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белсенді бағыттары

Сәулет Пен дәулет

атамекен: жомарт жүрек

Ел тәуелсіздігінің  ши-
рек ғасыр тарихында  еліміз 
саяси-экономикалық және 
рухани-мәдени жаңғыр-
туларды бастан өткерді. 
Айталық, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында экономиканың 
құлдырауы салдарынан елдің әлеуметтік жағдайы қаншалықты қиын 
болғаны баршамызға белгілі. Осынау сын кезеңнің  ел үкіметіне жүктеген  
жауапкершілігі де аса ауқымды болды. Елбасы осы уақыттың еншісінде 
елді кәсіпкерлікке бейімдеп, сауатты азаматтардың  салмақты жобалар 
енгізуін ел экономикасын  дамытудың басты талаптарының бірі ретінде 
алға тартқан еді. Оның ішінде отандық кәсіпті дамытудың алғашқы 
бас тамасы – ауыл шаруашылығы саласын қолдауға бағытталды. Дәл 
осындай ел тағдырының сынға түскен сәтінде жеке қаражатын жұмсап, 
жұртының жүрегіне үміт шырағын жаққан жігіттің бірі, бүгінгінің 
«атымтай жомарты», инвестор Имамзада Шағыртаев болатын. Ауыл-
да туып-өскен азамат жасынан-ақ шаруашылық жұмыстарының қыр-
сырына қанық болды. Сондықтан әрбір істі қолға алғанда алдымен 
өзіне жоғары талап қоятын. Осындай табандылығының арқасында та-
лай қиындықтарды еңсеріп, түпкі мақсатына жетті. 

 Иә, бір жылдары ол мемлекеттік қызметті  де атқарды. Бұл со-
нау ел егемендік алған алғашқы жылдары, қаржылық дағдарыстың 
қыспаққа алған шағы болатын. Ауыл әкімі болып халыққа қызмет ет-
кен  уақытында ол саяси қызметтің зор жауапкершілігін сезініп, 
адамгершілік қағидасынан айнымауды мақсат етті. Мемлекеттік саясат-
ты жүзеге асыруда атқарушы биліктің өзіндік құзыреттілігі бар, деген-
мен, бюджет қаражатын жұмсаудың қатаң тәртіппен реттелетіні белгілі. 
Осындай себеппен көңіліндегі көптеген жоспарларын дер кезінде 
жүзеге асыруға мүмкіндік бола бермейтін. Әйтсе де, ол туған жерінің 
өсіп-өркендеуіне өз үлесін қосуды азаматтық міндетім деп білді. Дәл 
осы тұрғыда дағдарыс салдарынан тірлігі тоқтап, тұрмысы шайқалған 
ауылды қай бағытқа бас тап, қаншалықты қолдау қажет? Іргелі елдің 
ынтымағы мен бірлігін сақтап қалу үшін нендей шара қолданған жөн? 
Міне, осындай сан-салалы ойдың жетегінде жүрген азамат Мемле-
кет басшысының шағын және орта кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған 
алғашқы іс-шараларының мазмұнымен танысып, ата кәсіп – ауыл 
шаруашылығымен айналысуға ден қойды. Талабын нықтап, табысқа 
жетуге тәуекел етті.

Жасыратыны жоқ, алғашында кәсіптің көзін тапқанымен, елді 
еңбекке жұмылдыру  оңайға соқпағаны рас. Өйткені осыған дейін тек 
дайын өнімді тұтынып, еңбегіне қарай ақысын алуға қалыптасқан ауыл 
тұрғындары нарықтың «берсең – аласың» деген бұйымтайына бейім 
еместігі рас еді. Алайда  қам-қарекетсіз қол қусырып отырған жанға 
көктен несібе жаумайтыны тағы белгілі. Сондықтан қаржы 
тапшылығы халықты қалжыратып тұрған сол бір сындарлы 
шақта қандай да бір батыл шешім қажет еді.

«Егінші жылда арманда, балықшы  
күнде  арманда». Елдің несібесіне биыл 
да Жер-Ана жомарттық жасады. Жаз 
бойы кетпен ұстап, атыз жағалаған диқан 
қауымының ет кен еңбегі арқасында егін 
жайқалып, бітік шықты. Күзгі науқанға 
жан-жақты әзір  лікпен келген механиза-
торлар егін ора ғына қызу кірісіп кеткен 
болатын. Міне, қазан айының алғашқы 
онкүндігіне дейін аудан шаруашылықтары 
егін жинау науқанын аяқтап қалды. Осыған 
орай, кеше жұмыс барысын көріп қайту 
үшін М.Шәменов ауылындағы «Елтай» жер 
теліміндегі бірінші бригаданың егісіне ат 
басын бұрдық.

Қоңыр күздің  күні ашық, атыз 
жиегіндегі  сарғайған  сары қамыстың басы 
самал желмен баяу тербеледі. Қаз-қатар 
бой түзеп, баяу жылжыған 4 «Класс» ком-
байны десте бастырып жүр. Сары алтын 
– Сыр салысының соңғы атыздары бас-
тырылуда. «Мега-Агро» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің атқарушы директо-
ры Каналбек Еспановпен әңгіме барысында 
білгеніміз: шаруашылық бойынша 980 гек-
тар күрішті ору жұмысы толық аяқталыпты. 
Әр гектардан алынған орташа өнім 50-55 
центнерден айналуда. Биыл серіктестіктің 
күрішін орып-бастыру жұмысына 4 

«Класс» комбайны, 2 «Магдон» жатка-
сы қатысып отыр. Күні кеше күріш ору-
ды аяқтаған жаткашылар Иманғали 
Дәулетбек пен Дәурен Бегімсалов көрші 
шаруашылыққа көмекке барады. Ал ком-
байнерлер Кенжебек Жалғасов, Аяпбек 
Қайыпбаев, Ақылбек Жұрынбаев, Шайза-
да Әбілдаевтар күріш бастыру жұмысына 
қызу қарқынмен кіріскен. Тіркемелі «Ка-
маз» автокөліктерімен бастырылған дәнді 
Жалағаш элеваторына тасып, жеткізу 
жұмысы қоса атқарылуда. Сонымен бірге 
сушылар Қуанышбек Жұбаниязов 51 
гектардың әр гектарынан – 63, Бауыржан 

Оспанов 50 гектарда 60 центнерден өнім 
алып, еңбек қуанышына бөленуде. 

Ауыл әкімі Әбдіғани Шадаевтың ай-
туынша, науқан кезінде ынталандыру ша-
ралары жүзеге асырылуда. Апталық тап-
сырмасын асыра орындаған егінжай 
ерлеріне ынталандыру сыйлықтары бері-
луде. Айта кетуіміз керек,  биыл да ауа 
райы диқан қауымға қарасып-ақ тұр. 
Қолда бар мүмкіндікті тиімді пайдаланған 
шаруашылық еңбеккерлері науқанды жедел 
толық аяқтап, алтын дәнді қамбаға құйып 
алуды жоспарлап отыр. 

С.БЕРТАЕВ.

БАЙҚОҢЫР 
БАҒДАРЛАМАСЫ 
БІРЛЕСІП ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРЫЛАДЫ
Мемлекет басшысы Ресей Федерациясына жұмыс 

сапарының қорытындысы бойынша бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдеріне арналған брифинг өткізді.

Қазақстан Президенті ТМД-ға мүше мемлекеттер басшы-
лары кеңесінің және Жоғары Еуразиялық экономикалық 
кеңестің отырыстары аясындағы келіссөздерді 
қорытындылады.

– Алдағы кезеңде атқарылатын жұмыстардың жоспары 
белгіленді. Елдеріміздегі цифрландыру мәселесіне қатысты 
перспективалы бағыттарды айқындадық. Қазақстан, Ресей 
және Беларусь арасында осы салада бірлесе жұмыс жүргізу 
жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Мемлекет басшысы келесі жылы Қазақстанда цифрлан-
дыру мәселелері жөнінде кездесу өткізу жоспарланғанын 
айтты.

Бұдан бөлек, Қазақстан Президенті германиялық 
бизнесмендермен өткен кездесудің нәтижелері ту-
ралы әңгімеледі. Онда Қазақстан-Германия қарым-
қатынастарын экономиканың түрлі салалары бойынша 
ілгерілету жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді.

Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Владимир Путинмен 
болған кездесудің маңыздылығына тоқталды.

– Ресей мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас 
ең жоғары деңгейде. Байқоңырға қатысты бағдарламаны 
бірлесе іске асыру жөнінде уағдаластық. Сонымен қатар, 
Өзбекстанға мұнай құбырын салу жоспарланып отыр. 
Сол үшін тиісті жұмыс атқарылуы керек,– деді Қазақстан 
Президенті.

Мемлекет басшысы келіссөздер барысында Еура-
зия көлік дәлізін дамытуға байланысты Қазақстанның 
көлік-транзит әлеуетін одан әрі пайдалану мәселесі де 
талқыланғанын атап өтті.

ЖҰмысШы тоП Жаңа 
Жобаны ҚолдаЙды
Жақында Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы На-

зарбаев қазақ тілінің латын қарпіне негізделген бірыңғай 
стандартының жаңа жобасы ұсынылғаны белгілі. Осыған 
орай облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемовтің 
төрағалығымен жұмысшы топтың отырысы өтті. Басқосуда 
латын әліпбиінің жаңа жобасы талқыланды.

Жаңа әліпби жасау үндестік заңынан тұратын тіліміздің 
жағдайын қалпына келтіру мен дыбыстық жүйесін реттеуге 
өз септігін тигізеді. Сонымен қатар, тілдің қолданыс аясын 
арттыру мен ғылыми-техникалық прогреске икемді етуге 
де әсері мол. Сондықтан әліпби ауыстыру – уақытты қажет 
ететін мәселе болғанымен, берері көп бастама. Осыған орай  
облыс та құрылған арнайы жұмысшы топ тіл заңдылықтарына 
сай келетін жаңа жобаға қолдау білдіріп отыр. Себебі, жаңа 
нұсқа біздің бір дыбыс – бір таңба жүйесіне, графикалық 
санамызға сай келуде. Филология ғылымдарының док-
торы Жеңіс Сәдуақасұлы ішінара кезігетін мәселелерге 
қарамастан, жаңа нұсқаның тиімді екенін айтады.

– Жаңа нұсқаның басты ерекшелігі қазақтың 28 төл ды-
бысы толық қамтылып, бір-бір таңбамен белгіленген. Бұл 
дұрыс, шатасушылықтан сақтайды. Жалпы, жаңа әліпбиді 
жасау оңай жұмыс емес. Ол арнайы бекітілгеннен кейін 
емле ережелері жасалып, кезең-кезеңімен жүзеге асырыла-
ды. Сондықтан, тіл дамуына бағытталған осындай шаралар 
белсенді жүргізілуі қажет, – деді ғалым.

Жиын барысында ғалым дыбысты таңбалаудағы 
ерекшеліктер мен апострофтарды белгілеуге байланы-
сты пікірлерімен бөлісті. Сонымен бірге, қазақтың төл ды-
быстарымен қатар беріліп жүрген кірме сөздерде кезігетін 
кірме дыбыстар мәселесін қайта қарау қажет екенін атап 
өтті. Олардың тиімділігі мен қазақ тілінің дыбыстық 
ерекшеліктеріне әсерін саралай отырып шешім қабылдауды 
ұсынды.

Жұмысшы топ жаңа жобаны қолдай отырып, өз ойларын 
ортаға салды. Филология ғылымдарының кандидаты Аман 
Абасилов дыбыстарды таңбалаудағы бірізділікті сақтау 
мәселесіне тоқталды.

– Жаңа нұсқада  латын графикасындағы 26 таңба толық 
игерілген. Қазақ тілінің өзіне ғана тән дыбыстар апо-
строфтармен берілген. Бұл неміс, түрік, әзербайжан өзбек 
тілдерінде бар үлгі. Сондай-ақ, қазақ тілінде «А» мен «Ә», 
«О» мен «Ө» болып қосарлана бірге жүретін егіз дыбы-
стар бар. Осыларды апострофпен белгілеуді бірізді ету ке-
рек. Мысалы «Ы» мен «І»-ге қатысты осы мәселені айта ке-
туге болады. Біз тілдік заңдылықты қолдан жасап алып, со-
нан соң тілді сол заңдылыққа бейімдеуге тырыспауымыз 
қажет. Егер таңбалаудағы бірізділікті сақтап, апострофпен 
беруді жүйелендірсек, үйренуге де, үйретуге де жеңіл бола-
ды, – деді ғалым. 

Жазу – аса жауапты іс. Өйткені жазу дұрыс қабылданбаса, 
ол тұтастай тілді өзгертіп жібереді. Жаңа әліпби жасау заман 
талабынан туындаған мәселе екенін атап өткен жұмысшы топ 
төрағасы Руслан Рүстемов ұсынылған 7-8 мәселенің  тиісті 
жұмысшы топқа жолданылатынын жеткізді. Ғалымдар жаңа 
әліпбидің тілдің ішкі заңдылықтарын реттеуге де, қолданыс 
аясын кеңейтуге де тиімді екенін айтуда. Жұмысшы топ от-
ырысынан соң ғалымдар БАҚ өкілдеріне арнайы брифинг 
өткізіп, қазақ тілінің латын қарпіне негізделген бірыңғай 
стандарты жобасының артықшылықтары мен ерекшеліктері 
жөнінде айтып берді.

 Мәди ҚҰРМАНӘЛІ.

Шиелі ауданы биылғы егін жинау науқанын аса 
ұйымшылдықпен қыс қа мерзімде аяқтады. Өткен жылы 
облыс чемпионы атанған озат аудан еңбеккерлері қазан 
айының 10-на 13352 гектар күрішті орып, бастырып 
үлгерді. Оның әр гектарынан аудан бойынша орта ша 
59,2 центнерден өнім жиналса, аудандағы ірі шаруа -
шылықтардың орта өнімі мұнан да жоғары. Мә се лен, 
егін орағын тиімді тәсіл бойынша ұйымдастыра біл ген 
«Ақмая» шаруа қожалығы 71 центнерден орта өнім алып, 
көш басына көтерілсе, олармен үзеңгі қағыса еңбек еткен 
«Төңкеріс» және «Бидайкөл» шаруа қожа лықтары өз 
қарауындағы күріш дақы лынан орташа 68-70 центнерден 
өнім алып, мерейлерін үстем етіп келеді. 

Ауыл шаруашылығы мен өнер кәсібі қатар өрістеген 
Шиелі ауданы өткен жылы ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
қарсаңында да ерен еңбек үлгісін көрсетіп, дала академигі, 
екі мәрте Еңбек Ері Ыбырай Жақаевтың 125 жылдық 
мерейтойына лайықты тарту жасаса, биылғы еңбек 
көрсеткіші Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зар  баевтың «Қазақстанның үшін ші жаңғыруы: жаһандық 
бәсе кеге қа білеттілік» атты халыққа Жол дауы на нақты 
іспен жауап беру болып табылады. 

– Біз Елбасының өміршең бағдар ламаларын орындау 
барысында жүйелі жұмыстар атқарып келеміз. Саяси әрі 
экономикалық маңызы бар бастамалар аудан халқының 
тарапынан қолдау табуда. Жергілікті тұрғындардың 
ауызбірлігін одан әрі нығайтып, бере келі еңбек етуін 
қамтамасыз етуге қол жеткіздік. Бұл аудандағы барлық 
салаларда айқын көрініс тапты. Оның ішінде атакәсіп 
– ауыл шаруашылығы өз деңгейінен биіктеді. Бұл 
орайда облыс басшысының диқан қауымына деген ерен 
қамқорлығы өз нәтижесін берді деп ойлаймын. Биылғы 
жылы «Алтын күз» мерекесі аясында ел қазынасына 
өлшеусіз үлес қосқан ғалым, жерлесіміз Шахмардан 
Есеновтің 90 жылдығын жоғары дәрежеде атап өтеміз. 
Мереке қарсаңындағы ұйымдастыру жұмыстары жоғары 

қарқында жүргізілуде, – дейді Шиелі ауданының әкімі 
Қайратбек Сәрсенбаев. 

Күздің берекесі ауа райының осы мезгілдегі 
қолайлығына да қатысты екендігі белгілі. Міне, алтын 
күздің арай күні өз шуағын төгілдіре шашып, алты ай жаз 
бойы дала алқабында маңдай терін төккен еңбеккерлердің 
ниетіне қолдау танытқандай. Осы мүмкіндікті тиімді 
пайдаланған шиеліліктер 1285 гектар көкөніс, 1050 гектар 
картоп, 1993 гектар бақша дақылдарын да ысырапсыз 
жинап үлгерді. Сонымен бірге аудан еңбеккерлері 107 
мың тонна құнарлы мал азығын дайындаса, оның 41 мың 
тоннасы жоңышқа шөбі. 

Ел ырзығын егіс алқабынан іздеген ағайынның 
несібесі лайым азаймасын дейміз. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі ауданы. 

берекелі кҮЗдің берері мол

ЕЛТАЙДЫҢ ЕГІНЖАЙЫНДА

АБЫРОЙ 
ТӨРІНДЕГІ 
АЗАМАТ

Бұл бос сөз емес. Нақты атқарылған жұмыстың 
жемісі. Шындығында кейінгі кезеңде Қазалы ауданында  
тындырылған толымды тірліктер аз емес. Соның арқасында 
көркі көз тойдыратын елді мекендердің қатары ұлғая түсуде. 
Осындай көріністі би әрі батыр Басықара бабаның есімімен 
аталатын ауылдан анық байқауға болады. Ағымдағы жылы 
Басықара бабаның дүниеге келгеніне 260 жыл толмақшы. 
Мерейтой аясында ауылды абаттандыруға  аудандық бюд-
жеттен 121,8 млн теңге қаржы бөлінген болатын. Бұл 
қаржыға  ауылдың бас қақпасы жаңаланып, кіреберістегі 
618 метр жерге жарықшамдар қойылды. Қазіргі таңда ауыл 
орталығынан «Басықара баба» атындағы аллея салынуда. 
Аллеяға бабамыздың бюсті қойылмақшы. Оған қоса орталық 
алаң, жастар мен балалардың ойын алаңының құрылыстары 

жүргізілуде. Сондай-ақ  Қадірбай Есенов пенҮрмәш Түктібаев 
атындағы  көшелер асфальттанды. 

Кеңес Одағының батыры Үрмәш Түктібаевтың 100 
жылдығына орай батыр баба  есімін иеленген ауылды абат-
тандыру жұмыстарына да бюджеттен  қаржы қаралған - ды. 
Оның ішінде  абаттандыруға  аудандық бюджеттен 63 млн 
теңге,  ауылдағы алты көшеге жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
облыстық, аудандық бюджеттерден 76 млн теңге бөлінді. 
Нақты кезеңде ауыл орталығынан «Тағзым» және «Жас тар» 
алаңы құрылысы жүруде. Жаңадан бой көтерген «Тағзым» 
алаңына Үрмәш батырдың бюсті орнату көзделуде. Сонымен 
қатар, ауылдық клубтың айналасы қоршалып, орталықтағы 
әлденеше  көшеге жөндеу жасалуда.

Ағымдағы жылы  Қазалы қаласының атауына да 150 жыл 

толатыны көпшілікке мәлім. Осы тұрғыда қаладағы абаттан-
дыру жұмыстарына бюджеттен 434,3 млн теңге бөлінгенін 
атап кетсек. Бүгінге дейін қала көшелерінің қиылыстарына  
бағдаршамдар,   көшелерге түнгі жарықшамдар орнатыл-
ды. «Жастар» алаңының құрылысы қарқынды жүргізілуде. 
Алдағы уақытта «Ардагерлер» алаңы абаттандырылып,  
қаланың 150 жылдығына арналған монумент орнатылады. 
Оған қоса №18 жасөспірімдер спорт мектебінің ғимараты 
мен спорт алаңын абаттандыру,  орталық көшелерге жаяу 
жүргіншілер жолын салу қолға алынуда. Сондай-ақ бес  көше 
орташа жөнделіп, бес көшеге қиыршық тас төселіп жатқанын 
айта кетсек. 

Жұмабек ТАБыНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

АуЫЛДАр АЖАрЫ АЙшЫқТЫ
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брифинг

«ҚазаҚстанның киелі жерлері» латын әліпбиіне көшу – заман талабы

Ұлы Дала төсінде халқымыздың сан ғасырлардан бері 
қастер тұтып келе жатқан киелі орындары жетерлік. Мемле-
кет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында «Біз халықтың санасына одан да маңыздырақ – 
жалпыұлттық қасиетті орындар ұғымын сіңіруіміз керек. Ол 
үшін «Қазақстаның қасиетті рухани құндылықтары» неме-
се «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы ке-
рек. Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті 
жерлері болады, оны сол халықтың әрбір азаматы біледі. Бұл – 
рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі» деген болатын. 

Жақында Қазақстанның киелі жерлерінің картасы жаса-
лып, оған 100 макросакральды орын туралы мәліметтер енді. 
Жүздіктің ішінде Сыр бойындағы Сығанақ, Жанкент, Шірік Ра-
бат, Жент қалашықтары, Қорқыт ата ескерткіш кешені, Оқшы 
ата, Төлегетай-Қылышты ата, Қорасан ата кесенелері, Бегім ана 
мұнарасы және Христос спаситель шіркеуі бар. 

Біз туған жеріміздегі киелі орындар туралы мақалалар топ-
тамасын Қызылорда қаласындағы ХІХ ғасырдың соңында 
салынған Христос Спаситель шіркеуі туралы деректермен 
жалғастырамыз.  

Аталған шіркеу республикалық маңызы бар тарих және мәдениет 
ескерткіштер қатарында. 1855 жылдары Перовск қаласында христи-
ан дінін уағыздаушылар көбейіп, елеулі рөл атқарды. 1855 жылдын 13 
қазанында жылжымалы шіркеу ашылады. Онын негізін салушы поп 
Л.Гороховский болды. Ал қала христиандары үшін алғашқы тұрақты 
шіркеу 1863 жылдан пайда болған. 

Христос спаситель шіркеуі 1868 жылы болған қатты жауын-
нан құлап қалған. Сол жылы күйдірілген кірпіштен салынып, төбесі 
жабылған шіркеудің жаңа үйі пайдалануға берілді. 1890 жылы 
шіркеудің жаңа ғимараты салына бастайды да, 1896 жылы пайдалануға 
беріледі. Шіркеуде 250 -300 адам еркін мінәжат ете алады.

Бүгінде шіркеу – христиан дінін ұстаушылардың бас қосатын 
орны.  Шіркеу ғимараты екі бөліктен – мінәжат етуге арналған залдан 
және кіреберістен тұрады. Негізгі көлемі крестті-куполды, кресттің 
соң дары тең, кресттің кіруші бұрыштарында қосымша бөлмелер бар. 
Бұл крест тәрізді кеңістік биік (екі шырақты), орта кресті екі бөлікке 
бөлінген. Сегіз қырлы барабанда тұрған жарты циркульді аркалы сегіз 
тар терезе ойықтарымен кесілген. Крест жеңдері қасбеттерге сәйкес 
пішінді жасайтын жарты циркульді көрініске ие күмбезшелермен 
жабылған. Осы бөлшектердің үстіңгі жағында жартылай дөңгелек 
доғалармен жабылған жоғары пропорциялы үш бөлікті терезе-
лер жасалған. Төменгі деңгейдегі қапталдық қасбеттерге қосымша 
кіреберіс ойықтары бар. Мінәжат ету залының есігі батыс жақтан 
жасалған. Бұл екі шырақтық, сегіз қырлы күмбез асты барабанындағы 
күмбезбен тәжделген. Күмбез негізгі күмбезге ұқсас, бірақ көлемі 
кішірек. Бірінші деңгейде кіреберіс бөлігі, екіншіде күмбез асты бара-
банында орналасқан үш тереземен жарықталатын хорлар орналасқан. 
Ішкі кеңістік жиектік жолақпен екі деңгейге бөлінеді. Шіркеу кең 
тараған жобаның баламасы. Осыған ұқсас шіркеулер Астраханда және 
Ташкентте бар.

М.МЕРЕЙ.

ҒАСЫРЛАРДЫҢ КУӘСІ 
ЕСКІ ШІРКЕУ

ТӨРТ ӨЛШЕМГЕ САЙ БОЛСА
Елбасы латын әліпбиіне көшуді ұсынғанымен, бұл істе 

асықпай, байыппен өзге елдердің тәжірибесін зерттей отырып 
әрекет етуді тапсырған болатын. Біз осы бағытта ойдағыдай 
қадам жасаудамыз. 

Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының маман-
дары соңғы он бес жыл бойы тиянақты зерттеу жүргізіп, өз 
нұсқаларын ұсынуда. Бұл бағытта тіл мамандарының айтатын 
көптеген пікірлері бар деп ойлаймын. Ең маңыздысы, қазақ 
тілінің ішіндегі қазаққа ғана тән бірқатар дыбыстар бар. Оған 
байланысты ел ішіндегі пікір де әр алуан. Осы іспен тікелей 
айналысып жүрген мамандарымыз өз жобаларын тағы да 
пысықтап, толықтырып, соңғы нұсқасын ұсынуы тиіс. 

Қалай десек те, өз заманында айтылғанымен, Ахмет 
Байтұрсыновтың әліпбиге қатысты мынадай қанатты сөзі 
әлі де өз маңызын жойған жоқ. Ол ұлттық әліпбидің ерекше 
төрт өлшемін тізген. Оның біріншісі жеңіл әрі тілге орамды 
болуы керек десе, екінші өлшемі деп таңбаның аздығы мен 
жазуға икемділігін атап өткен. Сол сияқты жазу процесінде 
ықшамдылығы мен ыңғайлылығы үшінші өлшем ретінде 
көрсетілсе, төртіншісінде үйренуге оңай болуы тиіс деп 
түйінде ген. Өз басым осы өлшемге сай әліпби нұсқасын 
таңдай тындығымызға сенемін. 

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ, 
ҚР Парламенті Сенатының депутаты.

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» мақаласында латын әліпбиіне көшу мәселесі 
қозғалғаннан бері қазақ қоғамында латын әліпбиі қандай бо-
луы тиіс, оның қазіргі қолданыстағы әліпбиден артықшылығы 
нендей болмақ, арнайы топтың дайындаған нұсқаларының 
бір-бірінен не айырмашылығы бар – бұл жөнінде баспасөз 
беттерінде, әлеуметтік желілерде қызу талқылануда. 

Әрбір азамат әліпбиге байланысты ойларын, ұсыныс, 
пікірлерін ашық айтып жатыр. Елбасының өзі де латын 
әліпбиінің соңғы таныстырылымында алфавитті ел болып 
талқыға салған жалғыз қазақ халқы екенін атап өтті. Бұл – 
ұлттық сананың жаңғыруы, елдігіміздің  танылуы. Қазіргі 
таңда әлемнің 80 пайызы латын жазуын игерген. Олай бол-
са, латын әліпбиіне өту атаның қаны, ананың сүтімен 
дарыған тіліміздің мәртебесін көтеру, оны дамыту, түркі 
халықтарын бір-бірімен жақындастыру, рухани байланыс 
жасау, ақпараттық кеңістікке шығу дегенді білдіреді. Латын 
қарпіне көшу арқылы біз халқымыздың өткен тарихын, көне 
жәдігерлерімізді тауып, оқып, зерттеуге мүмкіндік аламыз. 

Латын әліпбиіне өту – өркениетке өтудің жолы. 
А.Байтұрсынұлы салған жолды жалғастыру, оның 26 (28) 
қағидатын өміршең ету бүгінгі ұрпақ еншісіне тиесілі болған 
екен. Тіл тазалығын, тіл әуезділігін сақтауда ең алдымен, 
әліпбидің тиімді нұсқасын таңдай білуіміз қажет. Елбасы ла-
тын қарпіне көшу күрделі үдеріс, сондай-ақ оның мақсаты 
тілімізді дамыту және оны әлемдік ақпараттық кеңістікке 
шығару үшін жағдай жасау екенін атап өтті. Латын қарпіне 
көшу, әрине, аз күннің шаруасы емес. 

Алфавит ауыстыруда кездесетін түрлі қиындықтардың 
алдын ала отырып атқарылатын жұмыстар күрделілігіне 
қарай кезең-кезеңімен іске асырылуы тиіс. Сондықтан да ла-
тын әліпбиіне көшу мәселесіне үрке қараудың қажеті жоқ. 
Керісінше осы үрдісті мейлінше тез қолдау керек. Қазіргі 
таңдағы үш тілді меңгеріп жатқан жас буынға латын әліпбиін 
меңгеру еш қиындық туғызбайды. Өйткені латын тілі – ком-
пьютердің тілі. Тіпті, ұялы байланыс құралы арқылы хабарла-
маны латын тілінде жазатындар көп. 

Латын қарпіне өту – болашақ үшін маңызды шешім. Ла-
тын әліпбиіне көшу, оны қолдау – халықтың болашағы үшін 
жасалып отырған тарихи қадам. «Бір дыбыс – бір таңба» 
ыңғайындағы аkоrdа.kz сайтында жарияланған латын графи-
касына негізделген жаңа әліпбиде қазақ тілінің төл дыбыста-
ры (ә, ғ, ң, қ, ұ, ө) апострофтармен берілген. Осы нұсқа тіл 
заңдылықтарына сәйкес келеді. Тілдің ұлттық сипаты айқын 
танылады. 

Әрине, ұсынылған жоба әлі де болса толықтырылады де-
ген үміттемін. Тілші ғалымдардың пікіріне сүйенсек, апостроф 
қою қиындыққа соғуы мүмкін. Дегенмен, компьютер тілін 
меңгерген мамандар бұл проблеманың да шешімін табады де-
ген ойдамын. Сондықтан да мен осы нұсқаны қолдайтынымды 
айтқым келеді.

Гүлзира ОРАЛОВА,
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың аға оқытушысы, 

филология ғылымдарының кандидаты.

БОЛАШАҚ ҮШІН 
МАҢЫЗДЫ ШЕШІМ

Мемлекет басшысының бастама-
сымен елімізде мемлекеттік тілді ре-
фор малау саясаты қолға алынғаны 
бел гілі. Атап айтқанда, қазақ тілінің 
 латын әліпбиіне негізделген алғашқы 
жобасы осыған дейін ҚР Парламенті 
Мәжілісінде кеңінен талқыланып, 
ғалымдардың, депутаттардың пікірлері 
сарапталған болатын. Сонымен бірге, 
саяси маңызды мәселеге қалың бұқара 
үн қосып, ақпарат құралдары арқылы 
ой, пікірлерін ортаға салды. Осы-
лайша алғашқы жобаның артық-кемі 
айқындалып, қоғамдық көзқарас назарға 

алынды. Нәтижесінде, латын қарпіндегі 
әліпбидің жаңа жобасы таныстырылды.

Дәлірек айтсақ, Қазақстан 
Президенті  мемлекеттік тілді  латын 
қарпі не көшіру жөніндегі  жұмыс тобы-
ның мүшелерімен кездесті. Жиында Ел-
басы мемлекеттік тілді реформалау ру-
хани жаңғыру бағдарламасы аясындағы 
маңызды мәселелердің бірі екенін атап 
өтіп, сондықтан бұл мәселе әрдайым 
өз бақылауында болатынын айтты. Бұл 
орайда жаңа әліпби жобасын  білім беру 
жүйесіне енгізу үшін мұғалімдер мен 
әдістемелік базаны әзірлеу қажеттігін ай-

тып, Үкіметке жобаны жүзеге асырудың 
жоспарын дайындауды тапсырды. 

Жалпы алғанда, бұл бастама елі-
міз дің рухани жаңғыру бағытындағы 
ең басты саяси маңызды қадам болмақ. 
Себебі, жаңа әліпбиді қолдану аясын-
да болашақ ұрпақ жаһандық ақпарат 
кеңістігінде ғылыми технологияның 
жаңа мүмкіндігін жан-жақты игеретін 
болады. 

Ләйла ШӨМЕНОВА,
Т.Жүргенов атындағы 

№123 мектеп-лицейінің  директоры.
Жалағаш ауданы.

Латын қарпіне негізделген әліпбиге көшу мәселесі 
көптен айтылып жүр. Жаңа әліпбидің жобасын жасау 
 туралы Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында нақты тапсырмалар жүктелді. Жақында ұсыныл-
ған жоба көпшіліктің ойынан шықты. Алдыңғы ұсынылған 
әліпби жобасында диграфпен берілген дыбыстар бар болатын. 

Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың респуб-
ликалық координациялық-әдістемелік орталығының дирек-
торы, филология ғылымдарының докторы Ербол Тілешов 
ұсынған қазақ әліпбиінің жаңа нұсқасында төл белгілерді 
сақтауға барынша көңіл бөлінген. Қазіргі таңда қоғамда қызу 
талқыға түсіп жатқан бұл жобаны қолдаймын. Өйткені ла-
тын әліпбиіне көшу, ең алдымен, жаңғырудың бастауы деп 
білемін. 

Студент кезімде 1929-1940 жылдар аралығында  латын 
әліпбиімен шыққан мерзімді басылымдарды оқып, публицис-
тикалық мақалаларды талдағанбыз. Латын әліпбиі мен мек-
тептен таныс болғандықтан қазақ тіліндегі газет, журнал 
мақалаларын оқу еш қиын болған жоқ. Латын әліпбиіне 
негізделген ана тіліміздегі мәтіндерді оқудың маңызын сол 
кезде сезінгенмін. Ең бастысы, тіл әуезділігі мен тазалығы 
сақталған.

Жуырда ұсынылған әліпби жобасына байланысты тіл 
білімі саласындағы бірнеше ғалымның пікірімен таныстым. 
Әсіресе, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 
ғалымы, филология ғылымдарының докторы, профессор 
Ә.Жүнісбектің пікірін қолдаймын. Ғалымның айтуынша, еш 
кемшілігі жоқ әліпби еш жерде болмайды. «Кез келген әліпбидің 
арнайы ережемен, арнайы түсініктемемен жетілдіріліп отыра-
тын тұстары болады. Әліпбидің қиыншылығы ертең мәтінге 
барған уақытта, мамандарды дайындағанда, оқу құралдарын, 
оқулық жазғанда, таныстырғанда белгілі болады», – дейді ол. 
Әрине, бұл әліпбидің қателігі болса да қабылдау керек деген 
сөз емес. Алайда ұсынылған жобаға әрбір азамат сергек қарап, 
пікір, ұсынысын айтқаны абзал. 

Латын әліпбиіне көшу, ең алдымен, тілдің қолданылу ая-
сын кеңейту деген сөз. Оған қоса, тілдің тазалығын, әуезділігін 
сақтау. Сондықтан заман көшіне ілесе отырып, жаңалықтың 
жаршысы болуға асығу керек.

Гүлмира ӘШІРБЕКОВА,
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың аға оқытушысы, 

филология ғылымдарының кандидаты.

әЛЕМДІк ӨРкЕНиЕТкЕ жАҚЫНДАТАДЫ

жАҢҒЫРУДЫҢ БАСТАУЫ

Жылу маусымы жақын дағанда, көмір тап-
шы лығына қатысты мәселе де күн тәр тібіне 
шығады. Кеше өңірлік коммуникациялар қыз-
метінде өткен брифингте облыстық  энергети-
ка және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы басшысының мін детін атқарушы 
Р.Нұр ма ған бетов пен Қызылорда қаласы әкімінің 
орынбасары Н.Мақсұтов осы тақырыптар 
төңіре гіндегі журналистер  сауалдарына жауап 
берді.  
Алдағы жылу беру маусымына дайындық бары-

сын сөз еткен хабарламашылар барлық әлеуметтік 
нысандардың жауапты науқанға сақадай сай екенін 
мәлімдеді. Бекітілген кестеге сәйкес жөндеу жұмыстары 
өз мерзімінде орындалды. Әлеуметтік нысандарға 50 
мың тонна қатты отын қажет болса, оның 34 мың тон-
насы жеткізілді. Сұйық отынға қажеттілік 26 мың тонна 
болса, оның 70 пайызы әзір. 

Облыс халқына шамамен 190 мың тонна қатты 
отын керек. «Қазақстан темір жолы» АҚ мәліметіне 
қарағанда, бүгінде көмір үздіксіз жеткізілуде. 

Көмірдің жетіспеушілігіне қатысты мәселе – жыл 
сайын орын алатын табиғи құбылыс. Себебі, күн суыта 
салысымен тұрғындар бір уақытта қыстық отын қорын 
түгел сатып алуға асығады. Көмір отын қоймаларына 
жеткенше біршама уақыт өтеді. Қазір «ҚТЖ» АҚ-мен 
көмірді уақытында жеткізу, қосымша вагондар қосу, 
рәсімдеу процедураларын жеделдету бағытында жұмыс 
жүргізілуде.

Жаз бойы отын қоймаларында көмір жеткілікті бол-
ды. Бірақ тұрғындар жаңадан келген көмірден сатып 
алуды ойлап, бұл дайындыққа жылу маусымының ал-
дында ғана кіріскендіктен, келген көмір келгендей са-
тылып кетуде. 

«ҚТЖ» мәліметі бойынша облыс аумағына  күн-
делікті  20-30 вагон көмір келіп жатыр. Көмір ең алды-
мен келісім-шарты барларға кезек күттірмей жеткізіледі. 
Теміржол тасымалы, жеке кәсіпкерлердің қоятын 
үстемесін қосқанда көмір бағасын нарық белгілеуде. 
Көмір бағасы мемлекеттік реттелетін өнім қатарына 
жатпайды. Дегенмен  бағаның шектен тыс көтерілмеуі 
бақылауға алынған. 

Қазір оңтүстік аудандарда және Қызылорда қала-
сында көмір бағасы  12-15 мың теңге, ал солтүстік ау-
дандарда 15-16 мың теңге аралағында. 

Жылу маусымы кестеге сәйкес басталады. Алды-
мен әлеу меттік нысандарға жылу беріледі. Ізінше 
тұрғын үй лер қосылады. Қазір тұрғын үйлер дің жылу-
ды қабылдауға әзір лігі тексерілуде. Ал, орталық көше-
лердегі су жүйесін күрделі жөн деу жұмыстары жақын 
күндері аяқ талады. 

Гүлжазира ЖАЛғАСОВА. 

көмірмен қамтамасыз ету 
тұрақты бақылауда

«Өрт – тілсіз жау» деп тегін айтылмаса 
керек. Жылу маусымы басталған уақытта өрт 
оқиғасы орын алып жатады. Осы ретте өңір-
лік ком муникациялар орталығында ТЖД Өрт 
қауіпсіздігі саласындағы бақылау және про-
филактикалық қызмет басқармасының бас-
шысы Руслан Қайрақбаев пен Қызылорда 
қаласы ТЖ басқармасының бастығы Ербол 
Әлішеров журналистерге арнап брифинг өткізді. 
Онда өрт оқиғасының алдын алу шараларымен 
және осы бағытта атқарылып жатқан жұмыс-
тарды кеңінен айтып берді.
Облыста биылғы жылы есепті кезең бойынша 389 

өрт оқиғасы тіркелген. Бұл көрсеткіш өткен жылмен 
салыстырғанда 13 пайызға артқан. Сонымен бірге өрт 
оқиғасынан 3 адам қаза тапса, оның бірі бала. 9 адам 
жарақат алған. 2016-2017 жылдардың жылыту маусымы 
кезінде облыс бойынша түтінге және табиғи газбен 
уланудың 22 фактісі орын алды. Оқиғадан 63 адам зардап 
шегіп, емхана көмегіне жүгінген. Өкініштісі, 2 адам 
табиғи ғазға уланып, қаза тапқан. Брифинг барысында 
сала мамандарының айтуынша, өрт оқиғасының 
алдын алу мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар 
жүйелі екенін жеткізді. Қазіргі кезде жылу беру 
маусымы болғандықтан жұмыс күшейтілген. Осы ретте 
тұрғындар арасында түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, 
әр аптаның демалыс күндері «Өрт қауіпсіздігі күні» 
болып белгіленген. 

Жиында сөз алған Қызылорда қаласы ТЖ 
басқармасының бастығы Ербол Әлішеров өрт 
шығуының басты себептерін талдап берді. Мәселен, өрт 
оқиғасының орын алу фактісінің 70-80 пайызы тұрғын 
үйлерде тіркеледі екен. Себебі ауылдық жерлер мен  
қаланың шет аймақтары пеш жағатын болғандықтан, 
тұрғындардың басым бөлігі қысқа қамданып үлгере 
алмайтынын атады. Сонымен бірге облыстың ауа райы 

құбылмалы болғандықтан, яғни күннің күрт жылып 
кетуінен пеш тартпай улы көмір қышқыл газы бөлініп, 
адамдар зардап шегеді екен. Өрт шығудың жалғыз 
себебі бұл емес. Электр сымдарының тұйықталуы да 
өрт шығуына себепші болады. Үйден шығып бара 
жатқанда электр қуат көздерін ажыратуды ұмыт 
қалдырып жатамыз. Салдарынан өрт шығу оқиғасы 
орын алады. Соңғы уақыттары авто көліктің өртенуі 
де жиілеген. Биылғы жылы қалада орын алған 171 
өрт оқиғасының 40-ы автокөліктің өртенуі болған 
екен. Ал, ТЖД Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау 
және профилактикалық қызмет басқармасының 
бастығы Руслан Қайрақ баев облыс аумағынан шалғай 
орналасқан елді мекендерді өрттен қорғау мақсатында 
27 өрт сөндіру бекетін құру жоспарланып жатқанын 
айтты. Арал ауданында 6 автокөлікке арналған типтік 
өрт депосы кешені құрылысы аяқталуға жақын. Мұндай 
жұмыстар өзге аудандарда да жүргізілу үшін жоспарға 
алынып отыр екен.  

Өрттің шығу салдарын болдырмас үшін қауіпсіздік 
шараларын әрбір тұрғын жадынан шығармағаны абзал. 
Сақтансаң сақтайды.

Сара  АДАЙБАЕВА.

өрт қауіПсіздіГіне арналҒан 
Жұмыстар кҮШеЙтілді

Өңірлік 
 коммуникациялар 

орталығында 
облыстық жұмыспен 

қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік 
бағдарламалар 

басқармасының 
басшысы Мұрат 

 Ергешбаев 
ағымдағы жылдың 9 
айында атқарылған 

жұмыстарды баян-
дап берді. 

Брифинг барысында М.Ергешбаев 
биылғы жылы 10997 жаңа жұмыс 
орны құрылғанын, жыл басынан бас-
тап басқармаға 22543 адам хабарла-
сып, оның 10767-сі тұрақты жұмысқа 
орналасқанын айтты.

Облыста «2017-2021 жылдарға 
арналған нәтижелі жұмыспен қамту 
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» 
бағдарламасының жүзеге асырылуына 
4,1 млрд теңге бөлінген. Бағдарламаға 
23 мыңнан астам адам қамтылған. Соны-
мен бірге бағдарламаның 3 бағыты бар. 
Бірінші бағыты бойынша бағдарламаға 
қатысушыларды техникалық және 
кәсіптік біліммен, қысқа мерзімді кәсіп-
тік оқумен қамтамасыз ету бойынша оқу 
курсы жүргізіледі. Оқу курсына 2000-
нан астам жұмыссыз және өз бетінше 
жұмыспен қамтылғандар жолданған. 
Осы орайда айта кетерлігі, Қызылорда 
облысы  республикада бірінші болып 
тұрақты жұмыспен қам тамасыз ету 
мүмкіндіктерін кеңейту  және бизне-
спен өзара қарым-қатынасты нығайту 
мақсатында жұмыстар атқа рылып, ол 
жүйелі іске асуда. Екінші бағытында 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту  бойынша 
бағдарламаға қатысушыларды «Бас-
тау Бизнес» жобасы арқылы кә сіп -
керлік негіздеріне оқытуға 937 адам 
белгіленген. Осының  аясында «Ауыл-

шаруашылық қаржылай 
қолдау қоры» АҚ және 
«Агронесие корпора-
циясы» АҚ арқылы 
ауылдық жердегі 401 
адамға шағын несие 
берілді. Сонымен бiрге 
қосымша 222 жаңа 
жұмыс орны құрылды. 
Үшінші бағыты ха-
лықты жұмыспен қам-
туға жәрдемдесу ар қылы 
еңбек нарығын дамыту 

және еңбек ресурстарының ұтқырлығын 
арттыру болады. 

Ал, «Өрлеу»  пилоттық жобасы 2015 
жылдан бастап Қызылорда қаласы мен 
аудандарында енгізілді. 

Үстіміздегі жылдың 9  айында 613 
отбасымен әлеуметтік келісім шарт 
жасалды. Бұл өткен жылмен салыс-
тырғанда 3 есеге артық. Жоба аясында 
715 еңбекке жарамды жұмыссыз азамат-
ты жұмыспен қамтудың белсенді ша-
ралары жүргізіліп, нәтижесінде 58 пай-
ызы тұрақты жұмысқа орналасқан. Ке-
лер жылдан бастап жаңа форматтағы 
«Атаулы әлеуметтік көмек» енгізіледі. 
Сондай-ақ, облыс бойынша 29 мың-
нан астам мүмкіндігі шектеулі жан 
бар. Мүгедектердің жеке оңалту 
бағдарламаларының  орындалуына об-
лыс тық бюджеттен тиісті қаржы қара-
лып, 12 мыңға жуық жеке оңалту 
бағдарламалары жүзеге асқан. Айта 
кетерлігі, мұндай жандарға арналған 
қалада – 4, аудандарда 14 инватакси 
қыз мет көрсетеді. Мүмкіндігі шектеулі 
жандарды жұмыспен қамту да оң жолға 
қойылған.

Жалпы, аталған басқарманың ал-
дағы уақытта атқарар істері ауқымды.

С.ҚОРғАНБАЙҚЫзЫ.

Өңірлік коммуникациялар 
қызметінде облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы басшы-
сының орынбасары Азамат Дос-
жанов аймақтағы жанар-жағар-
май бағасына қатысты бри-
финг өткізді. Оның айтуынша, 
қазір бағаның шекті мөлшерден 
асып кетпеуі қатаң қадағалануда 
және жанар-жағармай саудасына 
қатысты мониторинг күнделікті 
жүргізіледі.
– 13 қазандағы мәліметке сәйкес, об-

лыста АИ-92 маркалы бензинінің орта-
ша бағасы – 151,5 теңге, АИ-80 – 89 
теңге, дизель отыны 147,5 теңгені құрап 
отыр. Сонымен қатар облыс аумағында 
барлығы 135 жанармай бекеті жұмыс 
істеуде. Бағаны бақылау мақсатында 
басқарма қызметкерлері осы бекеттерді 
аралайды. Мұнай өнімдерін бөлшек 
 сау дада сататын компания басшылары-
на бензин бағасының себепсіз өсуіне 
және жасанды тапшылыққа жол бер-
меу қажеттілігі түсіндіріледі, – деді 
А.Досжанов.

Сондай-ақ, жиында жанармай қала 
бойынша орналасқан “Синойл”, “Гели-
ос”, “ҚазМұнайГаз өнімдері”, “БаттОйл-
Трейд” секілді май құю бекеттерінде 
еркін сатылымда екені айтылды. Егер 
тұрғындар кәсіпкерлер тарапынан 
жасалған бензин тапшылығының куәсі 
болса, “Facebook” әлеуметтік желісіндегі 
“Open Qyzylorda” парақшасына мәлімет 
жіберуіне мүмкіндік бар. Тиісті шара 
қабылдау мақсатында хабарламалар 
уәкі летті органға жолданып отырады. 

М.СНАДИН, 
Н.НҰРЖАУБАЙ (сурет).

ЖҮЙелі Жұмыс 
берекеГе бастаЙды

ЖанармаЙ таПШылыҒы 
бОлмаЙды

ОҚУ-жАТТЫҒУ 
жиЫНЫ ӨТТІ
12-13 қазан күндері Қызылордада «Жамбыл 

облысындағы жойқын жер сілкінісі салдарынан 
туындаған төтенше жағдайларды жою кезіндегі 
іс-қимылдарға басқару органдары мен азаматтық 
қорғау күштерін дайындау» тақырыбында «Жер-
2017» республикалық командалық-штабтық оқу-
жаттығу жиыны өтті. 
Шара аясында облыстық төтенше жағдайлар депар-

таментінің бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік қызмет 
басқармасының жедел кезекшісіне жер сілкінісі қаупі 
туралы «Апат-999» шартты белгісі берілді. Жергілікті 
атқарушы органның жедел тобы Жамбыл облыстық 
төтенше жағдайлар департаментімен бірге тиісті шара-
ларды нақтылады. Қызылорда теміржол стансасының 
жүк тиеу алаңында төтенше жағдайлардың зардаптарын 
жоюға қатысатын авариялық-құтқару құрамаларының 
саптық қарауы өткізілді. Техникаларды теміржол көлі-
гіне тиеу мәселесі пысықталды. Одан кейін төтенше 
жағдайлардың зардаптарын жою үшін облыстан қаты-
сатын авариялық-құтқару құрамаларының саптық қарауы 
Астана даңғылында ұйымдастырылды. 

Осы екі кезең бойынша өткізілген оқу-жаттығуға 
барлығы 308 адам, 70 техника, 25 құрылым қатысып, 
дайындықтарын көрсетті.

Айгүл НҰРМАНОВА, 
облыстық ТЖД мемлекеттік тіл және 

ақпарат тобының  бас маманы.
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Рас, алғашында азаматтың бой-
ында үмітінен гөрі күдігі басым бол-
ды. Өйткені жұмсаған қаражатының 
пайдасынан шығыны көп, егілген 
егіннің 20-30 пайызы ысырап бо-
латын. Оның басты себебі, ауыл 
шаруашылығы техникалары түгелдей 
ескі,  тыңайтқыштар тапшы, күріш 
диірмендерінің қуаты әлсіз, со-
нымен бірге, білікті мамандар да 

жеткіліксіз болды. Осы тұста ол 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның қолдауын 
пайдаланып, лизинг арқылы 
замандық техникалар сатып алып, 
оларды меңгеретін мамандарды өз 
қаражаты есебінен дайындады. Шы-
нын айту керек, жаңа техникалардың 
күшімен  жұмыстың сапасы 
айтарлықтай оң өзгеріске бағыт алды.  
Нәтижесінде, ісі ілгері басқан «Таң 
ЛТД»  ЖШС  аз уақыттан кейін-ақ 
ауылдастарының сенімін иеленді. 
Кәсіпке шындап бет бұрған азамат 
жылдан жылға егіс көлемін артты-
рып, сапалы өнім алу мақсатында 
күріштің жаңа сорттарын өндіруді 
қолға алды. Кеңес одағы кезінде тек 
«Кубань» күрішін тұтынып келген 
тұрғындар, енді  «Лидер», «Янтарь», 
«Титан», «Фаворит» деп аталатын са-
пасы жоғары өнімді ас-ауқатына пай-
далана бастады. Сондай-ақ, жыл сай-
ын көктемгі егіске қажетті  тұқым 
күрішті қымбат  бағасына сырт-
тан сатып алатын шаруашылық 
төрағасы, бүгінде серіктестік жаны-
нан тұқым шаруашылығын ашып 
қойды. «Агрохолдинг-Байқоңыр» 
ЖШС арқылы Ресейден жылына бес 
мың тонна сапалы күріш тұқымын 
әкеліп, оны жерсіндіріп, аудандағы 

шаруашылықтарды тұрақты 
қамтамасыз етіп отыр. Сондай-
ақ, Мемлекет басшысының 

ауыл шаруашылығы саласында ко-
оперативтер құру бастамасының 
негізінде «Табыс» атты кооператив 
құрып, мұнда ауыл тұрғындарының 
ірі-қара малдарын біріктіріп, асыл-
дандыру бағытында жұмыстарды 
қолға алды.

Иә, алғашқыда  елу-алпыс адам-
ды еңбекпен қамтып, «Таң ЛТД» 
ЖШС-мен жұмысын бастаған 

кәсіпкер жігіт одан бері «Егінші», 
«Таң ШҚ», «Манақ баба» деп ата-
латын шаруашылық құрылымдарын 
ашып, жұмысын жолға қойды. 
Қазіргі таңда онда үш жүзден аса 
адам тұрақты еңбек етеді. Аталған 
шаруашықтарда биыл жалпы көлемі 
3 300 гектар күріш егіліп, орташа 
60 центнерден өнім алынуда. Инве-
стор И.Шағыртаев қарамағындағы 
жұмысшылардың  еңбек ақыларымен 
уақытылы есептесіп,  жұмыс 
нәтижесіне орай  жоғары сыйақылар 
тағайындап, еңбекті бағалаудың 
өзіндік дәстүрін енгізген. Уақыт 
ағымына қарай, келешекте ауыл 
шаруашылығын әртараптандыру 

мақсатында көкөніс, бақша өнімдерін 
егіп, мал азығын  дайындауды  қолға 
алмақшы. Себебі, аймағымызда бұл 
өнім түрлеріне сұраныс  жоғары екені 
белгілі.

«Ауылына қарап, азаматын 
таны» деген, Имамзада ағамыз 
ауылдағы «Боздақтар» ескерткішін 
қайта жаңғыртып, айналасын жа-
сыл желекпен көмкерді. Ауылға 

кіреберіс көшені абаттандырып, 
ағаштар егіп, эстетикалық үйлесімге 
сай қоршаулар орнатты. Ауыл 
орталығындағы жүзжылдық тарихы 
бар Әбжәли ишан мешітіне күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізіп, мешіт 
имамының еңбекақысын төлеуді 
де тұрақты өз міндетіне алған. 
Ауылдағы №118 орта мектептің ша-
тырын өз қаражаты есебінен жөндеп 
берді. Ауыл орталығынан дүкен, 
шаштараз сияқты қоғамдық қызмет 
көрсету орындарын ашты. Сондай-
ақ ол мемлекетпен жекеменшік 
әріптестік аясында ауыл орталығынан 
типтік жобаға сәйкес 120 орындық 
балабақша ашып, жасөспірімдерге ар-

нап спорт кешенін салуды қолға алды. 
Таяу күндерде бұл жұмыстардың да 
игілігін ел көретін болады. 

Иә, бір кездері берекесі  қашқан 
тірлікті қайта қалпына келтіріп, екі 
қолға бір жұмыс таба алмай, еңсесі  
түскен еңбекшілерді бірік тіріп, 
игерусіз қалған егістікке иелік ет-
кен азаматқа  ауыл ақсақалдары да 
дән риза. Игілікті істің нәтижесінде, 
аталған  серік тестіктің көмегімен 
ауыл іргесіндегі каналдар қазылып, 
ауылдың аяқсу мәселесі де түбегейлі 
шешімін тапқан. Бүгінде тұрғындар 
ауласына бақша дақылдарын егіп, 
өз-өздерін көкөніс өнімдерімен 
қамтамасыз етуге қалыптасқан. 

Иә, «Талапты ерге бақ қонар» деп 
атамыз қазақ айтпақшы, ауылының 
тұрмысын түзеп, тірлігін жолға 
қойған азаматтың еңбегін ауыл-
дастары да аса жоғары бағалады. 
Соның айғағы болар,  халықтың  
қалтқысыз сенімін иеленген Имам-
зада Шағыртаев облыстық мәслихат 
депутаты болып сайланды. Демек ел 
алдындағы жауапкершілік жүгі де 
еселеп артты. Ауқымды міндеттерді 
алға  қойған азамат бүгінде елдің 
ертеңіне бағытталған  еңселі істердің 
басында жүр.

Елбасы  өзінің дәстүрлі халыққа  
Жолдауында қандай дәрежедегі 
тұлға болсын, ең әуелі қарапайым 
еңбектің  дәмін татуы қажет екенін 
алға тартты. Осы орайда келешек-
те жастарымызға бірінші кезек-
те кәсіптік білім беру мемлекеттің 
маңызды міндетінің бірі саналаты-
нын атап көрсетті. Сонымен бірге, 
өмір талабына сай Еңбек қоғамына 
бейімделудің маңыздылығын алға 
тартты. Ендеше елдік мүддені орын-
дауда  адал еңбектің алғашқы орын-
да тұратынына қарапайым өмірден 
алынған  осындай нақты дәлелдер 
арқылы көз жеткіземіз.                 

Туған жерін түлеткен  инвестор 
Имамзада Шағыртаев Елбасының 
Жарлығымен «Ерен еңбегі үшін» 
медалін иеленді. Бұл жоғары марапат  
оның ерекше азаматтық ұстанымы 
мен  елге еткен еңбегіне берілген әділ 
баға деп білеміз.

    
Ғазиза ӘБІЛДА. 

Жаңақорған ауданында «Агробизнес-2020» 
бағдарламасын мемлекеттік қолдау  бағытында 
бірқатар жұмыстар атқарылуда. Қазіргі уақытта 
егін егу, қайта өңдеу және мал шаруашылығымен 
айналысатын  46 ауыл шаруашылығы өндірістік 
кооперативі құрылды. Соның ішінде 9 коопе-
ратив – 266 жеке отбасылық тұлға мал шаруа-
шылығымен, яғни, ет, сүт өндіру бағытында жұмыс 
жасауда. Ауылдық округтерде жеке қосалқы 
шаруашылықтардың мүмкіншілігіне қарай, олар-
ды ауыл шаруашылығы кооперативтеріне біріктіру 
негізінде жұмыстар жүргізіліп жатыр.    

Мұның алғашқысы ретінде аудандағы әрбір 
ауылдың әлеуетін зерделеу жұмыстарының жүйелі 
жүргізілгенін айтқан жөн. Осы тұрғыда тиянақты 
жұмыс атқарған  мамандар тобы Қожакент 
ауылдық округіне тоқталды. Мемлекеттік  «50 
ауыл» бағдарламасы аясында пилоттық жоба 
таңдалып, аталған бағдарлама арқылы осы елді 
мекендегі 65 жеке отбасылық шаруашылық 
мүшесінің 59 мүшесі «Миялы» ауыл шаруашылығы 
кооперативіне біріктірілді. Оларға  172,9 млн теңге 
несиеге 617 бас мүйізді ірі қара, 110 бас жылқы 
малы алынып, бордақылау жұмыстары айлар бойы 

тоқтаусыз жүргізілді. Сонымен қатар, 1 модульді 
мал сою пунктін алу бағытында бүгінгі күнге 
тиісті құжаттарын әзірлеуде. Бұл туралы ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметовтің 
облысқа келген іссапары кезінде ұсыныс айтылып, 
қолдау тапты.  

Ауыл шаруашылығы кооперациясын дамы-
ту барысындағы екінші қолға алынған жұмыс – 
Аққорған ауылдық округіне қарасты «Сәдір-Ата» 
ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің 24 
мүшесі 46,1 млн теңге несие алып, мал бордақылау 
бағытында жұмыс жасауда.  Ұжым мүшелерінің 
жеке қосалқы тұлғалардан құрылғанын ескерсек, 
мұнда да өзара бәсекелестік артатыны сөзсіз. Бұл 
соңында мал бордақылау жұмысының сапалы да 
пайдалы боларына негіз екені анық. 

Сөз арасында Жаңақорған кентіне қарасты 
«Нұрлы-Жол бірлестігі» жеке қосалқы тұлғалардан 
құрылған ауыл шаруашылығы өндірістік 
кооперативі туралы да айта кеткен жөн. Оның 26 
мүшесі 82 млн теңге несие алып, мал бордақылау 
бағытында жұмыс жасауда.

Аудан орталығына жақын орналасқан Өзгент 
ауылдық округінде де осы тарапта оңды нәтижелер 

өріс алуы тиіс. Атап айтқанда, «Ақбұлақ-Б» жеке 
қосалқы тұлғалардан құрылған ауыл шаруашылығы 
өндірістік кооперативінің 22 мүшесі бірігіп, сүт 
өндіру бағытында  жұмыс жүргізуге бет алды. 
Олардың тиісті құжаттары дайындалып,  әзірлігі 
басталды. Сонымен қатар, 1 сүт қабылдау це-
хын ашу бағытында да жұмыстар жүргізілуде. 
Жаңақорған ауданының жаңашыл әкімі Ғалым 
Әміреевтің бағыт беруімен Келінтөбе, Сүттіқұдық, 
Қожамберді, Бесарық ауылдық округтерінде 
іріленген кооперативтер құрылып, олардың 
құрамына жеке отбасылық тұлғалар тартылды. 
Ондағы шаруашылықтар да аталған бағытта өз 
істерін ашып, одан әрі өрістететін болады. Қазіргі 
кезде несие алуға қажетті құжаттары сарапталу 
үстінде. 

Иә, уақыт көрсетіп отыр, қазіргі нарықтың та-
лабы ауыл шаруашылығы кооперативтерін дамы-
ту ар қы лы ауыл адамдарына жұмыс тауып берумен 
қатар, олар дың әлеуметтік жағдайларын жақсарту. 
Бұл мәселе Жаңа қорған ауданында оңтайлы 
көтеріліп отыр деуге болады. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы.

Әлем жылдам өзгеріп жатыр. Тіпті, осыдан біршама уақыт бұрын үйреншікті болған құбылысқа қазіргі 
көзқарас басқаша. Соның бірі Елбасының деңгейінде көтеріліп отырған цифрлы экономикаға қатысты 
көзқарас болып табылады.

Жуырда Еуразиялық экономикалық одақтың 2025 жылға дейінгі цифрлы күн тәртібі одаққа 
мүше-мемлекеттердің экономикасын трансформациялайтыны атап көрсетілді. Қолданысқа цифрлы 
технологияның енгізілуі шекаралық шектеулерді жойып, одақты экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
тұрғыдан түлетеді. Сонымен қатар аймақтық және жаһандық бәсекелестіктің бәсін қыздыруға мүмкіндік 
береді. Еуразия экономикалық комиссиясы мен Дүниежүзілік банк өкілдері елордада өткен халықаралық 
форумда осындай пікір білдірді. 

Былтырдан бері Еуразиялық экономикалық одақтың 2025 жылға дейінгі цифрлы күн тәртібінің 
тиімділігі зерттелді. Іс барысында әлемдік тәжірибе назарға алынып, одаққа мүше мемлекеттердің 
қолданыстағы ұлттық цифрлы бастамалары ой елегінен өткізілді. Нәтижесінде одаққа мүше мемлекеттер-
ге біріздендірілген, жалпыға ортақ цифрлы күн тәртібі қажет деген байлам жасалды. 

Цифрлы күн тәртібі деген не? Бұл  2016 жылдың 26 желтоқсанында одаққа мүше мемлекеттердің 
президенттері қол қойған стратегиялық құжат. Онда одаққа мүше мемлекеттердің 2025 жылға дейінгі 
цифрлық жаңғыруы, интеграциясы және ынтымақтастығы ерекше назарға алынған. ЕАЭО-ның цифрлы 
күн тәртібі экономиканы технологиялық үрдіске көшіру мен инновацияны ілгерілетуді, жаңа индустрия 
мен нарық қалыптастыруды, сондай-ақ интеграциялық байланыстың тамырын тереңдетіп, оған мүше 
мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруды көздейді. Цифрлы күн тәртібі жүзеге сәтті асырылған 
жағдайда 2025 жылға қарай ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің ішкі жалпы өнімі шамамен 11 пайызға өседі. 
Жаһандық нарыққа шығу жеңілдеп, экономикалық тәуекел азаяды. 

Алдағы уақытта Қазақстанның одақ аясында цифрлы күн тәртібі таныстырылады. Беларусьта 
президенттің жарлығы әзірленуде. Қырғызстанның цифрлы күн тәртібі талқыланып жатыр, ал Армения 
бағдарламаны іске қосты.  

Ең маңыздысы, ұлттық үкіметтердің цифрлы күн тәртібі бір-біріне қарама-қайшы келмеуі керек. Бұған 
жол берілсе, одаққа мүше-мемлекеттердің арасында жаңа кедергілер пайда болады. Ал Дүниежүзілік 
банктің Орталық Азия бойынша өңірлік директоры Лилия Бурунчук бүгінгі таңда әлем цифрлық 
революцияға куә болып отырғанын алға тартты. «Қазіргі кезде дәстүрлі экономика баяу, цифрлы эконо-
мика жылдам дамып жатыр. Таяу болашақта экономиканы цифрландыру әлемдік экономиканың көрінісін 
түбегейлі өзгертеді және 2025 жылға қарай ішкі жалпы өнімнің үштен бір бөлігін құрайтын болады», – 
деді Лилия Бурунчук. «Цифрлы Қазақстан» шарасының шеңберінде ҚР Ақпарат және коммуникациялар 
министрі Дәурен Абаев пікір білдірді. Ол Қазақстанда цифрландыруды дамыту үшін кешенді қадамдар 
іске асырылып жатқанын тілге тиек етті. «ЕАЭО аясындағы цифрлы күн тәртібі Қазақстанға пайда әкелуі 
керек. Біз осы ұстанымды темірқазық тұтамыз. Біз цифрлы күн тәртібі Қазақстанның цифрлы кеңістігін 
тежегенін қаламаймыз. Бұл өте маңызды мәселе. Біз ЕАЭО-ға мүше-мемлекеттердің цифрландырылуы 
әртүрлі деңгейде екенін ұмытпауға тиіспіз, – деді Дәурен Абаев бұл орайда. 

