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Сырдария өзені жылда қыс, көктем 
мезгілдерінде мінез танытып, жағалауға қауіп 
төндіретіні бар. Алдын алу шаралары болмаса, 
дария арнасынан асып, бақылаудан шығып 
кетеді. Сондықтан қай уақытта болмасын 
қауырт қимылға дайын болу қажет. 

– Бүгінгі шараның басты мақсаты 
– қыс мезгілінде қандай да бір төтенше 
жағдайлардың алдын алу мен зардабын жоюға 
қатысатын күштер мен құралдардың әзірлігін 
және өзара іс-қимылдарын пысықтау. Халық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету – біздің ең 
басты міндетіміз. Өздеріңізге белгілі, облыста 
қыс, көктем мезгілдерінде болатын төтенше 
жағдайдың бірі – су тасқыны. Бұл биыл да 
қиыншылық туғызуда. Қараша айының 19-
нан бастап жоғарыдан секундына 1200 текше 
метрдей су келеді деп күтілуде. Бүгінде 94 
нысанды жөндеп, алдын алып жатырмыз, – 
деді аймақ басшысы.  

Саптық байқауға 23 мекеме, 306 адам, 94 
техника қатысты. Бүгінде авариялық құтқару 
жасақтарынан бөлек облыстың азаматтық 

қорғау қызметі бар. Аталған қызметтер 
облыстық, республикалық оқу-жаттығуларға, 
оның ішінде 10-13 қазанда  Тараз қаласында 
өткізілген «Жер-2017» республикалық 
командалық-штабтық оқу-жаттығуына қаты-

сып, абыроймен оралды. 
Аймақ басшысы төтенше жағдайға 

қатысатын барлық құрылымдарға техни-
каларды, жер жұмыстары мен қар тазалау 
жұмыстарын, адам күшін және тұрғындарды 

көшіруге арналған көлік құралдарын үнемі 
дайындықта ұстау қажеттігін ескертті.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ,
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).  

Жантөре Бердібаев 1992 жылдан бастап мал шаруашылығымен шұғылдануды 
шындап  қолға алды. Қолдағы азын-аулақ малын жиыстырып, шаруа қожалығын 

құрды. Әкімдіктерді жағалап жүріп, дария жағасынан жерді бекітіп алды. 
Өзінің тұрғылықты жері «Жаңатұрмыстан» тура 20 шақырым 
қашықтықтағы «Орыс түбек» деп аталынатын тоғай арасына 
таңдауы түсті. Жылқысын да, ірі қара малын да кең жерге 
жіберіп, еркін бір демалғандай болғаны сол кез. Ол атакәсіпті 

өркендетуге осылай ерекше екпінмен кіріскен-ді. Нақты 
кезеңде ұлдары – Бекбол мен Бекетау және келіндері 
Айнұр мен Аида бұл күндері ота  ғасы бастамасын одан әрі 
жал ғастырып, шаруашылықтың жұ мысын ынтымақтаса 

ат қары сып жүр. Әрине, ең бек еткеннің жүзі жарық, 
жағ дайы жақсы болары анық.  Мал бағудың бейнеті 

зор бол ғанымен, өзіңнің ақ адал  тірлігің, біреуге жа-
лын байсың, қайта саған жағ дай айтып келетіндер 
бар шылық. Баққанға мал бітеді ғой, жаратушы 

да пен десінің қаракетіне қол дау білдіреді, әр 
істің оңтайын осылай келтіріп тұрады. Бұл 

күндері жылқының үйірі 3-4-ке, ірі 
қарасы жүз қаралы малға айналды. 

– Малға тиетін зиянкес те аз 
болмайды, ит-құс бар, бөтен ниетті адамдар 
да  бар, көзден таса болса, жайылымдықтағы 
малыңды айдап кетуден тайынбайды. 

Суатқа түсемін деп жарға құлап кететін жануарлар да кезігеді. Соның бәріне 
қарап, күтімін жасау керек. Осыны ойласа келе, жайылымдық жерімізді түгел 
қоршап алдық. Енді қауіпсіздеу, мал сыртқа шықпайды, сыртынан бақылап, 
еркін жайылуына  мүмкіндік жасаймыз. Міне, қыс айы да жақындап қалды, 
қажетті жем-шөпті қора басына жинап, қысқа дайындықты күшейттік, – дейді 
шаруашылық иесі Жантөре Бердібаев. 

