар деп  
ойлаймын.

Сәкең – соғыс және еңбек ардагері. Май
дандағы ерлігі бір төбе, бейбіт, жасампаз 
өмірдегі өрлігі бір  төбе  азамат.

Оқу, соғыс, аудандық  партия  комитетінің   
нұсқаушысы, бөлім бастығы, екінші  хатшысы, 
төраға, үш  ауданда  бірінші хатшы, облыстық 
партия комитетінің екінші хатшысы. Респуб
ли калық халықтық бақылау комитеті төр
ағасының орынбасары, тұтынушылар одағы   ның  
басқарма  төрағасы,  зейнетке шыққаннан кейін 
«Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың  ерікті 
одағы» мемлекеттік емес ұйымының  төрағасы. 
Осындай өмірдің бар  сынынан сүрінбей 
өткен, сан алуан, мақсатты, мағыналы бай 
өмірдерегінің, мол тәжірибесінің  арқасында  
Сәкеңнің  білгені де көп,  көргені де көп, тергені 
де, түйгені  де көп, көп  оқыған, көп тоқыған, 

әбден  шыңдалған, шыныққан, қай  салаға 
салсаң да тастай батып, судай сіңіп істің  бағын  
жандыратын  әмбебап басшы  болды. 

Көпшіл, елшіл, халықшыл, қазақшыл, мем
ле кетшіл  қайраткер  еді. 

Тарихшыл, шежірешіл, әңгімешіл, әдемі, 
жарасымды әзілшіл, мәдениетшіл, әдебиет
шіл, спортшыл, дәстүршіл, сыршыл,  сыншыл, 
тал ғампаз кісі  болатын. Ақылды,  парасатты, 
зерделі, білімді азамат – мектепті де, универ
ситетті де  үздік бітірген, өте  сауатты, қазақша 
да, орысша да   еркін  жазып, шебер  сөйлейтін, 
сөз  қадірін, сөз құдіретін білетін   шешен  хат
шы болатын. Қазақстан Жазушылар  ода ғы ның  
мүшесі, бірнеше  мәнді, мағыналы  кітап тардың  
авторы. Әдетте, сегіз қырлы, бір  сырлы  деп 
осындай жанжақты талантты, талайлы  азамат
тарды  айтса   керек.

С.Танекеев  Қызылорда  облысында он екі 
жыл жұмыс  істеді. Жақсыда жаттық жоқ  деген
дей, оған  облыста ешкім де  жат  емес  еді, өзі 
де ешкімге жат болған жоқ. Елмен, халықпен, 
ат арқасындағы  азаматтармен тез, терең түсі
нісіп, сыйласып, енісіп, қойынқолтық, аян
бай еңбек етіп, Сыр елінің  бір  төл  баласын
дай болып кетті. Юлий Цезарь, Александр Ма
кедонский, Бонапарт Наполеон секілді  атақты 
қолбасшылар өздерінің қарамағындағы  25
30 мың солдаттың әрқайсысын жекежеке 
 танитын, әрі  аттарын  білетін  болған  екен. 
Сон дайақ, Сәкеңнің де есте сақтау жады өте 
мықты болатын. Шаруашылықтың, меке
ме   лер дің, сан алуан салалардың, қаланың, 
аудандардың үлкендікішілі басшыларының   
көпшілігін  жеке таныды, кімнің  кім  екенін, 
оның  қадірқасиетінен, қабілетқауқарынан 
жеткілікті дәрежеде  хабардар болды. Осының 
өзі  кадр  жөніндегі хатшының  облысымыздың 
басшы кадрлар  корпусын жазбай, жаңылмай 
жасақтауына септігін тигізгендігі  сөзсіз. 

«Жігіттің жүрген жері мысыр шаһар» деген 
де аталы, ат басындай сөз бар, Қызылорда, Сыр 
елі С.Тәнекеевтің мысыр  шаһары болды. Осын
да өнді, өсті, абыройлы еңбек етті, қазақтың  
далалық даналығын бойына сіңірді. Қабырғалы 
хатшы болып  қалыптасты. Сәкең Сырдың 
жерін, халқын, елін, қазақи қасиеттерін, әдет
ғұрып, салтсана, дәстүрлерін, Қызылорданың 
даласын да, данасын да, баласын да, жантағын 
да, жыңғылын да, жидесін де, шеңгелін 
де, сыйлады да, сағынды да. Сонау жыл
дары Көшербаев Елеудің асына келгенде: 
«Қызылорданың жері нен айналайын, халқынан 
айналайын, елінен айналайын, Қазақта мұндай 

ел бар ма, мұндай жер бар ма?!», деп ағынан жа
рылып сөйлеп, халықтың мәртебесін асырып, 
мерейін тасытып, ризашылығы мен ілтипатына  
бөленгені   бар.

Дүниеден өткенше «Қызылорданың халқы 
адал, ақкөніл, қонақжай, бейнеткер, жоқтан бар 
жасайтын халық» деумен кетті жарықтық. 

Сондайақ , Қызылорданы «Алаштың ана
сы» деп сыйлады.

Қызылорданы «Қазақтың үш жүзінің, 46 
тайпасының, 345  руының басын қосып, сүттей 
ұйытып отырған қазақтың қара  шаңырығы» – 
деп сыйлады. 

Қызылорданы «қилықилы заманда мың 
өліп, мың тірілген, қазаққа  баспана болған, 
төрт рет қазаққа  астана да  болған» – деп  сый
лады.

Қызылорданы «қазақтың әдетғұрып, салт
санасының, дәстүрінің, қазақи  қасиеттерінің  
қаймағын  бұзбай  сақтап  отырған  өңір» – деп  
сыйлады. 

Қызылорданы «исламның, имандылықтың 
есігі, Қожа Ахмет Яссауи мен Қорқыттың  
қолтығында  жатқан  550 әулиенің, аруағын, ру
хын  тербетіп  жатқан  бесігі» – деп  сыйлады. 

Қызылорданы «қасиетті, киелі жер, іргелі 
ел, қабырғалы  халық» – деп  сыйлады.

«Сыйға – сый,  сыраға бал», «Әркім де  
сыйлағанның құлы» –  дегендей, Қызыл орда
лықтар да, Сәкенді сыйлады, сенді, халыққа  
қамқоршы, жанашыр, жаңашыл, жанасыл  бас
шы  деп  білді. Облысқа  қадамы құтты бол
ды, елімізде белсенді, берекелі тірлік болды, 
ауызбіршілігіне  сызат  түспеген тыныштық,  
бірлік  болды. Сәкеңнің ерен еңбегі Сыр елінің, 
халқының есінде мәңгі сақталады деп  ойлай
мын.

Ахмет Байтұрсынов: «Дұшпанымнан қо
рық паймын, көп болса  атар, досымнан қорық
паймын көп болса сатар, немқұрайлы, немкетті, 
бейжәй, бейтарап  адамдардан қорқамын», –  
деген  екен. Сәкең өте зерек, сергек, сезімтал, 
уақытқа да, уақиғаларға да, ешкімге де, 
ешнәрсеге де  немқұрайлы, немкетті, бейжәй, 
бейтарап қарамайтын кісі еді. Алдына келген 
адамның не айтып отырғаны түгілі, не айтай
ын деп отырғанын, не ойлап отырғанын сезіп 
қоятын сезімталдығы, көріпкелдігі болатын.

Зейнеткер кезімізде, Сәкең екеуміз Ал
матыда ауруханада қатар бөлмеде жаттық. 
Күн құрғатпай кездесіп, ұзынсонар, әңгіме
дүкен құрамыз, естеліктерді ортаға саламыз. 
Сол жолы Сәкеңнің Қызылордаға байланысты 
бар сырын, бар шынын менің алдыма жайып 
салғаны бар. 

Бірде күндегі әдетіммен бөлмесіне бар
сам теледидарда Құрманғазы оркестрі «Сары 
Арқа» күйін ойнап жатыр. Сәкең бар ынта
сымен, ықласымен екі қолын жайып жіберіп, 
кәдімгідей дирижордың  міндетін атқарып 
отыр, беріліп кеткені соншалықты жанжағына 
қарауға  да мұршасы жоқ. Құтты бір өзі ойнап, 
өзі басқарып, өзі көрсетіп жатқандай.

Екінші бір естелік:
Директор кезімде кеңшарға Сәкең келді, 

менің жеңіл машинам жоқ болатын, су та
ситын машинамен барып қарсы алдым. Ша
руамен толық танысып, атқарып жатқан 
жұмыстарымызға ризашылығын білдіріп кетті. 
Облысқа барғасын базада бір бес орындық УАЗ 
машинасының барлығын біліп, «Казсельхозтех
ника» басшысын шақырып, сол машинаны  ХХІ 
партсъезд кеңшарының  директорына бересін  
дейді. Ол облыстық кеңес атқару комитеті төр
ағасының басқа бір кеңшарға бересін  деген 
тапсырмасының бар екендігін айтады.

Сәкең «жоқ, мен  айтқан кеңшарға бересің» 
– дейді. Машина бірекі ай  базада тұрып қалды.  
Мен «қай жеңгенің менікі» деп жүре бердім. 
Ақыры машина бізге берілді. Осы уақиғаның 
өзі С.Тәнекеевтің қаншалықты тұзының ауыр
лығын, беделін, принциптілігін көрсетіп  тұр
ғандай.

С.Тәнекеев өмірде жолы болған, еңбегі 
жанған, бақ қарап, қыдыр дарыған, халықтан, 
елден, мемлекеттен тиісті жоғарғы бағасын 
алған бақытты азамат.

Сайланатын мәртебелі орындардың бәріне 
сайланған, мадақтан, марапаттан кеңде емес, 
орденмедаль, атақтары көп, шатағы жоқ аза
мат.                                                   

Сәке!!! Қазақта өлік өлік емес, тірі өлік де
ген қасқабас қағида бар. 

Сыр елі сізге риза, сіз де риза болыңыз.

С.ШАУХАМАНОВ.
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Жыл сайын көлік апатынан әлем жолдарында 1,25 миллион адам 
қаза табады. Көз жұматындардың көбі – 15 пен 29 жас аралығында. 180 
мемлекеттің есебін електен өткізген Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы осылай дабыл қағып отыр. Оған тағы 2550 миллион адам 
денсаулығынан айырылатынын қосыңыз. 

Былтыр күзде елге келгенінде БҰҰның Жол қозғалысы қауіпсіздігі 
бойынша арнайы уәкілі Жан Тодт: «Қазір әлем бойынша жол апатынан 
қаза тапқан адамдар саны төбе шашыңды тік тұрғызады. 16 миллион халқы 
бар Қазақстан үшін жыл сайын жол апатынан 4 мыңға жуық адамның 
бақилық болуы – сұмдық көрсеткіш. Мұндағы жолкөлік оқиғасынан бо
латын өлімжітім Франциядағы 40 жыл бұрынғы көрсеткішпен тең», – де
ген еді. Мамандардың айтуынша, республика жолдарында қаза тапқандар 
саны Сирия мен Ауғанстандағы соғыс құрбандарымен теңесуге шақ тұр. 
Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, 2017 жылдың алғашқы тоқсанында 
3 мыңнан астам жол апаты тіркелді. Ол 295 адамның өмірін жалмап, 4 
мың адамның денсаулығына нұқсан келтірді. Дегенмен, соңғы 5 жылда 
жағдай оңалғанға ұқсайды. Көрсеткіш ақырындап төмендеп келеді. Өткен 
жылы 17 мыңнан астам жол апатының кесірінен 2 390 адам қаза тауып, 23 
мыңнан астам адам жарақат алған. 

Төмендеу тенденциясы біздің өңірде де байқалады. Облыстық ІІД 
Жергілікті полиция қызметінің дерегіне сүйенсек, биыл 3 айда 62 жол
көлік оқиғасы тіркелді. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
4,6 пайызға аз. Қайтыс болғандар саны – 11,8, жарақат алғандар саны 8 
пайызға қысқарды. Әңгіме адамның тағдыры жайында болған соң бұл 
арқаны кеңге салатын жағдай емес. Бірі әкесін, бірі баласын, бірі ана
сын, ендігісі тағы бір жақынын жұмыстан, не оқудан келеді деп күтіп 
отырғанда қаралы хабар алу кімкімнің де қабырғасын қайыстырады. Тас 
жолдағы трагедия талайдың тағдырын талқандады. Талайдың көз жасын 
көлдетті. Талайды арбаға таңып қойды. 

«Апат айтып келмейді». Алайда, соған өзіміз – адамдар себеп бола
тынымызды қайда қоямыз?! Мамандар жолдағы қайғылы жағдайлардың 
басты себебін жүргізушілердің жүгенсіздігімен байланыстырады. Бәрі 
баратын жеріне тез жетсем дейді. Бірінбірі басып озғысы келеді. Одан 
кейінгіні ойланып та жатпайды. Жердің шаңын төбесіне көтерген «Шума
херлер» бәрі болып, бояуы сіңгесін ғана тәубесіне келеді. Бірақ бұл кімге 
керек?! Кейбір маршруттың жолаушыларына дейін иманын үйіріп оты
рады. Алдыңғысын қуып жетуге, артында келе жатқанды шаң қаптыруға 
асығатын жүргізушілерге тұсау салынбай тұр. Осы 3 айда қызылордалық 
қоғамдық көлік жүргізушілері 578 құқықбұзушылық жасаса, соның 33де 
жылдамдықты шектен тыс асырып, 63 жағдайда маневр ережесін бұзған. 

Күні кеше Қызылорда қаласындағы жеке балабақшаға тиесілі «Га
зель» аударылып, төрт бала жарақат алды. Ең сорақысы сол, 13 орын
ды көлікке қосымша орындықтар қойып, 21 баланы тасып жүріпті. 
Сөйтіп, заңды белден басқан. Осыдан кейін құзырлы орган күшіне мінді. 
Облыстық ІІД Жергілікті полиция қызметінің бастығы Бауыржан Ибра
ев орта сыйымдылықтағы көлік жүргізушілеріне талап күшейетінін 
мәлімдеді. «Биыл 5 айда көлік апаты азайғанымен, қоғамдық жол тасы
малы автокөліктеріндегі апат 33,3 пайызды көрсетіп, төмендемей тұр. 
Мұндай сыйымдылықтағы көліктер жылына екі мәрте тексеруден өтуі 
тиіс. Бірақ көбі жалған құжаттарды сатып алып, техникалық тексерістен 
өткісі жоқ. Балалар тасымалына алынатын жүргізушілердің бесжылдық 
өтілі, «Д» категориясы, соттылығы және денсаулығында кінәраты жоқ бо
луы тиіс», – дейді ол. 

«Шумахер» жүргізушілер мынаны қаперге алғаны дұрыс сияқты: ма
мандар максималды жылдамдықты 5 пайызға азайтқан жағдайда адам 
шығыны 30 пайызға кемитінін айтады. Алдыңғы орындықта қауіпсіздік 
белдігін қолдану адам шығынын – 50 пайызға, артқы орындықта қауіпсіздік 
белдігін тағу 75 пайызға азайтады. Балаларға арналған қауіпсіздік 
құрылғылары бүлдіршіндердің жол апатынан қаза табу көрсеткішін 54
80 пайызға дейін төмендете алады. Жолкөлік оқиғасы жүргізушілердің 
жол ережелерін мұқият сақтамауынан, сонымен қатар ішімдік ішіп жолға 
шығудан және жаяу жүргіншілердің рұқсат етілмеген жерден өтуінен бо
лады. Өткен жылы еліміз бойынша белгіленбеген жерден өткен 182 274 
адамға 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Оның 
үстіне, құлаққап тағып алып жүретіндерге жол үстінде қауіп жоғары. 
Қарағандыда гаджеттен көз алмаған жасөспірімді автобус қағып кеткені 
– бір ғана мысал. Бозбала автожолдың белгіленбеген тұсын кесіп өтпек 
болғанда көлік тізгіншісі тежегішті басып үлгермей қалған. 

Кейбір шет мемлекеттерде жолда жүру мәдениеті әбден қалыптасқан. 
Жол сапасы жөнінен алдыңғы қатардағы Ұлыбритания жолда мерт 
болғандардың саны жөнінен ең төменгі орында. Жаяу жүргіншілерді көлік 
қағып кету оқиғасы соңғы 40 жылда 78 пайызға азайған. Бұл елде көлік ай
дап отырып темекі шегуге, тамақ ішуге тыйым салынған. Көлігі көп АҚШ
та да жағдай тұрақты көрінеді. Алпауыт мемлекеттің барлық штатында 
ұялы телефон ұстап көлік айдауға болмайды. Талап бұзған жүргізушілерді 
көргенбілген адам полицияға хабарлай алады. 

Қазақстанда жол ережесі жоқ емес. Тек соны сақтауға, сыйлауға құ
лық төмен. Ақпарат құралдарының «аударылып кетті», «қағып кетті», 
«соқтығысып қалды» деп күнде шулайтыны содан. Өткенде әлеу   мет
тік желіге «жүргізуші куәлігін сатып алдым» деп жариялаған алматы
лық қыздың жазбасын бүкіл БАҚ іліп әкетті. Бойжеткен одан кейін 
«түбіртектегі төлеммен шатастырыппын» деп бір ақталды. Не болса да, 
бұл дүйім елді дүрліктірді. Жүргізуші куәлігінің сатылатыны туралы 
алыпқашпа сөзді растағандай. ІІМнің өзі солай деп отыр. 7kun.kz сай
тында жазылғандай, соңғы 2 жылда министрліктің территориалды тіркеу
сынақ бөлімшелерінде куәлікті заңсыз берудің 7 дерегі тіркелді. Оның 
1і – 2015 жылы Солтүстік Қазақстан облысында, 4і – былтыр Ақмола, 
Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарын
да, соңғысы осы жылы Қарағандыда тіркелді. Заңсыздықтар бойынша 
тиісті шаралар қолданылыпты. Облыстық полиция биылдыққа жүргізуші 
куәлігін сатып алу жағдайлары болмағанын алға тартты. 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ
ның облыс бойынша филиалы – «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
департаменті мамандандырылған бөлімі бастығының міндетін атқарушы 
Алтынбай Мимановтың айтуынша, осы орталық ашылғалы 8 759 адам 
жүргізуші куәлігін алды. Соның 1 516сы немесе 11,2 пайызы – әйелдер. 
Қазіргі кезде А, В санаттары үшін автомектептерде оқудың қажеті жоқ. 
Қалғанының барлығына және қосымша санаттары үшін шарт. Теориялық 
емтиханның бірінші кезеңі дальтонизмге қатысты, ал екіншісі – негізгі 
сұрақтар. Талапкер 40 тест сұрағының 32не жауап берсе, емтихан
нан өтіп, практикалық сынақ тапсырады. «Алғашқы жүргізуші куәлігін 
алу үшін және қосымша санаттарды қосу үшін емтихандарға 3 рет қана 
жіберіледі. Алғашқысынан өте алмаса, 7 күннен кейін қайта өтініш білдіре 
алады», – дейді А.Миманов. Орталықтың автоматтандырылған электрон
ды алаңында ақылы қызмет көрсетіледі. Жол қозғалысы ережелерінен 40 
минуттық теориялық емтихан – 500 теңге, 1 сағатқа созылатын практи
калық даярлық жүргізу емтиханының құны – 2 200 теңге. 

Шағын қала болғанымен, Қызылорданың өзінде кейінгі жылдары 
темір тұлпар күрт көбейді. Руль тізгіндегендердің бірбірін сыйлау, ара
қашықтық сақтау, жалпы, көлік жүргізу мәдениеті одан жоғарылаған жоқ. 
Жаяу жүргіншілерге де қатысты осы әңгіме. Кейбір жолдың ойдымойдым 
күйі де кедергі. Бұлардың бәрі, айналып келгенде, адамдарды ажалдың 
аранына салып беріп, денсаулығынан айыруға әкеп тірейді. 

Назерке САНИЯЗОВА.

ЖОЛДАҒЫ 
ЖОҒАЛТУ

немесе 
асығыстық 

қайда апарады?

Сырдариялық Жанарбек Нұрымбетов ауылда кәсіпкер
лікпен 15 жылдан бері айналысып келеді. Шүкір, жаман емес. 
Абыройы бір басына жетерлік. Бәрі де адал еңбектің арқасы. 
Алдына қойған мақсатына жету үшін тынбай еңбек ету мұның 
жасатайынан бойына сіңген дағдысы болады. Ол туған ауы
лы Шіркейліде орта мектепті бітіргеннен кейін әулеттің еңбек 
жолын жалғастыру мақсатында Қызылорда ауылшаруашылық 
техникумының ветеринария бөліміне оқуға түсті. Өйткені, 
атасы Ыссамадин Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер еді, 
майданнан оралғаннан кейін ферма басқарды. Ал әкесі Сра
жаддин шаруашылықта ірі қара сиыр бақты.

Облыс орталығындағы арнаулы оқу орнында білім алып 
жүрген жас жігіт әскер қатарына шақырылып, Ресейдің 
Пермь қаласында азаматтық борышын өтеді. Әскерден 
оралғаннан кейін оқуын жалғастырды. Қолына дипломы ти
генде Қызылорда ет комбинатының шұжық цехына шебер 
болып жұмысқа орналасты. Бұл еліміз егемендік 
алып, нарықтық қатынасқа көшкен қиыншылыққа 
толы жылдар еді. Жас маман өз жұмысына асқан 
жауапкершілікпен қарағанымен, комбинат жұмысы 
тоқырап, ақыры жабылып тынды. Жанарбекке жаңа 
жұмыс іздеуге тура келді. Бұдан кейін Қызылорда 
облыстық жабдықтау базасына механик болып ор
наласты. Білімін ұштап, екінші мамандық алуды да 
естен шығарған жоқ. Базада еңбек еткен жылдары 
Қорқыт ата атындағы мемлекеттік университетінің 
гидромелиорация факультетін сырттай оқып бітірді. 
Мұнан соң Қызылорда күріш зауытының екінші 
күріш ақтау цехына ауысым шеберлігіне жұмысқа 
шақырылды. Мұнда да ет комбинаты тәрізді екі
үш жыл еңбек еткеннен кейін нарықтық қатынасқа 
төтеп бере алмаған күріш зауыты жабылды. Қажыр
қайраты мол, жігерлі азамат жұмысы қысқарғанымен, 
«ендігі күнім не болар екен?» деп ері мойнына кетіп, 
мұқалған емес. Нарықтық заманның сұранысқа ие 
мамандығы кәсіпкерлікпен айналысып, көрші Ре
сейге күріш тасымалдады. Қарап отырған жоқ, қолдан келетін 
іспен айналысты. 

2002 жылы Елбасының «Ауылды гүлдендірейік!» атты 
үндеуіне үн қосып, туған жеріне ат басын бұрып, атакәсіппен 
айналыса бастады. Ал 2003 жылдың басында «Ыссамадин» 
шаруа қожалығын құрып, тіркеуден өткізді. Осы жылдың 
көктемінен бастап күріш, жоңышқа екті. Жылқы бағып, тай 
бордақылады. Осылай, тынбай тірлік жасап, жылдан жылға 
шаруасы түзеліп, қорасы малға толды.