Жуырда Президент Нұрсұлтан Назарбаев «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы бойын-
ша Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаевты қабылдаған болатын. Ол Мемлекет басшы-
сына бағдарламаның жобасы талқы таразысына салынып, 4 басым бағыт белгіленгенін баяндаған еді. Өз 
кезегінде Президент барлық министрліктер мен мемлекеттік мекемелер және өңірлер бір-бірімен тығыз 
байланыста болып, нәтижелі жұмыс атқаруы тиіс екенін алға тартып, министрге нақты тапсырма берген 
болатын. Бұл туралы Елбасы: «Ресейде, мысалы, бұл мәселелермен қазір Алексей Кудрин мырза айналы-
сып жатқанын білемін. Оның мәлімдеуінше, Ресейді цифрландыру 2024 жылға қарай жалпы ішкі өнімге 
қосымша 5-7 триллион рубль өсім бере алады екен. Осы мақсатта олар осы іске 1,5 триллион рубль салу-
ды жоспарлауда. Ал біздің бағдарламаны әзірлеушілер одан қандай пайда табуды жоспарлауда?» – деп, 
маңызды мәселені біршама пысықтай түсті.

Осыған байланысты Премьер-министр Астана, Алматы, 
Шымкент, Ақтөбе қалаларындағы «smart city» жобасын өзге 

өңірлерге үлгі етуге міндеттеді. 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Цифрлы 

Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын таныстыру барысын-
да айтылған мәліметтерді ескеріп, еліміздің экономика-
сын дамыту үшін цифрлы технологияларды қарқынды 

енгізудің маңыздылығына тоқталды. «Біз тәуелсіздік 
жылдар ішінде әлемнің бәсекеге қабілетті 50 

елінің қатарына қосылдық. Қазір дамыған озық 
30 елдің қатарына ену міндеті тұр. Ол 
Қазақстаннан жаңа инновациялық дамуды 
және жедел технологиялық жаңғыруды 
талап етеді. Сондықтан мен осы жылдың 

басында Қазақстан халқына арнаған Жол-
дауымда Үшінші жаңғыру жөнінде жарияла-

дым. Оның негізі цифрландыру болып табы-
лады», деді Президент. 

Елбасы цифрландыру кәсіпорындар мен 
жалпы еліміздің бәсекеге қабілеттілігін, сондай-ақ 

халықтың өмір сүру сапасын арттыру үшін қажет екенін 
ерекше атап өтті. Президент сондай-ақ, цифрлы экономи-

ка үшін алдымен халықтың техникалық сауаттылығын көтеру қажеттігін айтты. Себебі, цифрлы эко-
номиканы дамыту үшін халықтың техникалық жағынан сауатты болуы өте маңызды. Бұл тұрғыда осы 
салаға қатысты адамдардың дағдысын жетілдіру керек. «Көпшілік біз енгізбекші болып отырған техноло-
гияларды пайдалануды білмейді, оларға соны үйрету қажет. Смартфонды қалай пайдалану керектігін де 
үйреткен абзал. Сондықтан бізде атқаратын жұмыс көп және оны неғұрлым жиі айтып, насихаттауымыз 
керек», деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

«Қазақстандықтардың математика мен физикадан мүмкіндіктері жоғары екендігін жиі айтады, оған 
дәлел көптеген отандастарымыздың халықаралық олимпиадаларда жеңіске жетуі», деді Президент бұл 
орайда. Мемлекет басшысы одан әрі өкілетті органдар мен кәсіпорындар тарапынан ерекше мән беруді 
қажет ететін цифрландырудың жекелеген бағыттарына назар аудартты. 

Үкімет басшысының мәліметінше, бүгінде Қазақстанның 77 пайыз ересек тұрғындары базалық циф-
рлы сауаттылықты игерген және интернетке қол жеткізіп отыр. Бұл көрсеткіш алдағы уақытта арта түспек. 
Мемлекеттің барлық өңірлерін интернетпен қамтамасыз ету цифрлы экономиканың көптеген секторларын 
үдемелі дамытуға жағдай жасайды. Олардың ішінде ең маңыздылардың бірі ретінде қашықтықтан білім 
беру, телемедицина, медицинадағы жасанды интеллект, электронды сауда бағыттары ескерілген. Соңғы 
мәліметтер бойынша соңғы 10 жылда Қытайда электронды сауда көлемі 100 есеге артты. Атап айтқанда, 
елде интернетпен толықтай қамтудың нәтижесінде үкіметке осы қызметтік секторлардың әлеуетін кеңінен 
ашуға мүмкіндік берді.

Жуырда Мәскеуде өткен кеңесте Елбасы жиында қабылданған Еуразиялық экономикалық одақтың 
цифрлық күн тәртібін іске асырудың негізгі бағыттарының маңызды екенін айтты. Сонымен қатар, 
Қазақстан Президенті 2018 жылы одаққа мүше елдердің экономикасын цифрландыру жөнінде Жоғары 
Еуразиялық экономикалық кеңестің арнаулы кездесуін өткізуді ұсынды. 

Сонымен Қазақстан дамудың жаңа дәуіріне қадам басты. Бұл әлемдік өркениеттің, өрге басудың жаңа 
кезеңі болып табылады. 

Дайындаған: Ж.ӘЛМАХАН.

Республика соттарында «100 нақты қадам 
– баршаға арналған қазіргі заманғы мем-
лекет» Ұлт жоспары аясында қылмыстық 
процесті реформалау және құқық қорғау 
қызметін жетілдірудің өзге де аспектілері 
бойынша бірқатар жұмыстар жүргізіліп жа-
тыр. 
Жалпы алғанда реформа қылмыстық процестегі 

адам құқығын қорғауды нығайту, тараптардың 
жарыспалылығын арттыру, соттық бақылауды 
кеңейту, сондай-ақ тергеу органдары, прокуратура 
мен соттың арасында құзыреттілікті нақты бөліп, 
оның қайталануын болдырмауға бағытталған. 
Қазіргі уақытта қылмыстық процесті жаңғырту 
және құқық қорғау қызметінің өзге де аспектілерін 
жетілдіру жөніндегі мәселелер бойынша Заң жо-
басы дайындалып, түзетулер жеті негізгі түйінді 
бағыттарды көздеп отыр.

Біріншісі – қылмыс жасағаны үшін ұсталған 
азаматты тергеу судьясына жеткізу мерзімдерін 
қысқарту. Қазақстанда азаматтарды сот санкци-
ясынсыз ұстау мерзімін 72 сағаттан 48 сағатқа 
дейін қысқарту жоспарланып отыр. Ал кәмелетке 
толмағандарды 24 сағаттан артық ұстауға болмай-
ды.

Алайда, жобада нақты келісілген айрықша 
алты жағдайларда соттың санкциясынсыз 72 
сағатқа дейін ұстау рұқсат етіледі. Атап айтқанда, 
аса ауыр, террористік немесе экстремистік, жап-
пай тәртіпсіздік, қылмыстық топтың құрамында 
жасалған қылмыс, есірткі құралдар, психотроптық 
заттар, прекурсорлар мен олардың аналогтарының 
заңсыз айналымына байланысты, сондай-ақ, адам 
өліміне әкеп соққан қасақана қылмыспен байла-
нысты ауыр қылмыстарды жасады деп айыпталған 
күдіктілерді ұстауға рұқсат етіледі. Сонымен бірге, 
алыс болуына немесе тиісті жол қатынасының бол-
мауына байланысты, сондай-ақ, төтенше жағдайда 
адамды тергеу судьясына уақытылы жеткізуді 
қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаған жағдайда 
тұтқындауға болады.

Екінші – электронды қылмыстық іске кіріспе. 
Қылмыстық процестік кодексіне қылмыстық сот 
ісін электронды форматта жүргізуге мүмкіндік 

беретін  өзгертулерді енгізу көзделген. Электрон-
ды қылмыстық іс – бұл цифрлық ақпаратты – қыл-
мыстық істің материалдарын сақтау үшін қарас-
тырылған, қағаз нұсқасын толық ауыстыратын, 
жоғары қауіпсіздік деңгейдегі ақпараттық жүйе. 

Үшінші – сот бақылауын одан әрі кеңейту. Бұл 
процессуалдық іс-қимылдарды жасырын тергеу 
әрекеттері қоса алғанда санкция түрінде жасала-
ды. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу санкци-
ясы, жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу мерзімін 
ұзарту, оған қатысты жасырын тергеу іс-әрекеттері 
жүргізілген туралы сол адамды хабардар ету проку-
ратурадан соттарға беріледі. Оның ішінде, прокура-
турадан сотқа санкциялау бойынша кепілді қолдану 
функциялары, мәжбүрлеп куәландыру, үлгілерді 
алу ұсынылады. Заң шығарушымен түзетулер 
қабылдау кезінде қылмыстық тергеу жүргізуші ор-
ган сотқа эксгумация және жақындауға тыйым салу 
санкция туралы тікелей өтініш  бере алады. 

Осындай өтініштерді соттармен қарау мер-
зімі жобамен үш тәуліктен 24 сағатқа дейін 
қысқартылады.

Төртінші – азаматтардың құқықтарын қорғау 
деңгейін арттыру. Бірінші кезекте кәсіпкерлік 
қызмет саласындағы қылмыстардың, олар бой-
ынша қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы 
қолданылмайтын негіздерінің тізімі кеңейтілді. 

Бесінші – құқық қорғау органдарымен тергелетін 
оқиғаның шегінен шығатын дәлелдемелерді жи-
нау практикасы жоққа шығарылады. Дәлелдеу тек, 
олар бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амал-
дары ҚІЖК-нің 23-тарауында көзделген тәртіппен 
басталып қойған қылмыстық құқық бұзушылықтар 
бойынша ғана жүргізіле алады. 

Алтыншы – процестің жарыспалылығын арт-
тыру үшін адвокаттарға тергеу судьясына, жасы-
рын тергеу әрекеттерін жүргізуді алмағанда, тер-
геу әрекеттерін жүргізу туралы өтінішпен тікелей 
жүгінуге өкілеттілік беріледі. Жоба қорғаушыға 
қорғауындағы азаматқа күзетпен ұстау түріндегі 
бұлтартпау шарасын санкциялау туралы мәселені 
қарау кезінде мемлекеттік органдар және қоғамдық 
бірлестіктермен анықтамаларды, мінездемелерді 
жә не өзге де құжаттарды ұсыну мерзімдерін екі тәу-

лікке дейін қысқартуды көздейді. Сонымен бірге, 
күдікті және қорғаушы қылмыстық іс материал-
дарымен танысуы аяқталғаннан кейін міндетті 
түрде қылмыстық іске қоса тігілетін қосымша 
дә лел демелер және өзге де ақпаратты ұсынуға 
құқылы. 

Жетіншіден, қылмыстық теріс қылықтар бой-
ынша өндіріс, бұйрықтық өндіріс енгізу арқылы 
онша ауыр емес айқын және елеусіз қылмыстар 
бойынша өндіріс оңайлатылады.

Қолданыстағы Қылмыстық-процестік кодек-
сте де қылмыстық үрдісті жеңілдететін өндірістер, 
яғни, айыпты мойындап, дәлелдемелер дауланбаған 
жағдайда, процестік келісімнің қолданылуы 
көзделген. Жетінші бағыт бойынша осы үрдіс 
жанданбақ. Мұндай өндіріс сот отырысын өткізуді, 
дәлелдемелерді тура сот мәжілісінде зерттеуді 
қажет етпейді. Судья жинақталған құжаттарға 
сүйеніп, үкімді тараптардың қатысуынсыз бұйрық 
түрінде шығарады. 

Мұндай жаңашылдықтар қылмыстық процесті 
жеңілдетуге және сапасын арттыруға бағытталған.

Қылмыстық-процестік заңнаманы заман тала-
бына сай жетілдіру уақыт талабы. Өйткені заң елдегі 
құқықтық түйткілдерді шешуге, азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауға пәрменді 
болуы керек. 

Қамбар НҰРЫШЕВ,
облыстық сот төрағасы.
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ЦИФРЛЫ ЭКОНОМИКА
БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ
АРТТЫРУДЫ КӨЗДЕЙДІ

АБЫРОЙ ТӨРІНДЕГІ 
АЗАМАТ

кооператив көкжиегі

ІРГЕЛІ ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ ІСІ ДЕ ІРІ

КӨЛІК ҚОЗҒАЛЫСЫ АРТТЫ
Өңір экономикасының күре тамырына айнала бастаған «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» көлік дәлізі 

пайдалануға берілгелі мұндағы көлік қозғалысы 5 есеге артты. Мәселен, халықаралық көлік дәлізі 
салынғанға дейін мұндағы небәрі екі мыңға жетпейтін көлік қозғалысы жүрсе, қазір алты мыңнан асып 
жығылады. Бұл жоба арқылы Қытайдан Еуропаға баратын жол 40 күннен 10 күнге дейін қысқарды. Де-
мек, бір елден екінші елге қатынап, тауар тасымалдап жүрген жүргізушілер үшін де жолдың шарапа-
ты мол. 

Жуырда автомагистраль бойында жол маңы сервисі кешенді нысандарын іске асыру туралы 
баспасөз туры болды. 

«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізінің Қазақстанның 5 облысының аумағынан 
өтетін қашықтығы 2787 шақырымды құрайды. Біздің облыс аумағындағы қашықтық – 812 шақырым. 

Қазіргі таңда облыс аумағынан «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» автомагистралінің бойында жол 
маңы сервисі нысандарын салу үшін 41 орын айқындалған. Оның ішінде 16 жол сервисі нысаны 
пайдалануға берілген. 

– Жол бойындағы кешендер А, В, С, Д санаттары бойынша бөлінеді. Соның ішінде А санаты-
на жататын кешен – екеу, олар Арал және Жаңақорған аудандарында. Ал, В санатындағы 8 кешен 
бар. Шаған ауылындағы «Керуен» кешені осы санатқа жатады. Мұнда қонақ үй, дәмхана, дүкен, 
медициналық жәрдем көрсету пункті, автокөлік жуу пункті, тұрақ және техникалық байқау станция-
сы бар. Кешен екі жыл бұрын пайдалануға берілді, – деді «ҚазАвтоЖол» ҰҚ» АҚ ҚОФ бөлім басшы-
сы Нұрбол Абызбаев. 

Евгений Шляхтов 18 жыл еңбек өтілі бар жүк көлік жүргізушісі. Ол бұрын Ақтөбеден Алматыға 
жету үшін апталап уақытын жоғалтатын. 

– Қазір жолдың сапасы жақсы. Жол бойындағы кешенде демалып, тамақтанамыз. Тек санын әлде 
де көбейту керек, – деді ол.

Алдымыздағы жылы Д санаты бойынша 5 жанармай құю станциясының құрылысы жоспарлануда. 
Олар Арал, Қармақшы, Жаңақорған, Шиелі аудандарында және Қызылорда қаласынан бой көтермек.

Шынар БЕКБАН.
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Бейсенбі күні Қызылордада энер-
гиямен жабдықтаушы ұйымдардың 
маңызды мәселелеріне арналған респуб
ликалық конференция өтті.
Оған бірқатар облыстан және Алматы, Ас-

та   на қалаларынан сала өкілдері қатысты. Кон-
фе   рен цияны Қа зақстан электро энергетикалық 
қа уым   дастығы директорлар кеңесінің, 
энергия  мен жабдықтаушы ұйымдар пробле-
малары жө ніндегі қауым дастық комитетінің 
төрағасы Жомарт Көшербаев жүргізіп отыр-
ды. Жиында алдымен сөйлеген «KEGOK» 
АҚ жүйелік қызмет департаментінің директо-
ры Жәнібек Қуанышбаев бірыңғай энергетика 
жүйесінің 2017-2018 жыл дардың күз бен қыс 
мезгілдеріндегі ахуалына тоқталды.

Осы жыл қорытындысымен болжам бойын-
ша елімізде сағатына 102 млрд кВт көлемінде 
электр энергиясы өндірілуі тиіс. Бұл өткен 
жылғыдан 80 млрд-қа немесе 8,4 пайыз артық. 
Тұтыну көлемі Қазақстанның барлық аймағында 
жоғарылауы мүмкін. Электр жүйелерін күз-
қыс айларына дайындау үшін «KEGOK» АҚ 
107 электр тарату желісін, 79 қосалқы станция 
жабдығын жөндеуді жоспарлап отыр.

Конференцияда еліміздің әр түкпірінен 
келген электр энергиясымен жабдықтаушы 
ұйымдардың басшылары тәжірибе алмасып, 
келелі мәселелерді талқылады.

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ӨЗАРА ТАЛҚЫЛАДЫҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ
ӨЗГЕ ДЕ АСПЕКТІЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ
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Жаңақорған шағын аудан болса да бұл жерден елге белгілі 
көптеген азаматтар, оқымыстылар шықты. Солардың бірі – 
біздің кейіпкеріміз. Ел жаққа біраз уақыт бара алмай қалса 
сағынып, жеткенше асығып тұрады. Өйткені әркімнің 
балалық бал дәурені өткен туған жері өзіне ыстық. 

АрбАкеш болуды
АрмАндАғАн бАлА

– Былай қарағанда бұл жерде соншалықты кісі 
қызығарлықтай ештеңе де жоқ, тек 1919 жылы Ре сейден 
келген дәрігер Мас ляков ашқан санаторий бұл жер дің атын 
алысқа шығарып тұр. Соның өзінде белгісіз бір тыл сым 
күш бізді сол жаққа қарай тартады да тұрады, – деп баста-
ды әңгімесін Сұлтан аға. – Сартай Дәушеев деген кісінің от-
басында тудым. Әкемнің шын есімі – Қыдырбай. Анасы 
төркініне қыдырып барғанда туылған. Жүзі ақсары болған 
соң анасы Сары тайым, Сары ботам деп еркелетіп жүріп, 
Сартай атанып кеткен. Әкем ұжым шарда жұ мыс шы болды. 
Арбакеш, нау байхана меңгерушісі болып түрлі жұмыстар 
істеді. Анам Әсел үй шаруасымен айна лысты. Анамның 
мінезі жұмсақ, ба ла ларға қатты дауыс көтермей тін жан еді. 
Әкемнің де мінезі жайлы болды. Балаларға қол кө терген кісі 
емес. Бірақ Шәймерден деген кенже інім еркелеу болды, 
соған ескер туді көп жасайтын. Оның өзінде «Әй, Шәймерден, 
саған қашанғы айтам» десе, ол да тып-тыныш бола қалатын. 
Әкем бізді қас-қабағымен-ақ тәртіпке түсіріп алатын. Ана-
мыз «Балалар, мы надай затты мына жерге қойдым, тимеңдер. 
Үйге қонақ келсе дас тар қанға қоямыз» деп отыратын. Бөтен 
халықтарда тәуір затын алдымен өзі жейді. Біздің қазақ 
тамағының дәмдісін, сүбелісін қонаққа сақтайды. Халқы-
мыздың қонақжайлы лығын біл діретін бір қасиет – осы. Ана-
мыз көп құрсақ көтерді, бірақ Кеңесбек, Сәрсен, Абай қайтыс 
боп кетті. Қазір Сафина, Тұр сынбай үшеуіміз ғана аман быз. 
Олар Жаңақорғанда тұрады. 

Сұлтан ағаның кішкентай кезінде Мәди деген кісі көшеден 
арбасының үстінде түрегеп тұрып, шауып өтіп кететін. Аттың 
соңы нан қарап тұрып «Өскенде дәл осындай арбакеш бола-
мын» деп армандайтын. Мектепке алғаш рет нағашысы Ба-
бахан алып барды. Баланың тегін сұ раған ұстазға нағашысы 
«Әке сінің аты – Сартай, тегі Сартаев болады» дейді. Әйтпесе 
бауыр ларының бәрі Дәушеев, Алияров тар. Мектепке 
барғанда тарих пәні қатты қызықтырды. Тарихшы болам деп 
қиял қанатына берілді. Ел, жер көргісі келді. Кеңес Одағы 
прокурату расының маңыз ды істер жөнін дегі тергеушісі Лев 
Шейниннің «Записки следо вателя» деген кітабынан «Пио-
нерская газета» басылымына үзінділер шығып тұратын бол-
ды. Соны оқыған сайын осы саланың қыр-сыры, құпиялары 
өзіне тарта берді. Оң-солын тани бастаған кезі ғой, сол сәттен 
бастап заңгер боламын деп алдына үлкен мақсат қойды.

– Бұзық балалардың қата рына жатқан жоқпын, қайта бұ-
зықтық жасауға бейім балаларды басуға тырысатынмын. 
Сабақты кішкен тайымнан жақсы оқы дым, – деп жалғады 
әңгімесін Сұл тан аға. – Бала күніміздегі ең қызық ойы нның 
бірі – бөшкенің сыртындағы сақинасын алып, ұзын сымте мір-
дің басын қайы рып, сол сақинаны дөңгелетіп бір-бірімізбен 
жары сатынбыз. Кім сақинаны құлат пай көшенің аяғына дейін 
алып барса, сол жеңген болып есеп телетін. Ла каш деген ойын 
болатын. Ұзы нырақ ағашты алып, екі жағын жіңішкертіп жо-
нады. Соны екінші ағашпен ұрып алысқа жіберу керек. Кім 
алысқа жібе реді, сол жеңген болып шығады. Бір күні әкемнің 
інісі болып ке летін Қали ағам лакаш ойнайтын ағашты жо-
нып жат қанда мен бір жақтан қалбалақтап кеп қалып, 
пышақ бетіме тиіп қан-жоса болғанмын. Қали ағам «Сұлтан-
ды өлтіріп қойдым» деп қорқып, сасқанынан үйден қа шып 
кетеді. Осы күнге дейін сол бір оқиға ойыма түссе, көңілім 
босап кетеді. Ағамды ауылда ғылардың бәрі жабылып үш күн 
іздейді. Біреулерден «Қырықкепе деген жерде жалғыз бала 
жүреді» деген хабар тиеді. Ол ауылдан 8-9 шақырым жер 
болатын. Іздеу шілер барса, Қали ағам сол жерде жүр екен. 
Жаздыгүні болатын, үш күн бойы шөп-шалам, тағы басқа 
бірдеңелерді қорек қылып жүріпті. Анам марқұм айқайлап 
жылап «Балам, мен тұрғанда саған ешкім тимейді. Сұлтан 
өлген жоқ, тірі. Қорықпа, үйге кел» деп алып келіпті. Анам 
әке-шешесінен жастай қалған Қали ағамды әбден еркелетіп 
өсірді. Бізге қайнысынан қалғанын жегізіп, тозғанын 

кигізетін. Анам Қали ағама «Үстіңдегі кір киіміңді шешіп 
бер, жуайын» десе, «Бір сом бер» деп әурелейді екен. Соның 
көңілі жарым болмасын деп айтқанының бәрін істейтін. Бұл 
анамның өте мейірімді бол ғанын аңғартса керек. 

ЖАқсы АдАмдАр
АлғА Жетеледі

– 1945 жылы Ресейдің Выкса қа ласында кешкі мектепті 
бітір дім. Қарағандының түбінде металлургия зауыты ашы-
лып жатты. Соған мамандар даярлау үшін 15 шақты бала-

ны сол жаққа жіберген болатын. Сол бозбала лардың бір-
екеуінен басқасы жан-жаққа кетіп қалды. Метал лургия 

зауытына жібермек болып жатқанда, онда баруға жарамай-
тынымды айттым. Себебі, қайнап жатқан металдың үстінде 
каби нада тұрып жұмыс істеу керек еді. Кабина 20 метр 
биікте тұрғанның өзінде қалың ағаш еденнен ыстық шар-
пып тұратын. Зауыт дирек торының маған деген ықыласы 
ерекше болды. Әкемдей қамқор лық танытып, «Сенің қатты 
оқы ғың келетінін байқаймын. Мен саған кезектен тыс 
еңбек демалы сын берейін, жолыңды да төлейік, оқуға тап-
сырып, бағың ды сынап көр. «Оқуға түсті» деген қағаз алып 
келсең, біз сені ұстамаймыз» деді. Бұл соғыстан кейінгі 
уақыт. Алматы мемлекеттік заң институ тында талапкер-
лермен әңгімелесу болып жатыр екен. Әңгімелесуден сәтті 
өтіп, Алматы мемлекеттік заң институтының І курсына қа-
былдандым. Осы институтты бітірерде Мәскеуден Жоғары 
білім министрлігінің бір өкілі келіп еді. Сол кісі:

– Сіз Мәскеуде аспирантурада оқығыңыз келмей ме? – 
деп қал ды. Соған қарағанда институтты бітіру емтиханын 
әжептәуір жақ сы тапсырған болуым керек. 

– Оқығым келгенде қалай?! – деп едім, 
– Онда келіп, аспирантураға тапсырып көріңіз, – деді. 

Мәс кеуге бардым. Мәскеу заң инсти тутында Степан Крабчук 
деген проректор әрі кафедра меңгеру шісі бар екен. Сол кісі:

– Бағыңызды сынап көріңіз. Менде екі жігіт тапсырып 
жатыр. Екеуі де ЖОО-ны қызыл диплом мен бітірген, – деді. 
Менде жай диплом екенін айттым. 

– Онда бәсекеге түсіп көріңіз. 
Әлгі жігіттер барлық сабақтан беске тапсырды да, менің 

балым төмен болып, өтпей қалдым. Елге қайтайын деп 
ыңғайланып, «мені Мәскеуге оқуға тапсыруға ша қыр ған 
кісіге жағдайымды айта кетейін» деп бағыт алып бара жа-
тыр едім, кеңсесінен шыға келмесі бар ма? Оқуға түсе алмай 
қалғанымды айтып едім, дереу Крабчукке қоңырау шалып: 

– Степан Степанович, егер сізге қосымша орын берсек 
мына жас жігітті қарамағыңызға алар ма едіңіз? – деді. Әлгі 
кісі алатынын айтыпты. Осылайша, аспиранту раға түсіп, 
кандидаттық диссер тациямды ойдағыдай қорғап шықтым. Ал 
мәскеулік жігіттер аспирантурасын бітірмей, өзге қызметке 
араласып кетті. Сонда жетекшім:

– Әу баста сізді қабылдағым келмеп еді, көрдіңіз бе, 
тағдыр қалай-қалай ойнайды? – деді. 

Кейіннен докторлық диссер та циямды қорғауға Мәскеу 
мем лекеттік университетіне барғанда менің алдымдағы он 
екі адам қатарынан құлады. «Мені де құлатады ғой, оның 
үстіне еншіме 13-сан тиіп тұр» деп ойлап, жақ сылап дайын-
далып, қағазда рымды былай ысырып қойдым да, 20 минут-
та диссертациямның мазмұнын айтып шығып, «Міне, менің 
кандидаттық диссерта циядан кейінгі 19 жылғы еңбегім нің 
қорытындысы. Пайымдап, бағалау сіздердің құзырлары-
ңызда» деп, рақмет те айтқаным жоқ, бір шетке барып отыр-
дым. Іштей «Мені де құлатқан шығар» деп отырғанмын, 
қателесіппін, бірауыздан қолдапты. Бұл мен күтпеген жағдай 
еді. 

Жолымда ылғи жақсы адамдар кездесті. Солардың 
арқасында мен бүгінгі халге жеттім. Шү кіршілік. Ешкімнен 
кем қалғаным жоқ.

отбАсымыздА үлкен 
сыйлАстық болды

– Біз де жас болдық. Маған да қызығатын қыздар бол-
ды. Мәс кеуде аспирантурада оқып жүр генімде болашақ 
бажамның әйелі Ира Нұрмақова: 

– Әй, Сұлтан, осы сен жаман жігіт көрінбейсің. Менің 
сіңілім бар, соны саған беремін-ау, – деді. 

– Сіңілің қай институтта оқып жүр? – деп елең ете қалдым.
– 7-сыныпта. 
– Түу, сенің мұрынбоғың кімге керек? – дедім де, бәріміз 

ду күліп алдық. Мен – аспирантпын, ол – мектепте оқиды. 
Осылай деуімнің реті бар ғой. Арада тағы біраз жылдар өтті. 
Бір күні до сымның үйіне келсем, өзі аппақ, қызылшырайлы, 
қос бұрымы диваннан түсіп бір қыз ұйықтап жатыр екен. 

– Ойбай-ау, Ира, мынауың кім? – дедім. 
– Баяғы өзің айтқан мұрынбоқ қыз ғой, – деді.
– Мынауың мұрынбоқ емес, дайын қалыңдық болып-

ты ғой, – дедім. Біз хат жазысқан жоқпыз, бірақ ол менің 
қарындасыма хат жазады да, соңын «Сұлтан ағайға сәлем 

айтарсың» деп аяқтайды. Басқа әңгіме жоқ. Әне-міне де-
генше жасым 28-ге келіп қалды. Анам марқұм «Сұлтанжан, 
қашан үйленесің? Шал болатын болдың ғой. Осы мына 
Ираның Ташкентте оқитын Азат деген сіңілісі бар екен, 
әпкесіне тартса жаман болмайды, соны сен алсаңшы» деп 
қыстай бастады. Өзім де соған дайын едім. Азат – Оңтүстік 
Қазақстан облысының Түлкібас ауданынан. Мен Мәскеуде 
оқып жүргенімде анам соңымнан келіп, Ираны сол кезден 
білетін. 

Бір күні Ташкентте оқып жүрген Азатқа қоңырау шалып:
– Азат, сен маған күйеуге шық қың келсе анам, ағам, інім 

төртеуіміз барып сені «алып қашамыз», – дедім.
– Оқуымды қайтем? – деп жылап жіберді. Бір жағы 

қуанғаны да болар. 

– Саған Алматыдан қазіргі оқуыңнан кем емес оқу тауып 
беремін. Химия факультеті бізде де бар, – дедім. Келісім бой-
ынша төртеуіміз Ташкентке барып, қызды «алып қаштық». 
Шым кентке келіп бір түнеп, Жаңа қорғанға жолға шықтық. 
Сөйтсек, Азаттың ағасы қарындасын өзінің досының ба-
ласына берем деп жүрген екен. Қыз оны қаламаған. 
Қарындасының «қашып кетке нін» білген ағасы оның артынан 
қуып, сұрастырып жүріп біреу лерден «Жігіттің Шымкенттегі 
ағасының үйіне тоқтауы мүмкін» дегенді естіп, соңымыздан 
келді. Қыздың өз қалауы бойынша болып жатқан тірлік 
екенін білген соң санын бір соғып, кетіп қалды. Біз осылай-
ша үйлендік. Кейіннен келіншегімнің ағасымен жақсы тіл та-
бысып, сыйластықта бол дық. 

Азат екеуіміз 60 жылға жуық бірге өмір сүрдік. Қазір ол 
өмірден озған. Жақсы түсіністік. Тату-тәтті тұрдық. Бір ұл, 
бір қыз өсір дік. Қызым Раушан – менің мақтанышым. Ол 
алдыңғы жылы еліміздің философтарының атынан Грекияға 
барып, баяндама жасап қайтты. Ол кішкентайынан бізді 
қуантып келеді. Ұлым Рүстем – саясаттанушы. Ол да өмірден 
өз орнын тапқан. 

тұлғА болып қАлыптАсуғА 
дАйындық қАЖет

Сұлтан Сартайұлының ғалым болып қалыптасуына се-
бепкер болған, әсіресе, мәскеулік дос тары. Аспирантураны, 
доктаран тураны Мәскеуде оқыды. Сол жылдары қасында жа-
нына жа қын, жанашыр достары болды. Олардың көбі қазір 
өмірден озып кеткен. Әсіресе Давид Злата польский, Август 
Мишин деген достарының орны бөлек. 