Бұл кісілер бие байлап, қымыз сауады. Сиырдың сүті мен айраны ағыл-

тегіл. Шөбі құнарлы тоғай отына жайылған жануарлардың сүті майлы болады 
емес пе, құрты да солай. Сондықтан Жәкеңдер өндірген өнімнің сапасы қашанда 
көтеріңкі, – деп пікірін білдірді ауылдасы Таубай. 

Нарық талабына сай атакәсіпті жандандыру Жантөре Бердібаевтың бергі 
қыры болса, ағамыз шынтуайтында, өнер адамы. Сонау 1968 жылы Ақтөбе 
мәдени-ағарту училищесінің режиссер мамандығы бойынша бітіріп келіп, Шиелі 
аудандық мәдениет бөліміне жұмысқа тұрды. Жалындап тұрған жастық кезі. Сегіз 
қырлы бір сырлы азаматымыз мәдениет бөлімі басшыларының ұйғарымымен 
домбыра үйірмесіне де, хорға да қатысып, өз өнерін шыңдай берді. Тіпті 
актерлікті де меңгеріп, талай спектакльдерде ойнағаны бар. Аудандарды аралап, 
облыс орталығында талай концерт берді. Жүлденің бірталайын қанжығасына 
бөктерген Жантөрең осы кісі! Алматы қаласына гастрольдік сапармен барғанда 
мамандардың өздері шиеліліктердің өнеріне таң қалысты. Сонда ғой өзі «Қозы 
Көрпеш-Баян сұлу» спектаклінде және «Талтақбайдың тәртібі», «Шұғада» 
ойнап кәсіби шеберлік көрсеткені. Айтпақшы, кейіпкеріміз «Алдар көсе» және 
«Батақтың Сарысы» атты пьесаларда да тартымды ойнап, жұрттың қошеметіне 
бөленген-ді. 

– Өнердің құдіретін қойсаңызшы, – деп кейіпкеріміз тағы бір әңгіменің 
құлағын қылтитты. – Үгіт бригадасының құрамында малшыларды аралап,  
«Жалғыз ағаш» деген жерге барғанбыз. Сол жерде концерт қойдық. Маханбетқали 
Тұрсанов ағамыз, басқа да жыршы-термешілер, әнші-бишілеріміз бар, үлкен 
сахнаға шыққандай әсерлі концерт бердік. Содан  малшылар жібермей, ертесіне 
сол өнерімізді тағы да қайталап қоюға тура келді. Сол уақытта жұрттың да өнерге 
деген, өнерпаздарға деген құрметі ерекше еді, – деп еске алады ол.      

Мәдениет саласының озаты атанған кейіпкеріміз бертінде өз ауылы 
– «Жаңатұрмыстағы» мәдениет үйіне қызмет ауыстырып, меңгерушілік 
жасады. Қосқабатты жаңа ғимараттың салынып, халыққа мәдени қызмет 
жасауының басы-қасында өзі жүрді. Сөйтіп, 2010 жылы зейнеткерлікке 
шықты. Сүйікті қосағы Нұржамал да мәдениет саласында көп жыл еңбек 
етті, ауыл кітапханашысы болды. 

Қара жұмысқа да қабілетті Жантөре ағамыз өлеңін айта жүріп, шаруа 
қожалығындағы шаруасын да қалыс қалдырмапты. Білек сыбана еңбек 

етіп келеді әлі. «Бақыт деген есігі ашық, шырағы жанған шаңырақты таңдайды», 
–  демекші отынан қазаны түспейтін үйде немерелері асыр салып, ата-әжесін 
қуантады. 