МАЛ СОЮ АЛАҢЫН АШТЫ

2012 жылдың 1 желтоқсаны – Тұңғыш Президент күні 
шаруа қожалығының жанынан 400 бастық мал бордақылау 
және сою алаңын ашты. Бұл шақта өңірге белгілі кәсіпкер 

болған Жанарбек Нұрымбетовтың жұмыс орнына 2013 
жылдың ақпанында сол кездегі ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрі Асылжан Мамытбеков  арнайы келіп, алаң жұ
мысына оң бағасын берген болатын. Осы жылдан бастап 
бір неше мамандықтың иегері, кәсіпкер Ж.Нұрымбетов ірі 
қараны асылдандыру жұмысымен айналыса бастады. Мұнда 
оған қарамағындағы жұмысшыларымен қатар, бастапқы 
мамандығы да көмекке келді. Шаруа қожалығының төрағасы 
216 аналық  сиыр, 7 қазақтың ақбас тұқымды ет бағытындағы 
асылтұқымды бұқаларын сатып алып, қолдан ұрықтандырды. 
Олардан алынған төлдер қолда бағылып, жас ерекшеліктеріне 
қарай семіртуге қойылды. Бордақыға қойылған малдар 45 
күннен кейін қосымша салмақ жинап, сойылады. Қазіргі таңда 
семіртіліп, сойылатын ірі қараның жылдық айналымы 1000 
басқа жетіп отыр.

 

СҮТ ӨҢДЕЙТІН ЦЕХ ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ

«Ыссамадин» ШҚ жанынан биылдан бастап сүт бағы
тындағы Шіркейлі ауылшаруашылық кооперативі құрылып 
жатыр. Әрине, тақыр жерге дән шықпайтыны тәрізді мұнда 
 кооператив құруға біршама алғышарттар бар екенін байқадық. 
Кәсіпкер ауыл әкімдігі ғимаратынан бірнеше бөлмелерді жалға 
алып, сүт өнімдерін өңдейтін шағын цех ашқан. Онда құрт, 
май, түрік айраны шығарылады. Сөйтіп, отандық өніммен ау
ылды ғана емес, қаланы да қамтамасыз етіп отыр. Өздерінің 
тұрақты тұтынушылары бар. Құрт пен майдың, айранның дәмі 
тіл үйіреді.

Шаруа қожалығында маусым кезінде – 25, ал тұрақты 
жұмыспен 15 адам қамтылған. Мал шаруашылығымен айна
лысатын кәсіпкер әлеуметтік жағынан аз қамтылған және көп 

балалы отбасыларға көмек қолын созып отырады. Өткен жылы 
1,5 млн теңгенің қайырымдылығын жасаған. «Кәсіптің көзін 
тапқанды, бақыттың өзі табады» дейді халық даналығы. Сол 
айтқандай, жүрегі жомарт, ісі мәрт, халық қамын ойлайтын 
Жанарбек Нұрымбетовты 2016 жылғы жергілікті мәслихат 
сайлауында ауданның арғы беттегі ауылдарының тұрғындары 
жоғары сенім білдіріп, №13 «Шаған» сайлау округінен об
лыстық мәслихатқа депутат етіп сайлады. Кәсібіне іскер, 
қоғамдық жұмысқа белсенді халық қалаулысы ауданда, өңірде 
Елбасы алға қойып отырған шағын және орта кәсіпкерліктің 
дамуына қажырлылықпен атсалысып келеді. Сондайақ, ол 
аудан дық кәсіпкерлік кеңесінің төрағасы. Өткен жылы кәсібі
нің шебері атанып, жоғары көрсеткішке жеткен  Жанарбек 
Нұрымбетов «Ерен еңбегі үшін» және «Тәуелсіздіктің 25 жыл
дығы» медальдарымен марапатталды. 

ҚАБІЛЕТІНЕ ҚАРАЙ 
КООПЕРАТИВКЕ ҚАБЫЛДАНАДЫ

Елбасы биылғы Жолдауында: «Аграрлық сектор
экономиканың жаңа драйверіне айналуы керек. Бес жыл 
ішінде 500 мыңнан астам жеке үй шаруашылықтары мен 
шағын фермерлерді кооперативтерге тартуға жағдай жа
сау керек», – деп атап көрсеткен болатын. Шіркейлілік 
кәсіпкер осы тапсырманы орындау жолында ізденіспен 
еңбек етіп, өзгелерге үлгі көрсетуде. 

– Елбасы мемлекетімізді дамытудың басым бағыты 
– шағын және орта кәсіпкерлікті өрістетуде деп айқын 
бағытты белгілеп отыр. Осы орайда ауылды дамытудың 
көзі – кооператив құру деп білемін. Бұл ауыл халқының 
«өз қолын өз аузына жеткізу». Алғашқыда осы жүйемен 
жұмыс жасау қалай  болар екен деп ойладық. Тың ше
шімін тапқандаймыз. Екі қолға бір күрек таба алмай 
жүрген, жұмысы жоқ, отбасының әлеуметтік жағдайы 
нашар, бірақ еңбекке қабілетті жандарды кооперативке 
тартудамын. Ауылда тұрған соң кімнің қандай еңбекке 

қабілетті екендігінен хабардармын. Біреулерге бұзаулы сиыр, 
енді біреулерге семіртуге мал беріледі. Олар өздерінің өнім
дерін кооперативке өткізіп отырады. Өткізген өнімдеріне ақы 
төленеді. Бұл оларды еңбекке ынталандырып, өнімді ешқан
дай делдалсыз қайда өткіземін деп қиналмай, қарқынды 
жұмыс жасауына жол ашады деп есептеймін. Олар өнімін 
алып отырған малдың жемшөбі де біздің тарапымыздан 
қамтамасыз етіледі. Сапалы сүт, ет өңдейтін қондырғылар ко
оперативке алынады. Оларды алу үшін шаруа қожалығының 
мүлкі кепілге қойылып отыр. Шет елдерде вакумдалған сүт, ет 
өнімдері жоғары сұранысқа ие. Бізде қондырғылар алған соң 
сондай дәрежеде сапалы өнім шығаруға ұмтылатын боламыз, 
– дейді іскер азамат. 

Шаһарбек НҰРСЕЙІТОВ.
Сырдария ауданы.

ЕҢБЕГІМЕН ЕҢСЕЛІ АЗАМАТ
     керек кәсіп
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Еліміздің Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің болашаққа дұрыс 

қадам жасауға көмектесетін, та-
рихи сана, мәдениет, дәстүр 

және ұрпақтар сабақтастығын 
қалыптастыратын өзіндік тарихы 

бар. Отаншылдық пен патриоттық 
сезімге және жауапкершілік пен 

адамгершілік қағидаларына 
тәрбиелеу мақсатында, қауіпсіздік 

органдарының осындай 
тәжірибесімен, жетістіктерімен 

жас қызметкерлерді тұрақты та-
ныстырып отырған дұрыс. Кеңес 

өкіметі тұсында қауіпсіздік 
органдарының қызметінде асыра 

сілтеушілік болғанын да жастарға 
жасырмай айту керек. Қаһарлы 

ВЧК-ОГПУ-НКВД органдарының 
қаһармандықпен қатар, қасіретті 
істері де жетерлік. Бұл, жанға ба-

татын шындық. Алайда, өткен та-
рихты түзетуге болмайды. Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті бұрынғы 
КСРО МҚК-нің өткен тарихын, 

жетістіктері мен кемшіліктерін бірге 
мұра етті. Сондықтан да біз оны 

тұтас қабылдауға тиіспіз.
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Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «22» маусымдағы № 814 қаулысымен

бекітілген

ТЕхНиКАлыҚ жәНЕ КәСіПТіК, ОРТА БіліМНЕН КЕйіНГі БіліМі БАР МАМАНДАРДы ДАяРлАУғА АРНАлғАН 
МЕМлЕКЕТТіК БіліМ БЕРУ ТАПСыРыС

р/с Мамандықтар коды мен атауы Біліктіліктер коды мен атауы Мемлекеттік білім беру тапсырысы, орындар саны  
(күндізгі оқу нысаны) 

жергілікті бюджет

Бір маманды оқытуға 
жұмсалатын шығыстардың 
орташа құны     (мың теңге)

9 сынып негізінде 11 сынып негізінде

1 0101000-Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 0101033-Мектепке дейінгі ұйымдардың ағылшынша білімі бар тәрбиешісі 50 442,37

2 0103000-Дене тәрбиесі және спорт 0103023-Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі 25 442,37

3 0105000-Бастауыш білім беру 0105083-Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі 50 442,37

4 0106000-Бейнелеу өнері және сызу 0106013-Бейнелеу өнері және сызу пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі 15 442,37

5 0108000-Музыкалық білім беру 0108013-Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі 20 442,37

6 0111000-Негізгі орта білім беру 0111013-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 25 442,37

0111083-Шетел тілі мұғалімі 25 442,37

0111093-Информатика мұғалімі 25 442,37

0111113-Ағылшынша білімі бар математика пәні мұғалімі 25 442,37

0111123-Ағылшынша білімі бар физика пәні мұғалімі 25 442,37

7 0301000-Емдеу ісі 0301013-Фельдшер 25 476,7

0301023-Акушер 25 476,7

8 0302000-Медбикелік іс 0302033-Жалпы практикадағы медбике 25 75 476,7

9 0304000-Стоматология 0304032-Стоматологиялық гигиенашы 25 476,7

10 0306000-Фармация 0306013-Фармацевт 50 476,7

11 0401000-Кітапхана ісі 0401013-Кітапханашы 25 442,37

12 0403000-Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік 
шығармашылығы (бейін бойынша)

0403013-Ұйымдастырушы-педагог 15 442,37

13 0404000-Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы 
(түрлері бойынша)

0404013-Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер 4 950,53

0404023-Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль, оркестр әртісі (жетекшісі) 18 950,53

0404033-Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі) 32 950,53

14 0405000-Хор дирижеры 0405013-Оқытушы, хормейстер 10 950,53

15 0407000-Ән салу 0407013-Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі 10 950,53

0407023-Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі 2 950,53

16 0408000-Хореография өнері 0408023-Би ансамблі әртісі 12 950,53

17 0502000-Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техни-
каларды жөндеу және қызмет көрсету (салалар бойынша)

0502012-Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу
және оған қызмет көрсету жөніндегі радиомеханик (радио,теле-, аудио-, бейне)

25 442,37

18 0508000-Тамақтандыруды ұйымдастыру 0508012-Аспаз 75 442,37

0508022-Кондитер 50 442,37

19 0511000-Туризм  (салалар бойынша) 0511043-Менеджер 25 442,37

20 0513000-Маркетинг (салалар бойынша) 0513032-Бақылаушы-кассир 25 442,37

0513042-Коммерциялық агент 25 442,37

21 0601000-Стандарттау, метрология және сертификаттау (сала-
лар бойынша)

0601013-Стандарттау технигі 25 442,37

22 0706000-Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу 0706022-Экскаватор машинисінің көмекшісі 25 442,37

0706032-Бұрғылау қондырғысының машинисі 25 442,37

0706082-Ұсатқыш қондырғылары машинисі 25 442,37

23 0707000-Тау-кен электромеханикалық жабдықтарына 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу

0707042-Жер асты қондырғыларының машинисі 25 442,37

0707142-Сығымдағыш қондырғының машинисі 25 442,37

24 0816000-Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша) 0816022-Химиялық талдау зертханашысы 25 442,37

25 0901000-Электр станциялары мен желілерінің электр 
жабдықтары (түрлері бойынша)

0901012-Электромонтер (барлық атаулар) 25 25 442,37

0901032-Күштік тораптар мен электр жабдықтарының электр құрастырушысы 25 442,37

26 0902000-Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша) 0902033-Техник-электрик 50 50 442,37

27 0907000-Жылу-техникалық жабдық және жылумен қамтамасыз 
ету жүйелері (түрлері бойынша)

0907022-Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі 25 442,37

0907033-Техник-жылу технигі 25 442,37

28 1108000-Темір жол жылжымалы құрам  дарын пайдалану, жөндеу 
және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)

1108162-Локомотивті (тепловоз және электровоз) жөндеу бойынша слесарь 25 442,37

29 1109000-Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша) 1109062-Фрезерлеуші 25 442,37

30 1112000-Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану 1112032-Слесарь-жөндеуші 25 442,37

31 1114000-Дәнекерлеу ісі 
(түрлері бойынша)

1114012-Дәнекерлеуші (барлық атауларымен) 25 442,37

1114022-Газбен кесуші 25 442,37

1114042-Электр газымен дәнекерлеуші 25 442,37

1114063-Техник-механик 25 442,37

32 1119000-Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар және 
қондырғылар

1119032-Жабдықтарды жөндеу шебері (өнеркәсіпте) 25 442,37

33 1201000-Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу және пайдалану

1201052-Автосервис менеджері 25 442,37

1201062-Автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электрик 25 442,37

34 1202000-Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты 
басқару (салалар бойынша)

1202063-Техник 25 442,37

35 1203000-Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және 
қозғалысты басқару

1203082-Тасымалдау құжаттарының операторы 25 442,37

36 1211000-Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу 1211032-Тігінші 25 442,37

1211062-Арнайы тігінші 25 442,37

1211072-Модельер-пішуші 50 442,37

37 1221000-Балық өндірісі 1221012-Балық өңдеуші 25 442,37

38 1224000-Сүт өнімдерінің өндірісі 1224073-Техник-технолог 25 442,37

39 1227000-Баспа өндірісі 1227103-Техник-технолог 25 442,37

40 1232000-Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісі 1232183-Техник-технолог 25 442,37

41 1234000-Керамикалық өндіріс 1234012-Керамикалық өндіріс құрал-жабдықтарын реттеуші 25 442,37

42 1302000-Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша) 1302023-Электромеханик 25 442,37

43 1303000-Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және 
қозғалысты басқару

1303032-Байланыс аппаратурасы мен құрылғыларына қызмет көрсету және жөндеу электр 
монтері

25 442,37

1303043-Электр механигі 25 442,37

44 1304000-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 
ету (түрлері бойынша)

1304043-Техник-бағдарламашы 25 442,37

1304073-Техник-электроник 25 442,37

45 1305000-Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша) 1305033-Техник 50 442,37

46 1306000-Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша) 1306012-Телекоммуникациялық желілер және жүйелер бойынша электромонтер 25 442,37

47 1309000-Оптикалық және электрондық құрал-жабдықтар 
(түрлері бойынша)

1309023-Техник-электроншы 25 442,37

48 1401000-Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану 1401012-Тас қалаушы 25 25 442,37

1401032-Құрылыс шебері 50 25 442,37

1401102-Қаптаушы-тасшы 25 442,37

1401182-Құрылыс слесарі 25 442,37

1401192-Құрылыс электр слесарі 25 442,37

1401252-Өңдеу құрылыс жұмыстарының шебері 25 442,37

1401213-Техник-құрылысшы 50 442,37

49 1402000-Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану 
(түрлері бойынша)

1402162-Автомобиль кранының машинисі 25 442,37

1402172-Кран машинисі (краншы) 25 442,37

50 1403000-Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, 
желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және 
пайдалану (түрлері бойынша)

1403012-Слесарь-сантехник 25 25 442,37

1403072-Электромонтаждаушы-реттеушi 25 442,37

1403082-Электргаз дәнекерлеушi 25 25 442,37

51 1404000-Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш 
жүйелерінің тазартқыш ғимараттары

1404033-Су құбыры-кәріз шаруашылығының желілері мен құрылыстарын пайдалану технигі 25 442,37

52 1405000-Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін 
құрастыру және пайдалану

1405012-Газ құбырларын пайдалану және жөндеу слесарі 25 442,37

53 1410000-Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы 1410013-Техник-құрылысшы 25 442,37

54 1412000-Құрылыс бұйымдары мен құрастырылымдар өндірісі 1412093-Техник-технолог 25 442,37

55 1414000-Жиһаз өндірісі 
(түрлері бойынша)

1414072-Ағаш және жиһаз өндірісінің шебері 25 442,37

56 1501000-Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу

1501022-Машина мен механизмдерді пайдалану және жөндеу шебері 25 442,37

57 1504000-Фермер шаруашылығы (бейін бойынша) 1504062-Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист 50 25 442,37

1504072-Ауыл шаруашылығы машиналары мен тракторларын реттеуші 25 442,37

1504092-Электр жабдықтарына қызмет көрсету электр монтері 50 50 442,37

1504102-Слесарь-жөндеуші 25 442,37

1504113-Фермер 25 442,37

58 1508000-Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт 
құрылысы (түрлері бойынша)

1508063-Техник-технолог 25 442,37

59 1509000-Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бой-
ынша)

1509043-Техник- механик 25 442,37

1509023-Ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының технигі 25 442,37

60 1510000-Ауыл шаруашылығын механикаландыру 1510043-Техник-механик 25 442,37

61 1513000-Ветеринария 1513032-Ветеринарлық санитар 50 442,37

1513083-Ветеринарлық фельдшер-инспектор 25 442,37

62 1516000-Өрт қауіпсіздігі 1516013-Өрт сөндіру инспекторы 25 442,37

63 1517000-Төтенше жағдайда қорғау (бейін бойынша) 1517033-Техник 25 442,37

Барлығы 2263 825

«Бiлiм туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шiлдедегi Заңының 
6-бабы 2-тармағының 8)/тармақшасына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУлы 
ЕТЕДі:

1. Қоса беріліп отырған техникалық және кәсіптік, орта білімнен        кейінгі білімі 
бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада 
белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды 
даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы» Қызылорда об-
лысы әкімдігінің 2016 жылғы 28 маусымдағы № 502 қаулысының (нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5547 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және 
«Кызылординские вести» газеттерінде 2016 жылғы 30 маусымда жарияланған) күші жой-
ылды деп танылсын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Р.Р. Рүстемовке жүктелсін.

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

Қызылорда облысының 
әкімі                Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 22 маусымдағы № 814 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
27.06.2017 жылы № 5886 тіркелген

Техникалық және кәсіпТік, орТа білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға арналған 
мемлекеТТік білім беру Тапсырысын бекіТу Туралы

«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық 
аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 
жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына 
және «Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы 
өсiмдiк шаруашылығының шығымдылығын және өнім 
сапасын арттыруды, жанар-жағармай материалдарының 
және көктемгi егiс пен егiн жинау жұмыстарын 
жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын және ауыл шаруашылығы 
дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру 
шығындарының құнын субсидиялау қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 
ақпандағы №4-3/177 бұйрығына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11094 
нөмірімен тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының 
әкімдігі ҚАУлы ЕТЕДі:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қызылорда 
облысы бойынша субсидиялар көлемдері белгіленсін.

2. Күші жойылды деп танылсын:
1)  «Аудандар бойынша субсидиялар көлемдерін 

(басым дақылдардың егістік алаңдарының болжамды 
құрылымына қарай) белгілеу туралы» Қызылорда об-

лысы әкімдігінің 2016 жылғы 23 маусымдағы №498 
қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5555 нөмірімен тіркелген, «Сыр 
бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде 2016 
жылғы 19 шілдеде жарияланған);

2)  «Аудандар бойынша субсидиялар көлемдерін 
(басым дақылдардың егістік алаңдарының болжамды 
құрылымына қарай) белгілеу туралы» Қызылорда об-
лысы әкімдігінің 2016 жылғы 23 маусымдағы №498 
қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2016 жылғы 15 қыркүйектегі №581 қаулысы 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5610 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және 
«Кызылординские вести» газеттерінде 2016 жылы 8 
қазанда жарияланған).

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 
облысы әкімінің орынбасары С.С.Қожаниязовқа 
жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.

            Қызылорда облысының 
                            әкімі                               Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы « 22 » маусымдағы № 816 қаулысына

қосымша

ҚызылОРДА ОБлыСы БОйыНшА СУБСиДиялАР 
КөлЕМДЕРі

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 22 маусымдағы № 816 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
30.06.2017 жылы № 5890 тіркелген

қызылорда облысы бойынша субсидиялар көлемдерін белгілеу Туралы

Аудан (қала) атауы Барлық субсидия көлемдері,
мың теңге

Оның ішінде күрішке, 
мың теңге

Жаңақорған 281 447,5 139 500,0

Шиелі 291 395,2 198 000,0

Сырдария 373 263,5 313 200,0

Жалағаш 414 625,0 325 800,0

Қармақшы 334 839,0 255 690,0

Қазалы 190 710,5 122 400,0

Арал 1 637,0 0,0

Қызылорда қаласы 112 082,3 55 836,0

Барлығы 2 000 000,0 1 410 426,0

Қауіпсіздік органдарының тарихы 
Кеңестік кезеңнен бастау алады. 1917 жылы 
24 қазанда Петроградта большевиктер билік 
толығымен өз қолына өткені туралы хабар-
лады. Сөйтіп, революция көсемі В.Лениннің 
басшылығымен алғашқы кеңес өкіметі – 
Халық Комиссарлары Кеңесі құрылды. 20 
желтоқсанда Халық Комиссарлары Кеңесінің 
қаулысымен революцияға қарсы және іріткі 
салушылармен күрес үшін Бүкілресейлік 
Төтенше Комиссиясы (ВЧК) құрылды. Ал 
Орта Азия мен Қазақстанда бірінші болып 
Кеңес өкіметі Перовскіде (қазіргі Қызылорда) 
орнатылды. Атап айтқанда, 30 қазанда Пе-
ровск уезінің жұмысшы және солдат 
депутаттарының шешімі бойынша жергілікті 
жердегі большевиктер барлық билікті өз 
қолына алғанын жария етті. Кешікпей Пе-
ровск уездік атқару комитеті, төтенше комис-
сиясы, милиция бөлімі және революциялық 
трибуналы құрылады. Уездік милициясының 
бастығы қызметін Жорабек Есенов деген кісі 
атқарса, уездік революциялық трибуналдың 
орынбасары Серікбай Бедебеков болған. 
Ерекше тергеу комиссиясынын төрағасы бо-
лып Александр Костенко, уездік төтенше 
комиссияның (ЧК) бастығы міндетін Антон 
Архипов атқарған. Жаңа билік бірінші кезек-
те байлардың тізімін алып, дүние-мүліктері 
және малын тәркілейді. Сонымен қатар, та-
лаушылар мен тонаушылар, саудагер-
лер мен ұрыларға қарсы белсенді күреседі. 
Нәтижесінде, Перовск уезінде қысқа 
мерзімде қатаң тәртіп орнап, қылмыс едәуір 
азайған. 

Алғашқы жылдары асыра сілтеушілік, 
әділетсіздік және жергілікті халыққа қиянат 
көрсету әрекеттері кеңінен орын алғаны 
қазақ халқының тарихынан белгілі. Перовск 
уезіндегі депутаттар кеңесінің төрағасы Ио-
сиф Гержот басшы болған екі жыл ішінде 
(1918-1919) оның жеке бұйрығымен 180-ге 
жуық адам заңсыз атылса, қалғандары зорлық-
зомбылыққа шыдай алмай, басы ауған жаққа 
босып кеткен. Көбісі жол үстінде азып-тозып, 
аштықтан қырылған. Ұлы күрескер Мұстафа 
Шоқай «Кеңестер билеген Түркістан» атты 
кітабында: «Перовскіде Гержоть деген от-
ырды. Одан тұтас бір халық – қырғыздар 
(қазақтар) үдере көшті. Бұл үдере көшу бары-
сында бір миллионға жуық адам қырылды», 
– деп жазды.   

Айта кету керек, Орынбор қаласы 1925 
жылға дейін республиканың астанасы бол-
ды. Кейіннен ұлттық-аумақтық межелеу ба-
рысында Орынбор губерниясы Қырғыз 
(Қазақ) АҚСР-і құрамынан шығарылып, 1925 
жылдың бірінші жартысында республиканың 
негізгі мемлекеттік мекемелері Қызылордаға 
көшірілді. 1925 жылы 15-19 сәуірде 
республиканың жаңа астанасында Кеңестік 
Қазақстанның V съезі өтті. Қырғыз АҚСР-нің 
аты Қазақ Автономиялық Кеңес республика-
сы деп өзгертілді. Сонымен қатар, Перовск 
қаласы Қызылорда деп аталатын болды. 
Республиканың әкімшілік шекаралары бел-
гіленіп, біртұтас орталық орган – Уәкілеттік 
Үкіметтің Қазақстан бойынша БМСБ-ның 
(ОГПУ) Алматы, Гурьев, Қостанай, Сырда-
рия, Қарқаралы, Павлодар, Петропавловск, 
Семей, Қызылорда, Орал  аумақтық бөлімдері 
құрылды. Ресми мәліметтер бойынша 1925 
жылға дейін Қазақстанда мемлекеттік 
қауіпсіздік мекемелерінің орталық органдары 
болған жоқ. Чекистік жұмыстарды Орынбор, 
Омбы, Челябинск, Орал, Семей, Сырдария, 
Семиреченская, Ақмола, Бөкей, Қостанай, 
Торғай губерниялық төтенше комитеттері 
және Түркістан төтенше комитеті (Ташкент 
қаласы) жүзеге асырды. 