– Ұстаздарымның ішінде Степан Крабчуктың есімін 
құр метпен атағым келеді. Ол Мәскеу мемлекеттік заң 
институтының проректоры болды. Сергей Бо латов Алматы-
да заң институтында істеді. Ол кісі сөзге шешен бола тын. 
Шашын бір сілкіп тастап сөйлегенде көпшілікті өзіне тар-
тып алатын. Осы ұстазыма ұқ сағым келді, өзім де сондай 
ше шендік өнерге жақындау болдым. Дәріс оқығанда аудито-
рияны өзіме қарата алдым. Депутат бол ған кезімде «Егемен 
Қазақстан» газетіне «Сартаев жолдас сөйлесе ол халықтың 
үні еді, Парламенттің сәні еді» деген үлкен мақала шық қан 
болатын. Кейбір азамат тар дың білімі өте терең болғанымен, 
оны өзгеге жеткізуі қиындау. 

Жастарға, шәкірттеріме ылғи «Жас кездеріңде уақытты 
босқа өткізбеңдер. Сендер мемлекеттің саясатын іске асыра-
тын маман сыңдар. Біріншіден, ең алдымен республикада не 
болып жатқанын біліп отыруларың керек. Ол үшін БАҚ-ты, 
кітаптарды үнемі оқып, қадағалап отыруға тиіссіңдер. Шама 
келсе өздерің де жазыңдар» деп ағалық ақылымды айтып от-
ырамын. Бірақ қазіргі жастар интернет, басқа да заманауи 
тех нологияларға көбірек көңіл бөліп кетеді де, оқуы аздау бо-
лып қалып жатыр. Жастар ақыры оқимын, бірдеңе үйренейін 
деп келгеннен кейін ізденуі керек. Білімдар адамдардың 
қатарына қосылуға ұмтылуға тиіс. Жастарымыз сту дент 
кезінен тұлға ретінде қалып тасуға өзін-өзі дайындауы керек. 

ЖиғАн-тергенімді
елмен бөлістім

– Бұл өмірде жұрттың бәріне бірдей жағу қиын. Бәріне 
бірдей жағамын деп ойланбай-ақ та қою керек. Бәрін өмірдің 
өзі реттейді. Дегенмен, мені қолдаушы, қолы ның ұшын 
беруші, сүйемелдеуші адамдар көп болды. Мұны біле тінім, 
кейде бір қиын жағдайға тап болып қалсам, әйтеуір қолы-
ның ұшын беретін адамдар та былып тұрады. Дәл қазір оның 
кімдер екенін айтып беру қиын, бірақ өзім іздемесем де сон-
дай жақсы адамдардың табылып тұ ратынын сеземін. Кісіге 
жаман шылық ойламасаң, біреудің ала жібін аттамасаң, кісіге 
тек қана жақсылық ойлап, сол кісінің бойынан жақсы қасиетті 
көре білсең, сол ғана саған жәрдемші болады. Осындай ой 
түйгеннен кейін бір кездері «Көбелектің көркі қанатында, 
адамның көркі оның түр-тұлғасы мен ой-өрі сінде» деген бо-
латынмын. 

Мен бар жиған-тергенімді тек өзім үшін пайдаланған 
жоқпын. Шама келгенше Жаңақорған ауданының аты та-
рихта қалсын деген оймен сол жерде Хиса миддин Сығанақи 
(Сұнақ ата) мешітін салғыздым. Бұл ислам дінін алып келген 
кісі. Үміт ана деген халық емшісіне ескерткіш жасатып, оны 
ауданға қойдырдым. Соғыста қайтыс болған ерлері міздің тегі 
жазылған тақтаның ал дына қойылды. Сазгер Бек сұлтан Бай-
кенжеевке де ескерт кіш орнаттық. Хисамидин Сы ғанакидің 
де ескерткішін жа саттым. 

Өз шамамның келгенінше туған ауданыма қолұшын соз-
дым. Қалталы жігіттерге «Сіздер де ау данымызға көмек 
қолын со зыңыздар!» деп ұсыныс жасадым. Көшенің екі 
жағындағы үйдің арасы әрі кеткенде 200-250 метр. Көше 
бойындағы отбасылар келісіп ағаш ексе, ыдыс-аяқты жуған 

суды соның түбіне құйса да сол көктеп-көгеріп, көшеге сән 
берер еді. Біреулері жасады, енді бірі сол күйі тұр. Шаң-
тозаңның ортасында, өздерінің үйреніп қалған қалпымен 
отыр. Қазақ елі мәңгілік болуы үшін, біріншіден, әрбір аза-
мат өзінің шамасы келгенше елді көтеруге атсалысса, өзінің 
қызмет істеп жүрген жерінде адал болса, сонда ғана еліміз 
үлкен елдердің қатарына қосылады. 

ЖАсыл мүйіс
АрАлындАғы Жерлесім

– Одақтас республикаларды қоспағанда 47 мемлекетте 
бол дым. Неше түрлі оқиғалар да бас тан өтті. Бір күні ұшақпен 

ұшып бара жатыр едік, ұшағымыз ырға тылып бір былай, бір 
олай кете бастады. «Алаң болмаңыздар, біз ауа шұңқырына 
тап болдық» деді. Ауа шұңқыры дегеннің не екенін мен 
жақсы білем. Бұл онша дұрыс нәрсе емес, сонда да елді саба-
сына түсіру үшін «Ол дұрыс айтады, алаң болмаңыздар» деп 
жатыр мын. Бір кезде «Техникалық себептерге байланысты 
Жасыл мүйіс аралына, қазіргі Кабо Верде мемлекетіне келіп 
қондық» деп хабарлады. Ұшақтан сыртқа шықсам, бір адам 
алыстан қол бұлғап маған қарай келе жатты. «Мына жақта 
мені кім таниды, өзінің есі дұрыс па? Қашсам ба екен?» деп 
те ойладым. Жан-жағымдағылар «Мынау қорқақ біреу екен 
ғой» дей ме деп, әлгіге қарай жүрсем, Алматыда бір үйде 
тұратын көршім! «Сен қайдан жүрсің?» деп бір-бірімізден 
жөн сұрасып жатырмын. Ол Азамат тық авиация бастығы 
Кузнецов дегеннің күйеу баласы еді. Сөйтсем ол екі жыл-
дай уақыттан бері сол елде жұмыс істейді екен. «Сіздер өте 
қауіпті жағдайға тап болдыңыздар. Ұшақтың бір турбинасы 
істен шыққан. Жалғыз турбинамен аман-есен жерге қону бұл 
өте сирек кездесетін жағдай. Капитан ұшақты қондыра білді. 
Ол сіздердің өмірлеріңізді сақтап қалды» деді.

 

еліміздің тәуелсіздігін 
ЖАриялАғАндА кеудемді 
мАқтАныш кернеді

– Біздің бағымызға қарай Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев алысты көре білетін қасиеті бар жан. Алла 
Президен тімізге денсаулық берсін, бастаған ісін мәресіне 
жеткізуге күш-қуат берсін. Елбасының бастаған ісін біз көп 
болып қолдап отыруымыз керек. Біз қолдамасақ, елдің бірлігі 
болмайды. Әрбір елін сүй ген азамат өзінің тұрған, қызмет 
істеп жүрген жерінде іс-әрекетін елі үшін бағыштап отырса, 
одан артық ештеңе жоқ.

1991 жылы 8 жел тоқсан күні КСРО-ның соңғы 
бодандық елі бостандық алды. Оны таратқан КСРО-ның үш 
құрылтайшысы Ресейдің бірінші президенті Борис Ельцин, 
Тәуелсіз Украинаның бірінші президенті Леонид Кравчук, 
1991 жылы Беларусь Парламентінің басшысы болған Станис-
лав Шушкевич. Осы мемлекет және қоғам қайраткерлерінің 
батыл шешімінің арқасында 1991 жыл дың 7-8 желтоқсанында 
КСРО таратылды. Олар заманның тала бына сай соңғы им-
перияны та ратты. Одақтас республикалардың әрқайсысына 
бостандық берілді. 1991 жылы 16 желтоқсанда мем ле-
кетіміздің тәуелсіздігін жа риялау үшін мінберге көтеріліп 
бара жатқанымда еліміз үшін кеудемді мақтаныш кернеді. 
Мінберге толқып бардым, сөйтіп еліміздің тәуелсіздігін 
дүниежү зіне жарияладым. Құдай маған еліміздің тәуелсіздігін 
жариялау бақытын нәсіп етті. Әлемде 149 тәуелсіз мемле-
кет болса, соны 149 адам тәуелсіз мемлекет ретінде бүкіл 
дүниежүзіне жариялады. Сондай бақытқа ие болған жан-
дардың бірі болғаныма тағдырыма өте ризамын. Сол күні 
мінберге көтеріліп, еліміздің тәуелсіздігі туралы баяндама-
ны жасап шық тым. Ел тәуелсіздігі кешкі 18 сағат 30 минутта 
жарияланды. 30 минуттан кейін бірінші болып Қазақ елінің 
тәуелсіздігін таныған Түркия мемлекеті болды. Осын дайда 
түркі халықтарының ішінде ең бірінші тәуелсіз мемлекет 
болған Түркия мемлекеті екенін айта кетуіміз керек. 

Ойланып қарасам, халық үшін тәуелсіздік деген сөзден 
қымбат, одан ардақты іс-әрекет жоқ. Тәуел сіз болсаңыз 
бәрін де шешуге болады. Ал басқа біреуге бағынышты 
болсақ, жасаймын деген нәрсені жасай алмаймыз. Алла 
біздің тәуелсіздігімізді мәңгілік етсін. Мәңгілік қазақ еліне 
жол ашсын. Егер халық қол дамаса, бір адамның айтқанымен 
ештеңе бола қоймайды. Халқы мызды ұлы мақсатқа бағыттап 
отырған Елбасымыздың көрсет кен жолымен жүріп отырайық. 
Халықтың тілегінен, ой-өрісінен шыққан адам ғана елді 
даңғыл жолмен жүргізе алады. 

Әрбір ел өзінің мемлекеттік тілін құрметтеуі керек. Қазір 
қазақтар 44 мемлекетте тұрып жатыр екен. Осы қазақтардың 
бәрі өз еліне қайтып оралса, олар дың да еліміздің дамуы-
на қосар үлесі аз болмас еді. Еліміз тәуел сіздігін алғалы 
бері 1 миллионнан астам қандасымыз елге оралыпты. Олар 
демографиямызға да үлкен үлес қосты. Қазақтың санын 
өсіріп жатқан сол оралмандар. Келіндеріміз қазақтың санын 
көбейтуге атсалысуы керек.

Таяуда Сұлтан Сартайұлын Ұлттық ғылым 
академиясының Алтын медалімен марапаттады. Сұлтан 
ағаның басқа еңбегі бір төбе де, еліміздің Ата заңының жазы-
луына үлес қосуы өз алдына үлкен әңгіме. Академик егемен 
мемлекетіміздің заңнамалық негіздерін жасауға атсалысты. 
Еліміз тәуелсіздігін алып тәй-тәй басқан кезінде аяғынан нық 
тұруға өлшеусіз үлес қосқан кейіпкерімізге денсаулығыңыз 
зор, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын дегіміз келеді.

Гүлнар ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ.

қр ұлттық ғылым академиясының академигі, қазақ станның 
еңбек сіңірген ғылым қайраткері сұлтан сартаев 90 жасқа 
толды. Жерлесіміз Жаңақорған ауданында 1927 жылдың 15 
қазанында дүние есігін ашқан.

ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІН ЖАРИЯЛАғАНДА 
кЕУДЕмДІ мАқТАНыш кЕРНЕДІ

сұлтан сАртАеВ, академик: 
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Облыс көлемінде ағымдағы жылдың 
11 қазаны мен 11 қарашасы аралығында 
«Обыр үкім емес» ұранымен ашық есік 
айлығы басталды. Облыстық денсаулық 
сақтау басқармасы мен онкология ор
талығы ұйымдастырған шараның мақсаты 
– тұрғындарды скринингтік тексеруден 
өткізу арқылы қатерлі ісік ауруының 
алдын алу,  ауруды ерте сатысын
да анықтап, дер кезінде ем алуына 
ықпал ету. Бұл шараға әсіресе, ба
зар, кеңсе қызметкерлерін,  алыс 
жолдарға шығып көп уақытын сырт
та өткізетін жұмысшыларды тарту 
көзделуде. Оның себебі, аз қимылдап, 
көп отыратын және жұмыстан шыға 
алмайтын жұмыскерлер арасында қатерлі 
ісік ауруларының алдын алу. 

– Бұл үшін мекемелерге арнайы хат 
жолданып, айлық аясында жұмыскерлерін 
скринингтік тексеруден өткізуге шақыр
дық. Кезкелген тұрғын өзі тіркеуде тұратын 
емханаға немесе бізге, яғни, облыстық он
кология орталығына келіп тексерілуіне бо
лады. Ол үшін барлық жағдай жасалған.  
Облыстық онкология орталығы мамандары 

ай бойына тестілеу жұмыстарын жүргізеді. 
Тестілеу негізінен кеңсе қызметкерлері, 
базар, кәсіпорындар жұмысшылары ара
сында өтеді. Іріктеу, топтау, сараптау 
нәтижесінде қауып тобына жататындар ем
ханаларда және онкологиялық орталықта 
тегін тексерілуден өтеді,– деді облыстық 

онкология орталығының бас дәрігері Сәкен 
Серғазиев тілшілер қауымы үшін арнайы 
ұйымдастырылған баспасөз турында. 

Қатерлі ісік аурының алдын алуға 
арналған айлықтың басталуына орай 
облыстық ішкі саясат басқармасы ұйым
дастырған баспасөз туры барысында 
бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері он
кология орталығының жұмысымен де та
нысты. 

Қазіргі уақытта облыс бойынша 65 
кабинет қызмет атқарады. Оның 16сы 
онкологиялық, 9ы маммологиялық, 8і 
практологиялық кабинеттер болса, 16 
әйелдер, 16 ерлерді қарау кабинеттері тағы 
бар. Бұл кабинеттердің барлығы қажетті 
құралжабдықтармен қамтамасыз етілген.  

Бас дәрігердің айтуынша, орталықта 
тұрғындар арасында онкологиялық 
аурулардың алдын алу, ерте анықтау 
мақсатында скринингтік тексеруден 
өткізуге арналған акциялар, онкүндік шара
ларды жиі ұйымдастыру жолға қойылған.  
Мәселен, ағымдағы жылдың 9 айында об
лыс бойынша 81420 адам скринингтік тек
серуден өткен, 66 қатерлі ісік анықталса, 
өткен жылдың есепті мерзімінде 69 қатерлі 
ісік табылған еді. Сүт безі қатерлі ісігі 
скринингісі бойынша 14187 әйелдің 23
нен қатерлі ісік нақтыланса, жатыр мой
ны қатерлі ісігі бойынша тексеруден өткен 
14441 әйелдің бесеуінен обыр анықталған. 
Ал тік және тоқ ішек скринингісі бойынша 
29530 адамның алтауынан қатерлі ісік кез
дескен. Өңеш және асқазан қатерлі ісігі бой
ынша скринингтік тексеруден өткен 16347 
адамның 19нан қатерлі ісік нақтыланған. 

Осындай тексерулер нәтижесінде 
қатерлі ісікті 1,2 сатысында анықтау 
көрсеткіші өскен. Мәселен, былтыр есепті 
мерзімде бұл көрсеткіш 53,2 (446 ауру) 
пайызды құраса, биыл 505 ауру, яғни, 58,4 
пайызды құрап, 9,7 пайызға артып отыр. 
Есесіне 5 жыл және одан жоғары өмір 
сүру көрсеткіші ағымдағы жылдың 9 ай
ында 48 пайызды құрап, өткен жылдың 
осы уақытымен салыстырғанда 3,4 пайызға 
жоғарылаған. Онколог мамандар ауру 
неғұрлым ерте сатысында анықталып, дер 
кезінде ем жүргізілсе, одан айығуға бола

тынын айтады. 
– Тұрғындардың көбі қатерлі ісік десе, 

бірден өлімді ойлайды. Көбі ауру табылып 
қала ма деген оймен тексеруден өтуге де 
қорқады. Негізі ауруды асқындырғаннан 
оның алдын алған абзал. Обыр ол өлім 
емес. Қатерлі ісікті бірінші, екінші саты

сында анықтасақ, жүйелі ем алудың 
нәтижесінде аурудан айығуға мол 
мүмкіндік бар.  Қатерлі ісікпен он 
жыл, тіпті жиырма жыл өмір сүріп 
жүргендер бар. Сондықтан жылына бір 
рет тексеруден өтіп тұрудың маңызы 
зор, – дейді орталықтың онкогинеко
лог кабинетінің дәрігері Алма Бапано
ва. 
Дәрігердің сөзін маммолог кабинетінде 

кезекті бақылаудан өтіп, маманның 
қабылдауында тұрған Гүлсара Ақназарова 
есімді тұрғын дәлелдей түсті. Арал 
ауданының тұрғыны 2015 жылы  55 жасын
да сол жақ сүт безінің қатерлі ісігі бойынша 
есепті алынған. Қатерлі ісік екінші саты
сында анықталған. Ота жасалып, тұрақты 
түрде емдомын алғанның нәтижесінде 
бүгінде науқастың жағдайы жақсарған. 
Бастапқы жылы үш ай сайын дәрігердің 
бақылауында болса, қазір алты айда бір 
рет тексеріліп тұрады. Келер жылдан ба
стап бір жылда бір рет дәрігердің қарауына 
келетін болады. 

Жалпы, аймақта онкологиялық қызметті 
жақсарту мақсатында ауқымды жұмыстар 
атқарылуда. Атап айтқанда, полиативтік 
көмек көрсететін бөлімнің төсек орны 15
тен 30ға ұлғайса, кабинеттердің алдын
да болатын кезекті азайту мақсатында 
емхана бөлімінде қабылдау жүргізетін 
дәрігерлер саны көбейтілген. Сонымен 
бірге, ағымдағы жылдың қыркүйек айын
да экспертті класты УЗИ аппараты сатып 
алынған. 

Жалпы,  қатерлі ісік ауруларының ал
дын алу, ауруды ерте сатысында анықтау 
мақсатындағы айлық аясында 80 мыңнан 
астам тұрғынды скринингтік тексеруден 
өткізу көзделіп отыр.

Айнұр БАТТАЛОВА.

ОРАЛМАН КУӘЛІГІН БЕРУ 
ОҢТАЙЛАНДЫРЫЛДЫ
Жуырда облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасында «Оралман мәртебесін беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет және оралмандарға көрсетілетін әлеуметтік
құқықтық қолдау шаралары бойынша «дөңгелек үстел» өтті. Шараға 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ об
лыстық филиалы «Халыққа қызмет көрсету орталығы» департаментінің, 
басқармалардың, бөлімдердің жауапты қызметкерлері, қызмет алушы
лар, БАҚ өкілдері қатысты. 

Оралман мемлекеттік корпорацияға немесе басқармаға жүгінген 
кезде құжаттардың толық топтамасын тіркеген сәттен бастап 5 жұмыс 
күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Бүгінге дейін басқармада 
қызмет көрсету бойынша 5 жұмыс күні мерзімін бұзу фактісі орын 
алмаған. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесінде оралманға куәлік 
ұсынылады.

«Оралман мәртебесін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет ту
ралы ақпаратты басқарманың aleumet.ekyzylorda.gov.kz, облы
сы әкімдігінің ekyzylorda.gov.kz интернетресурстары, Қазақстан 
Республикасының egov.kz электронды үкімет порталы және ҚРның 
бірыңғай байланыс орталығы 1414 арқылы білуге болады. 

Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасында жыл басынан «Оралман 
мәртебесін беру» қызметі бойынша этникалық қазақтардың 18 өтініші 
(35 адам) тіркелген.  Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алушылардың 27 
адамы Өзбекстан Республикасының азаматы болса, Қытай Халық Рес
публикасынан 7 және Монғолиядан 1 адам қоныс аударған. Олардың 
өтініштері қанағаттандырылып, қызмет көрсету нәтижесі бойынша 
кәмелет жасындағы 23 оралманға куәлік берілді. 

Шара барысында қызмет алушыларға тіркеуге тұру, ҚР азаматтығын 
алу, жер, тұрғын үй кезегіне тұру, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау, 
басқа да құқықтық мәселелері бойынша ақпараттық түсіндірмелер 
берілді. 

М.ЖАСҰЛАН.

Сыр өңіріндегі сапары барысын
да ҚР Парламенті Мәжілісінің депута
ты, «Нұр Отан» партиясы сайлауалды 
бағдарламасының «Мемлекеттік қызмет 
көрсету» бағытындағы партиялық тәлімгері 
Майра Айсина бастаған республикалық ко
миссия мүшелері, Мәжіліс депутаты Фах
риддин Қаратаев, «Нұр Отан» партиясы 
Орталық аппаратының партиялық бақылау 
департаментінің директоры Нұрлан 
Баймұрзаев алдымен өңірдегі «Маман
дандырылған халыққа қызмет көрсету» 
орталығында болып, мемлекеттік қызмет 
көрсету аясындағы жұмыстармен танысты.

Орталықта құжаттарды рәсімдеу үшін 
шамамен 60 инспектор жұмыс жасайды. 
Олардың қатарында ішкі істер және кірістер 
басқармасының арнайы мамандары бар. 
Жүргізуші куәлігін алу үшін практикалық 
емтихан тапсыру процесі толығымен 
автоматтандырылған. Көліктерге арнайы 
зияткерлік автодром орнатылған.

– Орталықта күнделікті электрондық 
кезек тәртібімен 400ден астам адамға 
қызмет көрсетіледі. Келушілерге қолайлы 
болу үшін өзінеөзі қызмет көрсету сек
торын аштық. Мұнда тұрғындар автомо
бильге сенімхатты тіркеуден бастап, жол 
қауіпсіздік ережесінің айыппұлдарын, 
көлік салығы, жүргізуші куәлігін алу және 
ауыстыруға мемлекеттік баж салығын 
төлеу секілді барлық электрондық 

қызметтерді пайдалана алады», – дейді 
орталық жұмысымен таныстырған 
«Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕ 
АҚ Қызылорда облысы бойынша филиа
лы, «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
департаментінің директоры Айнұр Тобае
ва.

Мұнан соң комиссия мүшелері 
«Қазпошта» АҚ филиалында болды. Онда 
пошта қызметінде электрондық байланыс 
құралдарын дамытумен қатар пошталық 
жаңа байланыс қызметінің сапасын 
көтеруге, жаңа технологияларды енгізу 
және халыққа қазіргі заман талабына сай 
қызметтердің жаңа түрлерін, оған қоса 
агенттік және қаржы қызметтерін жүйелі 
жүзеге асыруға байланысты мәселелерді 
ортаға салды. Кездесу барысында «Каз
пошта» АҚ Қызылорда филиалының ди
ректоры Аида Абибуллаева пошталық 
инфрақұрылымның жетілуі қызметтердің 
сапалы көрсеткішін жақсартуға және 
олардың түрін, әсіресе ауылдық жер
лерде кеңейтуге мүмкіндік туғызып 
отырғандығын атап өтті.

Мұнан соң облыстық партия 
филиалының ғимаратында арнайы сала 
мамандары қатысуымен комиссияның 
көшпелі отырысы өтті. Онда мемлекеттік 
қызмет көрсетудің сапасы туралы мәселе 
қойылып, «Халыққа қызмет көрсету ор та
лығы» департаментінің директоры Айнұр 

Тобаева мен ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
агенттігі облыс бойынша департаменті 
басшысының міндетін атқарушы Берікбол 
Байхожаевтың баяндамалары тыңдалды.

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, 
партиялық тәлімгер Майра Айсина, аймақта 
мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы 
атқарылып жатқан жұмыстарға оң бағасын 
беріп, жұмысты жетілдіру қажеттігіне 
тоқталды.

– Мемлекет басшысы барлық мем
лекеттік қызмет бір терезе қағидасы бой
ынша жұмыс істеу керек деп үнемі айтып 
келеді. Сондықтан азаматтар мемлекеттік 
қызметтерді бір жерден алуы тиіс. Бүгінгі 
таңда электронды қызмет түрлері да
мып отырғандықтан, біздер кобинетте 
оты ра бермей, «Азаматтар үшін үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы жұмысының 
тиімділігін ауылдық елді мекен 
тұрғындарына жеткізуіміз қажет», – деді 
М.Айсина.

Жиын соңында күн тәртібіндегі мәселе
ге сәйкес атқарылған жұмыс нәтижелері 
мен алдағы орындалар міндеттер бойынша 
ұсыныстар жинақталып, тиісті мемлекеттік 
органдар мен Орталық партия аппаратына 
жолданатын болды.

Ш.АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
КОМИССИЯНЫҢ 
КӨШПЕЛІ ОТЫРЫСЫ

ӨЗГЕ ТІЛДІҢ БӘРІН БІЛ...
Облыстық ішкі саясат басқармасы және «МедиаПресс» қоғамдық 

қорының ұйымдастыруымен үш тілді жетік меңгерген қабілетті жастар
ды анықтау және қолдау мақсатында «Тілдарын» облыстық олимпиада
сы өткізілді. Шара барысында қазақстандық патриотизмді нығайту, өзге 
халықтардың мәдениеті мен тілін құрметтеу мазмұны қамтылды. 

  Олимпиадаға қала және аудан орталықтарынан талапкерлер қатысып, 
бақ сынасты. Айталық, олар берілген тақырыптың мазмұнын толық ашу, 
тақырып бойынша  эссе жазу және мәтінге ілеспе аударма жасау шарт
тарына сәйкес өз қабілеттерін танытты. Әрбір қатысушының үш тілді 
меңгеруімен қатар жазу сауаттылығына, сөздердің дұрыс дыбысталуына, 
сөз қорының байлығына мән берілді.

Қатысушылардың білімі мен қабілетін Қорқыт ата атындағы ҚМУ
дың қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының қауымдастырылған профессо
ры, филология ғылымының кандидаты Аман Абасилов бастаған қазылар 
алқасы бағалады. 

Олимпиада қорытындысымен бірінші орынды Арал қаласындағы 
№14 мектеплицейдің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Айдана Абубаки
рова, екінші орынды  Жаңақорған кентіндегі №51 М.Қаратаев атындағы 
орта мектептің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Жібек Абылайханқызы, ал 
үшінші орынды Қорқыт ата атындағы ҚМУ студенті Айғаным Тілеуберген 
иеленді.  Жеңімпаздарға облыстық ішкі саясат басқармасының тарапынан 
«Дипломдар», «Алғыс хаттар» және сыйлықтар табысталды.  

Ғ.ӘБІЛДА.

Мемлекетімізде мүмкіндігі шектеулі азаматтарды әлеуметтік 
қолдау және оңалту жүйесін дамыту – маңызды әлеуметтік 
басымдықтардың бірі. Олардың өмір сүру сапасын  жақсарту 
мәселесі бойынша елімізде көптеген міндеттер қабылданған. 

Мүмкіндігі шектеулі азаматтар білім алуға, еңбек етуге және 
қалыпты өмір сүру деңгейінде барша адаммен тең дәрежеде 
болуға құқылы. Осы бағыттағы үлкен істерді атқарып келе 
жатқан «Даму» кәсіпкерлікті қолдау қоры мен «Жігер» облыстық 
мүгедектер қоғамдық бірлестігінің аймағымыздағы рөлін айрықша 
атауға болады. Олардың кешенді жұмыстарының арқасында 
халықтың кәсіпкерлікпен айналысу мүмкіндігінің артып отырғаны 
айтарлықтай жетістіктеріміздің бірі. 

 Сонымен бірге қор жанынан құрылған «Кәсіпкерлікті қолдау 
орталығы» кәсіпке бет бұрғандарға ақпараттық және консалтингтік 
тегін қызмет көрсетеді. Бұл бағытта «Жігер» облыстық мүгедектер 
қоғамдық бірлестігінің  тұрақты түрде семинар, тренингтер 
ұйымдастыруы қолға алған істі алға бастап отыр.  

Кәсіпкерлікті қолдау аясында «Даму» кәсіпкерлікті қолдау 
қорынан 1 млн теңге  несие алған шиелілік Тамара Ақмағанбетова 
«Мамық» атты жастық тазалау цехын ашып, халыққа сапалы 
қызмет көрсетуде. Сонымен қатар ол екі мүмкіндігі шектеулі аза
матты жұмыспен қамтыған. 

Ал, Қызылорда қаласының тұрғыны, 1топ мүгедегі Несібелі 
Мүслімова кәсіпкерлікті қолдау қорынан тігін машинасын алып, 

қазіргі таңда үй жағдайында тігін тігумен айналысады. Кәсіпкер 
өзіне тұрғындардың жиі тапсырыс беретінін, көп көңілінен шығу 
үшін еңбек етіп жатқанын ризалықпен айтады. 

Қызылорда қаласының тағы бір тұрғыны, 1 топтағы мүгедек 
Сағатбек Сиюов кәсіпкерлікті қолдау қорының арнайы оқу се
минарларына қатысып, ноутбук алып, үй жағдайында «интернет 
магазин» ашып, өз нәпақасын табумен қатар жұртшылықтың да 
сұранысын қанағаттандырып  келеді.

Тағы бір қала тұрғыны, 2топ мүгедегі Ербол Теңізбаев 
«Жігер» облыстық мүгедектер қоғамдық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен өткізілген семинар сабақтарына қатысып, 
фотошоп бағдарламасымен жұмыс жасауды үйреніп алған. Ол 
бүгінде суретке түсіру, өңдеп шығару жұмыстарымен айналы
сып, бұл істе он екі мүшесі түгел адамнан еш кем еңбек етпейтінін 
дәлелдеп берді.

Аймағымызға қатысты мұндай мысалдар тізбегін түгендеуді 
міндет етпедік. Біздің айтпағымыз, екі қолын бос қоймаған 
адамның еңбек берекесіне кенелері сөзсіз. 

Бұл жолдағы Елбасы Н.Назарбаевтың халықтың кәсіпкерлік 
белсенділігін арттыруға, әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандардың 
ел қатарлы еңбек етуіне бағытталған ізгі шаралары мен нақты 
қолдауының жақсылығын әрбір қоғам мүшесі сезініп отыр.

Д.АЯШҰЛЫ.

Барлық қазақ жүздері мен руларының тарихында  әскери 
істі кәсібіне айналдырған кісілер  аз болмаған. Және олар 
жай  ғана  батырлар емес,   тұтастай бір ержүрек сарбаздар 
мен әскери қолбасшылардың әулеті   болуымен ерекшеленеді. 
Батырларымыздың  қайқайсысы  да   жаумен  жан ая
май күресіп, халқына адал қызмет еткенін білеміз. Әсіресе, 
олардың абыройбеделінің  барынша өскені ХVІІІ  ғасырдың   
басындағы Тәуке хан  билік құрған  тұс болатын. Бұл қазақ  
халқының  жоңғар басқыншыларына  қарсы азаттық күресімен 
байланысты. Сондықтан бұл уақытты   халқымыздың ерлік  
шежіресіндегі жарқын беттердің  бірі есебінде бағалауға әбден 
болады.

Аймақтық  бытыраңқы  көшпенділік  пен ұланғайыр дала  
жағдайында  Тәуке ханның алдында жоңғарлармен күресте 
Қазақ хандығының шаңырағын шайқалтпай  сақтап  қалу 
міндеті тұрды. Бұл  кезеңді «Тәуке  ханның  алтын ғасыры» 
деп атауы содан болар. Тәуке ханның ұлттық мемлекеттің  
тұтастығын қорғау  жолындағы  күресінде батырлардың  үлесі 
зор.  Бөгенбай, Қабанбай, Жиембет, Жәнібек, Малайсары, Сар
тай, Тайлақ, Тілеу, Саңырық батырлармен бірге Қара кете 
Текей батыр да сол саптан көрінген. Сыр елінде оны Тәуке 
ханның үзеңгілес серігі, хас батыры ретінде атайды.

Десек  те,  ауызекі  болмаса Текей батырдың өміріне  тікелей 
арналған  жазба мәліметтер кездеспейді. Батырдың ерліктері 
туралы деректерді халық жадындағы аңызәңгімелер мен  
жыртолғаулардан табамыз. Солардың  негізінде  1994 жылы 
Текей батырдың  ұрпағы, жазушыжурналист Мырқы Иса
ев  «Әз Тәукенің  Текей батыры»  атты кітабын жазып шықты.

Осы кітаптан біраз дүниелерді оқуға болады. Батыр ерліктерін 
ақындар  Тұрмағамбет Ізтілеуов өз өлеңдерінде және Шегебай 
Бектасұлы «Би, батырларды  жырлаймын» атты толғауында  
жырға  қосты.  