– Беу, – деп қояды кейде Жәкең. – Бұл Нұржамалмен түтін түтеткенімізге де 
50 жыл толыпты-ау Алланың бергеніне шүкір, 11 баланы өсіріп, ұлды ұяға, қызды 
қияға қондырыппыз. Шөберенің қолынан май жаладық. Осының бәрі Алланың 
берген ырзығы!  Еліміз қанатын кең жайып келеді. Жұртқа да еркіндік берді. Кім 
қолынан не келеді сонымен шұғылдансын, рақатын көрсін деп отыр. Елбасының 
рухани жаңғыру туралы мақаласын оқып, сүйсініп қалдым. Дәстүріңді де ұмытпа, 
жаңа заманның жақсысын да қабылда, қазақ қатарыңның алды бол деп тұр ғой. 
Ынтымақты тірліктің нәтижесі – облысымыз ауылшаруашылық жылын табысты 
қорытындылады. Алтын күзіміз әрқашанда арайлы болсын! – дейді шаруа адамы. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы, 

Жаңатұрмыс ауылы.

Бұған дейін Сырдария секілді ірі су 
артериясының жайлы микроклиматы, өзен-
нің табиғи әсемдігі мен тартымдылығы қала-
ның сәулеттік келбетін қалыптастыруға 
пайдаланылған жоқ. Енді сол жағалауды игеру 
арқылы Сырдария өзенінің Астанадағы Есіл 
өзені сияқты табиғи тартымдылығы артады. 
Сонда Сырдария жағасындағы  керемет қала 
жандана түседі.

Бұл аумаққа геологиялық зерттеулер 
жүргізіліп, жер қыртысының биік ғимараттар 
салуға болатыны анықталды. Сол жағалаудың 
бас жоспары белгіленіп, бүгінде кезеңі 
бойынша жұмыстар атқарылуда.  Жаңа 

шаһар ерекше болмақ. Ұлттық реңке қанық, 
шығыстық нақыштағы кескіндермен, ою-
өрнектермен, қазақы иірімдермен көркем-
делмек. Сонымен қатар, сол жағалаудағы 
аумақ 15 ауданнан құралады. Атап 
айтқанда, тұрғындарға арналған 11 аудан, 
1 индустриалды аймақ және 3 ірі саябақ пен 
жасыл желекті аймақтар қарастырылып отыр. 

Сырдария өзенінің сол жағалауындағы 
1532 гектар аумақтың түбегейлі жоспарлау 
жобасы жасалып, құрылыс жұмыстары 
биылғы көктемде басталды. Жалпы, бұл 
аумақта 3 миллион шаршы метрден астам 
тұрғын үй, 190 мың шаршы метр сауда, 

кеңсе ғимараттары, 16 мектеп, 12 балабақша, 
4 денсаулық нысаны, 30 мың орындық 
стадион және басқа да көптеген кәсіпкерлік 
нысандар бой көтереді. Сол жағалауды  
кешенді игерудің  бірінші кезеңі  бойынша 
сол жағалау алаңының және қажетті 
инфрақұрылымдарының құрылысы 2017-
2024 жылдар аралығына жоспарланған. Өткен 
жылы Сырдария өзенінің екі жағалауын бай-
ланыстыратын құны 6 млрд теңге құрай тын 
автомобиль көпірі пайдалануға берілді. Ал, 
осы жылы  Сырдария өзенінің  сол жаға-
лауынан 5 қабатты 18 тұрғын үйдің және 320 
орындық  балабақшаның іргетасы қаланды. 
Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары қарқынды 
жүргізілуде. Тапсыру мерзімі 2018 жылдың 
бірінші жартыжылдығы болып белгіленіп 
отыр. Ең бастысы – бұл нысандар құрылыс 
компанияларының өз қаражаты есебінен 
салынуда. Сондай-ақ, аталған ау мақта 
«Қазақ Орталық Атқару Комитеті» мұра-
жайы, «Жастарға қызмет көрсету» орталығы, 

«Болашақ» университетінің студенттер 
қалашығының ғимараты бой көтеруде.  

Жиында қала басшысы кәсіпкерлерді сол 
жағалауды игеру шараларына белсенді қа-
тысуға шақырды. Әкімшілік тарапынан қол-
дау көрсетуге қашанда әзір екендігін жеткізді.  

– Сол жағалауды игеруде барлық ұсы-
ныстарыңызды қарайтын боламыз. Әзірге 
жер уақытша пайдалануға беріліп жатыр. Бір 
жылдың ішінде құрылыс жұмыстары жүріп, 
әрі қарай белсенді әрекет етсе, кәсіпкерлерге 
жерді заңдастырып беретін боламыз. Біздің 
мақсат тек ірі жобаларды ғана емес, шағын 
кәсіпкерлікті де қолдаймыз. Сондықтан бар-
лық тарыңызды белсенді болуға шақырамын,–
деді қала әкімі. 