КСРО үкіметінің шешіміне байла-
нысты КСРО БМСБ-ның 1932 жылғы 14 
ақпандағы №140/қ және Қазақстан бойын-
ша УҮ 1932 жылғы 27 наурызындағы №45/12 
бұйрықтарымен Алматы, Ақтөбе, Семей, Пе-
тропавловск, Орал, Шымкент жедел сек-

торлары құрылды. Қызылорда облысының 
аумағы Шым кент облысының құрамына 
кіруіне бай ланысты облыс көлеміндегі же-
дел жұмыстарды Шымкенттік БМСБ сек-
торы жүргізді. Оның құрамына Қызылорда 
қалалық бөлімшесі, Жаңақорған және 
Қармақшы аудандық аппараттары кірді.  
Қауіпсіздік органдары 1946 жылдың на-
урыз айында КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен НМҚК 
Мемлекеттік қауіпсіздік министерствосы деп 
аталды. 1946 жылдың қазан айында МҚМ 
Қызылорда облысы бойынша басқармасы 
құрылып, облыстың 8 ауданында аудандық 
бөлімшелері ашылды. Басқарма басшысы 
болып майор Кравченко (1944), подполков-
ник Семкин (1945) және подполковник Ла-

тыпов (1946-1948), подполковник Абузаров 
(1948-1950), подполковник Сакимов (1951-
1954 ж.ж.) және подполковник Қансұлтанов 
(1954-1960) қызмет атқарды. 1962 жылдың 3 
ма  мы  рында Оңтүстік Қазақстан өлкесі және 
МҚК өлкелік басқармасы құрылды. Осы 
өлкелік құрамға Қызылорда облысы да кірді. 
Бірақ Қызылорда қаласында МҚК бөлімі өз 
алдына бөлек сақталып қалды. КСРО МҚК-
нің 1976 жылғы 12 ақпанындағы және Қазақ 
ССР МҚК-нің 14 сәуірдегі бұйрығымен 
Қызылорда облысының МҚК бөлімі Басқарма 
болып өзгертілді. 1978 жылдың тамыз ай-
ында облыстық басқарма Қазақ ССР МҚК 
Қызылорда облыстық басқармасы болып 
қайта аталды. Аталған жылдары облыстық 
басқарманы майор Қанатов (1960), под-
полковник Жалелев (1961-1970), полков-
ник Бишімбаев (1970-1982), полковник 
Нуров (1982-1988), полковник Хадеев (1988-
1990 және полковник Дауенов (1990-1992) 
басқарды.

1992 жылдың 20 маусымында ҚР 
Жоғарғы Кеңесінің қаулысымен Елбасы қол 
қойған «Қазақстан Республикасының ұлттық  
қауіпсіздік  комитеті туралы» Заңы күшіне 
енді. Осы Заң арқылы ҰҚК мемлекеттің 
жеке органы ретінде бекітілді. ҚР Президенті 
Н.Назарбаевтың сол жылғы 13 шілдедегі 
Жарлығына сәйкес Мемлекеттік қауіпсіздік 
комитеті Ұлттық қауіпсіздік комитеті болып 
қайта құрылды. Сол күннен бастап тәуелсіз 
Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік орган-
дары тарихының жаңа парақтары ашылды. 
Қазіргі кезде Ұлттық қауіпсіздік органда-
ры – Қазақстан Республикасы Президентіне 
тікелей бағынатын және есеп беретін арнайы 
мемлекеттік орган. 

Ұлттық қауіпсіздік органдарын арнау-
лы қызмет дәрежесіне көтеруге үлес қосқан 
облыстық департамент басшылары: полков-
ник Бапалақов (1992-1995), полковник Ерали-
ев (1995-1999), полковник Алдияров (1999), 
полковник Орумбаев (1999-2002), генерал-
майор Алиасқаров (2002-2006), генерал-
майор Нишанбаев (2006-2011) және генерал-
майор Байғазиев (2011-2014). 2014 жылғы 
желтоқсан айынан қазіргі уақытқа дейін 
Қызылорда облысы және Байқоңыр қаласы 
бойынша департаментінің бастығы лауазы-
мында полковник Жунусов қызмет атқарып 
келеді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті үшін 
өткен 25  жыл – даму мен қалыптасудың, 
тұрақты жетілудің жылдарына айналды. Ко-
митет құрылымындағы барлық өзгерістер 
әлемдегі және елдегі ахуалмен тығыз байла-
нысты болды. Барлық реформалардың басты 
мақсаты – Комитетке жүктелген міндеттерді 
тиімді шешу, егемен Қазақстанның мүддесін 
қорғау. Қазір Ұлттық қауіпсіздік комитеті  кез 
келген қатер мен сынаққа шұғыл да барабар 
жауап бере алатын икемді әрі жоғары білікті 
арнайы қызмет.

Адам, қоғам және мемлекет мүддесіне 
басты қауіп төндіретін терроризм болып 
есептеледі. Осы ретте ҰҚКД қызметкерлері 
террористік іс-әрекеттердің алдын алу, бол-
дырмау және соның ішінде адам ұрлап 
кепілге алу фактілері төңірегінде бірқатар 
жұмыстар атқарды. Бұған 1992 жылдың ақпан 
айында Шиелі қыстағында рецидивистер-
мен кепілге алынған жазықсыз адамдарды 
ҰҚК-нің «Альфа» (қазір «Арыстан») арнайы 
тобының күшімен тұтқыннан босату мысал 
бола алады. Бұл тек ҰҚК-нің тәжірибесінде 
ғана емес ТМД елдері бойынша бірінші 
рет орын алған жағдай. Операцияның сәтті  
аяқталуына, оның мұқият жоспарланып, же-
дел штаб іс-әрекетінің тиянақтылығы мен 
Қазақстан Республикасының «Альфа» арнайы 
бөлімшесі жедел тобының өз жұмыстарына 
деген шеберліктері негіз болды. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу 
аясы да заңмен белгіленіп, көрсетілген және 
ұлттық қауіпсіздіктің негізгі мүдделерінің 

бірі. 1996 жылы теміржол транспорты ая-
сында жедел-іздестіру шараларын жүргізу 
кезінде желілік милиция қызметкерлерінің, 
ревизор-бақылаушыларының және т.б. лау-
азымды тұлғалардың тарапынан жолаушы-
лар тасымалдайтын пойыз бригадаларымен 
жүйелі түрде ақша жинау туралы ақпарат 
алынып, пара алу үстінде 2 адам қолға түсіп, 
ҚР ҚҚ-нің 146-бабы бойынша қылмыстық іс 
қозғалды. Тергеу барысында ұсталған аза-
маттар қылмыстық топтың басқа мүшелері 
туралы мәліметтер беріп, тағы да 3 адам 
тұтқындалды. Тінту жүргізу кезінде ұсталған 
азаматтардан 20 миллион ресей рублі, 400 
мың теңге, 30 977 АҚШ доллары, алтын 
бұйымдар мен басқа да құнды заттар алын-
ды.     

  
Аймақтың географиялық жағдайы, темір-

жол мен автомобиль магистральдарының 
халықаралық байланысы, Байқоңыр 
қаласындағы екі Ресей әуежайы ТМД мен Еу-
ропа елдеріне транзиттік жолдармен есірткі 
тасуға қолайлы жағдай туғызып отыр. 1998 
жылдың қаңтар айында Ресейдің қауіпсіздік 
қызметімен біріге отырып, халықаралық 
қылмыстық топ құрықталды. Олар есірткі 
бизнесінен бөлек контрабандалық жолмен 
қару-жарақ сатумен және қарақшылықпен 
(рэкет) айналысқан. Операцияның соңы 
шегінде бір мезгілде Мәскеуде, Байқоңырда 
және Қызылорда облысының Қармақшы ау-
данында 17 қылмыскер тұтқындалды. Со-
нымен қатар, осы операцияны жүргізуге Ре-
сей ІІМ есірткімен заңсыз айналысушылар-
мен күрес басқармасының қызметкерлері 
де тартылды. Нәтижесінде 200 келіге жуық 
есірткі, қару-жарақ, ондаған мың доллар 
және миллиондаған Ресей рубльдері алын-
ды. Ал 2000 жылы сәтті жүргізілген ар-
найы операцияның нәтижесінде Афри-
ка континенті елдерінің біріне Байқоңыр 
космодромынан контрабандалық жолмен 
жіберілген «Ан-12» әскери-транспорттық 
ұшағы елге қайтарылды. Бұл оқиға тура-
лы кезінде отандық ақпарат құралдарының 
барлығында жарияланған болатын. Кінәлі 
тұлғалар мемлекеттің мүлкін талан-таражға 
салғаны үшін қатаң жазаға тартылды.

Департамент қызметінің негізгі 
міндеттерінің бірі – еліміздегі әлеуметтік, 
ұлтаралық және діни қақтығыстардың алдын 
алу. Осы бағытқа мысал ретінде 2006 жылдың 
желтоқсан айында «Хизб-ут-Тахрирдің» 
Арал және Байқоңыр қаласындағы ұйымдары 
анықталып, жолы кесілді. Аталған ұйымның 
үш белсенді өкілі тұтқындалды. ҚР ҚК-нің 170 
және 337-1 бабтары бойынша қылмыстық іс 
қозғалды. Ұйымның 20-30 жас аралығындағы 
9 мүшесі «Хизб-ут-Тахрир» идеологиялық 
құрылымнан бас тартты.

Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету қауіпсіздік органдарының жұмыс 
бағытының басымды бөлектерінің бірі. 
2006 жылы департамент ҚР ҰҚК-нің Шека-
ра қызметінің арнайы бөлімшесімен бірлесе 
отырып, ірі көлемдегі операция жүргізіп, 
«КазТрансОйл» компаниясының «Құмкөл 
Қарақойын» мұнай тарату магистралі 
арқылы «Оңтүстік-Торғай» кенішінен мұнай 
ұрлаушы ұйымдасқан қылмыстық топты 
қолға түсірді. Ұсталған топ мұнай ұрлап, оны 
заңсыз өңдеумен айналысқан. Нәтижесінде 
Қызылорда қаласынан 200 шақырым жер-
де мұнай өңдейтін 18 кіші зауыт, 2 уақытша 
шикі мұнай сақтайтын орын табылды. Об-
лыс орталығынан және аудандарынан келіп 
жұмыс істеп жүрген 56 адам ұсталып, 14 жүк 
автоцистернасы, 455 тонна мұнай, 19 тон-
на мазут, 99 тонна дайын өнім тәркіленді. 
Қылмыстық жолмен алынған өнімдер жасы-
рын зауыттарда даярланып, «дайын өнімдер» 
(сапасыз бензин мен дизельді отын) қаланың 
жанар-жағармай бекеттеріне таратылған. 
Мұнайдың басқа бөліктері теміржол арқылы 
вагон-цистерналарға құйылып, еліміздің 
басқа аймақтарынағы мұнай өңдеу зауыт-
тарына жолданып отырған. Аталған заңсыз 
әрекетпен тиісті рұқсат етілген құжаты жоқ 
жалған тұлғалардың атына тіркелген «бір 
күндік» фирмалар айналысқан. Олардың 
жұмыстарының нәтижесі мемлекетке 
экономикалық және экологиялық жағынан за-
лал келтірді. Ұрланған мұнай мен олардың 
жасырын зауыттарда даярланған өнімдері ай 
сайын 1 миллион АҚШ долларын құрады. Осы 
фактілер бойынша 8 қылмыстық іс қозғалып, 
олардың кейбірі сот орындарына жіберіліп, 
қатысы бар деген құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері де жауапкершілікке тартылды.

2015-2016 жылдары ҰҚК департаментінің 
тергеу бөлімімен 113 қылмыстық іс қозғалды. 
Солардың қатарында радиоактивті «Це-
зий-137» затын заңсыз өткізу дерегімен байла-
нысты қала тұрғыны С.Байтуханов басқарған 
алты адам кінәлі деп танылып, сот үкімімен 
әртүрлі мерзімге бас бостандықтарынан 
айырылған қылмыстық істі айтуға болады. Со-
нымен қатар, «Жұмыспен қамту – 2020» Жол 
картасына мемлекеттен бөлінген қаражатты 
жымқыру деректері бойынша 38 қылмыстық 
іс қозғалып, Қызылорда қалалық еңбекпен 
қамту орталығының бұрынғы басшысы 
Нұржанов, сондай-ақ 4 жеке кәсіпкер әртүрлі 
жазаға кесілді. Облыс тұрғыны Шагировтың 
интернет желісі арқылы терроризмді насихат-
тау дерегіне қатысты қылмыстық іс қозғалып, 
сот үкімімен 5 жылға бас бостандығынан 
айы  рылып, сотталды.  

Айта кету керек, жоғарыда аталған 
жетістіктерге Ұлттық қауіпсіздік орган-
дарының ардагерлері үлкен үлестерін қосуда. 
Отставкадағы полковниктер С.Ізтлеуов, 
Ә.Бапалақов, Н.Ерали және басқаларының 
өмір жолдары жас ұрпақтың Отанға адал 
және шексіз қызмет етуіне үлгі болатыны 
анық. Сондықтан да, олар ұжымда аталып 
өтетін мемлекеттік мерекелер мен басқа да 
іс-шараларға белсене қатысып, қазақстандық 
патриотизмді насихаттау бағытында аянбай 
қызмет етіп келеді.  

әмірхан БәКіРҰлы,
ҰҚК-ның ардагерлер кеңесінің 

төрағасы,
отставкадағы полковник.

25 ЖЫЛ ҰЛТТЫҚ 
ҚАУІПСІЗДІК 
КҮЗЕТІНДЕ



Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 12 маусымдағы № 813 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
30.06.2017 жылы № 5891 тіркелген

Субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдары 
түрлерінің тізбесін және 1 бірлікке (литрге, 

килограмға, грамға, данаға) арналған 
субсидиялар нормаларын бекіту туралы

«Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын 
өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және 
биопрепараттардың құнын субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 5 мамырдағы                 
№204 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 13717 нөмірімен тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдары 
түрлерінің тізбесі және 1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, данаға) арналған 
субсидиялар нормалары бекітілсін.

2. «Субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдары түрлерінің тізбесін 
және 1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, данаға) арналған субсидиялардың 
шекті нормаларын бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 23 
маусымдағы №500 қаулысының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5556 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские 
вести» газеттерінде 2016 жылы 19 шілдеде жарияланған) күші жойылды деп 
танылсын.

3. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының
                әкімі                                                                  Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «12 » маусымдағы  № 813  қаулысымен

бекітілген

Субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдары түрлерінің тізбесі  
және 1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, данаға) арналған 

субсидиялар нормалары

№ Белсенді заттары мен гербицидтер 
топтары

Гербицидтердің 
(тектестердің)

ең төменгі 
бағасы, теңге

Гербицидтердің 
(тектестердің)
субсидиялар 

нормасы, теңге
2,4-Д + оксим дикамбы 2 087,00

1. Чисталан 40% э.к. 2 087,00 1 043,50
2,4-Д диметиламинді тұз, 720 г/л 1 500,00

2. Валсамин 72% с.е. 1 500,00 750,00
3. Диамин 72% с.е. 1 500,00 750,00
4. Дикамин Д 72% с.е. 3 000,00 750,00
5. Пилар 2,4-Д 72% с.е. 2 100,00 750,00
6. Стриг 72 % с.е. 1 500,00 750,00
7. Грейн экстра 2,4-д с.е. 1 843,00 750,00
8. Флекс с.е. 1 815,00 750,00
9. 2,4-Д Береке 72% с.е. 2 810,00 750,00
10. Дезормон 72% с.к. 1 900,00 750,00

2,4-Д дихлорфеноксиуксус 
қышқылы, 344 г/л + дикамба, 120 г/л

2 576,00

11. Флекс дуо с.е. 2 576,00 1 288,00
2-этилгексилді эфир түріндегі 2,4-Д 

дихлорфеноксиуксус қышқылы, 
600 г/л

2 150,00

12. Эстет э.к. 2 150,00 1 075,00
13. Гроза 60% э.к. 2 616,00 1 075,00

Күрделі 2-этилгексилді эфир 
түріндегі 2,4-Д қышқылы, 300 г/л + 

флорасулам, 5,35 г/л
5 370,00

14. Ассолюта м.к. 5 370,00 2 685,00
Күрделі 2-этилгексилді эфир 

түріндегі 2,4-Д қышқылы, 410 г/л + 
флорасулам, 7,4 г/л

2 814,00

15. Балерина с.э. 4 800,00 1 407,00
16. Дискатор э.к. 5 845,00 1 407,00
17. Эфир премиум с.э. 2 814,00 1 407,00

2-этилгексилді эфир түріндегі 2,4-Д 
қышқылы, 500 г/л

1 610,00 805,00

18. Зерномакс э.к. 2 900,00 805,00
19. Октапон экстра э.к. 1 610,00 805,00

2-этилгексилді эфир түріндегі 2,4-Д 
қышқылы, 850 г/л

2 340,00

20. Эскадрон 70 э.к. 2 450,00 1 170,00
21. Эстерон э.к. 2 400,00 1 170,00
22. Эффект э.к. 2 340,00 1 170,00

2-этилгексилді эфир түріндегі 2,4-Д 
дихлорфеноксиуксус қышқылы, 

820 г/л
2 600,00

23. 2,4-Д эфиран 82% с.е. 2 600,00 1 170,00
2-этилгексилді эфир түріндегі 2,4-Д 

қышқылы, 905 г/л
2 000,00

24. Прогресс э.к. 2 940,00 1 000,00
25. Робусто супер э.к. 2 000,00 1 000,00
26. Эстерон 600 э.к. 3 015,00 1 000,00
27. Эфир экстра 905 э.к. 2 596,00 1 000,00

Клопиралид 2 - этилгексилді 
эфир, 500 г/л

15 800,00

28. Эльф э.к. 15 800,00 7 900,00
2-этилгексилді эфир түріндегі 2,4-Д 

қышқылы, 300 г/л + флорасулам, 
3, 7 г/л

4 625,00

29. Примадонна с.э. 4 625,00 2 312,50
2-этилгексилді эфир түріндегі 

2,4-Д қышқылы, 420 г/л + дикамба 
қышқылының 2 – этилгексилді 

эфир, 60 г/л

3 050,00

30. Элант премиум э.к. 3 050,00 1 525,00
2-этилгексилді эфир түріндегі 2,4-Д 

қышқылы,564 г/л
2 700,00

31. Элант э.к. 2 700,00 1 350,00
2-этилгексилді эфир түріндегі 2,4-Д 
қышқылы, 564 г/л + метсульфурон - 

метил, 600 г/кг
2 900,00

32. Эламет з.б.қ. 2 900,00 1 450,00
2-этилгексилді эфир түріндегі 2,4-Д 
қышқылы, 564 г/л + триасульфурон, 

750 г/кг
3 350,00

33. Биатлон з.б.қ. 3 350,00 1 675,00
2-этилгексилді эфир түріндегі 2,4-Д 

қышқылы, 720 г/л
2 340,00

34. Грейн э.к. 2 340,00 1 170,00
35. Д – армон–эфир 72% э.к. 2 550,00 1 170,00

2-этилгексилді эфир түріндегі 2,4-Д 
қышқылы, 950 г/л

3 570,00

36. Зенит к.е.к. 3 570,00 1 785,00
Диметиламинді тұз түріндегі 2,4- Д 
қышқылы, 344 г/л + диметиламинді 
тұз  түріндегі дикамба қышқылы, 

120 г/л

2 750,00

37. Диамакс с.е. 2 750,00 1 375,00
Аминді тұздар қоспасы түріндегі 2,4- 

Д қышқылы, 550 г/л
3 530,00

38. Айкон форте с.к. 3 530,00 1 765,00
Күрделі 2-этилгексилді эфирлер 

түріндегі             2,4- Д қышқылы, 
410 г/л + клопиралид, 40 г/л

3 050,00

39. Клопэфир э.к. 3 050,00 1 525,00
Аз ұшпалы эфирлер түріндегі 2,4- Д 

қышқылы, 500 г/л
3 150,00

40. Эфирам э.к. 3 150,00 1 575,00
41. Диметиламинді, калийлі, натрийлі 

тұздар түріндегі МЦПА қышқылы 
500 г/л, 

3 183,00

42. Гербитокс с.е.к. 3 183,00 1 591,50
Азимсульфурон, 500 г/кг 373 650,00

43. Азимекс с.д.т. 373 650,00 186 825,00
44. Гулливер с.д.т. 450 000,00 186 825,00

Аминопиралид, 240 г/л 25 000,00
45. Ланс, с.е. 25 000,00 12 500,00

Аминопиралид, 300 г/кг + 
флорасулам, 150 г/кг

95 000,00

46. Ланцелот 450, с.д.т. 95 000,00 47 500,00
Ацетохлор, 900 г/л 4 200,00

47. Ацетохлор э.к. 4 200,00 2 100,00
47. Трофи э.к. 4 500,00 2 100,00

Бентазон 25% + мсра натрий – 
калийлі тұз,   12, 5%

1 900,00

48. Базагран м 37% с.е. 1 900,00 950,00
Бентазон, 480 г/л 2 100,00

49. Базагран 48% с.е. 3 870,00 1 050,00
50. Бентамекс с.е.к. 2 100,00 1 050,00
51. Корсар с.е.к. 5 293,00 1 050,00

Биспирибак натрия, 400 г/л 130 000,00
52. Номини 400 с.к. 130 000,00 65 000,00

Галаксифоп - п - метил, 108 г/л 7 370,00
53. Галокс супер 108 э.к. 7 370,00 3 685,00
54. Галомекс э.к. 9 500,00 3 685,00
55. Зеллек супер э.к. 9 860,00 3 685,00
56. Импульс э.к. 8 900,00 3 685,00

Галоксифоп - п - метил, 104 г/л 5 200,00
57. Галакталт э.к. 5 200,00 2 600,00
58. Гурон э.к. 6 000,00 2 600,00
59. Рамон супер э.к. 5 800,00 2 600,00

Галоксифоп - п - метил, 240 г/л 14 000,00
60. Делик 240 э.к. 14 000,00 7 000,00
61. Импульс форте э.к. 14 700,00 7 000,00

Глифосат, 240 г/л + 2,4-Д қышқылы, 
160 г/л

3 600,00

62. Клиник 24  с.е.к. 3 600,00 1 800,00
Глифосат, 360 г/л 1 600,00

63. Буран 36% с.е. 2 400,00 800,00
64. Валсаглиф с.е. 1 650,00 800,00
65. Дефолт с.е. 1 600,00 800,00
66. Жойкын с.е. 2 400,00 800,00
67. Пилараунд, с.е. 1 950,00 800,00
68. Рап с.е. 1 850,00 800,00
69. Раундап 36% с.е. 3 060,00 800,00
70. Сонраунд 48% с.е. 2 074,00 800,00
71. Стирап 360 36% с.е. 2 625,00 800,00
72. Торнадо с.е. 3 000,00 800,00
73. Триумф 48% с.е. 3 000,00 800,00

Глифосат, 450 г/л 2 513,00
74. Стирап 45% с.е. 2 625,00 1 256,50
75. Фараон форте с.е. 2 513,00 1 256,50