Текей Қарпықұлының шыққан тегіне тоқталсақ, ол 
шежіре тарқатуы бойынша Кіші жүзге қарасты Қаракесек 
бірлестігіндегі Байсары тайпасының Қара кетесінен СарыАсан 
болып тарамдалады. Асаннан: Киікші, Құдайназар, Қарпық 
туады. Қарпықтан  әңгімемізге арқау болып отырған Текей – 
одан Ұлтай, Абақан, Ақкөбек, Құтмамбет, Кеген, Өтепберген
Шымырбай болып жалғасады. 

Мырқы Исаев өз  зерттеулеріне  сүйеніп, Текей батыр  
1679  жылы туып,  85 жасында 1764  жылы қайтыс болды  деп  
тұжырым жасайды. Бірақ, бұл тұжырымда тарихи тұрғыда зер
делеп  бекітуді  қажет етеді.

Текей батыр  Түркістандағы қасиетті  Қожа Ахмет Яссауи 
мавзолейінде жерленген. Мавзолейдегі хан, сұлтан, билер мен 
батырлардың тізімінде №52 болып тіркелген батырдың көктасы 
№103 санмен белгіленген.   Жазушы Әмзе Қалмырзаұлының 
1997 жылы шығарған «Теберік дүние» атты еңбегінде «Үлкен 
ақ сарайға» және мавзолейдің сыртына жерленген тұлғаларды 
атай отырып, сүйегі жерленбесе де, көктасты әкеліп қою әдеті 
болғандығынан хабар береді. 

Ел аузындағы  аңызәңгімелердің  бірінде Текей батырдың  
1718 жасындаақ  Ұлы жүздің  жауырыны жерге тимеген   па
луаны Әуіпті  жеңіп, қырғыз  ханынан  Боке  атты сұлуды 
тартып алғаны  және оны Тәуке  ханның  ордасына әкелгені,  
ханның рұқсатымен  оған  үйленгені туралы айтылады. Халық 
арасында Текейдің басқа  да ерліктері  мен  батылдығы  тура
лы  мұндай аңыздар көп.

Текей батыр  ғана емес, мемлекеттік  билікке  де  жиі ара
ласып, Әз Тәукенің  оң қолы бола білген.Үш жүздің  басын 
біріктірген Әз Тәукенің  билік құрған заманында  оған 22 жыл 
қызмет етіп, тікелей өзінің басқаруымен 1696, 1711, 1714 және 
1715 жылдары жоңғарларға  қарсы  жорықтарға басшылық  жа
сайды да, соның бәрінде  де  айтулы жеңіске жетеді. Ол Әз 
Тәукенің хас батыры  атанған жылдарында жоңғарлар  қазақ  
жеріне  баса көктеп ене  алмаған. 

Әз Тәуке  қазақ  хандығын  38 жыл билеп, 1718 жылы  
дүние салады. Ол қайтыс болғаннан кейін он жылға  толар

тол мас уақытта жоңғарлардың  шабуылдары қайта  баста
лып, қазақ  халқы  белгілі  «Ақтабан  шұбырынды, алқакөл  
сұ ламаны»  бас тан кешірді. Атақты  Қожаберген  жыраудың  
«Елімай»  атты   жыры  осы кезде шыққан. Жоңғарлар сал
ған әлектің  бетін қайтару  үшін Әбілқайыр  бастаған қазақ  
қолы  билердің ақылкеңесімен  күреске  көтеріліп,  біраз қан 
кешуіне  тура келді. Рас Тәуке  хан  қайтыс болғаннан кейін  
біраз  уақыт Текей  батыр  жоңғарларға  тұтқын болды  де
ген  де  әңгіме  бар. Қалай  дегенмен  де, 
Текей  батыр   Әбілқайыр кезінде  де  
өз  абыройбеделінің  биігінен  көрінді.   
Мұны Әбілқайыр  ханның ордасына 
келген орыс  сенатының  тілмашы 
Тевкелевтің  Ресей  сыртқы іс
тер   алқасына 1732  жылы  
5  қаң тарда  жазған  хабар
ла масынан  анық көруге  
бо лады.  «Қырғызқа
зақ   ордасына келген  
күннен бастап 1731  
жылдың   25  жел тоқ
са нына дейін  қыр
ғызқазақтар  мені һәм  
хан ды  өл тіруге  әре
кеттеніп  бақ ты, одан 
Бөген бай батырдың  
қор ғаштауымен  
ғана  аман  

қалдық.  Нақ   осындай игі   хабармен  олар  ұлы  мәртебелі  им
ператрица   ағзамға   өздерінің  елшілерін Бөгенбай батырдың  
әріптесі Текей  батырды   бір күтушісімен  жіберіп  отыр» – 
делінеді  хабарламада. Елшілікке Текей  батырмен  бірге  тағы  
да   басқа   қазақ  сұлтандары  барады. Десек   те, хан  ордасы
на  алғаш келген  сырт  көз  орыс елшісінің Текей  батырға  на
зар аударуы тегін емес  еді. Текей батыр Әбілқайыр  тұсында  
да хан  ордасына  еркін кіріп,  ойындағысын ашық айтып,  сөзін    
ханға  тыңдата алатын  тарихи  тұлға  болған.

Әрине, Текей батырдың Әбілқайыр хан тұсында орыс 
елшісі  Тевкелевтің  арбауына  түсіп қалып, орыстарға  
бодандыққа  ант бергенімен, сол орыстардың  зымияндығын  
аңғара  білмеуі  мүмкін емес еді.  Көзі ашық, көңілі ояу, әділдігі  
мен адамгершілігі  мол батыр  Тевкелевтің бопсалауына  
байқаусызда  түсіп қалғанын тезақ  аңғарып, түсінген. Орысқа  
бодан болудың  басықасында  жүргенін  қазақ  халқы алдын
да кешірілмес күнә санап, ұятын қалай  жуарын білмеді. Онан  
барынша жырақ кетуді  жөн көріп, Қызылқұм  қойнауындағы 
Жаңадария өзенінің  бойына  көшіп кетеді. Осы жерді  өмірінің 
соңына дейін  құтты  мекенге айналдырды.

Текей батырдан  аңызәңгімелерден басқа ұлағатты сөздері 
де қалыпты: «Ұлдары батыл, қыздары асыл елдің шегіне 
жау жетпес, ұлдары жасық, қыздары пасық елдің басынан 
дау кетпес» деген өлмейтіндей сөзі бар. Батыр бірде балала
рын шақырып алып, өсиет айтыпты деседі. Сонда: Абақанға 
бірлікті, Ақкөбекке билікті, Құтмамбетке палуандықты, 
Шымырбайға байлықты, Кегенге батырлықты, Ұлтайға 
шанышқыны сыйлап, «несібеңді балық аулаудан тап» депті. 
«Ұлтайдан ұл туса, балыққа күн туады» деген сөздер өсиеттің 
шындығын нақтылай түседі емес пе?!

Біздің атабабаларымыздың ерліктері  мен батырлығы арада  
сан  ғасырлар  өткенмен,  қандай  құрметке болса  да  лайықты. 
Өз  өмірлерін  құрбан еткен  батырларымыз даламыздың 
кеңдігін  сақтап  қалды.  Олардың  ішінде ұзақ  уақыт  бойы  
есімдері ұмыт  қалғандары  да  аз  емес. Енді жоғын түгендеп, 
барының бағасын асырған тәуелсіз елімізде олардың даңқын 
көкке көтеру  – біздің  міндетіміз.

С.ТҰРЫМТАЕВ,
Қармақшы ауданы № 30 орта

мектептің тарих пәні  мұғалімі.

Кәсіп

ҚОЛЫ ҚИМЫЛДАҒАННЫҢ ЕРНІ ҚИМЫЛДАЙДЫ

ТЕКЕЙ БАТЫР
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ҚАТЕРЛІ дЕРТТЕН дЕ 
АЙЫҒУҒА БОЛАдЫ

Астана қаласы МКҚБна үміткерлер қабылдау 
жалғасуда. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің Астана қаласы мамандандырылған күзет 
қызметі басқармасына жұмысқа қабылдау қарқынды жүріп 
жатыр. Енді отыз бес жастан аспаған азамат ішкі істер орга
нында қызмет етуге мүмкіндігі бар. 

Облыстық Күзет полициясы басқармасының мәжіліс 
залында Астана қалалық күзет полициясы басқармасы 
басшысының орынбасары, полиция майоры Оралбек Ома
ров осы мәселеге кеңінен тоқталды. 

– Полиция қызметіне орналасу үшін 18 жастан 35 жасқа 
дейінгі орта, жоғары білімді, әскер қатарында болған, дене 
бітімі шыныққан азаматтар қабылданады. ІІОға қызметке 
орналасуға ниетті азаматтар мемлекеттік қызмет істері 
жөніндегі уәкілетті органда ҚРның Заңнамасын білуге 
тестілеуден өтеді. Онда 45 сұрақтың 21не жауап берсе, 
сынақтан өткен болып есептеледі. Ал, өтпеген азаматтарға 
1 айдан кейін қайта тапсыру мүмкіншілігі бар. Тестілеуден 
өтіп, сертификатын алған үміткерлер әскеридәрігерлік ко
миссиясында медициналықпсихофизиологиялық куәлан

дырудан өтеді, – деді ол.
Түйіндемесімен келіп жатқан жастар көп. Солардың бірі – 

Марат Жұмабаев, Қазалы ауданының тұрғыны. Бала күнінен 
полицейдің формасын киюді армандап өскен жастардың 
бірі. Қарағанды облысында әскери борышын өтеп келген. 
Білімі – орта. Жолсерік мамандығын тәмамдаған. «Жолым 
болып жатса, бас қала – Астанада еңбек етуге дайынмын» 
дейді. 

Шынар БЕКБАН.

ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАУ ҚАРҚЫНДЫ ЖҮРІП ЖАТЫР



Договор на оказание услуг по снабжению 
тепловой энергией

город Кызылорда                                               «____»______ 2017 года
        

Государственное коммунальное предприятие «Кызылордатеплоэлектро-
центр» на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кызылординской области в лице директора  Ма-
драимов Б.А. действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем 
«Поставщик», с одной стороны, и пользователь услугами 
_________________________________________________________________
(реквизиты потребителя, адрес (наименование юридического лица, Ф.И.О. 
физического лица) нужное подчеркнуть)
в лице___________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________                
      (должность, Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили нас-
тоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Основные понятия, используемые в Договоре
 
1. В Договоре используются следующие основные понятия:
расчетный период - период времени (календарный месяц), определяе-

мый договором на теплоснабжение, за который потребленная тепловая энер-
гия учитывается и предъявляется к оплате Потребителю;

граница балансовой принадлежности тепловой сети - точка(линия) раз-
дела тепловой сети между Поставщиком и Потребителем в соответствии с их 
балансовой принадлежностью; 

расчет за тепловую энергию - оплата Потребителя за потребленную те-
пловую энергию по истечении расчетного периода на основании предъяв-
ленного Поставщиком платежного документа;

система теплоснабжения - совокупность источников теплоты, тепловых 
сетей и теплопотребляющих установок;

теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для ис-
пользования тепловой энергии, теплоносителя для нужд Потребителя те-
пловой энергии;

тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи, 
распределения тепловой энергии;

граница раздела эксплуатационной ответственности сторон - точка (ли-
ния) раздела теплопотребляющих установок и/или сети сторон, определя-
емая по балансовой принадлежности теплопотребляющих установок и/или 
сети или соглашением сторон, граница эксплуатационной ответственности 
между потребителем и энергопередающей или энергоснабжающей органи-
зацией в многоквартирных жилых домах, находящихся под управлением ор-
гана управления объектом кондоминиума, определяется по первому разде-
лительному фланцу входных задвижек узла управления (Элеватор); 

платежный документ - документ (счет, извещение, квитанция, счет-
предупреждение), выписанный Поставщиком на основании фактических по-
казателей приборов учета, а при их отсутствии или временном нарушении 
- расчетным путем на основании которого Потребителем производится опла-
та за потребленную тепловую энергию;

потребитель - физическое или юридическое лицо, пользующееся или 
намеревающееся пользоваться услугой по снабжению тепловой энергией;

ведомство уполномоченного органа - Комитет по регулированию и есте-
ственных монополий и защите конкуренции Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан;

поверка средства измерений - совокупность операций, выполняемых 
государственной метрологической службой или другими аккредитованны-
ми юридическими лицами в целях определения и подтверждения соответ-
ствия средства измерений установленным техническим и метрологическим 
требованиям;

поставщик- организация, осуществляющая продажу Потребителям про-
изведенной и (или) купленной тепловой энергии.

2. Предмет Договора
 
2. Обязательные условия, предшествующие Договору:________________ 

________________________________________________________________
(в данном пункте предусматриваются обязательные условия: режим по-

дачи и потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями, уста-
новленными действующей нормативно-технической документацией в обла-
сти энергетики, максимальный часовой отпуск тепловой энергии в паре и 
горячей воде, а также соответствующий максимальный часовой расход те-
плоносителя и условия его возврата, с учетом действующей нормативно-
технической документации в области энергетики, количество тепловой 
энергии для юридических или физических лиц, использующего тепловую 
энергию для предпринимательских целей, качество тепловой энергии, объ-
ем и качество возвращаемого потребителем конденсата, в том числе нали-
чие акта технической готовности систем теплоснабжения, акта разграниче-
ния балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответ-
ственности сторон и иные документы).

В случае необходимости обязательные условия, предшествующие Дого-
вору, оформляются отдельным приложением к Договору.

3. Поставщик обязуется подавать Потребителю через присоединенную 
сеть тепловую энергию.

При этом параметры (качество) поставляемой потребителям тепловой 
энергии определяются по показаниям приборов коммерческого учета, уста-
новленных на границе балансовой принадлежности сторон, и должны со-
ответствовать требованиям, установленным государственными стандартами 
или иной нормативно-технической документацией в области энергетики, а 
также температурному графику, составленному Поставщиком и согласован-
ному с местными исполнительными органами.

Поставщик обязан обеспечить Потребителя тепловой энергией в соот-
ветствии с Договором.

 
 3. Условия предоставления услуг

 
4. Отпуск тепловой энергии Поставщиком производится непрерывно, 

если иное не оговорено соглашением сторон.
5. Увеличение Потребителем нагрузки и количества потребляемой те-

пловой энергии сверх указанных в Договоре, но не превышающих проект-
ных величин, заявленных и зафиксированных в полученных технических 
условиях, допускается с разрешения Поставщика по заявке Потребителя, 
при этом вносятся в Договор соответствующие изменения.

6. Потребитель обязуется оплачивать Поставщику услуги по снабжению 
тепловой энергией на условиях, определенных Договором, а также соблю-
дать режим потребления тепловой энергии и другие условия, предусмотрен-
ные настоящим Договором.

7.Поставщик вправе прекратить или ограничить подачу тепловой энер-
гии Потребителю в случаях, предусмотренных Правилами пользования те-
пловой энергией, утвержденными государственным органом, осуществляю-
щий руководство в области электроэнергетики, и настоящим Договором, в 
том числе:

1) в случае, когда неудовлетворительное состояние теплопотребляющих 
установок, удостоверенное государственным органом по государственному 
энергетическому контролю, угрожает аварией или создает угрозу для жизни 
и безопасности граждан, с обязательным извещением Потребителя и после-
дующим перерасчетом за недопоставленную тепловую энергию;

2) в случае недопущения представителей Поставщика и Госэнергокон-
троля для осуществления контроля технического состояния и безопасно-
сти эксплуатации к теплопотребляющим установкам и (или) к приборам 
учета тепловой энергии, с предупреждением Потребителя не менее чем за 
трое суток;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего Договора, с пред-
упреждением Потребителя не менее чем за трое суток; 

4) в случае присоединения систем теплопотребляющих установок до ме-
ста установки приборов учета;

5) в случае самовольного подключения к теплосети новых мощностей;
6) в случае неоплаты за предоставленные услуги по снабжению тепло-

вой энергией в соответствии с условиями заключенного между сторонами 
договора; 

7) в случае подключения к тепловой сети без акта технической готовно-
сти теплопотребляющих установок и теплосетей к работе в осенне-зимний 
период и отсутствии у Потребителя соответствующего подготовленного 
персонала и назначении лица, ответственного за надежную и безопасную 
работу теплопотребляющих установок, либо договора на обслуживание со 
специализированной организацией, имеющей разрешение на такой вид де-
ятельности;

8) в случае возврата менее 30% объема конденсата, предусмотренного 
Договором, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Прекращение либо ограничение Поставщиком поставки тепловой энер-
гии производится с предупреждением Потребителя в случаях:

предусмотренных подпунктами 1), 4) и 5) настоящего пункта - немед-
ленно;

предусмотренных подпунктами 6) - 9) настоящего пункта - не менее 
чем за трое суток, за исключением объектов непрерывного теплоснабжения.

При этом, предупреждение Потребителя в письменном виде вручается 
лично Потребителю под роспись, либо направляется Потребителю заказным 
письмом, а в случае, предусмотренном подпунктом 1) настоящего пункта 
Потребитель может быть уведомлен телефонограммой.

Предупреждение Потребителей, проживающих в многоквартирных жи-
лых домах, о прекращении или ограничении подачи тепловой энергии в слу-
чаях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 7) настоящего пункта произ-
водится путем направления письма, телефонограммы в адрес уполномочен-
ного лица органа управления объектом кондоминиума.

8. При необходимости проведения плановых работ по ремонту оборудо-
вания и (или) подключения новых потребителей и отсутствии резервного пи-
тания порядок отключения Потребителя предусматривается в соответствии 
с Правилами пользования тепловой энергией.

 
4. Учет тепловой энергии

 
9. Теплопотребляющие установки Потребителей обеспечиваются необ-

ходимыми приборами учета для расчетов за тепловую энергию. Потреби-
тель вправе самостоятельно приобретать и устанавливать приборы учета. В 
случае приобретения и установки приборов учета Поставщиком, Потреби-
тель заключает с ним соответствующий договор на приобретение и установ-
ку прибора учета тепловой энергии в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Республики Казахстан о естественных монополи-
ях и регулируемых рынках. Организация учета тепловой энергии, техниче-
ское состояние узлов учета тепловой энергии теплоносителя должны отве-
чать требованиям нормативно-технической документации.

10. Для учета тепловой энергии должны использоваться приборы учета, 
типы которых внесены в Государственный реестр обеспечения единства из-
мерений. При этом им необходимо иметь клеймо о первичной или периоди-
ческой поверке организации, имеющей на это право. 

Снятие показаний приборов учета производят представители энергопе-
редающей (энергоснабжающей) организации в присутствии представителей 
потребителя либо его представителя, а в случаях установки приборов учета с 
дистанционным съемом показаний без участия Потребителя. 

При невозможности снятия показания приборов учета в течение двух 
расчетных периодов по вине потребителя и, если, при этом потребитель 
сам не предоставит в энергопередающую организацию сведения о количе-
стве израсходованной им тепловой энергии, энергоснабжающая организа-
ция вправе производить расчет за указанные периоды по среднесуточному 
расходу тепловой энергии Потребителя за аналогичный период прошлого 
года с последующим проведением перерасчета по фактическому потребле-
нию. Невозможность снятия показания приборов учета по вине потребителя 
подтверждается соответствующей записью в журнале Поставщика.

11. Периодическую поверку, ремонт и техническое обслуживание при-
боров учета осуществляет энергопередающая организация либо иная специ-
ализированная организация, имеющая разрешение на такой вид деятельнос-
ти, по отдельному договору с Потребителем.

Потребитель вправе самостоятельно выбрать специализированную орга-
низацию для проведения работ по поверке, ремонту и техническому обслу-
живанию приборов учета.

12. Стороны производят за свой счет метрологические поверки находя-
щихся на их балансе приборов учета в сроки, предусмотренные соответству-
ющими метрологическими стандартами.

Стороны могут потребовать проведение дополнительных поверок, кото-
рые производятся за счет требующей стороны.

13. Количество поставленной Поставщиком и принятой Потребителем 
тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета. При отсут-
ствии приборов учета у бытовых потребителей размер платы определяется 
по нормам, утвержденным в соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках для дан-
ного населенного пункта (региона), и утверждается ведомством уполномо-
ченного органа.

14. Учет отпуска тепловой энергии производится на границе раздела ба-
лансовой принадлежности сторон, если иное не предусмотрено договором. 
При установке приборов учета не на границе раздела балансовой принад-
лежности сторон, потери на участке сети от границы раздела до места уста-
новки приборов учета относятся к владельцу, на балансе которого находит-
ся указанный участок сети.

Расчет тепловых потерь или испытание на тепловые потери производит 
энергопередащая организация совместно с Потребителем.

15. Ответственность за техническое состояние оборудования и обеспе-
чение безопасности тепловых сетей, находящихся в собственности потреби-
телей, в том числе в общей собственности потребителей, возлагаются на по-
требителей и определяется по границе балансовой принадлежности.

Ответственность за сохранность приборов учета тепловой энергии воз-
лагается на его владельца и определяется по границе балансовой принад-
лежности. 

Орган управления кондоминиума может производить обслуживание те-
плопотребляющих установок самостоятельно или по договору со специали-
зированной организацией.

16. В случае выхода прибора учета из строя энергоснабжающая органи-
зация производит расчет за указанные периоды по норме потребления по те-
плоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, но не более 
чем в течение одного месяца, за который учет должен быть восстановлен.

В случае, если прибор учета невозможно восстановить в указанный срок, 
то порядок расчета и сроки восстановления учета должны быть установлены 
отдельным соглашением сторон. 

В случае хищения или поломки приборов учета третьими лицами, лицо, 
ответственное за сохранность, обязано восстановить приборы учета в ме-
сячный срок, если иное не предусмотрено Договором. До момента восста-
новления приборов учета Потребитель вправе требовать подключить его к 
тепловой сети.

 
5. Права и обязанности сторон

 
17. Потребитель имеет право:
1) покупать услуги по снабжению тепловой энергией по утвержденным 

тарифам (ценам, ставкам сборов), ведомства уполномоченного органа;
2) на получение услуг установленного качества в объеме и сроки, уста-

новленные настоящим Договором; 
3) на получение тепловой энергии в необходимом количестве для пред-

принимательских целей и бытового потребления по соглашению сторон;
4) изменять количество потребляемой тепловой энергии для предприни-

мательских целей, определенное Договором; 
5) получать от Поставщика информацию об изменении тарифов (цен, ста-

вок сборов) или их предельных уровней в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках;

6) получать тепловую энергию непрерывно при осуществлении деятель-
ности, связанной с производством в непрерывном цикле, в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регу-
лируемых рынках;

7) требовать от Поставщика перерасчета по оплате услуги по снабжению 
тепловой энергией и возмещения реального ущерба, причиненного недопо-
ставкой или поставкой некачественной тепловой энергии, в соответствии с 
условиями заключенного договора;

8) требовать от Поставщика перерасчета по оплате услуги по снабжению 
тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха;

9) обращаться в уполномоченный и (или) судебные органы для реше-
ния спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением Договора;

10) участвовать в публичных слушаниях;
11) в одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии уведом-

ления Поставщика и полной оплаты по предоставленному Поставщиком объ-
ему услуг; 

12) иметь иные права, предусмотренные гражданским законодательством 
Республики Казахстан; 

13) расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным уве-
домлением Поставщика не позже, чем за тридцать календарных дней при 
условии оплаты за фактически предоставленные Поставщиком услуги. При 
этом не допускается односторонний отказ от Договора на снабжение те-
пловой энергией собственником отдельного помещения, система отопле-
ния которого является частью общей отопительной системы многоквартир-
ного дома. 

18. Потребитель обязан:
1) своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные По-

ставщиком услуги по снабжению тепловой энергией согласно условиям До-
говора;

2) немедленно в письменном виде уведомлять Поставщика о выходе из 
строя приборов учета или нарушении режима и условий работы, в противном 
случае приборы учета считаются вышедшими из строя со дня их последней 
поверки, подтвержденной соответствующими документами; 

3) обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность эксплу-
атируемых сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный ре-
жим потребления энергии, а также немедленно сообщать Поставщику об ава-
риях, пожарах и иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией;

4) до пуска в эксплуатацию и перед каждым отопительным сезоном те-
плопотребляющих установок провести комплекс мероприятий для оформле-
ния акта технической готовности, выданного Поставщиком, кроме случаев 
плановых ремонтов, аварийно-восстановительных работ;

5) обеспечить беспрепятственный доступ представителю Поставщика и 
Госэнергоконтроля к приборам учета тепловой энергии и теплопотребляю-
щим установкам для осуществления контроля технического состояния и без-
опасности сетей, приборов и оборудования; 

6) при расторжении Договора (продажа недвижимого имущества и др.) 
сделать сверку расчетов и погасить долг за фактически предоставленные По-
ставщиком услуги по снабжению тепловой энергией. 

19. Поставщик имеет право:
1) устанавливать в соответствии с Правилами пользования тепловой 

энергии технические требования, обязательные для соблюдения Потреби-
телями;

2) проводить техническое обслуживание и организовывать поверки при-
боров учета в порядке, установленном Правилами пользования тепловой 
энергии;

3) в одностороннем порядке приостановить исполнение Договора в слу-
чаях, предусмотренных подпунктом 6) пункта 7 настоящего Договора в по-
рядке, предусмотренном пункта 7 настоящего Договора;

4) взимать плату за оказываемые услуги по снабжению тепловой энерги-
ей по тарифам, утвержденным ведомством уполномоченного органа; 

5) снижать тарифы на регулируемые услуги по снабжению тепловой 
энергией в период действия тарифов в порядке, утвержденном уполномо-
ченным органом;

6) совершать иные действия, установленные действующим гражданским 
законодательством Республики Казахстан.

20. Поставщик обязан:
1) предоставлять равные условия для всех потребителей услуг по снаб-

жению тепловой энергией;
2) заключать с Потребителем договор на предоставление услуги по снаб-

жению тепловой энергией;
3) обеспечивать прием платежей от Потребителей за предоставленные 

услуги по снабжению тепловой энергией; 
4) не допускать нарушения прав Потребителей при заключении договора 

на предоставление услуги по снабжению тепловой энергией; 
5) поддерживать на границе раздела балансовой принадлежности тепло-

вых сетей параметры тепловой энергии, указанные в настоящем Договоре;
6) предоставлять Потребителю услуги по снабжению тепловой энергией 

в соответствии с требованиями к качеству, установленными государственны-
ми органами в пределах их компетенции, а также в порядке и сроки, опреде-
ленные условиями Договора; 

7) производить перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению и воз-
мещение реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой не-
качественной тепловой энергии в соответствии с условиями заключенного 
договора, осуществлять возврат средств потребителям по результатам пере-
расчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической темпе-
ратуры наружного воздуха в соответствии с методикой перерасчета стоимо-
сти услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного 
воздуха, утвержденной уполномоченным органом; 

8) вести учет и контроль качества тепловой энергии поставляемой Потре-
бителю, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению 
нарушений качества тепловой энергии; 

9) в течение трех календарных дней со дня подачи письменного заяв-
ления либо устного обращения Потребителя о снижении качества тепловой 
энергии принять все меры по восстановлению качества и выполнить пере-
расчет;

10) не допускать перерывы в снабжении тепловой энергией, кроме случа-
ев, предусмотренных настоящим Договором; 

11) в случае выхода прибора учета из строя не по вине Потребителя ве-
сти расчет за тепловую энергию по среднесуточному расходу Потребителя за 
аналогичный период прошлого года; 

12) довести до сведения потребителя информацию об изменении тари-
фов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней в сроки, установлен-
ные законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях 
и регулируемых рынках;

13) снижать в порядке, установленном уполномоченного органа, тарифы 
на тепловую энергию для Потребителя в случае соответствующего измене-
ния налогового законодательства Республики Казахстан; 

14) предоставлять Потребителю тепловую энергию непрерывно при осу-
ществлении деятельности, связанной с производством в непрерывном ци-
кле, в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электро-
энергетике;

15) снимать показания приборов учета тепловой энергии в присутствии 
представителей потребителя, либо обеспечить снятие показаний представи-
телями энергопередающей организации в присутствии представителей по-
требителя.

 
 6. Требования, предъявляемые к сторонам

 
21. Потребителю не допускается переоборудовать внутриквартальные 

сети, устанавливать, подключать без согласования с Поставщиком регули-
рующую и запорную арматуру, использовать оборудование и устройства, не 
отвечающие требованиям безопасной эксплуатации и другим требованиям, 
установленным нормативными документами в области энергетики, нарушать 
имеющиеся схемы учета тепловой энергии, а также использовать теплоноси-
тель в системах отопления не по прямому назначению.

22. Сторонам запрещается совершать действия, ограничивающие пра-
ва сторон либо иным образом нарушающие гражданское законодательство 
Рес публики Казахстан.

 
7. Порядок расчетов

 
23. Оплата услуг Поставщика по снабжению тепловой энергией произ-

водится Потребителем по тарифам, утвержденным ведомством уполномо-
ченного органа.

24. Оплата за фактически предоставленные Поставщиком услуги по 
снабжению тепловой энергией производится Потребителем в соответствии 
с показаниями приборов учета не позднее 25 числа месяца, следующего за 
расчетным. В случае отсутствия приборов учета оплата Потребителем про-
изводится в соответствии с пунктом 13 настоящего Договора.

25. При наличии задолженности за предыдущие периоды, в первую оче-
редь, оплата направляется на погашение этой задолженности. В случае опла-
ты Потребителем суммы, превышающей фактическую за расчетный период, 
разница этого превышения автоматически засчитывается в авансовый пла-
теж следующего расчетного периода (либо по согласованию сторон, в счет 
погашения задолженности Потребителя по иным обязательствам перед По-
ставщиком, если таковая имеется). Если Потребитель отказывается от услуг 
Поставщика на следующий расчетный период, излишне уплаченные суммы 
возвращаются. 

26. В случае если исправления в счетах необходимы в результате неис-
правности приборов коммерческого учета и в других случаях, Стороны вно-
сят корректировку в счета в последующие расчетные периоды.

27. Исполнением обязательств Потребителя по оплате услуг Поставщика 
по снабжению тепловой энергией признается зачисление денег на текущий 
счет Поставщика по реквизитам, указанным в счет-фактуре.

  
8. Порядок разрешения разногласий

 
28. Время прекращения подачи тепловой энергии, а также несоответ-

ствие ее качества требованиям нормативно-технической документации с от-
меткой о времени (дате, часе) должно быть отмечено в журнале диспетчер-
ской службы Поставщика с последующей отметкой о времени (дате, часе) 
возобновления подачи тепловой энергии с должным (надлежащим) каче-
ством.

29. При перерыве в подаче или подаче тепловой энергии ненадлежаще-
го качества Потребитель извещает об этом Поставщика лично (заявкой) или 
телефонограммой с обязательным указанием времени, даты ее передачи и 
фамилии лица, передавшего и принявшего ее. В телефонограмме указыва-
ется: время начала ухудшения качества (отсутствия) товара, характер ухуд-
шения и необходимость присутствия представителя Поставщика (если ухуд-
шение качества теплоэнергии или перерыв ее подачи Поставщиком в жур-
нале не зафиксировано).

При личном обращении Потребителя заявка должна иметь копию, на ко-
торой в момент регистрации ее поступления проставляются регистрацион-
ный номер, дата и время подачи заявки, подпись принявшего ее представи-
теля Поставщика. При прекращении теплоснабжения, заявка подается не-
медленно, при ухудшении параметров - не позднее суток с момента нача-
ла отклонения.

Поставщик сверяет отметки в журнале об отклонении качества товара, 
указанной в заявке (телефонограмме), перерывов в подаче его Потребителям 
и при отсутствии разногласий выполняет перерасчет стоимости товара в со-
ответствии с его фактическим потреблением, исходя из среднесуточного от-
клонения параметров от расчетного.

30. При отказе Поставщика удостоверить факт неподачи тепловой энер-
гии или предоставления товара (тепловой энергии) низкого качества Потре-
битель вправе составить письменное заявление, где указывается:

время начала отказа в подаче товара (отключения) или некачественной 
его поставки;

характер ухудшения качества товара;
время подачи заявки и ее регистрационный номер (по журналу Постав-

щика);
время восстановления подачи тепловой энергии (нормализации его ка-

чества);
период отсутствия (ухудшения качества) товара.
Заявление подписывается Потребителем, лицом ответственным за те-

пловое хозяйство Потребителя, двумя независимыми свидетелями и направ-
ляется Поставщику. В случае не урегулирования спора Потребитель вправе 
обратиться в Госэнергонадзор или подать иск в суд.

31. При самовольном водоразборе сетевой воды, самовольном подклю-
чении потребителем теплопотребляющих установок, повреждении потре-
бителем приборов коммерческого учета, нарушении или отсутствии пломб, 
установленных в узле учета, энергопередающей и (или) энергоснабжающей 
организациями составляется акт и производится перерасчет объема исполь-
зованной потребителем тепловой энергии в двукратном размере.

Перерасчет по горячей воде производится за период не более года, а для 
систем отопления с начала отопительного сезона до момента обнаружения 
событий указанных в первом абзаце настоящего пункта.

Акт действителен при наличии подписи представителя энергопередаю-
щей организации и потребителя, либо его представителя. Акт считается дей-
ствительным и при отказе потребителя или его представителя от подписи, но 
при условии оформления его комиссией энергопередающей и (или) энергос-
набжающей организаций и (или) органа управления кондоминиума в сос таве 
не менее трех человек.

 
9. Ответственность сторон

 
32. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

33. За неоплату счета к моменту наступления срока оплаты по нему (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 28 Договора), Поставщик 
вправе начислять неустойку по неоплаченным суммам Потребителя, в раз-
мере не более 1,5 кратной ставки рефинансирования, установленной Наци-
ональным Банком Республики Казахстан на день фактического исполнения 
Потребителем денежного обязательства, за каждый день просрочки платежа, 
но не более суммы основного долга.

Установление размера неустойки производится при заключении До-
говора. Началом срока начисления неустойки является первый день меся-
ца, следующий за расчетным периодом, если иное не оговорено соглаше-
нием сторон.

34. Если невозможность для Поставщика предоставить Потребителю 
услугу по снабжению тепловой энергией наступила по вине других лиц, со-
стоящих с Поставщиком в договорных отношениях, ответственность перед 
Потребителем несет Поставщик.

35. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обяза-
тельств по Договору.

 
10. Форс-мажорные обстоятельства

 
36. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае ни одна из сто-
рон не будет иметь право на возмещение убытков. По требованию любой 
из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая ис-
полнение взаимных обязательств. При этом ни одна из сторон не освобож-
дается от обязанностей по Договору, возникающих до наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы.

37. Если одна из сторон оказывается не в состоянии выполнить свои обя-
зательства по Договору в течение шестидесяти календарных дней со дня на-
ступления обстоятельств непреодолимой силы, другая сторона имеет пра-
во расторгнуть Договор, направив письменное уведомление о расторжении 
Договора.

 
11. Общие положения и разрешение споров

 
38. Договор оказания услуг по снабжению тепловой энергией заключа-

ется сторонами в индивидуальном порядке.
39. В случае какого-либо спора или разногласия, возникшего по какому-

либо положению Договора или в целом, или в связи с каким-либо вопросом 
или действием в отношении положений Договора, любая из сторон впра-
ве направить другой стороне претензию с полным изложением сущности 
спора.

Стороны должны предпринимать все необходимые усилия по урегули-
рованию возникших споров путем переговоров.

40. В случае недостижения согласия, разногласия по Договору разреша-
ются в судебном порядке.

41. Отношения сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные 
им, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан о 
естественных монополиях и регулируемых рынках.

42. Договор составляется в двух экземплярах на государственном и рус-
ском языках по одному экземпляру для каждой Стороны. 

Договор для государственных учреждений, финансируемых из государ-
ственного бюджета, регистрируется в территориальных органах Комитета 
казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и вступает в 
действие со дня его регистрации.

 
12. Срок действия Договора

 
43. Договор вступает в силу со дня подписания и действует по «___» 

________ 20 __ года.
44. Срок действия Договора продлевается на определенный срок с уточ-

нением объема тепловой энергии, если одна из сторон заявит об этом за 
тридцать календарных дней до окончания срока действия Договора, продле-
ние срока договора оформляется дополнительным соглашением к Договору.

 
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Поставщик:                                          Потребитель:
Государственное коммунальное                             _______________________
предприятие 
«Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве            _______________________
хозяйственного ведения управления 
энергетики и жилищно-коммунального                _______________________
хозяйства Кызылординской области
юр г. Кызылорда,                                                     _______________________
ул.Марал-Ишан,1
Индекс:120009                                                         _______________________
БИН 050 740 006 845                                               
ИИК КZ 089 260 701 149 176 000                          _______________________
БИК KZKOKZKX  
АО «Казкоммерцбанк»                                           _______________________
Гос. регис. № 6323-7933 от 04.07.2005 г.
ОКПО 40572692                                                      _______________________
Тел (факс) 8 /7242/ 25-01-21; 25-00-70
Директор_________
Мадраимов Б.А.

«Қызылордажылуэлектрорталығы» 
МКК тұтынушылар назарына!

Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрінің 2015 жылғы 27 нау-
рыздағы №266 бұйрығына 21-қо сымша 
сәйкес Жылу энергиясымен жабдықтау 
жөнiндегі қызметтердi көрсе туге арналған 
Жария шарт 2017-2018 жылдарға жария-
ланғандығын хабарлайды.

«ҚЖЭО» МКК әкімшілігі.
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назар

Жылу энергиясымен жабдықтау жөнiндегі 
қызметтердi көрсетуге арналған шарт

Қызылорда қаласы                               2017 жылғы «__ »__________
      
Бұдан әрі, «Өнім беруші» деп аталатын Қызылорда облысының энер-

гетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 
шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қызылордажылуэлектрорталығы» 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Жарғы негізінде жылу энергиясымен 
жабдықтау жөніндегі қызмет басшысы Мадраимов Б.А.  бiр тараптан және 
бұдан әрі «Тұтынушы» деп аталатын
__________________________________________________________атынан
(тұтынушының деректемелері, мекенжайы (заңды тұлғаның атауы, жеке 
тұлғаның А.Ә.Т.) қажеттісін сызып қою)
_____________________________________________________________ 
негізінде әрекет ететiн ____________________________________________                                                   
                                                 (лауазымы, А.Ә.Т.)
екiнші тараптан, мына төмендегiлер туралы осы Шартты (бұдан әрi - Шарт) 
жасасты.

1. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар
 
1. Шартта мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
есеп айырысу кезеңі - тұтынылған жылу энергиясы есепке алынатын 

және Тұтынушыға төлемге ұсынылатын жылу энергиясына арналған шарт-
пен айқындалатын уақыт кезеңі (күнтізбелік ай);

жылу желісінің теңгерімдік тиесілігінің шекарасы - Өнім беруші мен 
Тұтынушы арасындағы жылу желісін оның теңгерімдік тиесілілігіне сәйкес 
бөлу нүктесі (сызығы);

жылу энергиясы үшін есеп айырысу - Тұтынушының Өнім беруші бер-
ген төлем құжаты негізінде есеп айырысу кезеңі аяқталған соң тұтынылған 
жылу энергиясы үшін төлемақысы;

жылумен жабдықтау жүйесі - жылу көздері, жылу желілері және жылу-
ды тұтыну қондырғыларының жиынтығы;

жылу тұтынатын қондырғы - жылу энергиясын Тұтынушының 
қажеттіліктері үшін жылу энергиясын, жылу жеткізгішті пайдалануға 
арналған қондырғы; 

жылу желiсi - жылу энергиясын беруге, таратуға арналған құрылғылар 
жиынтығы; 

тараптардың пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы - жылу 
тұтынатын қондырғылардың және/немесе желілердің теңгерімдік 
тиесілілігі бойынша немесе тараптардың келісімімен айқындалатын 
тараптардың жылу тұтынатын қондырғыларын және/немесе желісін 
бөлу нүктесі (сызығы), кондаминиум объектісін басқару органының 
басқаруындағы көп пәтерлі тұрғын үйлердегі Тұтынушының және энергия 
беруші ұйымның немесе энергиямен жабдықтаушы ұйымның арасындағы 
пайдалану жауапкершілігінің шекарасы басқару торабы (Элеватор) 
кірісіндегі ысырмаларының алғашқы бөлу фланеці бойынша айқындалады;

төлем құжаты - Өнім беруші есепке алу аспаптарының нақты 
көрсеткіштерінің негізінде жазған, ал ол болмаған немесе уақытша 
бұзылған жағдайда, есептеу жолымен - оның негізінде Тұтынушы 
тұтынған жылу энергиясы үшін төлемақы жүргізетін құжат (шот, хабарла-
ма, түбіртек, ескерту шоты); 

тұтынушы - жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін 
қызметті пайдаланатын немесе пайдалануға ниетті жеке немесе заңды 
тұлға; 

уәкiлеттi органның ведомствосы - Қазақастан Республикасы Ұлттық 
экономика министрілігінің Табиғи монополияларды реттеу және 
бәсекелестікті қорғау комитеті; 

өлшеу құралдарын тексеру - өлшеу құралдарының белгіленген 
техникалық және метрологиялық талаптарға сәйкес келуін анықтау және 
растау мақсатында мемлекеттік метрологиялық қызмет немесе басқа аккре-
диттелген заңды тұлғалар орындайтын операциялар жиынтығы;

өнім беруші - өндірілген және (немесе) сатып алынған жылу энергия-
сын Тұтынушыларға сатуды жүзеге асыратын ұйым.

 
2. Шарттың нысанасы

 
2. Шарттың алдындағы міндетті талаптар: ________________________

________________________________________________________________
(осы тармақта міндетті талаптар көзделеді: энергетика саласындағы 

қолданылатын нормативтік техникалық құжаттамада белгіленген 
талаптарға сәйкес жылу энергиясын беру және тұтыну режимі, бумен және 
ыстық сумен жылу энергиясын ең жоғарғы сағаттық босату, сондай-ақ энер-
гетика саласында қолданылатын нормативтік техникалық құжаттаманы 
ескере отырып жылу жеткізгіштегі тиісінше ең жоғары сағаттық шығысы 
және оны қайтару талаптары, жылу энергиясын кәсіпкерлік мақсатта пай-
даланатын заңды немесе жеке тұлғаларға арналған жылу энергиясының 
мөлшері, тұтынушыларға қайтарылатын конденсаттың көлемі мен сапасы, 
оның ішінде жылумен жабдықтау жүйелері дайындығының техникалық 
актісінің, жылу желілерінің теңгерімділік тиесілілігін және тараптардың 
пайдалану жауапкершілігін бөлу актісінің және өзге де құжаттардың бо-
луы).

Шарт алдындағы міндетті талаптар қажет болған жағдайда Шартқа 
жеке қосымшамен ресімделеді.

3. Өнім беруші Тұтынушыға жылу энергиясын қосылған желі арқылы 
беруге міндеттенеді.

Бұл ретте, тұтынушыларға жеткізілетін жылу энергиясының 
параметрлері (сапасы) тараптардың теңгерiмдiк тиесiлiлігінің шекарасын-
да орнатылған коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткiштерi 
бойынша айқындалады және мемлекеттік стандарттарда немесе энергети-
ка саласындағы өзге де нормативтiк техникалық құжаттамада белгiленген 
талаптарға, сондай-ақ Өнім беруші жасаған және жергiлiктi атқарушы ор-
гандармен келiсiлген температуралық кестеге сәйкес келуге тиiс.

Өнім беруші Тұтынушыны Шартқа сәйкес жылу энергиясымен 
қамтамасыз етуге міндетті.

 
 3. Көрсетілетін қызметтердi ұсыну шарттары

 
4. Өнім беруші жылу энергиясын босатуды, тараптардың келісімімен 

өзгеше келісілмеген болса, үздіксіз жүргізеді; 
5. Тұтынушының тұтынатын жылу энергиясының жүктемесі мен 

санын Шартта көрсетілгеннен асыруына, бірақ алынған техникалық 
шарттардағы мәлімделген және тіркелген жобалық шамалардан аспайтын, 
Тұтынушының өтінімі бойынша Өнім берушінің рұқсатымен жол беріледі, 
бұл ретте Шартқа тиісті өзгерістер енгізіледі. 

6. Тұтынушы Өнім берушіге Шартта айқындалған талаптармен жылу 
энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге, 
сондай-ақ жылу энергясын тұтыну режимі мен осы Шартта көзделген басқа 
талаптарды сақтауға міндеттенеді; 

7. Өнім беруші Тұтынушыға жылу энергиясын беруді электр энерге-
тикасы саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган 
бекіткен Жылу энергиясын пайдалану қағидаларында және осы Шартта 
көзделген жағдайларда, оның ішінде: 

1) мемлекеттік энергетикалық бақылау жөніндегі мем лекеттік ор-
ган куәландырған жылу тұтыну қондыр ғы ларының қанағаттанарлықсыз 
жай-күйі авария кауіпін туғызатын немесе азаматтардың өмірлері мен 
қауіпсіздіктеріне қауіп төндіретін жағдайда, Тұтынушыны міндетті түрде 
хабардар етіп және толық жеткізілмеген жылу энергиясы үшін кейін қайта 
есеп айырысу жүргізіп; 

2) жылу тұтыну қондырғыларына және (немесе) жылу энергия-
сын есепке алу аспаптарына олардың техникалық жай-күйі мен пайда-
лану қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін Өнім берушінің және 
Мемлекеттік энергетикалық бақылау өкілдерін жібермеген жағдайда, 
Тұтынушыны кемінде үш тәулік бұрын ескертіп; 

3) осы Шарттың 8-тармағында көзделген жағдайларда, Тұтынушыны 
кемінде үш тәулік бұрын ескертіп; 

4) жылу тұтыну қондырғылары жүйелерін есепке алу аспаптарын орна-
ту орнына дейін қосқан жағдайда;

5) жылу желісіне жаңа қуаттарды өздігінен қосқан жағдайда;
6) тараптардың арасында жасалған шарттың талаптарына сәйкес 

жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі ұсынылған қызметтер үшін ақы 
төлемеген жағдайда;

7) жылу тұтыну қондырғыларының және жылу желілерінің күзгі-
қысқы кезеңдегі жұмыс істеуінің техникалық дайындығы актісінсіз жылу 
желілеріне қосылған және Тұтынушыда тиісті дайындалған персонал және 
жылу тұтыну қондырғыларының қауіпсіз әрі сенімді жұмыс істеуіне жа-
уапты адамды тағайындау немесе осындай қызмет түрімен айналысуға 
рұқсаты бар мамандандырылған ұйыммен қызмет көрсетуге шарт болмаған 
жағдайда;

8) тараптардың келісімдерімен өзгеше көзделмесе, Шартта көзделген 
конденсат көлемін 30 %-дан кем қайтарған жағдайда тоқтатуға немесе шек-
теуге құқылы. 

Өнім берушінің жылу энергиясын беруді тоқтатуы мен шектеуі 
Тұтынушыны ескертумен:

осы тармақтың 1), 4) және 5) тармақшаларында көзделген жағдайларда 
- жедел түрде;

осы тармақтың 6)-9) тармақшаларында көзделген жағдайларда - жылу-
мен үздіксіз жабдықтау объектілерін қоспағанда, кемінде үш тәулік бұрын 
жүзеге асырылады. 

Бұл ретте, Тұтынушыны жазбаша түрде ескерту Тұтынушының өзіне, 
қолын қойдырып беріледі не Тұтынушыға тапсырыс хатымен жіберіледі, 
ал осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген жағдайда Тұтынушы теле-
фонограммамен хабарландырылуы мүмкін. 

Көппәтерлі үйлерде тұратын Тұтынушыларға 1), 3), 4), 7) 
тармақшаларда көзделген жағдайларда жылу энергиясын берудің 
тоқтатылатыны немесе шектелетіні туралы ескерту кондоминиум 
объектісін басқару органының уәкілетті тұлғасының мекенжайына хат, те-
лефонограмма жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

8. Жабдықтарды жөндеу және (немесе) жаңа тұтыну шы ларды қосу 
бойынша жоспарлы жұмыстарды жүргізу қажет болғанда және резервтік 
қоректендіру жоқ болса Тұтынушыны ажырату тәртібі Жылу энергиясын 
пайдалану қағидаларына сәйкес көзделеді.

 
4. Жылу энергиясын есепке алу 

 
9. Тұтынушылардың жылу тұтыну қондырғылары жылу энергиясы 

үшін есеп айырысу үшін есепке алу аспаптарымен қамтамасыз етіледі. 
Тұтынушы есепке алу аспаптарын дербес алуға және орнатуға құқылы. 
Есепке алу аспаптарын Өнім беруші алған және орнатқан жағдайда 
Тұтынушы онымен Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар 
және реттелетін нарықтар туралы қолданыстағы заңнамаласында көзделген 
тәртіппен жылу энергиясын есепке алу аспабын алу мен орнатуға тиісті 
шарт жасасады. Жылу энергиясын есепке алуды ұйымдастыру, жылу 
жеткізгіштің жылу энергиясын есепке алу тораптарының техникалық жай-
күйі нормативтік техникалық құжаттамалардың талаптарына жауап беруі 
тиіс.

10. Жылу энергиясын есепке алу үшін үлгілері Өлшем бірліктерін 
қамтамасыз етудің мемлекеттік тізіліміне енгізілген есепке алу аспапта-
ры пайдаланылуы тиіс. Бұл ретте, оларда алғашқы немесе кезең-кезеңмен 
тексерілгені туралы осындай тексеруге құқығы бар ұйымның таңбасы бо-
луы қажет. 

Есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуды энергия беруші (энер-
гиямен жабдықтаушы) ұйымның өкілдері тұтынушы өкілдерінің не оның 
өкілінің қатысуымен, ал көрсеткіштерді қашықтан алатын есепке алу 
аспаптарын орнатқан жағдайда Тұтынушының қатысуынсыз жүргізеді.

Тұтынушының кінәсінен екі есеп айырысу кезең ішінде коммерциялық 
есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу мүмкіндігі болмаған кезде 
және бұл ретте тұтынушы өзінің тұтынған жылу энергиясының мөлшері 
туралы мәліметті энергия беруші ұйымға ұсынбаса, онда энергиямен 
жабдықтаушы ұйым өткен жылдың осыған ұқсас кезеңі үшін нақты тұтыну 
бойынша кейін қайта есеп айырысу жүргізе отырып, жылу энергиясының 
орташа тәуліктік шығысы бойынша есеп жүргізуге құқылы. Тұтынушының 

кінәсінен есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуға мүмкіндіктің бол-
мауы Өнім берушінің журналына тиісті жазбамен расталады. 

11. Есепке алу аспаптарын кезеңмен тексеру, жөндеу және техникалық 
қамтамасыз етуді энергия беруші ұйым не осындай қызмет түріне рұқсаты 
бар өзге мамандандырылған ұйым Тұтынушымен жасалған жеке шарт бой-
ынша жүзеге асырады. 

Тұтынушы есепке алу аспаптарын кезеңмен тексеру, жөндеу және 
техникалық қамтамасыз етуші мамандандырылған ұйымды өзі таңдауға 
құқылы.

12. Тараптар өздерінің теңгерімдеріндегі есепке алу аспаптарына өз 
есептерінен метрологиялық стандарттарға сәйкес көзделген мерзімдерде 
метрологиялық тексеруді жүргізеді. 

Тараптар талап ететін тараптың есебінен жүргізілетін қосымша тексе-
рулер жүргізуді талап ете алады.

13. Өнім беруші жеткізген және Тұтынушы алған жылу энергиясы 
мөлшері есепке алу аспаптарының көрсеткіштері бойынша айқындалады. 
Тұрмыстық тұтынушыларда есепке алу аспаптары болмаған кезде, 
төлемақы мөлшері осы елді мекен (өңір) үшін Қазақстан Республикасының 
табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасына 
сәйкес бекітілген нормалар бойынша айқындалады және оны уәкілетті 
органның ведомствосы бекітеді.

14. Егер шартта өзгеше көзделмесе, жылу энергиясын босатуды есепке 
алу тараптардың теңгерімдік тиесілілігінің бөлу шекарасында жүргізіледі. 
Есепке алу аспаптары тараптардың теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекара-
сында орнатылмаған жағдайда, бөлу шекарасынан есепке алу аспаптары 
орнатылған жерге дейінгі желі учаскесіндегі ысыраптар желінің аталған 
учаскесі теңгерімінде тұрған иеленушіге жатады.

Жылу ысыраптарын есептеуді немесе жылу ысыраптарына сынақты 
энергия беруші ұйым Тұтынушымен бірлесіп жүргізеді. 

15. Жабдықтардың техникалық жай-күйі үшін жауап кер шілк 
және тұтынушының меншігіндегі, оның ішінде тұты нушылардың 
ортақ меншігіндегі жылу желілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
тұтынушыларға жүктеледі және теңгерімділік тиесілігінің шекарасы бой-
ынша анықталады. 

Жылу энергиясын есепке алу аспаптарының сақталуына жауапкершілік 
оның иесіне жүктеледі және теңгерімділік тиесілігінің шекарасы бойынша 
анықталады. 

Кондоминиумды басқару органы жылу тұтыну қондыр ғы ларына 
қызмет көрсетуді дербес немесе мамандандырылған ұйыммен шарт бой-
ынша жүргізе алады.

16. Есепке алу аспабы істен шыққан жағдайда энергиямен 
жабдықтаушы ұйым көрсетілген кезеңдерге есепке алу аспаптары жоқ 
Тұтынушылар үшін жылумен жабдықтауды тұтыну нормасы бойын-
ша, бірақ бір айдан аспайтын мерзім ішінде есеп айырысу жүргізеді, осы 
уақытта есепке алу қалпына келтірілуі тиіс.

Егер есепке алу аспабын көрсетілген мерзімде қалпына келтіру мүмкін 
болмаған жағдайда, есептеу тәртібі және есептеуді қалпына келтіру 
мерзімдері тараптардың жеке келісімімен белгіленуі тиіс.

Есепке алу аспаптарын үшінші тұлғалар ұрлаған немесе сындырған 
жағдайда сақтауға жауапты адам, Шартта өзгеше көзделмесе, бір ай 
мерзімінде есепке алу аспабын қалпына келтіруге міндетті. Есепке алу 
аспаптарын қалпына келтіру сәтіне дейін Тұтынушы өзін жылу желісіне 
қосуды талап етуге құқылы. 

 
5. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

 
17. Тұтынушы: 
1) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді 

уәкілетті органның ведомствосы белгілеген тәртіппен тарифтер (бағалар, 
алым мөлшерлемелері) бойынша сатып алуға; 

2) осы Шартта белгіленген көлемде және мерзімде белгіленген 
сападағы көрсетілетін қызметтерді алуға;

3) тараптардың келісімімен кәсіпкерлік мақсат және тұрмыстық 
тұтынуға қажетті мөлшерде жылу энергиясын алуға;

4) Шартта белгіленген кәсіпкерлік мақсат үшін тұтынылатын жылу 
энергиясы санын өзгертуге;

5) Өнім берушіден Қазақстан Республикасының табиғи монополия-
лар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасына сәйкес тарифтердің 
(бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе олардың шекті 
деңгейлерінің өзгеруі туралы ақпарат алуға;

6) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін 
нарықтар туралы заңнамасына сәйкес үздіксіз циклдағы өндіріске байланы-
сты қызметті жүзеге асыру кезінде жылу энергиясын үздіксіз алуға;

7) Өнім берушіден жылу энергиясын жабдықтау жөніндегі көрсетілетін 
қызметке ақы төлеуді қайта есептеуді және жасалған шарттың талаптары-
на сәйкес жылу энергиясын толық жеткізбеуден немесе сапасыз жеткізуден 
келтірген нақты залалды өтеуді талап етуге;

8) Өнім берушіден нақты сыртқы ауа температурасын ескере отырып, 
жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге қайта 
есеп айырысуды талап етуге;

9) Шартты жасасуға және орындауға байланысты даулы мәселелерді 
шешу үшін уәкілетті және (немесе) сот органдарына жүгінуге;

10) жария тыңдауларға қатысуға;
11) Өнім берушіні хабардар еткен және Өнім беруші ұсынған қызмет 

көлеміне толық ақы төлеген жағдайда Шартты біржақты тәртіппен бұзуға;
12) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген 

өзге де құқықтарға ие болуға;
13) Өнім берушінің нақты ұсынған қызметтеріне ақы төлеген жағдайда 

күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей Өнім берушіге жазбаша хабарлап 
біржақты тәртіппен Шартты бұзуға құқылы. Бұл ретте, жылыту жүйесі 
көппәтерлі үйдің жалпы жылыту жүйесінің бөлігі болып табылатын жеке 
үй-жай иесінің жылу энергиясымен жабдықтауға жасалған Шарттан 
біржақты бас тартуына жол берілмейді.

18. Тұтынушы:
1) Шарттың талаптарына сәйкес Өнім берушінің жылумен жабдықтау 

бойынша ұсынған қызметтеріне уақтылы және толық көлемде ақы төлеуге; 
2) Өнім берушіге есепке алу аспаптарының істен шыққаны немесе 

жұмыс режимінің және жағдайларының бұзылғаны туралы жазбаша түрде 
дереу хабарлауға міндетті. Олай болмаған жағдайда есепке алу аспапта-
ры тиісті құжаттармен расталған олардың соңғы тексерілуі кезінен бастап 
істен шықты деп есептеледі;

3) пайдаланатын желілердің, аспаптар мен жабдықтардың техникалық 
жай-күйі мен қауіпсіздігін тиісті дәрежеде қамтамасыз етуге, энергия 
тұтынудың белгіленген режимін сақтауға, сондай-ақ Өнім берушіге ава-
риялар, өрттер және энергияны пайдалану кезінде туындайтын өзге де 
бұзушылықтар туралы дереу хабарлауға;

4) жоспарлы жөндеулер, авариялық-қалпына келтіру жұмыстары 
жағдайларынан басқа, жылу тұтыну қондырғыларын пайдалануға қосқанға 
дейін және әрбір жылыту маусымының алдында Өнім беруші берген 
техникалық дайындық актісін ресімдеу үшін іс-шаралар кешенін жүргізуге;

5) желілердің, аспаптар мен жабдықтардың техникалық жай-күйі мен 
қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін жылу энергиясын есепке алу 
аспаптарына және жылу тұтынатын қондырғыларға Өнім беруші және 
Мемлекеттік энергия бақылау өкілін кедергісіз жіберуді қамтамасыз етуге;

6) Шартты бұзу кезінде (жылжымайтын мүлікті сату және т.б.) есеп 
айырысуларға салыстыру жүргізу және Өнім берушінің жылу энергиямен 
жабдықтау бойынша нақты ұсынған қызметтеріне қарызын өтеуге міндетті.

19. Өнім берушінің:
1) Жылу энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес Тұтынушылардың 

сақтаулары үшін міндетті техникалық шарттарды белгілеуге;
2) Жылу энергиясын пайдалану қағидаларында белгіленген тәртіпке 

сәйкес есепке алу аспаптарына техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге 
және оларды тексеруді ұйымдастыруға;

3) осы Шарттың 7-тармағында көзделген тәртіппен, осы Шарттың 
7-тармағының 6) тармақшасында көзделген жағдайларда Шарттың орын-
далуын біржақты тәртіппен тоқтата тұруға;

4) уәкілетті органның ведомствосы бекіткен тарифтер бойынша жылу 
энергиясымен жабдықтау жөнінде көрсетілетін қызметтер үшін ақы алуға;

5) уәкілетті орган бекіткен тәртіппен тарифтердің қолданылуы 
кезіңінде жылу энергиясын жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін 
қызметтерге тарифтерді төмендетуге;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамасында 
белгіленген өзге де іс әрекеттерді жасауға құқығы бар.

20. Өнім беруші:
1) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтердің 

барлық тұтынушылары үшін тең жағдайларды ұсынуға;
2) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді 

ұсынуға Тұтынушымен Шарт жасасуға;
3) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі ұсынылған қызметтер 

үшін Тұтынушылардан төлемдер қабылдауды қамтамасыз етуге;
4) жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтерді ұсынуға 

арналған шартты жасасу кезінде Тұтынушылардың құқықтарын бұзуға 
жол бермеуге;

5) жылу желілерінің теңгерімдік тиесілілігін бөлу шекарасында осы 
Шартта көзделген жылу энергиясының параметрлерін ұстауға;

6) Тұтынушыға өз құзыреттерінің шегінде мемлекеттік органдар 
белгілеген сапаға қойылатын талаптарға сәйкес, сондай-ақ Шарттың та-
лаптарында белгіленген тәртіппен және мерзімде жылумен жабдықтау 
жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсынуға;

7) жасалған Шарттың талаптарына сәйкес жылумен жабдық тау 
жөніндегі көрсетілетін қызметтер құнына қайта есептеу жүргізуге 
және жылу энергиясын толық жеткізбеуден немесе сапасыз жеткізуден 
келтірген нақты залалды өтеуге, уәкілетті орган бекіткен нақты сыртқы 
ауа температурасын ескере отырып, жылумен жабдықтау жөніндегі 
қызметтердің құнын қайта есептеу әдістемесіне сәйкес нақты сыртқы 
ауа температурасын ескере отырып, жылумен жабдықтау жөніндегі 
қызметтердің құнын қайта есептеу нәтижелері бойынша тұтынушыларға 
қаражатты қайтаруды жүзеге асыруға;

8) Тұтынушыға жеткізілетін жылу энергиясын есепке алуды және 
оның сапасына бақылауды жүргізуге, жылу энергиясы сапасының 
бұзылуының алдын алу және жою жөнінде уақтылы шаралар қабылдауға;

9) Тұтынушы жылу энергиясы сапасының төмендеуі туралы жазба-
ша өтініш берген не ауызша өтініш жасаған күнінен бастап күнтізбелік 
үш күн ішінде сапаны қалпына келтіру бойынша барлық шараларды 
қабылдауға және қайта есеп айырысу жүргізуге;

10) осы Шартта көзделген жағдайлардан басқа жылумен жабдықтауда 
үзілістерге жол бермеуге;

11) есепке алу аспабының істен шығуы Тұтынушының кінәсінен 
болмаған жағдайда, жылу энергиясы есебін өткен жылдың осындай кезеңі 
үшін Тұтынушының орта тәуліктік шығысы бойынша жүргізуге;

12) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) неме-
се олардың шектік деңгейлерінің өзгеруі туралы ақпаратты Қазақстан 
Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы 
заңнамасында белгіленген мерзімде Тұтынушының назарына жеткізуге;

13) Қазақстан Республикасының салық заңнамасы тиісінше өзгерген 
жағдайда уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Тұтынушы үшін жылу энер-
гиясы тарифтерін төмендетуге;

14) Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы 
заңнамасына сәйкес үздіксіз циклдағы өнідіріске байланысты қызметті 
жүзеге асыру кезінде Тұтынушыға жылу энергиясын үздіксіз беруге;

15) жылу энергиясын есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін 
Тұтынушы өкілдерінің қатысуымен алуға не энергия беруші ұйым 
өкілдерінің көрсеткіштерді тұтынушы өкілдерінің қатысуымен алуын 
қамтамасыз етуге міндетті.

 
6. Тараптарға қойылатын талаптар

 
21. Тұтынушыға кварталішілік желілерді қайта жабдықтауға, Өнім 

берушінің келісімінсіз реттегіш және бекіткіш арматураны орнтауға, 
қосуға, энергетика саласындағы нормативтік құжаттарда белгіленген 
қауіпсіз пайдалану талаптарына және басқа да талаптарға жауап бермейтін 
жабдықтар мен қондырғыларды пайдалануға, жылу энергиясын есепке 
алудың қолда бар схемаларын бұзуға, сондай-ақ жылыту жүйелеріндегі 

жылу жеткізгішті мақсаты бойынша пайдаланбауға жол берілмейді. 
22. Тараптарға тараптардың құқықтарын шектейтін немесе өзгеше 

жолмен Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамаларын бұзатын 
әрекеттер жасауға тыйым салынады. 

  
7. Есеп айырысу тәртiбi

 
23. Тұтынушы Өнім берушінің жылу энергиясымен жабдықтау бойын-

ша көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді уәкілетті органның ведомство-
сы бекіткен тарифтер бойынша жүргізеді; 

24. Тұтынушы Өнім берушінің жылу энергиясымен жабдықтау бой-
ынша ұсынған нақты қызметтеріне ақы төлеуді есеп айырысудан кейінгі 
айдың 25-күнінен кешіктірмей есепке алу аспаптарының көрсеткіштеріне 
сәйкес жүргізеді. Есепке алу аспаптары болмаған жағдайда Тұтынушы ақы 
төлеуді осы Шарттың 13-тармағына сәйкес жүргізеді. 