Глифосат, 500 г/л 1 950,00
76. Торнадо 500 с.е. 1 950,00 975,00

Глифосат, 540 г/л 1 950,00
77. Гранд экстра 540, с.е. 2 350,00 975,00
78. Напалм с.е. 1 950,00 975,00
79. Раундап экстра 54% с.е. 2 958,00 975,00
80. Смерч, с.е. 2 111,00 975,00
81. Терекс с.е. 2 370,00 975,00
82. Торнадо 540 с.е. 3 338,00 975,00
83. Триумф макс с.е. 4 000,00 975,00
84. Фараон голд 54% с.е. 2 848,00 975,00
85. Хит с.е. 2 905,00 975,00

Калийлі тұз түріндегі глифосат 
қышқылы,

540 г/л
3 330,00

86. Спрут экстра с.е. 3 330,00 1 665,00
Калийлі тұз түріндегі глифосат 

қышқылы, 600 г/л
3 050,00

87. Рап 600 с.е. 3 050,00 1 525,0
Изопропиламинді және калийлі 

тұздар түріндегі глифосат, 540 г/л
2 150,00

88. Кредит икстрим с.е.к. 2 150,00 1 075,00
Калийлі тұз түріндегі глифосат, 

500 г/л
2 575,00

89. Тачдаун 500 с.е. 3 740,00 1 287,50
90. Ураган форте 500, с.е. 2 575,00 1 287,50

Калийлі тұз түріндегі глифосат, 
450 г/л

2 700,00

91. Раундап макс плюс с.е. 2 700,00 1 350,00
Глифосат, 747 г/кг 3 250,00

92. Жойкын дара 75% с.д.т. 3 250,00 1 625,00
Глифосат, 750 г/кг 3 100,00

93. Буран экстра 75 % с.д.т. 3 100,00 1 550,00
Глифосат, 757 г/кг 2 800,00

94. Феликс 757 с.д.т. 2 800,00 1 400,00
Глифосат, 770 г/кг 3 500,00

95. Дракон 77% с.д.т. 3 500,00 1 750,00
Калийлі тұз түріндегі глифосат 

қышқылы, 480 г/л
2 120,00

96. Пассат 480 с.е. 2 120,00 1 060,00
Изопропиламді тұз түріндегі 
глифосат қышқылы, 360 г/л

2 120,00

97. Пассат с.е. 2 120,00 1 060,00
Аммоний глюфосинаті, 150 г/л 4 284,00

98. Баста 15% с.е. 4 284,00 2 142,00
Дикамба қышқылы, 360 г/л + 

хлорсульфурон қышқылы, 22,2 г/л
8 510,00

99. Фенизан с.е. 8 510,00 4 255,00
Дикамба, 124 г/л + 2, 4 д, 357 г/л 3 740,00

100. Видмастер 480 с.е. 3 740,00 1 870,00
Дикамба, 480 г/л 4 400,00

101. Банвел 480 с.е. 6 300,00 2 200,00
102. Дианат 48% с.е. 4 400,00 2 200,00

Диметиламинді тұз түріндегі 
дикамба қышқылы, 480 г/л

7 370,00

103. Мономакс, с.е. 7 370,00 2 200,00
Дикамба, 540 г/кг + метсульфурон - 

метил, 28 г/кг
8 200,00

104. Дм супер с.д.т. 8 200,00 4 100,00
Дикамба, 659 г/кг + триасульфурон, 

41 г/кг
16 660,00

105. Линтур 70 с.д.т. 16 660,00 8 330,00
Дикват, 200 г/л 6 120,00

106. Реглон форте 200 с.е. 6 120,00 3 060,00
Диметенамид, 720 г/л 9 305,00

107. Фронтьер оптима 72% э.к. 9 305,00 4 652,50
Диметиламинді тұз 2, 4 - Д, 357 г/л + 

дикамба, 124 г/л
2 596,00

108. Диален супер 480 с.е. 2 596,00 1 298,00
109. Стриг экстра 480 с.е. 3 500,00 1 298,00

Диметиламинді тұз 2, 4 - Д, 860 г/л 2 520,00
110. Прогресс 860 с.е. 2 520,00 1 260,00

Диметиламинді тұз мсра 3 050,00
111. 2 М-4Х 750 75 % с.е.к. 3 050,00 1 525,00

Имазамокс, 120 г/л 28 900,00
112. Парадокс с.к. 28 900,00 14 450,00

Имазамокс, 33 г/л + имазапир, 15 г/л 11 200,00
113. Евро –лайтнинг 4,8 % с.е.к. 14 000,00 5 600,00
114. Каптора 4,8 % с.е.к. 11 200,00 5 600,00

Имазамокс, 40 г/л 6 800,00
115. Легомин 4% с.е. 11 457,00 3 400,00
116. Пульсар 4% с.е. 12 250,00 3 400,00
117. Юнкер с.е. 6 800,00 3 400,00

Имазапир, 250 г/л 24 975,00
118. Грейдер с.г.е. 24 975,00 12 487,50

Имазетапир, 100 г/л 4 900,00
119. Агура 10% с.к. 4 900,00 2 450,00
119. Пивот 10% с.к. 7 200,00 2 450,00
120. Пират с.к. 6 030,00 2 450,00
121. Тапир 10 % с.к. 5 800,00 2 450,00

Имазетапир, 450 г/кг + хлоримурон 
- этил, 150 г/кг

65 526,00

122. Фабиан с.д.т. 65 526,00 32 763,00

Йодосульфурон - метил - натрий, 11, 
3 г/кг + тиенкарбазон - метил, 22, 5 
г/кг + мефенпир - диэтил - антидот, 

135 г/кг

24 000,00

123. Велосити пауэр с.д.т. 24 000,00 12 000,00
Иодосульфурон - метил - натрий, 

25 г/л + амидосульфурон, 100 г/л + 
мефенпир - диэтил - антидот 250 г/л

16 500,00

124. Амиомекс плюс м.д. 20 670,00 8 250,00
124. Секатор турбо м.д. 16 500,00 8 250,00

Клетодим, 120 г/л 5 990,00
125. Селект э.к. 5 990,00 2 995,00

Клетодим, 130 г/л + галоксифоп 
- п - метил,

80 г/л
12 530,00

126. Квикстеп, м.э.к. 14 320,00 6 265,00
127. Суприм э.к. 12 530,00 6 265,00

Клетодим, 240 г/л 6 120,00
128. Кинетик э.к. 12 000,00 3 060,00
129. Спайдер э.к. 6 120,00 3 060,00

Клодинафоп - пропаргил 240 г/л + 
клоквинтоцет - мексил 60 г/л

12 730,00

130. Леггеро форте э.к. 16 490,00 6 365,00
131. Леггеро, с.м.э. 16 975,00 6 365,00
132. Топик супер 240 э.к. 16 974,00 6 365,00
133. Центурион с.м.э. 12 730,00 6 365,00

Клодинафоп–пропаргил, 80 г/л + 
клоксинтоцет - мексил, 20 г/л

8 220,00

134. Горизон 080 э.к. 11 223,00 4 110,00
135. Овен э.к. 8 500,00 4 110,00
136. Тердок 8% э.к. 8 220,00 4 110,00
137. Топик 080 э.к. 32 300,00 4 110,00

Кломазон, 480 г/л 15 000,00
138. Калиф 480 э.к. 15 000,00 7 500,00
139. Хломекс 48% э.к. 33 390,00 7 500,00

Клопиралид, 100 г/л + флуроксипир, 
15 г/л

12 580,00

140. Репер к.е.к. 12 580,00 6 290,00
Клопиралид, 300 г/л 9 500,00

141. Лонтрел 300 с.е. 47 600,00 4 750,00
142. Лорнет с.е. 12 950,00 4 750,00
143. Самурай с.е. 9 500,00 4 750,00
144. Татрел с.е. 12 250,00 4 750,00
145. Трел 300 с.е. 10 385,00 4 750,00

Клопиралид, 750 г/кг 12 720,00
146. Агрон гранд с.д.т. 22 850,00 6 360,00
147. Виртуоз с.д.т. 28 475,00 6 360,00
148. Лонтрел гранд 75 с.д.т. 45 800,00 6 360,00
149. Питон гранд с.д.т. 37 000,00 6 360,00
150. Спирит с.д.т. 39 195,00 6 360,00
151. Стратего с.д.т. 12 720,00 6 360,00
152. Трилон 750 с.д.т. 38 000,00 6 360,00
153. Хакер с.т. 41 370,00 6 360,00

Мезотрион, 75 г/л + никосульфурон, 
30 г/л

10 000,00

154. Элюмис 105 м.д. 10 000,00 5 000,00
Метазахлор, 375 г/л + измазамокс, 

25 г/л
12 100,00

155. Нопасаран 40% с.к. 12 100,00 6 050,00
Метазахлор, 400 г/л 3 000,00

156. Бутизан 400 кс 40% с.к. 3 000,00 1 500,00
Метолахлор, 960 г/л 6 278,00

157. Акцент прима 96% э.к. 6 278,00 3 139,00
Метрибузин, 250 г/л 8 200,00

158. Зонтран к.е.к. 8 200,00 4 100,00
Метрибузин, 270 г/л 12 350,00

159. Лазурит супер, н.э.к. 12 350,00 6 175,00
Метрибузин, 600 г/л 8 208,00

160. Зенкор ультра с.к. 12 000,00 4 104,00
161. Линкор, с.к. 8 208,00 4 104,00
161. Пролайн э.к. 9 900,00 4 104,00

Метрибузин, 700 г/кг 6 825,00
162. Баргузин 70% с.д.т. 14 301,15 3 412,50
163. Карбузин 70% ы.ұ. 9 045,00 3 412,50
164. Лазурит, ы.ұ. 15 985,00 3 412,50
165. Рендор 70% ы.ұ. 6 825,00 3 412,50

Метсульфурон - метил, 125 г/кг + 
трибенурон - метил, 625 г/кг

57 780,00

166. Плуггер с.д.т. 57 780,00 28 890,00
Метсульфурон - метил, 300 г/кг + 

трибенурон - метил, 450 г/кг
71 500,00

167. Магнум супер с.д.т. 71 500,00 35 750,00
Метсульфурон - метил, 391 г/кг + 

трибенурон - метил, 261 г/кг
85 800,00

168. Эдванс с.д.т. 98 600,00 42 900,00
169. Эллай лайт с.д.т. 85 800,00 42 900,00

Метсульфурон - метил, 600 г/кг 12 720,00
170. Арбалет 60% ы.ұ. 50 000,00 6 360,00
171. Вулкан 60% с.д.т. 40 000,00 6 360,00
172. Грейз 60% с.д.т. 31 500,00 6 360,00
173. Зингер ы.ұ. 48 100,00 6 360,00
174. Ларен про, с.д.т. 33 000,00 6 360,00
175. Леопард с.д.т. 41 875,00 6 360,00
176. Лидер ы.ұ. 42 000,00 6 360,00

177. Магнум с.д.т. 59 940,00 6 360,00
178. Мега стар, 60% с.д.т. 31 500,00 6 360,00
179. Метурон с.д.т. 40 000,00 6 360,00
180. Меццо, 60% с.д.т. 34 000,00 6 360,00
181. Монитор, с.д.т. 44 450,00 6 360,00
182. Праймер с.д.т. 12 720,00 6 360,00
183. Родар 60% ы.ұ. 32 000,00 6 360,00
184. Ротер 60% ы.ұ. 20 000,00 6 360,00
185. Хазна 60 % с.д.т. 28 567,83 6 360,00

Метсульфурон - метил, 70 г/кг + 
тифенсульфурон - метил, 680 г/кг

61 200,00

186. Праймер дуо с.д.т. 61 200,00 30 600,00
Диметиламинді тұз түріндегі 

МЦПА, 750 г/л
3 180,00

187. Хвастокс 750 с.е. 3 180,00 1 590,00
МЦПА, 500 г/л + клопиралид, 100 г/л 5 600,00

188. Спирит гранд э.к. 5 600,00 2 800,00
Никосульфурон, 600 г/кг + 

тифенсульфурон - метил, 150 г/кг
125 357,00

189. Дублон голд с.д.т. 125 357,00 62 678,50
Никосульфурон, 700 г/кг + 

тифенсульфурон - метил, 125 г/кг
114 480,00

190. Никомекс плюс с.д.т. 114 480,00 57 240,00
Оксифлуорфен 240 г/л 7 000,00

191. Гоал 2е э.к. 7 554,00 3 500,00
192. Гол э.к. 7 554,00 3 500,00
193. Готрил 24% э.к. 7 000,00 3 500,00
194. Кондор 240 э.к. 7 674,85 3 500,00
195. Флюрофен 240 э.к. 7 370,00 3 500,00

Пендиметалин, 330 г/л 2 500,00
196. Стомп 33% э.к. 2 500,00 1 250,00
197. Стоп 33% э.к. 2 781,00 1 250,00
198. Эстамп э.к. 4 400,00 1 250,00

Пендиметалин, 350 г/л 3 700,00
199. Старт 35% э.к. 3 700,00 1 850,00

Пеноксулам, 25 г/л 20 000,00
200. Рейнбоу 25 од м.д. 20 000,00 10 000,00

Пиклорам, 150 г/л + МЦПА, 350 г/л 7 605,00
201. Горгон с.е.к. 7 605,00 3 802,50

Пиноксаден, 45 г/л 9 000,00
202. Аксиал 045 э.к. 9 000,00 4 500,00

Пироксулам, 45 г/л + клоквинтоцет - 
мексил - антидот, 90 г/л

20 400,00

203. Мерит 45, м.д. 20 400,00 10 200,00
Претилахлор, 300 г/л + 
пирибензоксим, 20 г/л

12 395,00

204. Солито 320 э.к. 12 395,00 6 197,50
Прометрин, 500 г/л 3 506,00

205. Адмирал с.к. 3 864,00 1 753,00
206. Гезагард 500 с.к. 4 422,00 1 753,00
207. Гезаметрин 50% с.к. 3 506,00 1 753,00

Пропизамид, 50% 26 500,00
208. Керб w ы.ұ. 26 500,00 13 250,00

Просульфокарб, 800 г/л 4 900,00
209. Боксер 800 э.к. 4 900,00 2 450,00

Просульфурон, 750 г/кг 108 800,00
210. Пик 75 с.д.т. 108 800,00 54 400,00

Римсульфурон, 250 г/кг 68 000,00
211. Кассиус с.е.ұ. 185 000,00 34 000,00
212. Ромул с.д.т. 68 000,00 34 000,00
213. Титус 25% қ.а.с. 153 000,00 34 000,00

Римсульфурон, 500 г/кг 326 340,00
214. Эскудо с.д.т. 326 340,00 163170,00

С - метолахлор 312, 5 г/л + 
тербутилазин 187,5 г/л

4 400,00

215. Гардо голд 500 с.к. 4 400,00 2 200,00
С - метолахлор, 960 г/л 7 420,00

216. Доал э.к. 7 420,00 3 710,00
217. Дуал голд 960, э.к. 7 420,00 3 710,00
218. Метал плюс 960 э.к. 7 705,00 3 710,00

Тифенсульфурон - метил 680 г/кг + 
метсульфурон - метил 70 г/кг

69 300,00

219. Канонир дуо қ.а.с. 69 300,00 34 650,00
Тифенсульфурон - метил, 545 г/кг + 

метсульфурон - метила, 164 г/кг
115 552,00

220. Рестрикт с.д.т. 115 552,00 57 776,00
Тифенсульфурон - метил, 750 г/кг 38 640,00

221. Канонир қ.а.с. 67 000,00 19 320,00
222. Коммандер, с.д.т. 38 640,00 19 320,00
223. Хармони 75% қ.а.с. 179 500,00 19 320,00
224. Хармони про с.д.т. 38 640,00 19 320,00

Трибенурон - метил, 261 г/кг + 
метсульфурон - метил, 391 г/кг

68 000,00

225. Тримекс плюс с.д.т. 68 000,00 34 000,00
Трибенурон - метил, 375 г/кг + 

тифенсульфурон - метил, 375 г/кг
38 640,00

226. Активо с.д.т. 126 000,00 19 320,00
227. Каскад форте с.д.т. 82 745,00 19 320,00
228. Респект форте с.д.т. 38 640,00 19 320,00

Трибенурон - метил, 500 г/кг + 
тифенсульфурон - метил, 250 г/кг

100 000,00

229. Гранстар мега с.д.т. 100 000,00 50 000,00

Трибенурон - метил, 563 г/кг + 
флорасулам, 187 г/кг

126 000,00

230. Москит премиум, с.д.т. 126 000,00 63 000,00
Трибенурон - метил, 750 г/кг 15 900,00

231. Галлантный 75% қ.а.с. 38 827,00 7 950,00
232. Гранат с.д.т. 92 500,00 7 950,00
233. Гранстар 75% қ.а.с. 86 396,00 7 950,00
234. Гранстар про с.д.т. 73 700,00 7 950,00
235. Граф с.д.т. 45 000,00 7 950,00
236. Каскад с.д.т. 120 600,00 7 950,00
237. Москит, с.д.т. 74 100,00 7 950,00
238. Мустанг 75% с.д.т. 38 000,00 7 950,00
239. Прометей 75% с.д.т. 51 000,00 7 950,00
240. Респект с.д.т. 15 900,00 7 950,00
241. Санни с.д.т. 43 550,00 7 950,00
242. Сталкер с.д.т. 40 000,00 7 950,00
243. Трибун қ.а.с. 56 880,00 7 950,00
244. Финито 750 с.д.т. 50 000,00 7 950,00
245. Экспресс с.д.т. 109 300,00 7 950,00

Трифлуралин, 480 г/л 4 200,00
246. Трифлюр 48 % э.к. 4 200,00 2 100,00

Феноксапро - п - этил, 100 г/л + 
клоквинтосет - мексил (антидот), 

27 г/л
6 260,00

247. Оцелот э.к. 6 260,00 3 130,00
Феноксапрон - п - этил, 69 г/л + 

мефенпир - диэтил (антидот), 75 г/л
4 500,00

248. Ягуар с.м.э. 4 908,00 2 250,00
249. Пума супер 7,5% с.м.э. 4 500,00 2 250,00

Феноксапроп - п - этил, 140 г/л + 
клодинафоп - прапаргил, 90 г/л + 

клоквинтоцет - мексил, 72 г/л
11 500,00

250. Сарацин с.м.э. 11 500,00 5 750,00
251. Скаут с.м.э. 12 500,00 5 750,00
252. Скаут форте э.к. 13 475,00 5 750,00

Феноксапроп - п - этил, 100 г/л + 
клоквинтосет - мексил (антидот), 

20 г/л
7 000,00

253. Ластик 100, с.м.э. 7 000,00 3 500,00
Феноксапроп - п - этил, 100 г/л + 
клоквинтоцет - мексил (антидот), 

30 г/л
6 506,00

254. Ботакан 10% э.к. 6 506,00 3 253,00
Феноксапроп - п - этил, 100 г/л + 

мефенпир - диэтил (антидот), 27 г/л
4 500,00

255. Барс супер 10% э.к. 4 500,00 2 250,00
256. Грами супер э.к. 4 941,00 2 250,00
257. Пума супер 100 10% э.к. 5 544,00 2 250,00

Феноксапроп-п-этил, 100 г/л + 
фенклоразол-этил (антидот), 27 г/л

5 360,00

258. Фенокс супер э.к. 5 360,00 2 680,00
Феноксапроп-п-этил, 100 г/л + 

фенклоразол-этил (антидот), 30 г/л
259. Клинч 100 10 % э.к. 5 600,00 2 800,00

Феноксапроп-п-этил, 100 г/л + 
фенклоразол-этил (антидот), 50 г/л

5 400,00

260. Авестар 10% э.к. 6 120,00 2 700,00
261. Рысь супер 10% э.к. 5 400,00 2 700,00

Феноксапроп - п - этил, 110 г/л 4 000,00
262. Фуроре ультра с.м.э. 4 000,00 2 000,00

Феноксапроп - п - этил, 120 г/л 4 200,00
263. Ореол 12% э.к. 4 200,00 2 100,00

Феноксапроп - п - этил, 120 г/л + 
мефенпир - диэтил (антидот), 33 г/л

7 197,00

264. Пума турбо э.к. 7 197,00 3 598,50
Феноксапроп-п-этил, 120 г/л + 

фенклоразол-этил (антидот), 60 г/л
5 700,00

265. Авецид супер 12 % э.к. 5 700,00 2 850,00
Феноксапроп - п - этил, 140 г/л + 

клохинтоцет-мексил (антидот), 47 г/л
11 100,00

266. Овсюген супер э.к. 11 100,00 5 550,00
Феноксапроп - п - этил, 140 г/л + 
клодинафоп - пропаргил, 90 г/л + 

клоквинтоцет - мексил, 60 г/л
7 155,00

267. Кугар э.к. 7 155,00 3 577,50
Феноксапроп - п - этил, 140 г/л + 
клоквинтоцет - мексил (антидот), 

40 г/л
4 390,00

268. Кугар форте э.к. 4 390,00 2 195,00
Феноксапроп - п - этил, 140 г/л + 
клоквинтоцет - мексил  (антидот), 

50 г/л
7 840,00

269. Беллисимо с.м.э. 7 840,00 3 920,00
Феноксапроп-п-этил, 140 г/л + 

фенклоразол - этил (антидот), 35 г/л
8 880,00

270. Овсюген экстра э.к. 8 880,00 4 440,00
Феноксапроп - п - этил, 64 г/л + 
йодосульфурон - метил, 8 г/л + 

мефенпир - диэтил (антидот), 24 г/л
5 100,00

271. Пума голд э.к. 5 100,00 2 550,00
Феноксапроп - п - этил, 69 г/л + 

клоквинтосет - мексил - антидот, 
34, 5 г/л

5 000,00

272. Фабрис с.м.э. 5 000,00 2 500,00
273. Фокстрот с.э. 7 800,00 2 500,00

Феноксапроп-п-этил, 69 г/л + 
клоквинтоцет-мексил, 35 г/л

5 700,00

274. Смарагд э.к. 5 700,00 2 850,00

Феноксапроп-п-этил, 70 г/л + 
клоквинтосет-мексил (антидот), 

40 г/л
4 850,00

275. Ластик экстра, э.к. 4 850,00 2 425,00
Феноксапроп - п - этил, 69 г/л + 

нафталді ангидрид  (антидот), 125 г/л
5 000,00

276. Грассер с.м.э. 5 000,00 2 500,00
Феноксапроп - п - этил, 70 г/л + 

фенхлоразол (антидот),70 г/л
12 960,00

277. Ластик, с.м.э. 12 960,00 6 480,00
Феноксапроп - п - этил, 80 г/л + 

клодинафоп - пропаргил, 24 г/л + 
мефенпир - диэтил, 30 г/л

9 620,00

278. Арго микроэмульсия 9 620,00 4 810,00
Феноксапроп - п - этил, 90 г/л + 
клодинафоп - пропагил, 45 г/л + 
клоквинтосет - мексил, 34, 5 г/л

7 412,00

279. Клодимекс плюс э.к. 7 412,00 3 706,00
280. Фокстрот экстра, 13,5% э.к. 10 000,00 3 706,00

Феноксапроп-п-этил, 90 г/л + 
клодинафоп-пропаргил, 60 г/л + 
клоквинтосет-мексил (антидот), 

60 г/л

12 100,00

281. Орикс э.к. 12 100,00 6 050,00
Феноксапроп - п - этил, 90 г/л + 

клодинафоп - пропаргил, 60 г/л + 
клоквинтосет - мексил, 40 г/л

8 480,00

282. Ластик топ, м.э.к. 8 480,00 4 240,00
Флуазиафоп - п - бутил 150 г/л 7 084,00