25. Өткен кезеңдер үшiн берешегi болған кезде, төлемақы бiрiншi ке-
зекте осы берешектi өтеуге жiберіледі. Тұтынушы есеп айырысу кезеңi 
үшiн iс жүзіндегіден артық сома төлеген жағдайда, осы артық айырма 
келесi есеп айырысу кезеңiнiң аванстық төлемiне автоматты түрде (не 
тараптардың келiсiмi бойынша Өнім берушінің алдындағы Тұтынушының 
өзге мiндеттемелерi бойынша берешегiн өтеу есебiне, егер осындай бол-
са) есептеледi. Егер Тұтынушы Өнім берушінің келесi есеп айырысу 
кезеңiндегi қызметтерiнен бас тартса, артық төленген сома қайтарылады. 

26. Егер коммерциялық есепке алу аспаптары ақаулығының 
нәтижесiнде және басқа да жағдайларда шоттарға түзету енгiзу қажет 
болған жағдайда Тараптар кейiнгі есеп айырысу кезеңдерiнде шоттарға 
түзету енгізедi. 

27. Шот-фактурада көрсетілген деректемелер бойынша Өнім 
берушінің ағымдағы шотына ақша аудару Өнім берушінің жылу энергия-
сымен жабдықтау бойынша көрсетілетін қызметтерiне ақы төлеу бойынша 
Тұтынушының мiндеттемелерiн орындауы деп танылады.

 
 8. Дауларды шешу тәртібі

 
28. Жылу энергиясын беруді тоқтату уақыты, сондай-ақ оның 

сапасының нормативтік-техникалық құжаттамалар талаптарына сәйкес 
келмеуі уақыты (күні, сағаты) көрсетіліп, кейін жылу энергиясын тиісті 
сапада беруді қалпына келтірудің уақыты (күні, сағаты) белгісі қойылып, 
Өнім берушінің диспетчерлік қызметі журналында белгіленуі қажет. 

29. Жылу энергиясын берудегі үзіліс кезінде немесе тиісті сападағы 
жылу энергиясын бермеу кезінде Тұтынушы бұл туралы Өнім берушіні өзі 
(өтініммен) немесе міндетті түрде берілген уақыты, күні және беруші және 
қабылдаушы тұлғалардың тектері көрсетілген телефонограммамен хабар-
дар етеді. Телефонограммада тауар сапасының нашарлай бастауының 
(болмауының) уақыты, нашарлау сипаты және Өнім беруші өкілінің 
болуының қажеттілігі (егер жылу энергиясы сапасының нашарлауы не-
месе оны берудегі үзілісті Өнім беруші журналда тіркемесе) көрсетіледі.

Тұтынушы өзі өтініш берген жағдайда өтінімнің көшірмесі болуы тиіс. 
Көшірмеде оның түсуін тіркеу сәтінде тіркеу нөмірі, өтінімді беру күні 
мен уақыты, Өтінім берушінің қабылдап алған өкілінің қолы қойылады. 
Жылумен жабдықтау тоқтаған жағдайда өтінім дереу, параметрлері 
нашарлаған жағдайда - ауытқу басталған сәттен бастап бір тәуліктен 
кешіктірілмей беріледі.

Өнім беруші өтінімде (телефонограммада) көрсетілген тауар 
сапасының ауытқуы, Тұтынушыларға оны берудегі үзілістер туралы 
журналдағы белгілерді салыстырады және келіспеушіліктер болмаған 
жағдайда параметрлердің есептіден орта тәуліктік ауытқуына сүйене оты-
рып, тауар құнын қайта есептеуді оны нақты тұтынуына сәйкес жүргізеді. 

30. Өнім берушінің жылу энергиясын бермеу немесе сапасы төмен 
тауар (жылу энергиясын) ұсыну фактісін куәландырудан бас тартқан 
жағдайда Тұтынушы мыналар көрсетілген жазбаша өтініш жазуға құқылы:

тауарды беруден бас тартудың (ажыратудың) немесе оны сапасыз 
берудің басталған уақыты;

тауар сапасы нашарлауының сипаты;
өтінім берудің уақыты және оны тіркеу нөмірі (Өнім берушінің жур-

налы бойынша);
жылу энергиясын беруді қалпына келтіру уақыты (оның сапасының 

қалыпқа келуі);
тауардың болмаған (сапасының нашарлаған) кезеңі.
Өтінішке Тұтынушы, Тұтынушының жылу шаруашылығына жауапты 

адам, екі тәуелсіз куә қол қояды да, Өнім берушіге жіберіледі. Егер дау 
реттелмесе, Тұтынушы Мемлекеттік энергетикалық қадағалауға немесе 
сотқа талап арыз беруге құқылы. 

31. Желілік суда өз бетімен алған, тұтынушы өз бетімен жылуды 
тұтыну қондырғыларын қосылған, тұтынушының коммерциялық есеп-
ке алу аспаптары бұзылған, есепке алу торабында орнатылған плом-
ба бұзылған немесе ол болмаған жағдайларда энергия беруші және (не-
месе) энергиямен жабдықтаушы ұйым акті жасайды және тұтынушы 
пайдаланған жылу энергиясы көлеміне екі есе мөлшерде қайта есеп ай-
ырысу жүргізіледі. 

Ыстық су бойынша қайта есеп айырысу бір жылдан аспайтын кезеңге 
жүргізіледі, ал жылыту желілері үшін жылыту кезеңінің басынан осы 
тармақтың бірінші абзацында көрсетілген оқиға анықталған сәтке дейін 
жүргізіледі. 

Акт энергия беруші ұйымы өкілінің және тұтынушының немесе оның 
өкілінің қолдары болғанда жарамды болады. Акт тұтынушы не оның өкілі 
қол қоюдан бас тартқан жағдайда, оны энергия беруші және (немесе) энер-
гиямен жабдықтаушы ұйымның комиссиясы және (немесе) құрамы үш 
адамнан тұратын кондоминиумды басқару органы ресімдеген жағдайда 
жарамды болып табылады.

 
 9. Тараптардың жауапкершіліктері 

 
32. осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны неме-

се тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жауапты болады. 

33. Шот бойынша ақы төлеу мерзімі келген сәтке ол бойынша төлем 
жасамағаны үшін (Шарттың 28-тармағында көзделген жағдайларды 
қоспағанда), Өнім беруші Тұтынушының төленбеген сомалары бойынша 
төлемді кешіктірген әрбір күні үшін Тұтынушының ақшалай міндеттемені 
нақты орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген 
қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 еседен аспайтын мөлшерде, 
бірақ негізгі борыш сомасынан аспайтын айыппұл төлеуді талап етуге 
құқылы. 

Тұрақсыздық айыбының мөлшерін белгілеу Шарт жасасу кезінде 
жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбын есептеу мерзімінің басталуы, егер 
тараптардың келісімінде өзгеше ескерілмесе, есеп айырысу кезеңінен 
кейінгі айдың бірінші күні болып табылады.

34. Егер Өнім беруші үшін Тұтынушыға жылу энергиясымен 
жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметті ұсыну Өнім берушімен 
Шарттық қатынастарда тұрған басқа тұлғалардың кінәсінен болса, 
Тұтынушының алдында Өнім беруші жауапты болады. 

35. Тұрақсыздық айыбын төлеу тараптарды Шарт бойынша 
міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

 
 10. Форс-мажорлық мән-жайлар

 
36. Тараптар Шарт бойынша мiндеттемелерiн орындамағаны немесе 

тиiсінше орындамағаны үшiн, егер бұл еңсерiлмес күш жағдайларының 
салдарынан болса, жауапкершiлiктен босатылады. Мұндай жағдайда 
Тараптардың бiр де бipeуiнде келтiрiлген залалдың орнын толтыруғa 
құқықтары болмайды. Кез келген тараптың талабы бойынша осын-
дай жағдайда өзара міндететмелерді орындауды айқындайтын комиссия 
құрылуы мүмкін. Бұл ретте Тараптардың бiр де бipeуi еңсерiлмес күш 
жағдайлары болғанға дейiн пайда болған Шарт бойынша мiндеттерiнен 
босатылмайды

37. Егер тараптардың бiрi Шарт бойынша өз мiндеттемелерiн 
еңсерiлмес күш мән-жайлары туындаған күнінен бастап күнтiзбелiк алпыс 
күн iшiнде орындауға жағдайы болмаса, екiншi тарапты алдын ала жазба-
ша хабардар ету шартымен, екiншi тараптың Шартты бұзуға құқығы бар.

 
 

11. Жалпы ережелер және дауларды шешу
 
38. Жылу энергиясымен жабдықтау бойынша қызмет көрсету шартын 

Тараптар жеке тәртіппен жасайды. 
39. Шарттың қандай да бір ережесі бойынша немесе толық немесе 

Шарттың ережесіне қатысты әрекет бойынша туындаған қандай да бір 
даулар мен келіспеушіліктер жағдайында тараптардың кез келгені басқа 
тарапқа даудың мәнін толық баяндап қарсылығын басқа тарапқа жіберуге 
құқылы. 

Тараптар барлық дауларды келiссөздер жолымен реттеу үшiн барлық 
күш-жігерін жұмсайды. 

40. Келісімге келмеген жағдайда Шарт бойынша келіспеушіліктер сот 
тәртібімен шешіледі. 

41. Тараптардың Шарттан туындайтын және онымен реттелмеген 
қатынастары Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және 
реттелетін нарықтар туралы қолданыстағы заңнамасымен реттеледі. 

42. Шарт тараптарда сақталатын және бiрдей заң күшi бар мемлекеттік 
және орыс тілдерінде екі данада жасалады. 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер 
үшін Шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық 
комитетінің аумақтық органдарында тіркеледі және тіркелген күнінен ба-
стап күшіне енеді.

 
12. Шартты қолдану мерзiмi 

 
43. Шарт оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және 20__ 

жылғы «__» ________ дейiн қолданылады. 
44. Шарттың қолданылу мерзімі жылу энергиясының көлемі 

нақтыланып белгілі бір мерзімге ұзартылады, егер тараптардың бірі бұл 
туралы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік отыз 
күн бұрын мәлімдесе, Шарт мерзімін ұзарту Шартқа қосымша келісіммен 
ресімделеді.

 
 13. Тараптардың заңды мекенжайлары, банк дерек темелерi және 
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Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы  
Назарбаевтың «Қазақстанның үшін-
ші жаң ғыруы: жаһан дық бә секеге 
қабі леттілік» атты Жолдауында 
«Біз елдегі сыбайлас жемқорлық 
дең гейін төмендету бағы тында 
елеулі қадамдар жасадық. Алай-
да, басты назар көбіне сыбайлас 
жем қор лықтың салдарымен күре-
суге аударылып отыр. Сыбайлас 
жем қорлықтың се бептері мен ал-
ғышарттарын анықтап, оларды жою 
жұмысын күшейту қажет» – деп 
атап көрсетті. Сонымен қатар, сы-
байлас жемқорлықпен күресте көп 
нәрсе бүкіл қоғамның белсене ат-
салысуына байланысты екенін, 
әлеуметтік желінің, өзге де медиа-
ресурстардың дамуы жағдайында, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-әре кет барысында оны жалпы 
жұрт шылықтың жек көруі күрес-
тің қуатты құралына айналуға тиіс 
екенін жеткізді. Бұл арада негізгі 
басымдықты анықталған бұзу шы-
лықтар бойынша жазаға тартуға ғана 
емес, алдын ала сол бұзу шы лықтың 
себептері мен алғы шарт тарын анық-
тап, оны болдырмау мәселесіне 
беру керектігі сонымен қатар, 
қоғам алдында ашық түрде жария-
лау, бұндай әрекетке халықтың жек 
көру шілік сезімін ояту мәселелері  
қамтылған. Бұ ған тек, құзырлы ор-
гандар ғана емес, бүкіл қоғам болып  
атсалысу қажеттігі нақты ай  қын-
далған. Бұған дейінгі Президенттің 

Жарлығымен қа  былданған ҚР 
2015-2025 жыл дарға арналған сы-
байлас жемқорлыққа қарсы  стра  -
тегиясының негізгі мақ саты да 
мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы сая са тының тиімділігін арт-
тыру, сыбайлас жемқорлықтың 
кез келген көрінісіне мүлдем 
төзбеушілік ахуалын жасау ар қы-
лы бұл қозғалысқа бүкіл қоғамды 
тарту және сыбайлас жемқорлық 
деңгейін төмен дету болып та-
былады. Стратегияның мақсаты 
мен міндеттері «Қазақстан-2050» 
стратегиясының мақсаттарына қол 
жет кі зуге бағытталған «Нұр Отан» 
пар тиясының 2015-2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі бағ дар-
ламасының ережелерін, сон дай-
ақ басқа да қоғамдық бір лес тік-
тердің ұсы ныстары мен пік і р лерін 
ескереді.

2015 жылдың 11 қара ша сында 
«Сыбайлас жем қор лыққа қарсы 
күрес туралы» ҚР Заңы  жаңадан 
қабылданды. Сонымен қатар, «Мем -
лекеттік қызмет туралы» Заң да 
жаңадан қабылданды.  Бұл жаңа 
заңдар бойынша бірқатар өзгерістер 
енгізілген. Мәселен, «Сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы күрес туралы»  
ескі  Заңның 12-ші бабы бойынша 
– Мемлекеттiк мiндеттердi ат қаруға 
уәкiлеттiк берiлген адамдардың не-
месе соларға теңестiрiлгендерге 
сыбайлас жемқорлыққа жағ дай 

туғызатын құқық бұзу шы лықтар 
және олар үшін жауап кершілік 
мәселелері қарас    тырылған болса, 
осы бап тағы көрсетілген шектеу лер 
жаңадан қабылданған «Мемлекеттік 
қызмет туралы» Заңының 50-ші ба-
бында – мемлекеттік қызметке 
кір келтіретін тәртіптік теріс қы-
лықтар ретінде қарас тырылған.  
Мемлекеттік қыз меттерді орын-
дауда – шешімдер әзірлеу мен қа-
был дау кезінде заңды және жеке 
тұлғаларға заңсыз артық шы лық тар 
көрсету, бе рі луі заңда көзделген 
ақ па ратты беруден негізсіз бас 
тарту немесе толық емес ақпарат 
беру, оны кешіктіру, жеке және 
заңды тұлғалардан табыс етуі 
заңда көзделмеген ақпаратты талап 
ету сияқты  фактілер мемлекеттік 
қызметке кір келтіретін тәртіптік 
теріс қы лықтар санатына жат қы зыл-
ған. Яғни, бұл арада сол жасалған 
теріс әрекеттер үшін жауап кер ші лік-
тің нақ ты лан ғанын көріп отырмыз. 

Бүгінгі таңда кез келген өр-
ке ниетті қоғам үшін сыбай лас 
жем  қорлықпен күрес ең өзекті 
мәсе  лелердің бірі болып отыр. Сон-
дық тан сыбайлас жем қор лық пен 
кү ресу барлық  Қазақ стан  аза мат-
та рының адал борышы деп білу 
маңызды.

Д.СЕЙІТҚАЛИЕВ,
Қызылорда қалалық 

әділет басқармасының 
бас маманы.

ЖЕМҚОРЛЫҚ СЕБЕПТЕРІНЕ 
СЕРГЕК ҚАРАУ МІНДЕТ Облыстық ауыл шаруашылығы басқар ма-

сының ақпараттық-маркетингілік жүйесі ар-
қылы күнделікті негізгі азық-түлік өнімдерінің 
бағаларына мониторинг жүргізіліп отыр. 
Нәти  жесінде ең арзан өнімдерді аудандар мен 
Қызылорда қаласының төмендегі сауда үйлері 
мен базарларынан алуға болатындығын хабар-
лаймыз.

Қызылорда. «Дәмді» әлеуметтік дүкен де-
рінде нан – 50, қант – 245, сары май – 450, өсімдік 
майы – 310, шай (250 грамм) – 560, жұмыртқа – 
19, қарақұмық жармасы – 280, сиыр еті – 1280, 
тауық еті  630-670 теңгеден сатылуда. 

«Ажар» сауда үйінде қант – 190-200, шай – 
1400-1800, өсімдік майы -  310,  макарон – 140, 
жұмыртқа – 22, қарақұмық жармасы – 340, күріш 
бағасы – 200, тауық еті  600 теңгеден сатылуда.

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан 
қоймада картоп – 115-120, басты пияз – 75-80, 
сәбіз – 100-105, қырыққабат – 55-60, қызылша  
120 теңгеден сатылуда.

Арал. Арал қаласындағы «Жаңа базар-
да» бас пияз – 85, қырыққабат  60, сәбіз – 100, 
қант – 210-220, қарақұмық жармасы – 200, «Ал-
тай» базарының жанындағы жеке кәсіпкер 
Т.Исмайлованың дүкенінде қант – 220, қара құ-
мық жармасы – 210, өсімдік майы – 330, макарон 
өнімдері – 115-125 теңгеден сатылуда.

Қазалы. «Фея перизат» сауда үйінде қант 
– 230, арпа жармасы – 100, қарақұмық жармасы 
– 250, жұмыртқа – 20,  пияз – 80, картоп – 130, 
сәбіз – 120, қырыққабат – 60 теңгеден сатылса, 
«Нұр-Дәулет» әлеуметтік дүкенінде  күріш – 
160-180, өсімдік майы – 310, қант – 230, «Пиа-
ла» шайы (250 гр) – 550, макарон өнімдері – 140, 
ұнтақ жармасы – 120, қарақұмық жармасы – 250, 
құс еті – 650, жұмыртқа – 20, картоп – 130, жуа – 
100, сәбіз – 120, қырыққабат – 70, сары май  380-
450 теңгеден саудаға шығаруда.     

Қармақшы. «Сұлтан» сауда орталығы, 

«Орда» көтерме сауда орталығы және «Жандос» 
дүкендерінде картоп – 120-130, сәбіз – 120, жуа 
– 90, қырыққабат – 80, жұмыртқа – 19-20, ұн 1 
сорт – 94-96, нан – 60, тауық еті – 600, өсімдік 
майы – 310-380 теңгеден сатылуда. «Таңсықбай», 
«Бибінұр» базарларында картоп – 130, жуа – 100, 
сәбіз – 130, қырыққабат  90 теңгеден сатылуда.   

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базарла-
рында  картоп – 100, сәбіз – 120, бас пияз – 90, 
ет – 1400, жұмыртқа – 18, қырыққабат – 70, 
«Ақниет», дүкенінде І сұрыпты бидай ұны – 
80, нан – 45, жұмыртқа – 18, өсімдік майы 325, 
бас пияз – 90, сәбіз –120, картоп – 100,  тауық 
еті – 600, қырыққабат 70. «Әзиза» әлеуметтік 
дүкенінде ұн (1 сортты) – 80, өсімдік майы – 320, 
картоп – 100 теңге.

Сырдария. «Өркен» және «Серікбол» 
дүкен дерінде нан – 50, өсімдік майы – 330-340, 
қант – 210, картоп –120, сәбіз – 110, бас пияз – 65, 
қырыққабат – 65, тауық еті – 600-630, жұмыртқа 
– 16, «Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде жұмыртқа 
– 17, өсімдік майы – 350, қант – 220 теңгеден са-
тылуда. «Коммуналдық» базарында нан – 50, 
өсімдік майы, – 350,  қант – 220, жұмыртқа 
– 17, бірінші сортты бидай ұны – 87 теңгеден 
тұтынушыға ұсынылуда.

Шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында кар-
топ – 90-120, басты пияз – 60-80, сәбіз – 80-120, 
қырыққабат – 50-80, өсімдік майы – 280-370, қант 
– 210-240, жұмыртқа – 17-20, тауық еті – 650-680, 
ет кг – 1400, тұз – 40 теңгеден  алуыңызға бола-
ды. Сонымен қатар, І сортты бидай ұны  84-100  
теңге.

Жаңақорған. «Нұр» базарында және  
«Мағ жан», «Заңғар», «Сырдария», «Кәусар», 
«Нұрәділ» және «Нұрасыл» дүкендерінде ұн 1 
сорт – 86-96, нан – 50-70 , өсімдік майы – 310-
380, картоп – 110-120, басты пияз – 65-80, сәбіз – 
100-120, қырыққабат – 50-65, тауық еті – 550-670, 
жұмыртқа – 170-190, ет  1400 теңгеден сатылуда.

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?
«Отыз тiстiң қадiрiн қақ сағанда 

бiлерсiң, аяқ-қолдың қа  дi рiн ақ-
сағанда бiлерсiң» де мек шi, осы-
дан екі ай бұрын оң жақ тізем сыз-
дап қатты ауырды. Содан бармаған 
жерім  жоқ, табаным тозды. Сол 
кезде тексерілген дәрігерлер сыр-
қатымның нақты диаг нозын айта 
алмады. 

Арада бір ай өтті. Аяғым 
бұрын ғысынан да қатты ауырып,  
ісіп кетті. Бес күн қатарынан ыс-
тығым көтеріліп ауырдым. Осы 
жылдың 19 қыркүйегі күні же-
дел-жәрдем арқылы Қызылорда 
қалалық ауруханасына түстім. 
Тера пия-ІІ бөліміне жатқызды. 
Қыз меткерлер жылы шырай та-
нытып, палатаға орналастырды. 
Мұнда мені буын ауруының  мама-
ны, ревматолог дәрігер Еркебұлан 
Мақсұтов емдеді. 

Дәрігер тексере келе аяғыма 
сарысу жиналғанын анықтады.  
Нәтижесінде оң жақ тіземе жи нал-
ған сарысуды алып, одан әрі емін 
жүргізді. Адам ауырып келген-
де бір ауыз жылы сөздің өзі шипа. 
Сондай жылы қабақты қалалық ау-
рухана қыз мет кер ле рі нен көрдім. 

Дәрігердің міндеті – науқасты 
ауруынан айықтыру. Еркебұлан 
Мақсұтұлы өз міндетін толық 

орындайтын білікті маман де-
сем, артық болмас. Себебі, оның 
біліктілігінің арқасында ауруым-
нан құлан таза айықтым.

«Жақсының жақсылығын айт, 
нұры тасысын» демекші, кәсіби 
маманға алғысым шексіз. Қалалық 
аурухананың ақ халатты абзал 
жандарына ризашылығымды жол-
дай отырып, еңбектеріне табыс 
тілеймін.

Әсем ІЗТІЛЕУОВА, 
қала тұрғыны.

ДЕРТІМЕ 
ШИПА ТАПТЫМ
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және ауданның барлық басылымдарына 

хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 70-00-49, 70-00-52   
телефон да ры арқылы байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын 
дамытуды, мал шаруашылығының 
өнімділігін және өнім сапасын арт-
тыруды субсидиялау қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Премьер-Министрінің орынба-
сары - Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2017 
жылғы 27 қаңтардағы №30 бұйрығына 
өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Премьер-Министрінің 
орынбасары - Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 
жылғы 14 шілдедегі №295 бұйрығына 
(нормативтік құқық тық ак ті   лерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 15360 
нөмірімен тір кел ген) және Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің 2017 жыл ғы 25 та-
мыз дағы №3-1-9/22050 хатына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «2017 жылға арналған асыл 
тұқымды мал шаруашылығын дамыту-
ды, мал шаруашылығының өнімділігін 
және өнім сапасын арттыруды субси-
диялау туралы» Қызылорда облысы 

әкімдігінің 2017 жылғы 12 сәуірдегі 
№759 қаулысына (нор ма тивтік құқық-
тық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізі-
лі мінде 5800 нөмірімен тіркелген, 2017 
жылғы 26 сәуірде Қазақстан Рес пуб-
ликасы нормативтік құқықтық ак ті-
лерінің Эталондық бақылау банкінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгі-
зілсін:

аталған қаулымен бекітілген суб си-
дия лау бағыттары бойын  ша норматив-
тер, сондай-ақ, субсидиялар көлемдері 
осы қау лы ның қосымшасына сәйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

2. «Қызылорда облысының ауыл 
шар уа  шылығы бас қар масы» мемле кет-
тік ме кемесі осы қаулыдан туындайтын 
ша раларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақы-
лау Қызылорда облысы әкімінің орын-
басары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жария-
лан ған күнінен бастап қолданысқа енгі-
зіледі.

Қызылорда облысының
                 әкімі                        Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «28» қыркүйектегі № 884 қаулысына  

қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «12» сәуірдегі №759 қаулысымен  

бекітілген

Субсидиялау бағыттары бойынша нормативтер, 
сондай-ақ, субсидиялар көлемдері

№ Субсидиялау бағыты 1 бірлікке арналған 
субсидиялар 

нормативтері, 
теңге

Субсидия көлемі
бас,

тонна
мың теңге

Етті мал шаруашылығы
1. Асыл тұқымдық және 

селекциялық жұмыс жүргізу 
1.1 Тауарлы аналық бас  
1) Базалық норматив 10000 35647 356470
2)
 
 

Қосымша норматив:    

80%-дан бастап (қоса алғанда) 
төл беру шығымы 

8000 8000 64000

60%-дан бастап (қоса алғанда) 
төл беру шығымы 

6000 10300 61800

1.2 Асыл тұқымды аналық бас 
1) Базалық норматив 10000 1350 13500
2)
 
 

Қосымша норматив:    

80%-дан бастап (қоса алғанда) 
төл беру шығымы 

20000 675 13500

70%-дан бастап (қоса алғанда) 
төл беру шығымы 

15000 675 10125

2. Асыл тұқымды ірі қара мал 
сатып алу

150000 1100 165000

 Сүтті және сүтті-етті мал шаруашылығы
1. Селекциялық және асыл 

тұқымдық жұмыс жүргізу 
1.1 Асыл тұқымды аналық бас 
1) Базалық норматив 10000 1600 16000
2) Қосымша норматив:    

70%-дан бастап (қоса алғанда) 
төл беру шығымы 

20000 1100 22000

60%-дан бастап (қоса алғанда) 
төл беру шығымы 

15000 300 4500

2. Асыл тұқымды ірі қара мал 
сатып алу 

1) отандық шаруашылықтардың 
асыл тұқымды ірі қара малы 

170000 100 17000

3. Сүт өндіру мен дайындаудың 
құнын арзандату*:  

1) бағымдағы мал басы 400 
бас тан басталатын 
шаруашылық

25 6200 155000

2) бағымдағы мал басы 50 бастан 
басталатын шаруашылық

15 100 1500

3) ауыл шаруашылығы 
кооперативтері

10 500 5000

Мал шаруашылығы
1. Бұқашықтарды бордақылау 

шығындарын арзандату* 
1) нақты бордақыланғаны 3000 

бастан бастап 
45000

2) нақты бордақыланғаны 2500 
бастан бастап 

40000   

3) нақты бордақыланғаны 2000 
бастан бастап 

35000   

4) нақты бордақыланғаны 1500 
бастан бастап 

30000   

5) нақты бордақыланғаны 1000 
бастан бастап 

25000 1000 25000

6) нақты бордақыланғаны 100 
бастан бастап 

20000 1000 20000

7) ауыл шаруашылығы 
кооперативтері үшін

20000 1280 25600

2. Жеке қосалқы 
шаруашылықтарда және 
ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде сондай-ақ, 
қойдың қаракөл тұқымдарын 
өсірумен айналысатын шаруа 
(фермер) қожалықтарында ірі 
қара малдың аналық 
басын қолдан ұрықтандыруды 
ұйымдастыру 

4000 10525 42100

3. Қоғамдық және тауарлы 
табындарда етті, сүтті және 
сүтті-етті тұқымдардың 
асыл тұқымды тұқымдық 
бұқаларды күтіп-бағу 

100000 40 4000

 Қой шаруашылығы  
1. Жеке қосалқы 

шаруашылықтарда,
ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде, сондай-ақ, 
қойдың қаракөл тұқымдарын 
өсірумен айналысатын ша-
руа (фермер) қожалықтарында  
қойлардың аналық басын 
қолдан ұрықтандыруды 
ұйымдастыру 

1000 21000 21000

2. Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу  
1) асыл тұқымды қойлардың 

аналық басы
2500 17007 42517,5

2) тауарлы қойлардың 
аналық басы

1500 53001 79501,5

3. Асыл тұқымды қойлар 
сатып алу 

1) тұсақтар 8000 7150 57200
2) тұқымдық қошқарлар 20000 400 8000
4. Қозы етін өндіру құнын 

арзандату* 
1500 15000 22500

 Жылқы шаруашылығы  
1. Асыл тұқымды айғырлар 

сатып алу 
100000 40 4000

2. Асыл тұқымды аналық 
бас сатып алу

40000 400 16000

3. Бие сүтін өндіру және қайта 
өндеу құнын арзандату, оның 
ішінде ауыл шаруашылығы 
кооперативтері үшін

85 45 3825

4. Жылқы етін өндіру құнын 
арзандату

120 60 7200

 Түйе шаруашылығы 
1. Асыл тұқымды тұқымдық 

түйелер 
сатып алу 

100000 15 1500

2. Асыл тұқымды аналық бас 
сатып алу

40000 50 2000

3. Түйе сүтін өндіру және қайта 
өңдеу құнын арзандату, оның 
ішінде ауыл шаруашылығы 
кооперативтері үшін

75 128 9600

4. Түйе етін өндіру құнын ар-
зандату

100 45 4500

 Азық өндіру  
1. Мал шаруашылығы өнімін 

өндірумен айналысатын ауыл 
шаруашылығы кооперативтері 
үшін құрамажем зауыттары 
өткізген құрамажем құнын 
арзандату 

20000 800 16000

Барлығы х х 1317439

Ескертпе: * - ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің келісімі бойынша 
белгіленген нормативті жергілікті бюджеттен қосымша бюджеттік қаражат бөлінген 
немесе басқа бюджеттік бағдарламалардан қайта бөлінген кезде субсидиялау 
нормативін 50%-ға дейін ұлғайтуға рұқсат етіледі. 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 28 қыркүйектегі № 884 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
06.10.2017 жылы № 5984 тіркелген

«2017 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын 
дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім 

сапасын арттыруды субсидиялау туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2017 жылғы 12 сәуірдегі №759 қаулысына өзгеріс 

енгізу туралы

2017 жылдың 4-тоқсанына арналған Қызылорда облысының 
энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқарма 

басшысының және басшы орынбасарларының жеке және заңды тұлғаларды 
қабылдау Кестесі

Тегі, аты, 
әкесінің аты

Атқаратын 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні 

мен уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Усаин Медет Басқарма 
басшысы

Әр аптаның 
сәрсенбі күні 

16:00-ден 
18:00-ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан,  

Құрылыс 1, 
4-қабат, №407 бөлме

 60-53-87

Жоламанов 
Ерлан 

Ералыұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
бейсенбі күні 

16:00-ден 
18:00-ге дейін

60-53-88

Құдабекова 
Қыдыркүл 

Нұрабайқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның жұма 
күні 16:00-ден 
18:00-ге дейін

60-53-89

Нұрмағанбетов 
Руслан 

Аймырзаұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
сейсенбі күні 

16:00-ден 
18:00-ге дейін

60-53-58

Аты-жөні Лауазымы Күні мен уақыты Телефоны 
Апетов Ерсұлтан 

Амантайұлы 
Қызылорда 

облысы ветеринария 
басқармасының 

басшысы 

Бейсенбі 
16.00-18.00

60-53-46

Ахмет Берлібек 
Әнуарбекұлы  

Қызылорда облысы 
ветеринрия басқармасы 

басшысының 
орынбасары 

Жұма
16.00-18.00

60-54-95

Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызметі және Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы Заңнамаларының және Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің «Әдеп» кодексі талаптарының бұзылуына жол бермеуі және оның ал-
дын алу мақсатында Қызылорда облысының ветеринария басқармасында (8 7242) 60-54-
95 «сенім телефоны» жұмыс жасайтындығын хабарлаймыз.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Қазіргі таңда ауыл шаруа шы лығы тауар өндірушілерін 
жо ғары репродукциялы сапалы тұ қым мен қамтамасыз ету 
мақ са тында об лыста 8 тұқым шаруа шы лығы жұмыс жа-
сап келеді. «Бірегей және элиталық тұқымдар, бірінші, 
екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді, 
тұқым өткізушілерді аттестаттау» мем лекеттік көр се ті-
летін қызметі бойынша өтінім  қабылдау  және нәтижесін 
беру. Облыстық ауыл шаруашылығы бас қармасы 
«Азаматтарға арналған үкі мет» мемлекеттік корпорация» 
коммерциялық емес АҚ және «элек трон дық үкіметтің» 
веб-порталы: www.e.gov.kz  арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға 
тегін көрсетіледі. Бірегей тұқым өндірушілерді, тұқым 
өсіру шаруашылықтарын және тұ қым өткізушілерді 
аттестаттау ды жер гілікті атқарушы орган қағи да ларға 
қызмет түріне сәйкес аттес таттау туралы куәлікті бере от-
ырып, жүргізеді.