283. Тайгер э.к. 7 084,00 3 542,00
284. Фюзилад форте 150 э.к. 7 705,00 3 542,00

Флукарбазон, 700 г/кг 110 550,00
285. Эверест 70% с.д.т. 110 550,00 55 275,00

Флуроксипир, 333 г/л 11 390,00
286. Старане премиум 330 э.к. 11 390,00 5 695,00

Флуроксипир, 350 г/л 9 213,00
287. Деметра э.к. 9 213,00 4 606,50

Форамсульфурон, 31, 5 г/л + 
иодосульфурон - метил - натрий, 1, 0 
г/л + тиенкарбазон - метил, 10 г/л + 

ципросульфид - антидот, 15 г/л

8 500,00

288. Майстер пауэр, м.д. 8 500,00 4 250,00
Хизалофоп - п - тефурил, 40 г/л 4 080,00

289. Гардиан э.к. 4 080,00 2 040,00
290. Лемур э.к. 5 100,00 2 040,00
291. Пантера 4 % э.к. 4 800,00 2 040,00
292. Терра 4 % э.к. 4 489,00 2 040,00
293. Хилер, м.э.к. 7 050,00 2 040,00

Хизалофоп - п - этил, 125 г/л 7 069,00
294. Миура, э.к. 7 069,00 3 534,50

Хизалофоп - п - этил, 250 г/л 14 990,00
295. Залп э.к. 14 990,00 7 495,00

Хизалофоп - п - этил, 50 г/л + 
имазамокс, 38 г/л

13 700,00

296. Сафари м.д. 13 700,00 6 850,00
Хизалофоп - п - этил, 60 г/л 7 100,00

297. Форвард, м.э.к. 7 100,00 3 550,00
Хизалофоп п - этил, 50, 0 г/л 6 360,00

298. Квизамекс э.к. 6 360,00 3 180,00
Хлоридазон, 520 г/л 7 169,00

299. Пирамин-турбо, 52% с.к. 7 169,00 3 584,50
Хлорсульфурон + 2, 4 – Д аз ұшты 

эфирлері
1 610,00

300. Октиген 40% э.к. 1 610,00 805,00
Хлорсульфурон, 333, 75 г/кг + 
метсульфурон - метил, 333 г/кг

74 738,00

301. Финес лайт с.д.т. 74 738,00 37 369,00
Циклоксидим, 100 г/л 4 800,00

302. Стратос ультра 10 % э.к. 4 800,00 2 400,00
Этаметсульфурон - метил, 750 г/кг 162 000,00

303. Сальса ы.ұ. 162 000,00 81 000,00
Этофумезат, 110 г/л + десмедифам, 

70 г/л + фенмедифам, 90 г/л
7 000,00

304. Бицепс гарант э.к. 7 000,00 3 500,00
Этофумезат, 112 г/л + фенмедифам, 

91 г/л + десмедифам, 71 г/л
10 300,00

305. Ратник э.к. 10 300,00 5 150,00
Этофумезат, 126 + фенмедифам, 63 

+ десмедифам,
21 г/л

8 950,00

306. Бетарен супер мд м.э.к. 8 950,00 4 475,00

Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:

г/кг - грамм/килограмм; с.к. - суспензиялы концентрат;
г/л - грамм/литр; с.к.- сулы концентрат;
қ.а.с. - құрғақ аққыш суспензия; с.к. – суспензия концентраты;
л (кг) - литр (килограмм);  с.м.э.- сулы - майлы эмульсия;
м.д. - майлы дисперсия; с.т. - суда еритін тұйіршіктер;
м.э.к. - микрокапсулды эмульсия; с.э. - суспензиялы эмульсия;
н.э.к. -  наноэмульсия концентраты; ы.ұ. - ылғалданатын ұнтақ;
с.е.- сулы ерітінді; э.к.- эмульсия концентраты;  
с.е.к.- суда еритін концентрат; м.к – майлы концентрат;
с.д.т.- сулы дисперленген түйіршіктер; к.е.к.- коллоидтық ерітіндінің  

           концентраты;
з.б.қ. – зауттық бинарлық қаптама; м.э.к. – майлы эмульсия 

              концентрары;
с.е.ұ.- суда еритін ұнтақ; с.г.е. – сулы гликолді ерітінді;
с.э. – сулы эмульсия;              % - пайыз.
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құжат

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 31 мамырдағы № 797 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
22.06.2017 жылы № 5883 тіркелген

Микрокредит беруді ұйымдастыру жөніндегі 
өңірлік ұйымдарды анықтау туралы

«Мемлекеттік қызметтер туралы» 
Қазақстан Республи касының 2015 жылғы 
15 сәуірдегі Заңына және «Мемлекеттік 
мүлікті есепке алу саласында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің стандартта-
рын бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 
сәуірдегі № 285 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 
8 қыркүйектегі № 484 бұйрығына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Мемлекеттік емес 
заңды тұлға лардың және жеке тұлғалардың 
мүлікке құқығын сыйға беру шарты бой-
ынша Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген тәртіппен Қазақстан Республикасы 
қабылдауы» мемлекеттік көрсе тілетін қызмет 
регламенті бекітілсін.

2. «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентін бекіту туралы» Қызыл орда об-
лысы әкімдігінің 2015 жылғы 24 шілдедегі 
№ 95 қаулысына (Қызылорда облысының 
Әділет департаментінде 2015 жылғы 27 та-
мызда       № 5119 болып теркелген) күші жой-
ылды деп таныл сын.

3. «Қызылорда облысының қаржы бас-
қармасы» мемле кеттік мекемесі осы қаулыдан 
туындайтын шараларды қабыл дасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қызыл орда облысы әкімінің орынбасары   
Қ.Д. Ысқақовқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жария ланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда 
облысының әкімі      Қ. Көшербаев

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
 жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға ар  налған бағдарламасын іске асыру 
жөніндегі кей бір шаралар туралы» Қазақстан 
 Республикасы Премьер-Министрінің орын-
басары – Қазақстан Рес публикасы Ауыл 
шаруа шылығы министрінің 2017 жылғы 10 
наурыздағы № 109 бұйрығына (нор ма тив-
тік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізі лімінде 14892 нөмірімен тіркелген) және 
Қа зақстан Республикасының Ауыл шаруа-
шылығы ми нистрлігінің 2017 жылғы 20 
сә уір дегі № 2-3-10/1665-И хатына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. «Аграрлық несие  корпорациясы» ак цио-
нерлік қоғамы және «Ауыл шаруа шы лығын 
қаржылай қолдау қоры» акцио нерлік қоғамын 
несиелендіру субъектісі ретінде анықтап, 
келесі мөлшерде бюджеттік несие қаржысы 
бөлінсін:

1) «Аграрлық несие корпорациясы» 
акционерлік қоғамы – 725 321 567 (жеті жүз 
жиырма бес миллион үш жүз жиырма бір мың 
бес жүз алпыс жеті) теңге;

2) «Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қоры» акционерлік қоғамы – 1 039 678 
433 (бір миллиард отыз тоғыз миллион алты 
жүз жетпіс сегіз мың төрт жүз отыз үш) теңге.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруа-
шылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
осы қаулыдан туындайтын шараларды 
қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қы зыл орда облысы әкімінің орынбасары   
С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда 
облысының әкімі      Қ. Көшербаев

Жоба
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентін бекіту туралы

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы « __» ________ №____

қаулысымен бекітілген

«Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың 
және жеке тұлғалардың мүлікке құқығын 

сыйға беру шарты бойынша Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілеген 

тәртіппен Қазақстан Республикасының 
қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламенті 

1. Жалпы ережелер
 
1. Көрсетілетін қызметті берушінің  атауы: «Қызыл-

орда облысының қаржы басқармасы» мемле кеттік 
мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсеті-
летін қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны - 
қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – 
«Мемлекеттік мүлікті есепке алу саласында мемле-
кеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2015 жылғы 27 сәуірдегі № 285 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде №11154 болып тіркелген) бекітілген 
«Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және жеке 
тұлғалардың мүлікке құқығын сыйға беру шарты бой-
ынша Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 
тәртіппен Қазақстан Республикасының қабылдауы» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан 
әрі – стандарт) қосымшасына сәйкес сыйға тарту шар-
ты және мүліктің қабылдау-беру актісі (беру актісі) не-
месе стандарттың 9-1 тармағында көзделген негіздер 
бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден дәлелді 
бас тарту.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну 
нысаны - қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл 

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының көрсетілетін қызметті берушіге сыйға тарту 
шарты бойынша мүлік құқығын мемлекеттік меншікке 
беру туралы ұсыныс білдіруі.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің 
құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оларды орындаудың ұзақтығы: 

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қыз-
метті берушінің басшысына ұсынады (жиырма минут-
тан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшы-
сы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындау-
шысы құжаттарды қарайды, ұсынылған құжаттар 
стандарттың 9-1 тармағында көзделген негіздерге сәй-
кес келген жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді 
бас тартуды (бұдан әрі – дәлелді бас тарту) дайындай-
ды және ұсынады (үш жұмыс күн ішінде), көрсетілетін 
қызметті алушымен ұсынылған құжаттар талаптарға 
сәйкес келген жағдайда, тиісті мемлекеттік органдар-
ды қолда бар ұсыныс туралы хабардар етеді (бұдан әрі 
– хабарлама) (бес күнтізбелік күн ішінде);

5) көрсетілетін қызмет берушінің басшысы дәлелді 
бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс 
күн ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет-
кері дәлелді бас тартуды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне жолдайды (он бес 
минуттан аспайды);

7) мемлекеттік органдар сыйға тарту шарты бойын-
ша мемлекеттің мүлік құқықтарына ие болу қажеттілігі 
(бұдан әрі – қажеттілігі бар туралы қорытынды) неме-
се қажетінің жоқтығы туралы қорытынды (бұдан әрі – 
қажеттілігі жоқ туралы қорытынды) дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (хабарлама-
ны алған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде);

8) мемлекеттік органдар қажеттілік жоқ туралы 
қорытынды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті 
беруші мүлікті мемлекеттік меншікке қабылдаудан бас 
тартуды жазбаша түрде рәсімдейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға жолдайды (екі жұмыс күні ішінде);

9) мемлекеттік органдар қажеттілігі бар туралы 
қорытынды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы облыс әкімдігі қаулысының 
әзірленуін және қабылдануын қамтамасыз етеді (он 
күнтізбелік күн ішінде);

10) облыс әкімдігінің қаулысы қабылданғаннан 
кейін көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы-
сы көрсетілетін қызметті алушы мен көрсетілетін 
қызметті беруші арасында сыйға тарту шартының жа-
салуын қамтамасыз етеді (он күнтізбелік күн ішінде);

11) сыйға тарту шарты жасалғаннан кейін көрсе-
тілетін қызметті беруші шартта белгіленген мерзімде 
мүлікті қабылдау-беру актісін (беру актісі) рәсімдейді 
(он бір күнтізбелік күн ішінде);

сыйға тарту шарты бойынша болашақта мемлекет-
ке мүлік құқығын беру кезінде:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушіге осы регламенттің 6-тармағының 

1) тармақшасында көрсетілген құжаттарды ұсы-
нады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет-
кері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан 
аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің  басшысы 
құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

4) көрсетілетін қызметті берушінің  орындаушысы 
құжаттарды қарайды, ұсынылған құжаттар стандарт-
тың 9-1 тармағында көзделген негіздерге сәйкес кел-
ген жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің басшы-
сына мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді бас тар-
туды (бұдан әрі – дәлелді бас тарту) дайындайды және 
ұсынады (үш жұмыс күн ішінде), көрсетілетін қызметті 
алушымен ұсынылған құжаттар талаптарға сәйкес кел-
ген жағдайда, тиісті мемлекеттік органдарды қолда бар 
ұсыныс туралы хабардар етеді (бұдан әрі – хабарлама) 
(бес күнтізбелік күн ішінде);

5) көрсетілетін қызмет берушінің басшысы дәлелді 
бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс 
күн ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет-
кері дәлелді бас тартуды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне жолдайды (он бес 
минуттан аспайды);

7) мемлекеттік органдар сыйға тарту шарты бой-
ынша болашақта мемлекеттің мүлік құқықтарына ие 
болу қажеттілігі (бұдан әрі – болашақта қажеттілігі бар 
туралы қорытынды) немесе қажетінің жоқтығы тура-
лы қорытынды (бұдан әрі – болашақта қажеттілігі жоқ 
туралы қорытынды) дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды (хабарламаны алған 
күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде);

8) мемлекеттік  органдар болашақта қажеттілігі 
жоқ туралы қорытынды ұсынған жағдайда, көрсеті-
летін қызметті беруші мүлікті мемлекеттік меншікке 
қабылдаудан бас тартуды жазбаша түрде рәсімдейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға жолдайды (екі 
жұмыс күні ішінде);

9) мемлекеттік органдар болашақта қажеттілігі бар 
туралы қорытынды ұсынған жағдайда, көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысы облыс әкімдігі 
қаулысының (бұдан әрі - қаулы) әзірленуін және 
қабыл дануын қамтамасыз етеді (он күнтізбелік күн 
ішінде);

10) облыс әкімдігінің қаулысы қабылданғаннан 
кейін көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы-
сы көрсетілетін қызметті алушы мен көрсетілетін 
қызметті беруші арасында болашақтағы сыйға тарту 
шартының жасалуын қамтамасыз етеді (он күнтізбелік 
күн ішінде);

11) көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін 
қызметті алушыдан мүліктің құны туралы және 
үшінші тұлғалардың мүлікке құқығы жоқ екендігі ту-
ралы мәліметтерді сұратады (іс-жүзінде берілген күнге 
дейін кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын);

12) көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды 
алған күннен бастап қарайды және мемлекеттің осы 
мүлік құқығына ие болу қажеттігі туралы бұрын 
ұсынылған қорытындыны растауды ұсыну үшін мүлік 
туралы құжаттарды мемлекеттік органдарға жолдайды 
(жеті күнтізбелік күн ішінде); 

13) мемлекеттік органдар құжаттарды қарайды 
және мүлікті қабылдау туралы бұрын ұсынылған 
қорытындыны растауды немесе бұрын ұсынылған 
қорытындыны растамауды көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды (жеті күнтізбелік күн ішінде); 

14) көрсетілетін қызметті беруші растауды алған 
сәттен бастап мүлікті қабылдау-беру актісін (беру 
актісі) рәсімдейді (он бес жұмыс күні ішінде);

15) мемлекеттік орган мүлікті мемлекеттік 
меншікке қабылдау қажеттігі туралы бұрын ұсынылған 
қорытындыны растамаған жағдайда, көрсетілетін 
қызметті беруші сыйдан бас тартады және сыйға алу-
дан бас тартуды жазбаша түрде рәсімдейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға жолдайды (бір жұмыс 
күні ішінде).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау 
үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету 
бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-
қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық 
бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипатта-
масы осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген. 

3.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелердің (қызметкерлердің) және өзге де 

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қаты-
сатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелердің (қызметкерлердің) және өзге де ұйым-
дардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы; 
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) мемлекеттік органдар.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көр-

сетіле  отырып, көрсе тілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) және 
өзге де ұйымдардың арасындағы рәсімдер (іс-қимыл-
дар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 
2-қосымшасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсім-
дердің (іс-қимыл дар дың) реттілігі, көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлім шелердің 
(қызметкерлердің) және өзге де ұйымдардың өзара іс-
қимылдарының толық сипаттамасы осы регламенттің 
3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықта малығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процес-
терінің анықтамалығы «Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда 
облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан 
әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орна-
ластырылады.

«Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және жеке тұлғалардың мүлікке 
құқығын сыйға беру шарты бойынша Қазақстан Республикасының 

Үкіметі белгілеген тәртіппен Қазақстан Республикасының 
қабылдауы» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет  регламентіне  

1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету 
бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 

құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) 
сипаттамасы

1 Рәсімнің  
(іс-

қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімше-

лердің атауы

Көрсетілетін 
қызметті 
алушы

Көрсеті-
летін 

қызметті 
берушінің 

кеңсе 
қызметкері

Көрсеті-
летін 

қызметті 
берушінің  
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Көрсеті-
летін 

қызметті 
берушінің  
басшысы

Көрсеті-
летін 

қызметті 
берушінің 

кеңсе 
қызметкері

3 Рәсімнің  
(іс-

қимылдың) 
атауы және 

олардың 
сипаттамасы

Стандарттың 
9-тармағына 

сәйкес 
құжаттарды 

ұсынады

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды қарайды
ұсынылған құжаттар 

стандарттың 9-1 
тармағында көзделген 

негіздерге сәйкес 
келген жағдайда 

мемлекеттік қызмет 
көрсетуден дәлелді бас 
тартуды дайындайды 

мемлекеттік қызметті 
алушымен ұсынылған 
құжаттар талаптарға 

сәйкес келген жағдайда, 
тиісті мемлекеттік 
органдарды қолда 

бар ұсыныс туралы 
хабардар етеді

дәлелді бас 
тартуғу қол 

қояды

дәлелді бас 
тартуды 
тіркейді

4 Келесі рәсімді  
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету 

бойынша 
рәсім  

(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
ұсынады

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысына 

ұсынады

көрсеті-
летін 

қызметті 
берушінің 
орындау-
шысына 

жолдайды

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 
дәлелді бас тартуды 

ұсынады

тиісті мемлекеттік 
органдарды қолда 

бар ұсыныс туралы 
хабардар етеді

көрсеті-летін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызмет-
керіне 

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 
не оның 
өкіліне 

жолдайды

5 Орындалу 
мерзімі

20 минуттан                        
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде

дәлелді бас тарту - 
3 жұмыс күн ішінде

хабарлама - 5 
күнтізбелік күн ішінде

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің  
(іс-қимылдың) 

нөмірі

7 8 9 10 11

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Мемлекеттік 
органдар

Көрсетілетін 
қызметті беруші

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті беруші 

3 Рәсімнің  
(іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

қажеттілігі 
бар туралы 
қорытынды  

немесе  
қажеттілігі 
жоқ туралы 
қорытынды  
дайындайды

мемлекеттік  
органдар 

қажеттілігі 
жоқ туралы 
қорытынды 

ұсынған 
жағдайда, мүлікті 

мемлекеттік 
меншікке 

қабылдаудан бас 
тартуды жазбаша 
түрде рәсімдейді 
және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

жолдайды

мемлекеттік 
органдар

қажеттілігі 
бар туралы 
қорытынды 

ұсынған 
жағдайда,

облыс әкімдігі 
қаулысының  

әзірленуін және 
қабылдануын  

қамтамасыз етеді

облыс әкімдігінің 
қаулысы 

қабылданған-
нан кейін 

көрсетілетін 
қызметті алушы 
мен көрсетілетін 
қызметті беруші 
арасында сыйға 
тарту шартының 

жасалуын 
қамтамасыз етеді

сыйға тарту 
шарты  

жасалғаннан 
кейін

шартта  
белгіленген  

мерзімде мүлікті 
қабылдау-

беру актісін 
(беру актісін) 

рәсімдейді
4 Келесі рәсімді  

(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсім  

(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 

жолдайды

5 Орындалу 
мерзімі

хабарламаны 
алған күннен 

бастап 
30 күнтізбелік 

күн ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

10 күнтізбелік                      
күн ішінде

10 күнтізбелік  
күн ішінде

11 күнтізбелік  
күн ішінде

 Сыйға тарту шарты бойынша болашақта мемлекетке мүлік құқығын беру кезінде: 
1 Рәсімнің  

(іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімше-

лердің атауы

Көрсеті-
летін 

қызметті 
алушы

Көрсеті-
летін 

қызметті 
берушінің 

кеңсе 
қызметкері

Көрсеті-
летін 

қызметті 
берушінің  
басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің  
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

3 Рәсімнің  
(іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

Стандарт-
тың 

9-тармағына 
сәйкес 

құжаттарды 
ұсынады

құжаттарды 
тіркейді

құжат-
тарды 

қарайды

құжаттарды қарайды
ұсынылған құжаттар 

стандарттың 9-1 
тармағында көзделген 

негіздерге сәйкес келген 
жағдайда мемлекеттік 

қызмет көрсетуден 
дәлелді бас тартуды 

дайындайды 

мемлекеттік қызметті 
алушымен ұсынылған 
құжаттар талаптарға 

сәйкес келген жағдайда, 
тиісті мемлекеттік 

органдарды қолда бар 
ұсыныс туралы хабардар 

етеді

дәлелді бас 
тартуғу қол 

қояды

дәлелді бас 
тартуды 
тіркейді

4 Келесі рәсімді  
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету 

бойынша 
рәсім  

(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсеті-летін 
қызметті 
берушіге 
ұсынады

көрсеті-
летін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

көрсеті-
летін 

қызметті 
берушінің 
орындау-
шысына 

жолдайды

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 
дәлелді бас тартуды 

ұсынады

тиісті мемлекеттік 
органдарды қолда бар 

ұсыныс туралы хабардар 
етеді

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 

жолдайды

5 Орындалу 
мерзімі

20 минуттан                        
аспайды

1 жұмыс 
күні 

ішінде

дәлелді бас тарту - 3 
жұмыс күн ішінде

хабарлама - 5 күнтізбелік 
күн ішінде

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

 Сыйға тарту шарты бойынша болашақта мемлекетке мүлік құқығын беру кезінде:
1 Рәсімнің  

(іс-қимылдың) 
нөмірі

7 8 9 10 11

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Мемлекеттік 
органдар

Көрсетілетін 
қызметті беруші

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы 

Көрсетілетін қызметті 
беруші

3 Рәсімнің  
(іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

болашақта 
қажеттілігі 
бар туралы 
қорытынды  

немесе 
болашақта  
қажеттілігі 
жоқ туралы 
қорытынды  
дайындайды

мемлекеттік  
органдар 

болашақта 
қажеттілігі 
жоқ туралы 
қорытынды 

ұсынған 
жағдайда,  

мүлікті 
мемлекеттік 

меншікке 
қабылдаудан бас 
тартуды жазбаша 
түрде рәсімдейді 
және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

жолдайды

мемлекеттік  
органдар 

болашақта 
қажеттілігі 
бар туралы 
қорытынды 

ұсынған 
жағдайда, 

облыс әкімдігі 
қаулысының  

әзірленуін және 
қабылдануын  
қамтамасыз 

етеді

облыс 
әкімдігігінің 

қаулысы 
қабылданғаннан 

кейін
көрсетілетін 

қызметті алушы 
мен көрсетілетін 
қызметті беруші 

арасында  
болашақтағы
сыйға тарту 
шартының 
жасалуын 

қамтамасыз 
етеді

көрсетілетін қызметті 
алушыдан мүліктің 
құны туралы және 

үшінші тұлғалардың 
мүлікке құқығы 

жоқ екендігі туралы 
мәліметтерді сұратады

4 Келесі рәсімді  
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету 

бойынша 
рәсім  

(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 

жолдайды

5 Орындалу 
мерзімі

хабарламаны 
алған күннен 

бастап 
30 күнтізбелік 

күн ішінде

2 жұмыс күні  
ішінде

10 күнтізбелік 
күн ішінде

10 күнтізбелік 
күн ішінде

іс-жүзінде берілген 
күнге дейін кемінде 

30 күнтізбелік 
күн бұрын
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«Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және жеке тұлғалардың мүлікке  
құқығын сыйға беру шарты бойынша Қазақстан Республикасының  

Үкіметі белгілеген тәртіппен Қазақстан Республикасының  
қабылдауы» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет  регламентіне  

2-қосымша 
 

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 
арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрсетілетін қызметті 
алушы:  