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі аттес-
таттаудан өту және аттестаттау туралы куәлікті алу 
үшін Қағиданың 8-тармағында көзделген құжаттарды 
ұсынады. Олар:

1) Қағиданың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойын-
ша аттестаттауды (қайта аттестаттауды) жүргізу тура-
лы өтініш; 

2) Қағиданың 4, 5, 6 және 7-қо сым шаларына сәйкес 
бірегей тұқым өндірушілерге, элиталық тұқым өсіру 

шаруашылықтарына, тұқым өсіру шаруашылықтарына 
және тұқым өткізушілерге тиісінше қойы латын 
талаптарға сәйкестігі туралы мәліметтер нысаны. 

Өтінішті қарастырудың жалпы мерзімі өтініш 
беруші қағиданың 8-тармағында көрсетілген құжат-
тарды ұсынған күннен бастап жиырма жұмыс күнін 
құрайды. 

Қазіргі кезде мемлекеттік қыз мет тер көрсету са-
ласы сандық және сапалық сипаттамаларды өзгертуге 
бағытталған қарқынды реформалау кезеңін бастан 
кешіруде. Мәселен, алғаш рет мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет ұғымы заңнамалық дең гейде айқындалды. 
Мемлекеттік көр сетілетін қызметтер тізілімі, оларды 
көрсету стандарттары мен регламенттері бекітіліп, ке-
ңей тілуде. Мемлекеттік корпорация мен электрондық 
портал арқылы мемлекеттік қызметтер көрсетілуде. 
Мемлекеттік қызметті алу үшін веб порталдарды пай-
далану мемлекеттік қызметті алуды жеңілдетеді. 
Яғни, қазіргі кезде рұқсат құжаттарына өтінімді үйден 
шықпай-ақ «электрондық үкіметтің» www.e.gov.kz веб-
порталы арқылы жүзеге асыруға болады.

С.СЫЗДЫҚОВА,     
облыстық ауыл шаруашылығы 

басқармасының тұқым шаруашылығы 
және астық инспекциясы бөлімінің бас маманы. 

«Бірегей және элиталық тұқымдар, бірінші, екінші және үшінші
көбейтілген тұқым өндірушілерді, тұқым өткізушілерді

аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 886 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 10.10.2017 жылы № 5989 тіркелген

«Концессиялық жобаларды және жергілікті 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобаларын консультациялық қолдау бойынша 
заңды тұлғаларды айқындау туралы» Қызылорда 

облысы әкімдігінің  2016 жылғы 7 қазандағы 
№ 599 қаулысына өзгеріс енгізу туралы 

«Концессиялар туралы» Қазақстан Республи ка сының 2006 
жылғы 7 шілдедегі Заңына және «Мем ле кеттік-жекешелік 
әріптестік туралы» Қазақстан Рес пуб ликасының 2015 жылғы 
31 қазандағы Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Концессиялық жобаларды және жергілікті мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларын консуль тациялық қолдау 
бойынша заңды тұлғаларды айқындау туралы» Қызылорда об-

лысы әкімдігінің 2016 жылғы 7 қазандағы №599 қаулысына 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5636 нөмірімен тіркелген, 2016 жылғы 9 қарашада 
«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
келесідей өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулының 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі, «Қызылорда облысының аумақтық 
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі және «Қазақстандық мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік орталығы» акционерлік қоғамы:

концессиялық жобаларды консультациялық қолдау бой-
ынша;

жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын 
консультациялық қолдау жөніндегі заңды тұлғалар ретінде 
айқындалсын.».

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облы-
сы әкімінің орынбасары Қ.Д.Ысқақовқа жүктелсін.

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

Қызылорда облысының
                  әкімі                                              Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 887 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 10.10.2017 жылы № 5988 тіркелген

«Бюджеттік инвестициялардың кейбір 
мәселелері туралы» Қызылорда облысы 

әкімдігінің 2017 жылғы 9 қаңтардағы 
№ 680 қаулысына өзгеріс енгізу туралы 

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Кодексіне 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Бюджеттік инвестициялардың кейбір мәселелері 
туралы» Қызылорда облысы  әкімдігінің  2017 жылғы  9 
қаңтардағы  №680 қаулысына (нормативтік құқықтық акті-
лерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5697 нөмірімен тіркелген, 
2017 жылғы 8 ақпанда Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жария-
ланған) келесідей өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулының 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. «Шығыс Қазақстан облысының өңірлік мемлекеттік-

жеке меншік әріптестік орталығы» акционерлік қоғамы, 
«Қызылорда облысының аумақтық мемлекеттік-жеке меншік 
әріптестік орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

және «Жобаларға сараптама жүргізу орталығы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі:

1) облыстық бюджеттік инвестициялық жобалардың 
техникалық-экономикалық негіздемелерінің, сондай-ақ, 
республикалық бюджеттен берілетін кредиттер мен нысана-
лы даму трансферттері есебінен қаржыландыруға жоспар-
ланатын облыстық бюджеттік инвестициялық жобалардың 
экономикалық сараптамасын;

2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің 
қатысуы арқылы облыстық бюджет қаражаты есебінен іске 
асыруға жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың, сондай-
ақ, нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландыруға 
жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың экономикалық 
сараптамасын;

3) техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап 
ететін облыстық бюджеттік инвестициялық жобаларды және 
қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты 
іске асыруын бюджеттiк кредиттеудiң экономикалық сарап-
тамасын облыстық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асыруға 
заңды тұлғалар ретінде айқындалсын.».

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облы-
сы әкімінің орынбасары Қ.Д. Ысқақовқа жүктелсін.

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

Қызылорда облысының
               әкімі                                                   Қ. Көшербаев

ҚОғАМДЫҚ ТЫңДАУ
ҚР-ның Экологиялық кодексінің 57-бабына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 

Ресорсиз» АҚ «Құмкөл кенішін игерудің нақтыланған жобасына енгізілетін 
толықтырулар» «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалауды жобалау» жоба-
сына қатысты материалдарды талқылау үшін қоғамдық тыңдау өткізеді.  Ны-
сандар бойынша ақпарат алуға және өз пікірін білдіруге барлық мүдделі азамат-
тар мен қоғамдық бірлестіктерге мүмкіндік беріледі. Жобаны әзірлеуші: «Мұнай 
және газ жөніндегі ғылыми-зерттеу мен жобалау институты» АҚ, тел.: 8 (7292) 
600208 ішкі: 254. Материалдардың электронды түрде орналасқан Интернет-
ресурс мекен-жайы: www. tabigat.e-kyzylorda.gov.kz. Ескертулер мен ұсыныстар 
қабылдайтын электронды почта: Alisher.Karimsakov@petrokazakhstan.com. Қо-
ғам  дық тыңдау өткізілетін уақыты мен орны: 2017 жылдың 8 қараша  күні сағат 
10:00, Қызылорда қ., Әйтеке би көшесі 17 «А», №201 кабинет.



Ел іші – өнер кеніші. Соның ішінде 
қолөнер шеберлерінің орны бір төбе. 
Оның үстіне ұлттығымыздың нышанын 
асқақтатып, қазақы лы ғымызды дәріп
теушілердің көптігі көңіл қуан тады. Жас
тайынан көз майын тауысатын шығар
машылық еңбекке етене араласқан Зухра 
Баймырзаева да дәстүрлі өнерге ден 
қоюшылар қатарынан. 

Жүйрікті шабысынан таны
сақ, шын шеберді жасаған жұ
мы сынан байқайсың. Зухраның 
әсем дүниелері бүгінде жұрт
шы лық ты таңғалдыруда. 
Ұлт тық дәстүрдің парқын 
білетін жас шебердің бос 
уақыты аз. Ол қолы қалт 
етсе, тігін мәшинесіне 
оты рады. Киім, сөмке, 
кәде сый дайындайды. Ма
тасын, түсін таңдайды. Осы
лайша, бірекі күн ішінде тап
сырыс берушінің сұранысына 

сай дүние шығарады. Сән үлгілерін 
құл пыртып жасауға да ниетті. Кәсіби 

шебер лігінің жоғары дәрежеде бо
луы өз алдына. Алға қойған мақсаты 
көп. Осы өнерді одан әрі дамытып, 
жетілдірсем дейді. Сонымен қатар 
өз қолыңнан шыққан дүние ыстық 
көрінетінін, тұтынушылардың да 

күнітүні тынбай дайындаған 
затыңды бағалауы, қолданыста 
ұстауы іштей қуаныш сыйлай
тынын айтады.

– Қолыма ине алып, іс 
тігуге жастайымнан жақын 
болдым. Сондықтан оны еш
қашан тастаған емеспін. “Көз 
– қорқақ, қол – батыр” деп бе

кер айтылмаған. Жұмыс тың ең 
қиыны – бас тап кету. Қағаз бетіне 

салған суретті дәл сол күйінде, әдемі 
етіп шығару үшін де көп уақыт қажет. Оған 

қоса мен не тіксем де қазақы ою қосып, салт
дәстүрді дәріптеуге күш саламын. О.Таңсықбаев 

атындағы көркемсурет колледжінде білімімді 
жетілдіргендіктен болар, бұл іспен айналысу 
маған қиын емес. Қазір қыштан да түрлі бұйым 
жасаумен айналысып жүрмін. Әзірге нәтиже жа
ман емес. Бастысы, халықтың сұранысы мен 
құрметіне ризамын. Елімізде қолөнерге деген 
құрмет жоғары. Қызығушылық танытатындар өте 
көп, – дейді кейіпкеріміз. 

Бала күнінен әдемілікке іңкәр болған ісмер 
бойжеткен де ұлттық үлгідегі дүниелер тіксем деп 
армандаған. Журналдардан киім үлгілерін, ұлттық 
оюларды көріп қалса, қиып жинаған көрінеді. 
Келекеле бала кезгі арманына қанат бітіп, өз 
ісінің маманына айналды. Алдағы уақытта ол жеке 
кәсіптің тізгінін ұстап, ісін дөңгелентуді де ойлай
ды. Жүрек қалауымен атқарылған істің қайтарымы 
болады. Зухра ісмерлікпен қоса іскерлікті қолға 
алса, еңбегі еселеніп, игілігін көретініне сенімді. 
Мұны сіз оның таңнан қара кешке дейін талмай 
ізденіп, қарбаласқа толы жұмысының жемісін 
көруге асығатынынан байқай аласыз. 

Мөлдір СНАДИН.

Халық Абылайды үш жүздің баласы ақ киізге көтерген хан ретінде 
таниды. Ол – саналы ғұмырын қазақтың тәуелсіздігіне арнаған 
кемең гер басшы ғана емес, сондайақ, талай қанды қырғында елге 
пана болған батыр, жауға қарсы қол бастаған қолбасшы. 

Жаужүректігін даналықпен ұштастырған Абылайханның өз 
заманының дәулескер күйшісі екенін біреу білсе, біреу білмейді. 
Ақселеу Сейдімбектей ғалым оны ХVІІІ ғасырдан күйі жеткен 
санаулы күйшілеріміздің бірі ретінде  атап өтеді. Оның күйлерін 
ең алғаш нотаға түсірген орыс ғалымы Затаевич: «Менің ойымша, 
«Абылайдың қара жорғасы» осы тектес күйлердің ішінде тәуірі деу
ге болады. Оған жау тұтқынынан босанған 
Абылайханның алып ұшқан көңілкүйін, 
астындағы аттың желдей ескен жүрісін 
бейнелейтін осынау мамыражай күйдің 
сұлу суреті және бел буындағы әсем 
ырғағы жарқын айғақ бола алады», – деп 
пікір білдірген. Ал, Шоқан Уәлиханов: 
«Қазақтың аңызәңгімесінде Абылай 
ерекше бір аруақты даңққа бөленген. Олар 
үшін Абылай заманы – ерлік пен серілік 
заманы. Оның жорықтары, батырларының 
ерлік істері эпикалық жыршежіреге 
айналған. Сыбызғыда, қобызда тарты
латын күйлердің басым көпшілігі оның 
заманы мен өмірінің қилы кезеңдеріне 
арналған» – дейді. 

Мамандар Абылайханның күй лерін екі кезеңге бөліп 
қарас тырады. Алғашқы кезең жоңғар шап қыншылығы 
күшейіп тұрған кездегі өмірге арналған. Мұнда соғыс 

зардабы мен жеңіс салтанаттары, батырлардың ерен 
ерліктері көрініс тапқан.  Екінші кезеңге жаудың беті 
қайтып, қазақ тұрмысы қайта жақсара бастаған шақта 
туған күйлерін жатқызуға болады.  

Елдің мұңы мен қиындыққа толы тағдыры – Абы
лай күйлерінің өзекті арқауы. «Шаңды жорық» деген 

күй шапқыншылық кезде ержүрек Баян батырдың 
қаза табуына орай шығыпты. Еділ бойындағы 

қалмақтарға қарсы жорыққа аттанғанда 
«Қоржынқақпай» күйі туған. Бұл күйді 
күйшілеріміз күні бүгінге дейін тар
тады. «Қара жорға» арқылы Абы

лай күйлерінің белгілі бір оқиғаға 
арналатыны байқалады. Мұндай 
ерекшелік «Садақ қақпай», «Майда 
жал», «Алабайрақ», «Бұлан жігіт» 
сияқты күйлерінен де аңғарылады. 
Оның «Ақ толқын»», «Дүние қалды», 
«Жетім торы», «Қайран елім», 
«Сары бура» секілді өз дәуірін терең 
суреттейтін басқа да күйлері бар. 

Азиз БАТЫРБЕКОВ.
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АБЫЛАЙХАННЫҢ 
КҮЙШІЛІК ҚЫРЫ

ӨМіРБАяН ӨРіМі

Әбуқожа әйгілі сынықшы еді. 
Бұл тылсым қарекет оған әкесінен, 
әкесіне атасынан, атасына арғы ата
сынан келіп қонған. Сынық салу
ды Әбуқожа өз баласы Шайзадаға 
сегіз жасында үйретті. Тегінде бұл 
көргенін қайталап жасаумен үйреніп 
алатын кәсіп еместі. Ол үшін ба
лада атадан жұққан қасиет болуы 
шарт.  Сынықты рентгенсіз көретін 
сол қасиет бала Шайзаданың бойы
нан табылды.

…Әкесі тауықтардың аяғын 
пыртпырт сындырып қоя беретін. 
Аяғы сынған тауықтың жағдайы 
өзіне мәлім, қанатымен жер саба
лап қалады. Шал сәлден соң сор
лы тауықтарды қолына қайта алып, 
сынған аяғын алақанымен сипап 
жібереді, жаңа ғана құйрығымен 
жер сызып қалған тауықтар қыт
қыттап жүгіріп кететін. Ойын бала
сы аяғы сынған тауықты қанша аяп 
тұрса да, осы әрекетті ә дегеннен 
ойға тоқыды, көргенін жаңылмай 
қай та лады. Әкесінің әрекетінен бір 
бай қағаны, сынған сүйекті сырты
нан сипай салады. Сынған қолаяқты 
сипап салғанын талай мәрте көрді. 
Алақанын толтырып біреудің бір 
жерін ұстап жатпаушы еді. 

Бір күні үйге қол сүйегі сынған 
бір адам келіп, босағаға жантайды. 
Сырттан кірген шал оған жақын
дамады да, «болды, тұра бер» деді. 
Әлгі адам аңтаң, сөйтсе сынған 
сүйегі сол сәтте орнына түсіпті. 
Сонда әкесі сол сынықты өзі ашып 
кірген есіктің лебімен салған екен. 
Мұның бес парызына адал, дәретсіз 
жер баспаған адамның ғана қолынан 
келетін әрекет екенін кейін түсінді. 

Өсе келе Шайзада дін оқуына 
құмартты. «Жаңаталаптағы» орта 
мек тепте жүріпақ әкесінен арабша 
оқу үйренген ол 1970 жылы Бұхараға 
барып діни білім алды. Бір жылдан 
соң Ташкент медициналық институ
тына оқуға түсті. Осы оқуды үздік 
аяқтап, Аққорған, Самарқан ауру
ханаларында көп жыл дәрігерлік 
қызмет атқарды. 1990 жылдардың 
аяғын ала Қызылордаға көшіп келді. 
«Жаңаталапта» тұратын әкесінен 
дем салуды, дұғамен емдеуді үй
ренді. Жарықтық шал дүниеден 
өткенше құдай берген қабілетінен 

жа ңылмады, жасы 96ға келген кезде 
де сынық салды. 

Бүгінде Шайзада Әбуұлы жоғары 
санатты дәрігер, профессор. Та
мыр ұстау, алтын инемен емдеу, 
сынықтың ауыр түрлерін салу, көз 
ауруларына, сал ауруларына шипа 
беру қасиеттерімен танылған халық 
емшісі.

ҚЫТАйлАРДЫ 
ТАңғАлДЫРғАН

Халықтық және рухани медици
на тарихынан мол білімі бар Шайза
да емші адам анатомиясы мен физио
логиясын жетік меңгерген. Хиджама, 
биоөріс терапиясы, пара психология, 
космоэнергетика, шөп дәрілер мен 
жануарлар ағзасынан алынған дәрілік 
заттарды қолдану тәсілдерімен ем 
жүргізеді. 

Алдына келген адамның ауру
ын тамыр ұстау арқылы дөп баса
ды. Адам бойында алпыс екі тарам 
тамыр бар. Тамыр райының кернеу, 
баяу, шөкпе, қалқыма, сырғақ соғу 
сияқты 62 түрлі өзгерісін парықтай 
алу тамыршымын деген екінің 
бірінің қолынан келмейді. 

Шайзаданың бойына діни
ғұрыптық емшілік те, атадан балаға 
берілетін қазақы дәстүрлі емшілік 
те, заманауи медициналық ем
деу де қатар қонған. Сондықтан бо
лар, кеселді тамыр ұстап анықтауда 
бұл кісіден оздым деген біреу 
әзірге кездескен емес. Шайза
да емші 2012 жылы Қытайдан, Ре
сейден, Қазақстаннан, барлығы 400 
емші қатысқан Керекудегі халық 
емшілерінің кәсіби білім бәсекесінде 
бас бәйгені жеңіп алған. Жалпы, ол 
мұндай сындарға 11 рет қатысып, 
бәрінде де 1ші болған. 

Біз алтын ине салу десе, қытайдан 
епті ешкім жоқ деп есептейміз. Ал
тын ине салу байқауында Шайзада 
емшіге қытайлардың өзі таңғалған. 
Мойындау да бір өнер, таңғалған соң 
«Алтын ине» деп аталатын алтыннан 
жасалған статуямен марапаттаған. 
Емші мұнан бөлек «Үздік доктор», 
«Мейірім» алтын медальдарының 
иегері. 

Расында, қытай медицинасы 
қазақ дәстүрлі емшілігінің артық
шы лықтарынан үйренуді артық 
көрмейді. Олардың Шынжаң меди

циналық институтының жанынан 
Қазақ емшілігі факультетін ашып 
қоюы – осының бір дәлелі.

БіР ТЫлСЫМ Күш

Осыдан біраз уақыт бұрын оң 
қолым көтертпей, иық тұсым шан
шып жанымды көзімнің алдына 
әкелді. Емханаға көрініп едім, рент
генге, МРТға түсіріп, біраз тергеуден 
өткізді. Ақырында «плексид» деген 
ауру деп анықтап, жомарт дәрігерлер 
шаншатын ине мен жағатын, ішетін 
дәрілерін үйіп төкті. Бірақ бір ай 
қабылдаған емнің нәтижесі болмады. 

Әр нәрсенің бір себебі бар. Сол 
күні ауырған қолымды балаша құн
дақтап Сәбит ағама сәлем бере барып 
едім. Ол кісі маған Шәйзада емші ту
ралы айтты. Ертеңіне елгезек ағам 
көлігіне отырғызып, «Шайзада» ем
деу клиникасына өзі алып келді.

Емші мені бұрыннан танитын 
адамдай жылы қарсы алды. Тамы
рымды ұстап көрді де, «жүйке тамыр
лары суықтаған ғой, инемен кетеді» 
деді. Емдеу бөлмесінде арқасына ине 
салдырған төртбес кісі жатыр екен. 
Емші олардың әрқайсысымен іштарта 
сөйлесіп жүр. Бұрын алтын ине алып 
көрмеген мен емші бір уыс ине  ұстап 
жаныма келгенде көзімді тарс жұмып 
алдым. Сәлден соң ол басқа бөлмеге 
қарай кетіп бара жатты, қолыма 
қарасам бес ине ырғалып тұр екен. 

Сол күнгі ұйқым тыныш болды, 
қақсаған қолымды ұстап бөлме кезіп 
кететін едім. Осыдан соң емге күн 
сайын келе бастадым, Шәкеңмен ете
не сөйлесіп, әңгімелесіп  кеттік. 

– Осынша тылсым қасиеттерге 
иесіз, жарнама берсеңіз, адам көбірек 
келер еді. Мысалы, Аралдағы емші 
Ерболсын секілді, – дедім мен.

– Қазір пәленбай аурудың атын 
атап, соның бәрінен айықтырамын 
деген жарнамалар кез келген жер
де жалаулап тұр. Өз басым жарна
маны жақтырмаймын. Менің емімді 
алып, ауруынан арылған адам болса, 
ризашылықпен келесі бір адамға ай
тып барады. Ол кісі оң ниетін бұрып 
келеді. Оның үстіне мен көбіне басқа 
қалаларға кетіп қаламын, – деді емші. 

Шынында емшіні басқа жақтарға 
шақырушылар көп екен. Аратұра 
күрделі ота жасауға да қатысатынын 
білдік. 

– Сіз барлық аурудың емін білесіз 
бе? – деп сұрадым бірде емшіден.

– Мың түрлі аурудың мың бір 
түрлі емі бар дейді. Ықылас, ниет
пен жасалған емнің барлығы да бойға 
дариды.  Ақы алу, ақша мәселесі ал
дың ғы қатарға шыққанда ондай емнің 
шипа болуы да екіталай. Мен аурудың 
жан күйзелісін өзіме қабылдай ала
мын. «Көрер жарығы аз қалды» деп 
ауруханадан шығарып жіберген ау
руларды да емдеп жазған кездерім 
болды. Шынымды айтсам, кейде мен 
өзімнің қалай емдеп жатқанымды 
түсінбеймін. Алланың құдіреті болар. 
Әйтеуір аурудың қандай емге мұқтаж 
болып тұрғанын бір тылсым күш 
арқылы бірден сезінем, – деді емші 
сырын ашып.

Мен сыздаған ауруымды ұмытып, 
емші айтқан сырдың әсерімен әудем 
жерге ұзап кеткенімді сезбеппін... 

Дүйсенбек АяшҰлЫ.

СЫРҚАТПЕН 
СЫРЛАСҚАН 
ТАМЫРШЫ

КӨНЕ ӨНЕРДІҢ ЖАҢА ТЫНЫСЫ

Ойдан ой туады демекші, жа
қында ағайынның қуанышына ор
тақ  тасып, тойына бардық. Зәулім 
той хана. Сәні келісіп, түрлітүсті 
бе зендірілген. Ағамыз бен жең геміз 
барын салып, тойға келген қонақ
тарды күтіп, тиісті орындарына 
жай ғас тырып жүр. Көп ұзамай сал
тымен, жас жұбайлар әнімен ортаға 
басты кейіпкерлер де шықты. Той 
төрінен орын берілді. Бәрі де ретімен 
өтіп жатты. Асаба жастарға той тор
тын кестіріп, атаанасына үлестірді. 
Мұнан кейін қалыңдықты жалғыз 
ортаға шығарды. Сонымен асаба зал
да отырған бойдақ қыздарды шақыра 
бастады. Әдемі қазақ қыздары, 
бірінен бірі өткен сұлу. Бұрымдары 
да ұзын екен. Қалыңдықтың қасына 
жиналғаннан кейін асаба қыздарға 
гүлді қағу рәсімі болатынын айтты. 
Содан әлгі сыпайылықты сақтап, сы
зылып тұрған аруларымыз дайында
ла бастады. Қалыңдық артқа қарап 
қолына ұстаған гүлін лақтырғаны 
сол еді, әлгі қыздар бірінбірі соғып, 
көкке көтерілген гүлге таласты. 
Тіпті, төбелесуге дайын тұр. Құлап
жығылып жүріп, бір бойжеткен 
қағып алды. Бақыттан жүзі балбұл 
жанған. Тойхананың сыртында ақ 
боз атты ханзадасы күтіп тұрғандай. 
Үлкендер жағы жақтырмай қарады. 
Расымен, сырт көзге оғаш көрінеді. 
Қазақ қыздарына мүлдем жат қылық. 

Бұрын әлеуметтік желілерде 
мұндай оқиғаның талайын көрген бо

латынмын. Аяғы үлкен дауға ұласып, 
қоғамдық талқылауға түсіп жата
тын. Бүгін өз көзіммен  көріп, тіптен 
ұялдым. Сол қағылған гүл шыны
мен сәттілік әкеліп, аруымыз көп 
ұзамай тұрмысқа шығып кетеді ме? 
Әй қайдам. Бір сіңілім сондай гүлдің 
төртеуін қағып, жасы жиырма бес
тен асып әлі жүр. Тәуір жігіт бол
са, таныстырғанды құп көреді. Әлде 
қаққан гүлдерінің әсері болмағаны 
ма? Бұл тек жай  сенім ғана. 

Осы ретте батыр атамыз Бау
ыржан Момышұлының келіні Зей
неп Ахметова апамыз өзінің әйелдер 
қауымымен кездесулерінде үнемі 
қыз дарға, соның ішінде тұрмысқа 
шық қалы жүрген аруларға тәлімді, 

тұшымды ойларын айтып, ене мен 
келін арасындағы қарымқатынасты 
да қозғайды. Ол кісі кездесулерінің 
бірінде берген сұхбатында «Қазақы 
салтымызға жат дүниені қолдан жа
сап не ке регі бар? Сол гүлдің ор
нына қыз да ры мыз бұрыннан келе 
жат қан үкіні неге таратпасқа?!» де
ген ойын айтқаны есімде қалыпты. 
Расында, жақсы дүние. Ой сала
ды. Гүл лақ тырып, жалған сенімнің 
жете гінде жүргенше, ескіден келе 
жатқан дәстүрді қайта түлеткен 
дұрыс секілді. 

Бір жағынан аруларымыз гүлге 
таласып, әдепсіз қылыққа бармас еді.

Сара АДАйБАЕВА.

сыңарын ТаПҚан бар ма екен?

     

     

ОЙТҮРТКІ

спОРТ

ҚҰРМЕТТі ӨНЕРСүйЕР ҚАуЫМ!
«Рухани жаңғыру – ұлттың жаңғыруы»  деп Елбасы атап өткендей 

біздің генетикалық кодымыз – өнеріміз, дәстүріміз.
 Ерекше балалардың өнерін қолдау мақсатында облыстық халық 

шығармашылығын дамыту және мәденипродюсерлік орталығы қазан 
айының 17 күні А.Тоқмағамбетов атындағы қалалық мәдениет үйінде 
«Жүрек жылуы» атты мүмкіндігі шектеулі балалардың VІІ облыстық  
өнер фестивалін  өткізеді.

Фестивальға барлық аудандардан және қалалық мектепинтер
наттардан ән, би, халықтық орындау, көркемсөз оқу, көркемсурет және 
қолөнер жанрлары бойынша мүмкіндігі шектеулі өнерпаз балалар  
қатысып бақ сынасады.

Фестивальдің негізгі мақсаты – облыстағы мүмкіндігі шектеулі 
балалар арасында өнердің түрлі жанрындағы шығармашылық 
қабілеттерін анықтау, оларды халық арасында кеңінен насихаттап, 
көмек қолын ұсыну, қолдау көрсету  болмақ. 

Фестивальдің басталуы 17 қазан күні  сағат 10.00де.
Фестивальдің қорытынды концерті кешкі сағат 17.00де.
Келіңіздер, көріңіздер!

2017 жылғы 14 қазан күні 
өтетін ауыл шаруашылығы жәр
мен кесінің орны

Қармақшы ауданы   Жур
ба көшесінің бойы («Сырдария» 
сауда үйі мен «Думан» мейрам
ха насының аралығы) сағ: 9:00.

Қазалы ауданы  –    Ғ.Мұрат
баев көшесінің бойы (Қ.Яссауи 
көшесі мен «Нұр Шұғыла2» 
бала бақ ша сының ара лығы) сағ: 
9:00.

ХАБАРлАНДЫРу

Жергілікті «Қайсар» командасы әзірше әдеттегі 
алтыншы орыннан қозғалмай тұр. Қоржынында 35 
ұпай бар. Бесінші орындағы «Тобол» командасынан 5 
ұпайға қалып келеді. Жергілікті топ қостанайлық клуб
тан бір ойын кем ойнап келеді, сондықтан басып озуы
на мүмкіндігі жеткілікті. Алайда, ұпай үшін таласта 
«Қайсар» қарқынын үдетуі қажет.

«Қасқырлар» алтылықтан түспеуге талпынып келе 
жатқанда өзінен кейінгі орындағы «Шахтер» 33 ұпаймен 
өкшелеп жетті. Оның үстіне олардың «Қайсардан» бір 
ойыны кем. Үздік алтылықты қорытындылауға қос ко

манда да үмітті. Келесі ойын осы клубтар арасында 
өтеді. Демек, апта соңында Қарағандыда өтетін матч 
тартысқа толы болары сөзсіз. Айтпақшы, «Атырау» 
мен «Тараздың» да еншісінде 32 ұпайдан бар. Бұл олар 
да алтылық үшін таласа алады деген сөз.

Енді «Қайсар» соңғы матчтарын қалай өткізді, 
соған тоқталайық. Өткен айда жергілікті топ еліміздің 
ең мықты командалары – «Қайрат» пен «Астанаға» 
есе жібергенімен, қалған екі кездесуде ұпай еншіледі. 
«Ақтөбені» өз алаңында жалғыз голмен жерге қаратып 
кетсе, Қызылордадағы ойында «Оқжетпесті» 2:1 
есебімен ұтты. Сонымен қатар, тамыз айындағы ойын
дары да осал болды дей алмаймыз. «Тоболды» 1:0 
есебімен жеңсе, «Ордабасы» және «Ертіс» командала
рымен тең тарқасты. Алайда, мұндай жорға жүріс тур
нир кестесін жақсартуға жұбаныш болмайтынын ескер
сек, келесі ойындарда «Қайсарға» тек жеңіс қажет. 
Жергілікті топтың келесі қарсыластары – «Шахтер», 
«Атырау», «Ақжайық» және «Тараз» командалары.

М.ЖАСҰлАН.

«ҚАЙСАР» 
АЛҒАШҚЫ 
АЛТЫЛЫҚТА 
ҚАЛА МА?

«Спорт – достық жаршысы». Осынау тәмсілді 
аралдық саңлақтың жеңісті жолы жанданды
ра түскендей. Жуырда спорттың таеквондо түрі
нен Ресей Федерациясының Омск қаласында V 
халықаралық турнир өткен болатын. Аталған тур
нирге есімдері баршаға жақсы мәлім көптеген 
спортшылар қатысты. 

Осынау дүбірлі додада  №19 Арал ауданының 
олимпиадалық резервтің мамандандырылған 
балаларжасөспірімдер мектебінің оқушысы Жан

дос Сералиев те бағын сынаған еді. Жерлесіміз 
48 келі салмақта күш сынасып, турнирдің қола 
жүлдегері атанды. Жандостың бапкері – №19 АА
ОРМБЖ  мек тебінің  1ші санатты жаттықтырушы 
Мади Исмайлов. Келешегінен үміт күттіретін та
еквондошы Арал қаласындағы №262 мектеп
гимназияның 10сынып оқушысы.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

Жандостың Жеңісті Жолы

ГҮЛ ҚАҒЫП АЛЫП,