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге ұсыну 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері:  
құжаттарды тіркеу және 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсыну  
(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау және 
көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына 
жолдау                

 (1 жұмыс күні ішінде) 
Көрсетілетін қызметті беруші: 

мемлекеттік органдар 
қажеттілігі жоқ туралы 

қорытынды ұсынған 
жағдайда, мүлікті мемлекеттік 

меншікке қабылдаудан бас 
тартуды жазбаша түрде 

рәсімдеу және көрсетілетін 
қызметті алушыға жолдау 

(2 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы:  
облыс әкімдігінің қаулысы 

қабылданған- 
нан кейін көрсетілетін 
қызметті алушы мен 

көрсетілетін қызметті беруші 
арасында сыйға тарту 
шартының жасалуын 

қамтамасыз ету  
(10 күнтізбелік күн ішінде) Көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысы:  
құжаттарды қарау 

 
ұсынылған құжаттар 

стандарттың 9-1 
тармағында көзделген 

негіздерге сәйкес келген 
жағдайда көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына мемлекеттік 

қызмет көрсетуден дәлелді 
бас тартуды дайындау 

және ұсыну 
(3 жұмыс күн ішінде) 

 
көрсетілетін қызметті 
алушымен ұсынылған 
құжаттар талаптарға 

сәйкес келген жағдайда, 
тиісті мемлекеттік 

органдарды қолда бар 
ұсыныс туралы хабардар 

ету 
(5  күнтізбелік күн ішінде) 

 
Мемлекеттік органдар: 
қажеттілігі бар туралы 

қорытынды немесе 
қажеттілігі жоқ туралы 
қорытынды дайындау 

және көрсетілетін 
қызметті берушіге 

жолдау 
(хабарламаны алған 

күннен бастап  
30 күнтізбелік  

күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
беруші:  

сыйға тарту шарты  
жасалғаннан кейін шартта 

белгіленген  мерзімде 
мүлікті қабылдау-беру 

актісін (беру актісі) рәсімдеу 
 (11 күнтізбелік күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы:  

мемлекеттік органдар 
қажеттілігі бар туралы 
қорытынды ұсынған 

жағдайда, облыс әкімдігі 
қаулысының әзірленуін 

және қабылдануын 
қамтамасыз ету  

(10 күнтізбелік күн ішінде) 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің  басшысы: 

 дәлелді бас тартуға қол қойу 
және көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдау 

(1 жұмыс күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері: 
дәлелді бас тартуды тіркеу 
және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне 

жолдау 
(15 минуттан аспайды) 
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Сыйға тарту шарты бойынша болашақта мемлекетке мүлік құқығын беру кезінде: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрсетілетін қызметті 
алушы:  

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге ұсыну 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері:  

құжаттарды тіркеу және 
көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсыну  
(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау және 
көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына 
жолдау                

 (1 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы:  

құжаттарды қарау 
 

ұсынылған құжаттар 
стандарттың 9-1 тармағында 
көзделген негіздерге сәйкес 

келген жағдайда 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

мемлекеттік қызмет 
көрсетуден дәлелді бас 
тартуды дайындау және 

ұсыну 
(3 жұмыс күн ішінде) 

 
көрсетілетін қызметті 
алушымен ұсынылған 

құжаттар талаптарға сәйкес 
келген жағдайда, тиісті 
мемлекеттік органдарды 
қолда бар ұсыныс туралы 

хабардар ету 
(5  күнтізбелік күн ішінде) 

Мемлекеттік органдар:  
болашақта қажеттілігі 

бар туралы қорытынды  
немесе болашақта 

қажеттілігі жоқ туралы 
қорытынды  дайындау 

және көрсетілетін 
қызметті берушіге 

жолдау 
(хабарламаны алған 

күннен бастап  
30 күнтізбелік күн 

ішінде)

Көрсетілетін қызметті беруші: 
мемлекеттік органдар болашақта 

қажеттілігі жоқ туралы қорытынды 
ұсынған жағдайда, мүлікті 

мемлекеттік меншікке 
қабылдаудан бас тартуды жазбаша 
түрде рәсімдеу және көрсетілетін 

қызметті алушыға жолдау 
(2 жұмыс күні ішінде) 

Мемлекеттік органдар:  
құжаттарды қарау және 

мүлікті қабылдау туралы 
бұрын ұсынылған 

қорытындыны растауды 
немесе бұрын 

ұсынылған 
қорытындыны 

растамауды көрсетілетін 
қызметті берушіге 

жолдау 
(7 күнтізбелік күн 

ішінде)

Көрсетілетін қызметті беруші:  
құжаттарды қарау және мемлекеттің 

осы мүлік құқығына ие болу 
қажеттігі туралы бұрын ұсынылған 

қорытындыны растауды ұсыну үшін 
мүлік туралы құжаттарды 

мемлекеттік органдарға жолдау  
(7 күнтізбелік күн ішінде)

Көрсетілетін қызметті беруші:  
көрсетілетін қызметті алушыдан 

мүліктің құны туралы және үшінші 
тұлғалардың мүлікке құқығы жоқ 

екендігі туралы мәліметтерді сұрату 
(іс-жүзінде берілген күнге дейін 

кемінде 30 күнтізбелік  
күн бұрын) 

Көрсетілетін қызметті берушінің
орындаушысы:  

облыс әкімдігінің қаулысы 
қабылданғаннан кейін 

көрсетілетін қызметті алушы мен 
көрсетілетін қызметті беруші 

арасында  болашақтағы 
сыйға тарту шартының жасалуын 

қамтамасыз етеді 
(10 күнтізбелік күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті беруші:  
растауды алған сәттен бастап 

мүлікті қабылдау-беру актісін (беру 
актісі) рәсімдеу 

 (15 жұмыс күн ішінде)

Көрсетілетін қызметті беруші:  
мемлекеттік орган мүлікті 

мемлекеттік меншікке қабылдау 
қажеттігі туралы бұрын ұсынылған 

қорытындыны растамаған 
жағдайда, сыйдан бас тарту және 

сыйға алудан бас тартуды жазбаша 
түрде рәсімдеу және көрсетілетін 

қызметті алушыға жолдау 
(1 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы:  

мемлекеттік органдар болашақта 
қажеттілігі бар туралы қорытынды 
ұсынған жағдайда, облыс әкімдігі 

қаулысының әзірленуін және 
қабылдануын қамтамасыз ету  

(10 күнтізбелік күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің  басшысы: 

 дәлелді бас тартуға қол 
қойу және көрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау 
(1 жұмыс күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері: дәлелді бас 

тартуды тіркеу және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне 

жолдау 
(15 минуттан аспайды)

11 

 

«Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және жеке тұлғалардың мүлікке  
құқығын сыйға беру шарты бойынша Қазақстан Республикасының  

Үкіметі белгілеген тәртіппен Қазақстан Республикасының  
қабылдауы» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет  регламентіне  

3-қосымша 
 

 
«Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және жеке тұлғалардың мүлікке құқығын сыйға беру шарты бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі 

белгілеген тәртіппен Қазақстан Республикасының қабылдауы» мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрсетілетін 
қызметті алушы 

 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысышы

 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысышы

 
Көрсетілетін қызметті берушінің 

орындаушысы 

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады 

ИЯ 

     құжаттарды қарайды 
ұсынылған құжаттар стандарттың 9-1 тармағында 

көзделген негіздерге сәйкес келген жағдайда 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 

мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді бас тартуды 
дайындайды және ұсынады 

 
көрсетілетін қызметті алушымен ұсынылған 

құжаттар талаптарға сәйкес келген жағдайда, тиісті 
мемлекеттік органдарды қолда бар ұсыныс туралы 

хабардар етеді 

 

 

 

 

 

 

 

дәлелді бас тартуды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне 

жолдайды 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 

дәлелді бас 
тартуға қол 
қояды және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 
ұсынады 

 

1 жұмыс күні 
ішінде 

 дәлелді бас тарту - 3 жұмыс күн ішінде 
 

хабарлама - 5 күнтізбелік күн ішінде 

 
20 минуттан 

аспайды  
1 жұмыс күні 

ішінде 
он бес 

минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
қарайды 

және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы
сына 

жолдайды 
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«Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және жеке тұлғалардың мүлікке құқығын сыйға беру шарты бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген тәртіппен Қазақстан Республикасының қабылдауы» мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

     

Көрсетілетін қызметті 
беруші 

 

Мемлекеттік 
органдар 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы 

 

 

 

 

 

 

 
2 жұмыс күні ішінде 

 

мемлекеттік  органдар 
қажеттілігі жоқ туралы 

қорытынды ұсынған 
жағдайда, мүлікті 

мемлекеттік меншікке 
қабылдаудан бас тартуды 
жазбаша түрде рәсімдейді 

және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

жолдайды 

 
мемлекеттік 

органдар 
қажеттілігі бар 

туралы қорытынды 
ұсынған жағдайда, 

облыс әкімдігі 
қаулысының  

әзірленуін және 
қабылдануын  

қамтамасыз етеді 

қажеттілігі бар 
туралы қорытынды 
немесе қажеттілігі 

жоқ туралы 
қорытынды 

дайындайды және 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды 

 
10 күнтізбелік 

күн ішінде 

хабарламаны 
алған күннен 

бастап  
30 күнтізбелік  

күн ішінде 

Көрсетілетін қызметті беруші 
 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 күнтізбелік 
күн ішінде 

 

облыс әкімдігінің 
қаулысы 

қабылданған 
нан кейін 

көрсетілетін 
қызметті алушы мен 

көрсетілетін 
қызметті беруші 
арасында сыйға 
тарту шартының 

жасалуын 
қамтамасыз етеді 

 

 

 

 

 
 
 

11 күнтізбелік 
күн ішінде 

 

сыйға тарту шарты 
жасалғаннан кейін 

шартта  белгіленген  
мерзімде мүлікті қабылдау-
беру актісін (беру актісін) 

рәсімдейді 
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Сыйға тарту шарты бойынша болашақта мемлекетке мүлік құқығын беру кезінде: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

         
 

Көрсетілетін 
қызметті алушы 

 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысышы

 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысышы

 
Көрсетілетін қызметті берушінің 

орындаушысы 

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады 

ИЯ 

құжаттарды қарайды 
ұсынылған құжаттар стандарттың 9-1 тармағында 

көзделген негіздерге сәйкес келген жағдайда 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 

мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді бас тартуды 
дайындайды және ұсынады 

 
көрсетілетін қызметті алушымен ұсынылған 

құжаттар талаптарға сәйкес келген жағдайда, тиісті 
мемлекеттік органдарды қолда бар ұсыныс туралы 

хабардар етеді 

 

 

 

 

 

 

 

дәлелді бас тартуды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне 

жолдайды 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 

дәлелді бас 
тартуға қол 
қояды және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 
ұсынады 

 

1 жұмыс күні 
ішінде 

 дәлелді бас тарту - 3 жұмыс күн ішінде 
 

хабарлама - 5 күнтізбелік күн ішінде 

 
20 минуттан 

аспайды  
1 жұмыс күні 

ішінде 
он бес 

минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
қарайды 

және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы
сына 

жолдайды 
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   Сыйға тарту шарты бойынша болашақта мемлекетке мүлік құқығын беру кезінде: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Көрсетілетін қызметті 
беруші 

 

Мемлекеттік органдар 
 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы 

 

 

 

 

 

 

 
2 жұмыс күні ішінде 

 

мемлекеттік  органдар 
болашақта қажеттілігі жоқ 

туралы қорытынды 
ұсынған жағдайда, мүлікті 

мемлекеттік меншікке 
қабылдаудан бас тартуды 
жазбаша түрде рәсімдейді 

және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

жолдайды 

 
мемлекеттік 

органдар 
болашақта 

қажеттілігі бар 
туралы қорытынды 
ұсынған жағдайда, 

облыс әкімдігі 
қаулысының  

әзірленуін және 
қабылдануын  

қамтамасыз етеді

болашақта қажеттілігі 
бар туралы 

қорытынды немесе 
болашақта қажеттілігі 

жоқ туралы 
қорытынды 

дайындайды және 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды 

 
10 күнтізбелік 

күн ішінде 

хабарламаны алған 
күннен бастап  
30 күнтізбелік  

күн ішінде 
 

Көрсетілетін қызметті беруші 
 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 күнтізбелік 
күн ішінде 

 

облыс әкімдігінің 
қаулысы 

қабылданған 
нан кейін 

көрсетілетін 
қызметті алушы мен 

көрсетілетін 
қызметті беруші 
арасында сыйға 
тарту шартының 

жасалуын 
қамтамасыз етеді 

 

 

 

 

 
 

іс-жүзінде берілген күнге 
дейін кемінде  
30 күнтізбелік  

 күн бұрын 
 

көрсетілетін қызметті 
алушыдан мүліктің құны 

туралы және үшінші 
тұлғалардың мүлікке 

құқығы жоқ екендігі туралы 
мәліметтерді сұратады 
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           Сыйға тарту шарты бойынша болашақта мемлекетке мүлік құқығын беру кезінде: 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрсетілетін қызметті беруші

 

 

 

 

 

 

7 күнтізбелік күн ішінде 

құжаттарды қарайды және 
мемлекеттің осы мүлік құқығына 
ие болу қажеттігі туралы бұрын 

ұсынылған қорытындыны 
растауды ұсыну үшін мүлік 

туралы құжаттарды мемлекеттік 
органдарға жолдайды 

 

Мемлекеттік органдар

 

 

 

 

 

7 күнтізбелік күн ішінде 

құжаттарды қарайды және мүлікті 
қабылдау туралы бұрын ұсынылған 

қорытындыны растауды немесе бұрын 
ұсынылған қорытындыны растамауды 

көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды 

 

Көрсетілетін қызметті 
беруші 

 

 

 

 

 

15 күнтізбелік күн 
ішінде 

растауды алған сәттен 
бастап мүлікті  

қабылдау-беру актісін 
(беру актісі) рәсімдейді
 

Көрсетілетін қызметті 
беруші 

 

 

 

 

 

 

 

1 жұмыс күні ішінде 

мемлекеттік орган 
мүлікті мемлекеттік 
меншікке қабылдау 

қажеттігі туралы бұрын 
ұсынылған 

қорытындыны 
растамаған жағдайда,  

сыйдан бас тартады және 
сыйға алудан бас 

тартуды жазбаша түрде 
рәсімдейді және 

көрсетілетін қызметті 
алушыға жолдайды 

 

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы;

- көрсетілетін қызметті алушы рәсімінің (іс-қимылының) және (немесе)  
  көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық   бөлімшелерінің 
   (қызметкерлерінің) және өзге ұйымдардың атауы;

- таңдау нұсқасы;

- келесі рәсімге (іс-қимылға) өту.
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‐ мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 

 

 
‐ көрсетілетін қызметті алушы рәсімінің (іс-қимылының) және (немесе) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық  
                                                бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) және өзге ұйымдардың атауы; 

 
 
 
‐ таңдау нұсқасы; 

 

‐ келесі рәсімге (іс-қимылға) өту. 

 

 

 

 

Сыйға тарту шарты бойынша болашақта мемлекетке мүлік құқығын беру кезінде:

1 Рәсімнің  
(іс-қимылдың) 

нөмірі

12 13 14 15

2 Құрылымдық 
бөлімше-

лердің атауы

Көрсетілетін 
қызметті беруші

Мемлекеттік органдар Көрсетілетін 
қызметті беруші

Көрсетілетін қызметті 
беруші

3 Рәсімнің  
(іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды қарайды растауды алған 
сәттен бастап 

мүлікті  
қабылдау-беру 

актісін (беру актісі) 
рәсімдейді

мемлекеттік орган 
мүлікті мемлекеттік 
меншікке қабылдау 

қажеттігі туралы 
бұрын ұсынылған 

қорытындыны 
растамаған жағдайда,  
сыйдан бас тартады 
және сыйға алудан 

бас тартуды жазбаша 
түрде рәсімдейді және 
көрсетілетін қызметті 
алушыға жолдайды 

4 Келесі рәсімді  
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету 

бойынша 
рәсім  

(іс-қимыл) 
нәтижесі

мемлекеттің осы 
мүлік құқығына 

ие болу қажеттігі 
туралы бұрын 

ұсынылған 
қорытындыны 

растауды 
ұсыну үшін 

мүлік туралы 
құжаттарды 
мемлекеттік 
органдарға 
жолдайды

мүлікті қабылдау туралы 
бұрын ұсынылған 

қорытындыны растауды 
немесе бұрын ұсынылған 

қорытындыны 
растамауды көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды

5 Орындалу 
мерзімі

7 күнтізбелік күн 
ішінде

7 күнтізбелік күн ішінде 15 жұмыс күні 
ішінде

1 жұмыс күні ішінде
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Қызылорда облысының Шиелі ауданында 2017 жылғы 24 шілдеде 
сағат 10:00-де (жергілікті уақыт) әкімдік ғимаратының екінші қабатында кіші  
конференц-залда Қазақстан Республикасының Созақ ауданындағы Инкай кен 
орнының (Оңтүстік фланг) №4 участогын өндірістік игеру  (Қызылорда облысының 
Шиелі ауданындағы өндірістік игеру)» жобасы бойынша қоғамдық тыңдау бола-
ды. Жобаның тапсырыс беуршісі: «ЮГХК» БК» ЖШС, тел. 8 (7252) 99-73-93, ішкі 
45843. Қоғамдық тыңдауды өткізуге жауапты тұлға болып Қызылорда облысының 
Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасынан эколог – Эль-
вира Жақыпова тағайындалды, тел.: 8 (7242) 60-53-69.

Хабарландырулар

Лауазымы Аты-жөні Қабылдау күні және 
уақыты

Орналасқан орны Қызметтік     
телефон

Қызылорда облысы 
бойынша 
Мемлекеттік кірістер 
департаментінің 
басшысы

Мұстафаев 
Серік 
Жолдасбекұлы

2017 жылдың 05 шілдесі
2017 жылдың 02 тамызы
2017 жылдың 06 қыркүйегі
2017 жылдың 04 қазаны
2017 жылдың 01 қарашасы
2017 жылдың 06 желтоқсаны

Қызылорда қаласы,
Абай даңғылы, 64 «Г»
№401 кабинет 

23-81-14

Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті 
басшысының орынба-
сары

Қалдарбеков 
Мұса Оспанұлы

2017 жылдың 12 шілдесі
2017 жылдың 09 тамызы
2017 жылдың 13 қыркүйегі
2017 жылдың 11 қазаны
2017 жылдың 08 қарашасы
2017 жылдың 13 желтоқсаны

Қызылорда қаласы,
Абай даңғылы, 64 «Г»
№401 кабинет

23-81-14

Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті 
басшысының орынба-
сары

Абжаппаров 
Алмас 
Абдумуталипұлы

2017 жылдың 19 шілдесі
2017 жылдың 16 тамызы
2017 жылдың 20 қыркүйегі
2017 жылдың 18 қазаны
2017 жылдың 15 қарашасы
2017 жылдың 20 желтоқсаны

Қызылорда қаласы,
Тасбөгет кенті,
Ш.Есенов көшесі,16

21-58-27

Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті 
басшысының орынба-
сары

Сейтжанұлы Ғани 2017 жылдың 26 шілдесі
2017 жылдың 23 тамызы
2017 жылдың 27 қыркүйегі
2017 жылдың 25 қазаны
2017 жылдың 22  қарашасы
2017 жылдың 27 желтоқсаны

Қызылорда қаласы,
Тасбөгет кенті,
Ш.Есенов көшесі,16

21-50-88

Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті
басшылығымен жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін қабылдаудың 

2017 жылдың 2-жартыжылдығына арналған  кестесі

Қабылдау сағат 15:00 мен 18:00 аралығында жүргізіледі. Қабылдауға жазылу 8(7242) 23-81-14,  
21-58-27, 21-50-88 телефондары бойынша E-mail: obch@taxkzil.mgd.kz;   kzl.priemnaya2@kgd.gov.kz

Ғылым 
докторы, 

профессор

Ғылым кандидаты, 
доцент, PhD 

докторы

Магистр 

Құқық, тарих және философия кафедрасы
Құқықтану 1 2 1
Кеден ісі 1

Математика, информатика, ақпараттық жүйелер және дизайн кафедрасы
Математика 1 2
050602- Информатика 2 1
Физика 1
Ақпараттық жүйелер 1 2
Информатика, есептеу 
техникасы

1 1

Педагогика және психология кафедрасы
Бастауышта оқыту 
педагогикасы мен әдістемесі

1 2

Мектепке дейінгі  оқыту және 
тәрбиелеу

2

Дефектология 2 1
Жаратылыстану, спорт және бастапқы әскери дайындық кафедрасы

Дене шынықтыру және спорт 1 2 3
Филология және журналистика кафедрасы

Ағылшын тілі 1 1 3
Қытай тілі 1 1
Орыс тілі және әдебиеті 1 2

«БОЛАШАҚ» университеті
(ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінен 2010 жылдың 3 ақпанында 

АБ №0137438 лицензиясы берілген)
Уақыт талабына сай, озық ойлы, біліктілігі мен білімін тұрақты түрде 

жетілдіріп отыруды ойлайтын, ізденімпаз  үміткерлерге төмендегі лауазымдар 
мен профессор-оқытушылар құрамына конкурс жариялайды:

- Ректор
- Проректор-2
- Факультет декандары:
• Мұнай, құрылыс және жаратылыстану;
• Құқық, бизнес және ақпараттық технологиялар;
• Педагогика және филология.

Профессор-оқытушылар құрамы

Қойылатын талаптар - ғылыми дәрежесі мен атағының болуы және ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 «Педагог 
қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік 
біліктілік сипаттамалары» бұйрығына сәйкес болуы керек.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттар
1. Өтініш;
2. Жеке іс-парағы;
3. Өмірбаян;
4. Білім туралы құжаттардың көшірмелері;
5. Еңбек кітапшасының көшірмесі;
6. 3х4 суреті.
Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты 

қосымша ақпаратты ұсына алады. 
Лауазымды жалақысы – талапқа сай көтеріңкі.
Конкурсқа қатысу үшін хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай ішінде 

мына мекен-жайға хабарласып, құжаттар жіберуге болады: Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 31а, «Болашақ» университеті, тел/факс – 8(7242) 23-45-15,  
20-22-72.   E-mail: bolashak_5@mail.ru

«Болашақ » университетінің колледжі
(ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Қызылорда облысының 
білім саласындағы бақылау департаментінен 2013 жылдың 18 наурызында №13012305 лицензиясы берілген)

төмендегі лауазымды және оқытушылық қызметке конкурс 
жа рия лайды

• Колледж директоры;
• Оқытушылар: жоғары немесе 1 

санатты төмендегі пәндерге:
Математика пәні - 1
Орыс тілі және әдебиеті - 2
Құрылыс маманы - 1
Шаштараз өнері және сәндік кос-

метика маманы – 1; кәсіптік оқыту  
шебері – 1 

Дене шынықтыру - 3
Ағылшын тілі -  1
Қазақ тілі және әдебиеті – 1
География – 1
Информатика – 1
Алғашқы әскери дайындық – 1 
Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқу – 1
Ақпараттық жүйелер – 1
Психология – 1
Қойылатын талаптар: кон-

курсқа қатысушылар ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің 2013 жылғы 7 
тамыздағы №323 «Педагог қыз мет-
керлер мен оларға теңестірілген тұл-
ға лардың лауазымдарының үлгілік 

біліктілік сипаттамалары» бұйры ғына 
сәйкес болуы керек.

Конкурсқа қатысу үшін құ-
жаттар:

• Өтініш;
• Жеке іс-парағы;
• Өмірбаян;
• Білім туралы құжаттардың кө шір-

мелері;
• 3х4 суреті.
Конкурсқа қатысушы біліміне, 

жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне 
қатысты қосымша ақпаратты ұсына 
алады. 

Лауазымдық жалақысы – келісім 
бойынша.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар 
хабарландыру жарияланған күннен бас-
тап бір ай ішінде мына мекен-жайға 
хабарласып, құжаттар жіберуге бо-
лады: 120000 Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 31 а, «Болашақ» 
университеті, тел/факс – (87242) 20-
22-72, 23-46-53. Е-mail: bolashak_5@
mail.ru

• Колледж директоры – 1
• Директордың орынбасары – 3
• Бөлім меңгерушісі – 4
• Цикл әдістемелік жетекшілері – 3
Қойылатын талаптар – 

қатысушылар  ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі 
№338 «Педагог қызметкерлер мен 
оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік білік тілік си-
паттамалары» бұйрығына сәйкес болуы 
керек.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар:
• Өтініш;
• Жеке іс-парағы;
• Өмірбаян;

• Білім туралы құжаттардың көшір-
мелері;

• 3х4 суреті.
Конкурсқа қатысушы біліміне, жұ-

мыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қа-
тысты қосымша ақпаратты ұсына алады. 

Лауазымдық жалақысы талап бойын-
ша – көтеріңкі.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар 
хабарландыру жарияланған күннен ба-
стап 1 ай ішінде мына мекен-жайға ха-
барласып, құжаттар жіберуге болады: 
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 
31а, «Болашақ» университеті, тел/факс 
– 8(7242) 23-45-15, 20-22-72. E-mail: 
bolashak_5@mail.ru

«Болашақ» медициналық колледжі
 (ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Қызылорда облысының 
білім саласындағы бақылау департаментінен 2013 жылдың 29 тамызында №13013629 лицензиясы берілген)

төмендегі лауазымды және оқытушылық қызметке конкурс 
жа рия лайды

«Байқоныр (Байконур)» әлеуметтік-кәсіп-
керлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» 
ак ционерлік қоғамы мүлік объектілерін сату 
бойынша  тендер өтетіні  туралы  хабарлайды. 
Жекешелендіру объектілерін сату Қазақстан Рес-
публикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы 
№920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру 
объектілерін сату қағидасына (бұдан әрі – Қа-
ғида) сәйкес жүзеге асырылады.

Тендер 2017 жылғы 21 шілдеде Астана 
қа ласының уақытымен сағат 10.00-де www.
gosreestr.kz мемлекеттік мүлік тізілімінің (бұдан 
әрі – тізілім) веб-порталында өтеді.

№ 1 лот. Мүлік объектісі -10% «Байқоныр 
(Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпора-
циясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік 
қо ға мының «КазРосИнновация» ЖШС-дағы 
ка пи талдық үлесі. Ұйымның заңды мекен-
жайы – Қазақстан Республикасы, Қызылорда 
қаласы, Жаппасбай батыр көшесі, №136. 
Кәсіпорынның негізгі мәні су тазалайтын 
жарғақты аппарат шығару.

Бастапқы бағасы – 1,0 теңге. Кепілдік 
жарна – 1,0 теңге.

№ 2 лот. Мүлік объектісі – 49% «Байқоныр 
(Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпора-
циясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік 
қоғамының «Арал балық өңдеу зауыты» 
ЖШС-дағы капиталдық үлесі. Ұйымның 
заңды мекенжайы – Қазақстан Республи-
касы, Қызылорда облысы, Арал ауданы, 
С.Сүлейменов көшесі, №1 г. Кәсіпорынның 
негізгі мәні балықты аулау және оны өңдеу.

Бастапқы бағасы – 1,0 теңге. Кепілдік 
жарна – 1,0 теңге. 

Тендер шарты: 
1. Бір (1) жыл ішінде кәсіпорынның негізгі 

қызмет бейінін сақтау. 
Тендерді өткізу тәртібі. 
Тендерге қатысуға өтінімдерді ашу сау-

да-саттықты өткізу туралы хабарламада көр-
сетілген күн мен уақыттың басталуы бойынша 
тізі лімнің веб-порталы арқылы автоматты түрде 
жүргізіледі. Тендерге қатысуға өтінімдерді са-
тушы сауда-саттықты өткізу туралы хабарла-
мада көрсетілген объектіге қатысушыларға (са-
тып алушыға) қойылатын қосымша талаптарға 
сәйкес келетін қатысушыларды айқындау 
мақсатында тізілімнің веб-порталында қарайды. 
Жекешелендiру объектiсi үшiн ең жоғары бағаны 
ұсынған қатысушы жеңiмпаз деп танылады. 
Егер тендерде екi және одан көп қатысушының 
ұсынысы бірдей ең жоғары бағаны қамтитын 
және тендер шарттарын қанағаттандыратын 

болса, онда осы қатысушылардың арасында 
ұсыныстары бірдей ең жоғары бағаны қамтитын 
және тендер шарттарын қанағаттандыратын 
қатысушылардың басқа өтінімдерінен өтінімі 
бұрын қабылданған қатысушы тендердің же ңім-
пазы болып танылады. Егер тiркелген тендерге 
қа тысушылардың саны екеуден аз болса, онда 
жекешелендiру объектiсi бiр ғана қатысушыға 
сатылуы мүмкiн үшiншi және одан кейiнгi 
сауда-саттықты қоспағанда, тендер өтпеген деп 
жарияланады. Егер тендер өтпеген деп жария-
ланса, сатушы тендердің өткізілмегені туралы 
актіге қол қояды. 

Тендердің жеңімпазы тендер аяқталғаннан 
кейін электрондық хаттамаға қол қою үшін 
сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық 
почта арқылы хабардар етіледі. Сауда-саттық 
нәтижелері туралы хаттама тізілімнің веб-
порталында қалыптастырылады, оған сауда-
саттық өткізілетін күні сатушы мен тендердің 
жеңімпазы ЭЦҚ пайдалана отырып қол қояды.   
Сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттама 
тендердің нәтижелерi мен жеңiмпаздың және 
сатушының тендер немесе жабық тендердің 
нәтижесi болып табылатын шарттармен же ке-
шелендiру объектiсiн сатып алу-сату шартына 
қол қою міндеттемесін тiркейтiн құжат болып 
табылады. Жеңімпазбен сатып алу-сату шарты-
на сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттамаға 
қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он 
күннен аспайтын мерзімде қол қойылады.

Егер жеңімпаз тендер нәтижелері туралы 
электрондық хаттамаға не сатып алу-сату шар-
тына көрсетілген мерзімдерде қол қоюдан бас 
тартқан жағдайда, сатушы тендер нәтижелерінің 
күшін жою туралы актіге ЭЦҚ арқылы қол 
қояды.

Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу ха-
барлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі 
және тендер басталғанға дейін екі сағат бұрын 
аяқталады.

Тендерге қатысу үшін мыналарды көрсете 
отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала 
тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру 
нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), тегі, аты, әкесінің 
атын (бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес 
сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), толық 
атауы, бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты 
(бар болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші 
деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының 
деректемелері;

4) байланыс деректері (почталық мекен-
жайы, телефоны, факс, е-mail).

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген 
кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің 
веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.

Тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін 
қатысушының ЭЦҚ-мен қол қойылған ны-
сан бойынша сауда-саттыққа қатысуға өтінімді 
тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.

Аукционға, тендерге және жабық тендер-
ге қатысушы ретінде тіркелу үшін осы Қағидаға 
қосымшаға сәйкес нысан бойынша қатысушының 
ЭЦҚ қойылған сауда-саттыққа қатысуға өтінімді 
тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.

Тендерге қатысушылар:
1) тендерге қатысушы қол қойған, тізілімнің 

арнайы бөлінген веб-парақшасында электрондық 
конвертке жүктелетін баға ұсынысының;

2) сауда-саттықты өткізу туралы хабарлама-
да көрсетілген қатысушыларға (сатып алушыға) 
қойылатын қосымша талаптарға сәйкестігін 
растайтын құжаттардың электрондық (сканер-
ленген) көшірмелерін қоса бере отырып, сауда-
саттық шартымен келісуді қамтитын өтінімді 
тіркейді. 

Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе 
орыс тілдерінде нотариатта куәландырылған ау-
дармасы бар құрылтай құжаттарының нотариат-
та расталған көшірмелерін ұсынады.

Тендердің жеңімпазы сатып алу-сату шарты-
на қол қойған кезде сатушыға салыстырып тексе-
ру үшін мынадай құжаттардың:

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың неме-
се жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын 
құжаттың;

2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік-
тің не анықтаманың;

- заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін 
куәландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды 
тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке 
басын куәландыратын құжаттың түпнұсқаларын 
міндетті түрде көрсете отырып, олардың 
көшірмелерін не нотариатта куәландырылған 
көшірмелерін ұсынады.

Тендердің жеңімпазы сатушыға сатып 
алу-сату шартына қол қойған кезде өтінімге 
тіркелген құжаттардың тұпнұсқаларын не нота-
риатта куәландырылған көшiрмелерін ұсынады. 
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып тек-
серілгеннен кейін бір жұмыс сағаты ішінде 
қайтарылады.

Жылжымайтын мүлікті жекешелендіру 
кезінде Қазақстан Республикасының Жер кодек-

сіне сәйкес жер учаскесіне құқық сатып алушыға 
өтеді. Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) 
құнын сатып алушы Қазақстан Рес пуб ликасының 
«Жер кодексіне» сәйкес жеке төлейді.

Кепілдік жарна мемлекеттік мүлікті есеп-
ке алу саласындағы бірыңғай оператордың 
«Ақпараттық есептеу орталығы» АҚ дерек те-
ме леріне енгізіледі: БСН 050540004455, ЖСК 
KZ529261501102032004, БСК KZKOKZKX, 
«КАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ, ТМК 171, Кбе 
16 (банк қызметтері үшін төлемдер кепілдік 
жарнаның мөлшеріне кірмейді).  Немесе (IBAN/
ИИК)  "Астана Банкі" АҚ-нын есеп шоты: 
KZ914500339860000351; БСК: ASFBKZKA; 
ТМК 171, Кбе 16(банк қызметтері үшін төлемдер 
кепілдік жарнаның мөлшеріне кірмейді).

Тендерге қатысуға өтінім тіркелгеннен 
кейін тізілімнің веб-порталы үш минут ішінде 
өті нім берілген сату объектісі бойынша кепілді 
жарнаның түсуі туралы мәліметтердің тізілімнің 
дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты 
түрде тексеру жүргізеді.

Қатысушының Қағиданың 28 және 29-тар-
мақ тарында көрсетілген талаптарды сақтамауы, 
сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы тран-
зиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы ха-
барламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда-
саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі 
тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан 
бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Тізілімнің дерекқорында сатушының шоты-
на кепілді жарнаның түскені туралы мәліметтер 
болған жағдайда, тізілімнің веб-порталы өтінімді 
қабылдау және қатысушыны коммерциялық 
тендерге жіберуді жүзеге асырады. Тізілімнің 
дерекқорында сатушының шотына кепілді 
жарнаның түскені туралы мәлімет болмаған 
жағдайда, тізілім веб-порталы қатысушының 
өтінімін кері қайтарады. Тізілімнің веб-пор-
талы автоматты тексеру нәтижелері бойынша 
тізілімнің веб-порталында көрсетілген қаты-
су шының электрондық мекенжайына өтінімді 
қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту 
себептері туралы электрондық хабарлама жі-
береді. 

«Байқоныр (Байконур)» әлеуметтік-
кәсіп керлік корпорациясы» Ұлттық ком-
паниясы» акционерлік қоғамының мекен-
жайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда 
облысы, Қызылорда қаласы, Ғани Мұратбаев 
көшесі, 4 үй, индекс: 120014, тендер өткізу тура-
лы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайты-
нан және мына телефоны арқылы алуға болады  
(87242) 70-10-99.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

ТҰРҒЫндАР нАзАРЫнА
2017 жылдың 23 мамырында өткен «Әкім сағаты» бағдарламасына  облыс тұр-

ғындарынан келіп түскен сауалдардың жауабымен Қызылорда облыс әкімдігінің ресми 
интернет-ресурсындағы «Әкімнің есебі» блогынан (https://e-kyzylorda.gov.kz/?q=kk/content/
kimnin-esebi) танысуға болатындығын хабарлаймыз.   

Облыс әкімдігі, облыстық мәслихат, «Нұр Отан» партиясының облыстық фи-
лиалы және облыстық Қоғамдық кеңес облыс әкімінің орынбасары Евгений Гер-
манович Кимге ағасы

Валерий Кимнің
кенеттен қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«Жобаларға сараптама жүргізу орталығы» ЖШС өз кредиторлары мен 
құрылтайшыларының назарына серіктестіктің жарғылық капиталының азаюы-
на байланысты «Байқоңыр (Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» 
Ұлттық компаниясы» АҚ-ның қатысушылар құрамынан шыққанын жеткізе 
оты рып, тиісті шаралар қабылданатынын хабарлайды.

«Жобаларға сараптама жүргізу орталығы» ЖШС әкімшілігі.

Қызылорда  қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы Ақтолқын 2014 жыл-
дың 17 наурызында қайтыс болған азамат Сары Құдайберген Ұбайдолла ұлы -
ның  атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды.

Мұрагерлер болса мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызыл-
орда қаласы, Торайғыров көшесі №80-А/12, тел.: 8(7242) 25-55-23.

«Мемлекеттік сатып алу тура-
лы» Заңның 18-бабына сәйкес, об-
лыс бойынша  Ішкі мемлекеттік аудит 
департаменті  мемлекеттік аудит және 
қаржылық бақылау органының бірі бо-
лып табылады. ҚР мемлекеттік сатып 
алу туралы заңнамасының сақталуын 
бақылауды «Мемлекеттік аудит және 
қаржылық бақылау туралы» ел За ңын-
да белгіленген өкілеттіктер ше гінде 
жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының Заңы 
2015 жылғы 12 қарашадағы №392-V 
«Мемлекеттік аудит және қар жы лық 
бақылау туралы» Заңының  14-бабын-
да ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі 
уәкілетті органның құ  зыреті белгіленіп, 
оның бірі болып тәуекелдерді басқару 
жүйесі не гі зінде ҚР мемлекеттік 
сатып алу, мемлекеттік мүлік,  
бухгалтерлік есеп және қаржылық 
есептілік, аудиторлық қызмет туралы 
заңнамаларының сақ талуына сәйкестік 
аудитін;  каме ралдық бақылау жүргізу 
қағи да ла рында айқындалған тәртіппен 
ка ме ралдық бақылауды жүзеге асы-
руы көрсетілген. Заңмен бекітілген 
тәртіпке сәйкес камерал дық бақылау 
нәтижелері бойынша бұзушылықтар 
анықталған жағдайда ішкі мемлекеттік 
аудит жөніндегі уәкілетті орган ка-
мералдық бақылау нәтижелері бой-
ынша анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы хабарлама ресімдейді 
және бұзушылықтар анықталған күн-
нен бастап бес жұмыс күнінен кешік-
тірілмейтін мерзімде растайтын мате-
риалдармен қоса мемлекеттік аудит 
объектілеріне  жолданады.

Уәкілетті органнан хабарламасы 
тапсырылған күннен кейінгі күн нен ба-
стап 10 жұмыс күні ішінде мем ле кет тік 
аудит объектісі  орын дау ға тиіс.

Дегенмен,  республикалық және 
жергілікті бюджеттердің қаражатын 
басқаруға және қолдануға байланысты 
камералдық бақылау нәтижелері бой-
ынша анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы хабарламаның белгі лен ген 
мерзімде орындалмауы мем лекеттік ау-
дит объектілерінің бюд жет ті атқару 
жөніндегі орталық уәкі летті органда 
ашылған кодтары мен шоттары, сондай-
ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк 
шоттары (корреспонденттік шоттарды 
қос па ғанда) бойынша шығыс операция -
ларын ҚР заңнамалық актілерінде бел-
гіленген  тәртіппен  тоқтата тұруға 
әкеп соғады. Өз кезегінде, есеп шот 
опера цияларын тоқтату әрі қарай бюд-
жеттен  бөлінген қаржының уақтылы 
игерілмеуіне әкеп соғады.

Аудит объектілерінің шығыс 
опе ра цияларын тоқтату әрекеттерін 
қолдануға  жеткізбеу мақсатында об-
лыс бойынша  Ішкі мемлекеттік ау-
дит департаменті Қазақстан Рес пуб-
ликасының 2015 жылғы 12 қара  шадағы 
№392-V «Мемлекеттік ау дит және 
қаржылық бақылау туралы» Заңымен 
белгіленген тәртіп сақ та луы керек 
екендігіне Қызылорда облысының тап-
сырыс берушілерінің назарын аударады.

Ж.ҚАЛИЕВ,
облыс бойынша  Ішкі 

мемлекеттік аудит департаментінің
бас маман-мемлекеттік аудиторы.

КАМЕРАЛДЫҚ БАҚЫЛАУ ТУРАЛЫ



Қазақ халқының тарихқа толы 
алтын бесіктерінің бірі – Сыр 
өңірінің Арал аймағы. Қасиетті 
өңірде табиғат салдарынан, зұлмат 
заманның және жойқын соғыстардың 
зардабынан құм жұтып, уақыт тезіне 
төзе алмай жойылып кеткен қалалар 
көп. Солардың ішіндегі жаңа зерт-
теулер нәтижесінде Арал теңізінің 
кепкен табанынан табылған Кердері 
І мен ІІ кесенелері және Арал–
Асар қалашығының табылуы қазақстандық тарихшы-
археолог мамандардың назарын аударды.

Арал теңізі жайындағы ерте деректерге жүгінсек, 
антикалық авторлар теңіз жөнінде аз мәлімет берген. 
Мысалы, Геродот Арал теңізін Каспий теңізімен бай-
ланыстырып және оны «Каспийдің сақ шығанағы» деп 
атаған. Кейін Страбон теңіздің географиялық орнын 
анықтап көрсетті. Менандр Константинопольскийдің 
болжамы бойынша Арал теңізі үлкен көлдердің құрамдас 
бөлігі болған. Иә, Арал теңізі – бастапқыда шағын 
көлдерден түзеліп, олардың арасында көптеген елді ме-
кендер болған деген дерек қазіргі таңда археологиялық 
барлау және зерттеу нәтижиесінде дәлелденіп отыр. 

Арал теңізі туралы нақты деректерді ортағасырлық 
шығыс жазбаларынан да кездестіруге болады. Мәселен, 
Әль-Истархи, Идриси (1154ж.ж), Әбу-л-Фида (ХІVғ), 
теңізді Хорезм көлі, Жент теңізі, Кердері теңізі деп 
белгілеп, ондағы Сырдария өзенінің – Сигун (Сейхун), 
Әмударияның – Джигін (Жейхун) атауларын нақтылады 
және Арал теңізінің көлемі 100 фарсах, суы тұзды, әрі бір 
қалыпта тұрады деген мәліметтер берген. Ал, орыстың 

Үлкен Сызба кітабында Көк теңіз деп 
көрсетілсе, қырғыздарша Тенгизь 
яғни теңіз деген атаумен аталған.

1417 жылғы Хафизи Абру жаз-
басында былай деген екен: «Хорезм 
көлінде су жоқ, Джейгун өзіне жаңа 
жол тапты. Енді ол Иорелди өзені 
арқылы құяды». Әрине, бұл деректер 
Әмударияның Каспий теңізімен бай-
ланысын аңғартады. Бұдан шығар тағы 
бір болжам, Иорелди өзені арқылы 
Каспиймен байланысқан Әмударияның 
жаңа арнасы ауысқанда Арал теңізі тар-
тылып, шағын көлге айналған. Бұл бол-
жамды нақтылауға Хорезм хандығының 
билеушісі Әбілғазы Баһадүр өзінің «Та-
тар халқының тарихы» атты еңбегінде 
Әмудария өзенінің бір саласы Ка-
спий теңізіне қатысты екенін құжатты 
түрде көрсетуінде еді. Мұнда нақты 
болғаны б.з.д. І мыңжылдық басынан 
біздің заманымызға дейін Әмудария өзені 
толығымен Арал теңізіне құйып отырған. 
Сонымен қатар, Сырдария өзені де арна-
сын өзгертпеген. Осылайша, теңіз суы та-
сып, өзінің шарықтау шегіне жеткен.

ХІІІ ғ. саяхатшылары Плано Карпини, Рубрук, Ас-
целин, Марко Поло Арал теңізі жөнінде еш мағлұмат 
бермеген. Тек 1558 жылы Астраханнан Бұхараға жүріп 
өткен Дженкинсон өз картасына Арал теңізін Қытай 
көлі деп түсірген. Жалпы, Арал теңізін тарихи де-
ректерде Каспийдің сақ шығанағы, Хорезм көлі, Көк 
теңіз, Тұзды көл, Қарасу, әл-Жүржәни көлі, Қытай көлі, 
Жент теңізі, Кердері теңізі сияқты 20-дан астам атауын 
кездестіруге болады.

Арал теңізінің табиғи құбылыстарына тоқталсақ, 
барлық жағынан құммен қоршалған және мұхитпен 
ешқандай байланысы жоқ, тұйық әрі теңіз аталатын 
Арал бассейні орналасу жағынан өте керемет. Десек те 
Арал теңізі жергілікті тұрғындардың тіршілік-тұрмысы 
үшін қашаннан ерекше орын алып келеді. Теңіз тағдыры 
соңғы жылдары дүниежүзі жұртшылығын толғандырып 
отыр. Профессор С.Новиковтың тұжырымы бойын-
ша соңғы мыңжылдықта Арал теңізінің тоғыз рет 
тартылғаны ғылыми негізделген. 1928 жылғы мәлімет 
бойынша, Арал теңізінің көлемі 70,430 шаршы 
шақырым болып, Каспий теңізінен 74 метр биіктікте 
жатты. Ал 1967-1970 жылдардан бастап Сырдария мен 
Әмудария суының тоқтатыла бастауынан, деңгейі 13 
метр төмендеп, айдынның аумағы 26 мың шақырымға 
түсіп, жағалауы 100 мың шақырымға қашықтады.

Соңғы археологиялық зерттеулер теңіз табанын-
да ортағасырлық мәдениет пен өркениеттің ошағы 
болғанын дәлелдейді. Оған теңіз табанынан екі 
бірдей кесене мен қала орнының табылуы айғақ. Бұл 
бүгінгі Отан тарихында, әсіресе тарих, археология 
ғылымындағы үлкен жетістік болып табылады. 

Арал табанында керуен жол-
дарының да іздері қалған. Бірақ 
кейіннен теңіз суының кө беюіне бай-
ланысты жойылып кеткен. Оған та-
рихшы  ғалым, белгілі археолог 
К.Байпақовтың «Ортағасырларда 
осы жерден Ұлы Жібек жолының 
бір тармағы өткен. Хорезммен 
байланысатын бұл жол Аралдың 
шығыс беткейі арқылы Сырдария 
жағасындағы қалаларды басып өтіп, 

Жібек жолының теріскей тармағына қосылған. Бұл екі 
маңызды сауда бағытына орта тұстан сіңісетін қысқа 
соқпақ сүрлеу болған», – деген тұжырымы дәлел. Бұдан 
қалалардың бір жағы Азия жұртымен, екінші жағы Ба-
тыс елдерімен мәдени және экономикалық байланыста 
болғаны аңғарылады. 

«Кердері» мәдениетінің қалыптасуына Жетіасар 
мәдениеті белгілі бір дәрежеде ықпал еткен. VІІ-VІІІ 
ғасырларда жетіасарлықтар су ағысына және ауа райы-
ның өзгеруіне байланысты «Батпақты қалалар» ауданы-
на, нақтырақ айтсақ, қазіргі Сырдария мен Әмудария 
арналарына қарай жылжыған. Мұның бәрі Жетіасар 
мәдениетінің жалғасы іспеттес.

Арал теңізінің құрғаған табанынан, нақтыласақ, 
«Бар сакелмес» аралы маңынан Кердері І мен ІІ кесе не-
лері және Арал-асар қалашығының табылуы 2000 жылы 
баспасөз бетіне жарияланып, 2001 жылы Қорқыт ата 
атындағы университет тарапынан археологиялық экс-
педиция жасақталып (жетекшісі Т.Мәмиев) қазба жұ-
мыс тары жүргізілгені белгілі. 

Дегенмен, теңіз табанынан табылған мавзолей мен 
қалашық туралы тарихи деректер, нақты мәліметтер әлі 
күнге аз.

ХХ ғасырдың басындағы тарихи материалдарға 
сүйене отырып, тарихшы мамандар қазіргі Арал теңізі 
табанындағы тарихи-мәдени ескерткіштерге «Кердері» 
деген шартты атау берді. Арал теңізі табанында 2004 
жылы 26 маусымда жүргізілген барлау жұмыстары 
нәтижесінде университет ғалымдары тарапынан көне 
қалашық Арал - Асардың  орны мен Кердері ІІ кесенесі 
табылды. Кердері ІІ кесенесі мавзолей үлгісімен 
салынған. Биіктігі 1,6 м, ені мен ұзындығы 30х42 м 
ауқымды құрайды. Ескерткіш маңындағы қаладан тас 
қайрақтар, түрлі оюлы плита жапсырмалары, кірпіш 
цехы, шырағдандар, мыс тиындар,  ірі диірмендер мен 
астық сақтайтын ыдыстар табылды. 

Бүгінде  қазақстандық   ғалымдардың «ерте оты-
рықшы және көшпелі деп аталатын екі түрлі өркениет, 
екі түрлі мәдениет болған» деген бұрынғы қалыптасқан 
ұғымды жоққа шығарып отыр. Бұдан шығатын 

қорытынды, далалық өркениет болған 
қала мен даланың тұрғындары өзара 
араласып жатқан. Мұны Арал-Асар 
қалашығынан табылған заттай дерек-
тер айқындайды. Қала ХІІІ ғ. ортасы мен 
ХІV ғ. бірінші жартысында тіршілік ет-
кен деуге негіз бар.

Алғашқы зерттеушілер осы жер-
ге жақын орналасқан Арал ауданына 
қарасты Қаратерең қыстағының жері 
Қосарал – ХІХ ғ. ІІ  жартысында тегіс 
дала болғанын, кейін ХХ ғ.ғ басын-

да су басып, қамысты батпаққа ай нал-
ғаны туралы мағлұматтар береді. Хорезм 
археологиялық этнографиялық экс пе-
дициясының (ХАЭЭ жетекші Л.Ле ви на) 
әуебарлау жұ мыс тары кезінде осы тұс-
тан қала сұлбасын байқаған. Бұған қо-
сымша қазіргі архео логиялық зерт  теулер 
 академик Ә.Марғұланның Арал те ңізінде 
ежелгі өркениет ор талығы болғанын және 

40-қа жуық қалашық бол ғанын дәлелдеп 
отыр. 

Қызылорда  облысы тарихи және 
мәдени ес керт кіш терді қорғау ме кемесі 
қызметкерлері осы жылдың мамыр ай-
ында Арал теңізі табанындағы Кердері 

І, ІІ кесенелері мен Арал-Асар қалашығында болып, 
ескерткіштің жай-күйімен танысты. Қаратерең ауылы  
тұрғындарының айтуына қарағанда, теңіз табанын-
да аталған ескерткіштерден бөлек тағы екі қалашықтың 
орны бар екендігі айтылды. Бұл алдағы уақытта теңіз та-
банына археологиялық барлау жұмыс тарын қажет етіп 
отырғандығын көрсетеді. 

Осы мәселелерді ескере отырып, биылғы жылы 
Арал-Асар қалашығына облыс есебінен қаржы көздері 
қаралып, археологиялық қазба жұмыстары жалғасын 
таппақ. Бұл ескерткіштің зерттелу мәселелеріне ке-
лер болсақ, Қаратерең ауылынан оңтүстік батысқа 75 
шақырымды құрайтын Кердері І кесенесі 2001 жылы 
Қорқыт ата атындағы ҚМУ мен Ә.Марғұлан атындағы ар-
хеология институтының ғалымдары бірлескен экспеди-
ция жасақталып, қазба жұмыстары жүргізілді. Осыдан соң 
2005-2009 жылдары Ә.Х.Марғұлан атын дағы археология 
институтының ғалымдары (жетекші К.Байпақов) Арал-
асар қалашығында археоло гия лық қазба жұмыстарын 
жүргізді. Бұл зерттеулерде ескерткіштің топографиялық 
картасы әзірленіп, қала шық туралы мәлімет беретін заттай 
жәдігерлерді зерделеу қолға алынды. Аталған қалашық 
туралы ауызша, жазбаша деректер өте аз. Арал теңізі таба-
нына жүргізілген археологиялық жұмыстардың мақсаты – 
осы өңірден табылған жәдігерлерді археологиялық, тари-
хи, этнографиялық және географиялық тұрғыдан жаңаша 
зерделеу болып табылады. 

Еркебұлан ЕЛЕУОВ, 
облыстық тарихи 

және мәдени ескерткіштерді 
қорғау мекемесінің ғылыми 
қызметкері, тарих магистрі.
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ТЕҢІЗ ТАБАНЫНДАҒЫ
ТЫЛСЫМ

«Егемен Қазақстан» газеті ұйымдастырған «Туған жер: 
көне тарихтың көмбесі» тақырыбында жазылған үздік мате-
риалдар бәйгесінде облыстық «Ақмешіт жастары» газетінің 
тілшісі Айдана Жұмадинова топ жарды. Оның мақаласы 
«Үздік танымдық материал» номинациясын иеленді. 

Басылым ұжымы байқауды Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында айтылған тапсыр-
маларды жүзеге асыру мақсатында жариялаған болатын. Ере-
же бойынша үміткерлер туған жер, киелі орындар мен көрікті 
мекендер жөнінде тарихи-танымдық, зерттеу мақалалары 
мен фоторепортаждар жолдауға міндеттелді. Хат қоржынына 
өңірлердегі 18 бен 35 жас аралығындағы тілшілерден 20-дан 
астам жазба түскен. Редакция алқасынан құралған конкурстық 
комиссия олармен мұқият танысып, үздіктерін іріктеді. 

Нәтижесінде «Үздік журналистік зерттеу», «Үздік таным-
дық материал», «Үздік фоторепортаж» номинациялары 
та ғайын далды. Редакция басшылығы жеңімпаздарға кәде-
сыйлар мен 200 мың теңге ақшалай сыйлықтың сертификат-
тарын табыс етті. 

Журналистика әлеміне жол тартқан жас тілшіні марапа-
тымен құттықтап, «мерейің үстем болсын!» дейміз. 

Сырбойылықтар.

«ЕГЕМЕННІҢ» БӘЙГЕСІН ЕНшІлЕдІ

«Сейхун-КАМ-КГУ»  командасы 
спорттық маусымы  алдында үл-
кен жаңалыққа кенелді. Облыс бас-
шы  лығының ұсынысымен бар лық 
спорт түрі бойынша Қызылорда өңірі 
бірыңғай «Қайсар» спорттық брендті 
қабылдап, қыздар гандбол команда-
сы да мұндай маңызды шараны құп 
көрді. Сөйтіп бұдан былай ресми түрде 
«Қайсар-КАМ-КГУ» деп аталатын 
болды.

Екі жылдан бері облыстық ганд-
бол федерациясы басшысыз жұмыс 
істеді. Тек өткен жылдың қыркүйек 
айында федерацияға президент бо-
лып облыс әкімінің  орынбасары 
Е.Г.Ким сайланды. Жаңа басшы 
коман даның алдына жауапкершілік 
пен зор міндет жүктеді. Осының 
арқасында Сыр өңірінде Азияның 
І чемпионаты өтті. Бұрын Алматы 
секілді үлкен қалалардың деңгейінде 
ұйымдастырылатын халықаралық жа-
рыс енді Қызылорданың төрінде та-
бысты жолын бастады. Және жер-
лестеріміз Азия контиентінде бірінші 
клубтық чемпион ретінде тарихқа енді.

Биыл ҚР Дене шынықтыру 
және спорт комитетінің жұмыс жос-
парына сәйкес ІV Жастар ойыны 
ұйымдастырылды. Бұл ай мақтық 

дене тәрбиесі және спорт бас қар-
ма сының жұмысын сарап тау ға не-
гізделген. «Қайсар-КАМ-КГУ»  ко-
ман дасының жастары осы ойында 
үшінші мәрте жеңімпаз атанды. Осы-
лай олар өздерінің он бес жылдан бері 
республикадағы үздік командалар 
қатарында тұрғанын дәлелдеді.

Әрине, маусымның   бас ты жа ңа-
лығы –  мерейтойлық 25-Қазақстан 
чем пионатының қыздар арасындағы 
командалардың супер лигасы еді. Ли-
гада еліміздің кәсіби алты клубы ой-
нады. Алғашқы екі тур нәти жесімен 
«Қайсар-КАМ-КГУ»  соң ғы play-off  
турында бір-ақ ойнау мүм кіндігін 

жеңіп алды. Мұндай мүм кіндік 
топ басындағы төрт ко ман даға 
ғана беріледі. Жартылай финалда 
қайсарлықтар өткен жылғы чемпион 
«Алматы» командасын тізе бүктіріп, 
финалға шықты. Ал,  екін ші топ-
тан финалға шық қан Алматы об  лы-
сының «Іле» ко ман  дасымен тартыс 
өте қызықты жағдайда өтті. Сырдың 
саң лақ қыздары мол тә жі рибесін 
көрсетіп, жеңіс тұ ғы рына кө те рілді. 
Сөйтіп, оныншы мәрте Қазақстан 
чемпионы атанды.

Айта кету керек, Қазақстан құра  -
масына команда  капитаны Дана 
Әбілда мен Мария Пупчен кова 
алынған. Мұнымен қоса құра маға 
Зарина Чугунова,  Татьяна Давыдова, 
Ксения Пупченкова,  Алеся Малы-
шева, Феруза  Искакова ша қы рылып 

отыр. Команданың бас жат-
тықтырушысы, ҚР еңбегі сіңген 
жат тықтырушы Вячеслав Ким 
«Қайсар-КАМ-КГУ» қыздарының 
осын дай жетістіктеріне қолдау жа-
сап, көмек көрсеткен облыс бас-
шы  лығына, «КАМ» ЖШС, КМУ 
және жанкүйерлеріне ризашылығын 
білдірді.

Қ.ҚҰРБАН.

МАУСЫМНЫҢ ҮШІНШІ АЛТЫНЫ

Жаңақорған  ауданында 
«Менің елім – Қазақстан» атты 
облыстық туристік слет бо-
лып өтті. Шараны облыстық 
кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы мен Жа ңа қорған 
ауданы әкімдігі ұйым дастырды. 
Ұйымдастырушылардың мақсаты 

– айма ғы  мыздың көрікті жерлеріне 
ту ристік саяхат ұйымдастыру 
және де оны насихаттау. Басты-
сы жас та рымыздың туған жерге де-
ген сүйіспеншілігін арттырып, оны 
құр меттеу жолындағы көзқарасын 
қалыптастыру. Слеттің ашылу сал-
танатында Жаңақорған ауданының 
әкімі Ғ.Әміреев қарт Қаратау бау-
райындағы шұрайлы өлке демалысқа 
аса қолайлы екендігін айтты. Мұнда 
тау бұлағы сылдыр қақса, асқақ те-
ректер күн сәулесінің өткірлігін 
жұмсартып, жанға жайлы самал еседі. 
Табиғат тартуы ерекше Құттықожа 
ауылынан аудан әкімшілігі керемет 
тынығу орнын ашып отыр. Бұл жер-
де атпен, велосипедпен тау бөктеріне 
саяхатқа шығуға мүмкіндік бар. 
Сондай-ақ, спорттық, емдік туризмді 
ұйым дастыру мүмкіншілігі орасан 
зор. Нарықтық қатынас ке зеңінде 
жер гілікті кәсіпкерлерге де өз өнім-
дерін саудаға шығаруға мүм кін дік ту-
ады деген сөз.

Аудан басшысы ауданда ше телдік 
туристердің де қызы ғу шы лығын артты-
ратын  тарихи орын дардың мол дығын 

тілге тиек етті. Мәселен, ескі Сығанақ 
қаласының орны, Алпамыс батырдың 
жары Гүлбаршын сұлу жерленген 
Көк ке сене, Хорасан ата, Қылышты 
ата, Төлек ата және Айқожа ишан 
жатқан қасиетті Ақтас мекені, Талды-
су өзенінің жағалауы тұнып тұрған та-
рих, табиғаты тамылжыған орындар. 
Міне, осы жерде тынығу лагері де өз 
жұмысын бастағандығына көп уақыт 
бола қойған жоқ. Мұнда жаңадан 4 
жұмыс орны ашылса, ауыл тұрғындары 
дайындаған қымыз, шұбат, көже су-
сындары келушілердің көңілінен 
шығып отыр. Тынығу орнының хаба-

ры шыққаннан бері мұнда келіп дема-
лушылар қатары күннен-күнге артып 
келеді. Аудан орталығынан және де ат 
арытып, Қызылорда қаласынан келетін 
демалушылар уақыттарын тиімді 
өткізіп, бір серпіліп қайтуда. 

Осы күнгі слетте спорттық ойын-
дардардан жарыстар өткізіліп, жас тар 
өзара сайысқа түсті. Сондай-ақ, «От-
ырар тревел», «Сырдария, «KZ Ту-
ризм» және  Қызылорда туристік 
қауымдастығы белсенділік танытты. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы. 

«ТАУ САМАЛЫНДАҒЫ» ТАМАША ДЕМАЛЫС

Байланыс және ақпарат саласы қыз
мет  кер лерінің кәсіби мерекесіне орай, 
облыстың қоғамдықсаяси тарихының 
мемлекеттік ар хи вінде «Қаламы қа рым ды, 
еңбегі елеулі қаламгерлер» та қы рыбында 
аймақтағы бір қатар БАҚ өкілдерімен кез-
десу болып өтті.
Мерекелік шараның мақсаты – қоғамдағы әрбір 

оқиғаны халыққа дер кезінде жет кізіп, елдегі саяси 
тұрақтылықты ны ғай туда, ұлтаралық тату лық пен 
келісімді қалып тас тыруда аймақтағы іргелі істерді 
үздіксіз насихаттап келе жатқан қаламгерлердің 
еңбектерін өскелең ұрпаққа өнеге тұту.

Аталған шараға Қазақстан Жазушылар ода-
ғының мүшелері, «Сыр медиа» ЖШС ардагерлер 
кеңесінің төрағасы, ақын  Әскербек Рахымбекұлы, 
«Қазақстан-Қызылорда» теле ар насының ар да-
гері, жазушы Несібелі Рахметова, «Нұр Жан» 
рес публикалық журналының бас редакторы 
Амангелді  Суханберлиев, қалалық «Ақмешіт апта-
лығы» газетінің бас редакторы Әділжан Үмбет, 

«Кызылординс кие вести» газетінің корректоры 
Жанна Балмағанбетова  және «Кызылорда таймс» 
газетінің өкілі, «Қоғам ТВ» телеарнасының тілшісі 
Олжас Дәуіт сияқты бұқаралық ақпарат саласының 
өкілдері қатысты.

Кездесу кешінде облыстың қоғамдық-саяси 
тарихының мемлекеттік архивінің басшысы 
Гүлшат Ахметова қаламгер қауымды мереке-
мен құттықтап, еңбектеріне шығармашылық та-
быс тіледі. Сондай-ақ, осы шара аясында қарымды 
қаламгерлер, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшелері Әскербек Рахымбекұлы мен Несібелі 
Рахметованың жеке құжаттары архив қорына 
қабылданды.

Кәсіби мерекеде архив қызметкерлері қалам-
герлермен сыр-сұхбат жүргізіп, қызығы мен шы-
жығы қатар жүретін мамандықтың қыр-сырына 
қанықты. Шара соңында кеш қонақтарына «Алғыс 
хат» пен сый-сыяпат тапсырды.

Ғ.ӘБІЛДА.

ҚАЛАМГЕРЛЕРГЕ ҚҰРМЕТ

ЖУРНАЛИСТЕРДі ЕСКЕ АЛДЫ
Жаңақорған аудандық «Жаңақорған тынысы» газеті 

ұжымының  ұйымдастыруымен шахматтан осы ба сы лымның 
бұрынғы қызметкерлері, белгілі журналистер Құдайберген 
Ертасов пен Оразәлі Мұсабековті еске алу турнирі өтті. 

Оған 12 үміткер қатысып, бақ сынады. Турнирге белгі-
лі шахматшы Жасұзақ Аманбаев төрағалық етті. Жарыс нә-
ти жесінде ардагер-журналист, жазушы Айдархан Бибаса-
ров жеңімпаз болып танылса, екінші орынға Әнәпия Төлепов 
тұрақтады. Келесі жүлделі орын үшін де сайыс аса тартыс ты 
өтті. Мұнда Ләззат Кенжебекованың мерейі үстем болды. 
Айта кеткен жөн, Ләззаттың әкесі Жамалхан Кенжебеков ау-
дан шахматшыларының көшбасшысы және жеткіншектерге 
осы өнерді үйреткен белгілі азамат болған еді. Міне, сол 
белгілі спортшының қызы жүлдегер қатарынан көрінді. 

Жеңімпаздар арнайы дипломмен және бағалы сый лық-
тармен марапатталды. Жарысқа демеушілік жаса ғандар қа-
тарында Оразәлінің қызы Нұрлы Мұсабе ко ваның айрықша 
еңбегі бар екендігін айтқа нымыз жөн.

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Жаңақорған ауданы. 

Осыдан біршама уақыт бұрын облыстық орман 
шаруа  шылығы және жан уар  лар дүниесі аумақтық 
инс   пекциясының өкілдері Сыр дария ауданына қа-
рас  ты Шіркейлі ауылында ағаш отырғызу күнін 
ұйым дас тырған-ды.

Аталған  инспекция қыз меткерлері ауыл тұр-
ғындары және жастар ұйымдарымен бірлесіп 
ауыл дық округ ау мағында 155 түп ағаш кө шетін 
отырғызды. Атап айт  қанда, ауылдық округ әкім ші-
лігі ғимараты алдында 5 дана, Ж.Азаматов атындағы 
орталық алаңға 10 дана, №129 Ә.Жәмішев атындағы 
орта мектеп ауласында 50 дана, мәдениет үйі аула-
сына 30 дана, №15 «Нұрбақыт» балабақшасы аула-
сында 20 дана, әуез мектебі ауласында 15 дана және 
емхана ауласына 25 дана көшет екті. Қазір ауыл жа-
сыл желекке малынып тұр

Тұқымды көшеттер қатарында үйеңкі, дана 
айлант, шаған, ақтерек сорттары бар. Көшеттер 
Қазақ орман селекциялық орталығының Оңтүстік 
филиалы тұқымбағынан және «Ыбырайхан 
LTD» ЖШС мен Сырдария орман шаруашылығы 
мекемесіне қарасты тұқымбақтардан алын-
ды. Ал акцияға 70-ке жуық қызметкерлер мен 
тұр ғындар, жастар атсалысты. Сонымен қатар, 
акцияға қатысушылар Шіркейлі ауылының 
орталық көшесі бойындағы арамшөптер мен 
улы өсімдіктерді отап, арық-атыздарға жиылған 
тұрмыстық қалдықтарды тазартты. 

Н.САҒАТҰЛЫ
Сырдария ауданы.

ШІРКЕЙЛІДЕГІ ИГІ ШАРА

«Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні» мерекесі 
қарсаңында облыс бойынша ҚАЖ департаменті мерекелік 
шара ұйымдастырып, бірқатар басылым өкілдеріне құрмет 
көрсетті. 

Мерекелік шараны ашқан департамент бастығы Ғанибек 
Отарбаев ақпарат құралдары өкілдерін төл мерекесімен 
құттықтады. Олардың журналистік шеберліктерінің ұдайы 
өсіп, қалың оқырманның ыстық ықыласына бөлене беру ле-
ріне тілектестік білдірді. Пенитенциарлық жүйенің қызметін 
жария етуде қылмыстық-атқару жүйесінің беделін нығайтып, 
шынайы көзқарас қалыптастыруда қосқан үлестері үшін 
«Қызылорда-Ньюс» интернет газетінің бас редакторы Мұрат 
Жетпісбаев, «Кызылорда-Таймс» газетінің тілшісі Валенти-
на Жакибаева, «Қазақстан-Қызылорда» телеарнасының аға 
редакторы Бақыт Қалдыбаева, «Қоғам ТВ» телеканалының 
шеф-редакторлары Тілеген Бекарыстанов пен Баян 
Құлтанова, облыстық «Кызылординские вести» газетінің 
тілшісі Айнагүл Манабаева мен облыстық «Сыр бойы» газе-
тінің тілшісі Нұрсұлтан Қазбеков «Алғыс» хатпен марапат-
талды.

Қызылорда облысы бойынша ҚАЖД
мемлекеттік тіл және ақпарат тобы. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бү-
гінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеу мет-
тік дерт болып табылатын ол саяси даму тұр ғысынан 
бір-біріне ұқсамайтын  әлемдегі барлық  ел дер дің  қай-
қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  анық.

Сыбайлас жемқорлық дамушы елдердегідей біздің 
жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр. 
Әсіресе, ол  мемлекеттік органдарда қауіпті болып есеп-
те леді. Өмір көрсеткендей, қызмет өкілеттігін теріс пай-
далану, билікті не қызметтік өкілеттікті асыра пайда-
лану, пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу, 
жалған сөз жеткізу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті 
иеленіп алу немесе ысырап ету, сарапшының жалған 
қорытынды беруі, лауазымды адамдардың сот үкімін, 
сот шешімін немесе өзге де сот актісін орындамауы, 
осын дай қылмыстардың көбісі жемқорлық сыбайластық 
байланыстарды пайдалану арқылы жасалады.

Жемқорлық дәрі беріп емдейтін сырқат емес. Айна-
ласындағы салауатты ортаны шарпып, тыныс-тір ші-
лігін тарылтады. Заңсыз әрекеттермен қоғамдық ор та-

ның және мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, дара 
кәсіпкерлердің, азаматтардың қызмет етуіне қатер төн-
ді ретін қауіпті дертті болдырмаудың тетігі халықтың 
өзінде. Бұл дерттің алдын алып, қоғамға таралу жолда-
рын кесіп, оның ұлғаюына жол бермеуіміз керек. Бүгінгі 
таңда «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер 
әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, халық парақорлық 
дертімен жиі бетпе-бет кездеседі. Сондықтан, кез келген 
ортада пара беру мен пара алудың жолын кесуде қоғам 
болып белсенділік танытуымыз керек.

Мақсатымыз, тек қана жемқор тұлғалармен ғана 
емес, сонымен қатар құқықтық тәртіпті қорғаушыларды 
қылмысқа қасақана итермелейтін – пара берушілермен 
күресу. Сондықтан да, мемлекетіміздің әрбір азама ты-
ның парызы – сыбайлас жемқорлықпен күрес жолында 
өз үлестерін қоса жүру қажет.

«Қызылорда облысының
қаржы басқармасы»

мемлекеттік мекемесі.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТТі ҚАЛЫПТАСТЫРУ

* * *