Өз тарапынан  Кәсіпкерлер палатасы да 
жан-жақты қолдау көрсетуге әзір екендіктерін 
жеткізді. Кәсіпкерлердің бизнес-жоспарлары  
мен өзге де құжаттарын  тегін әзірлеп бермек.

Сара АДАЙБАЕВА.

 «ЖАҢА ҚАЛА» ЖОБАСЫ  КӘСІПКЕРЛЕРДІ КҮТЕДІ
Облыстық кәсіпкерлер палатасында қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев  бизнес 

қауымдастық өкілдерімен кездесті. Кездесуде шаһар басшысы  Қызылорда 
қаласының  сол жағалауын  дамыту мақсатында қолға алынған «Жаңа қала» 
жобасы жайлы тарқатып айтты.

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙҒА ТЫҢҒЫЛЫҚТЫ ӘЗІРЛІК

«Еларай» қоғамдық қоры 2015 жылы өз жұмысын 
бастады. Қордың мақсаты: жалпы қоғамда салауатты өмір 
салтын қалыптастыруға, әлеуметтік тұрғыдан осал топтарға 
қолұшын беріп, қолдау көрсету. Бір айта кетерлігі, мұнда 
атқарылатын  шаралардың басым бөлігі  еріктілер есебінен 
жүзеге асырылады. Бүгінде қоғамдық  қордың директоры 
болып қызмет атқаратын Асхат Байдәулетов те осыған дейін 
еріктілер қатарында болатын. Сондықтан оған бұл жұмыстың 
жай-жапсары жақсы таныс. 

Қоғамдық қордың қазіргі таңдағы тіршілік-тынысын білу 
мақсатында А.Байдәулетовты әңгімеге тартқан едік:

– Біз алғашқы жұмысымызды бас таған кезде облыс 
көлемінде мүмкіндігі шектеулі балалар мен тұрмыс жағдайы 
ауыр отбасылардың балалары үшін «Ұмытылмас бір күн» 
атты шара ұйымдастырып, бір күн болса да керемет демалыс 
сыйлаған едік. Бүгінде де осындай ізгі мақсатта «Біз мектепке 
барамыз», «Несібе», «Өзгеге өмір сыйла!», «Жанұяға жылу 
сыйла!» деп аталатын жобалар аясында қайырымдылық 
шаралары тұ рақты ұйымдастырылып ке леді. Айталық, өзгеге 

өмір сый лау мақсатында 50 адам ерікті түрде қан тапсырды. 
Мәселе қаражатта емес, осы ның өзі талай науқастың өміріне 
тамшыдай болсын, араша болғаны анық. Ал «Несібе» жобасы 
бойынша аз қамтылған отбасыларға азық-түлік себеттері 
үлестіріледі. «Жанұя жанұяға көмектеседі!» жобасының 
аясында еріктілер есебінен қорға келіп түскен киім-кешек, 
тұрмыстық бұйымдар қажеттілігіне қарай әлеуметтік 
қолдауға мұқтаж әр отбасына беріледі,- дейді қор директоры.

Білуімізше, бұл санаттағы отбасылар алдын ала 
анкета арқылы анықталып, зерттеліп, әлеуметтік картасы 
толтырылады. Сондай-ақ «Еларай» қоғамдық қорының 
жанынан арнайы ашылған әлеуметтік дүкен қызмет көрсетеді. 
Көптеген отбасылар осы жерден қажетті бұйымдарын алып 
жатады. Өткен жылдары осы жобалар аясында 800-дей 
отбасына, сонымен бірге, мектепке баратын 80-100 балаға 
көмек берілген. 

Қоғамдық қор директорының ай туын ша, қазіргі таңда 
«Жанұяға жылу сыйла!» жобасы бойынша 60-70 от басына 
жылу маусымына байланысты көмір түсіріп беруге жұмыстар 
жүргізіліп жатыр.

Ғазиза ӘБІЛДА.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ –
ҚОСТАНАЙДА

Жұмыс сапары аясында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
өңірдің бірқатар әлеуметтік нысандарын, сондай-ақ ауыл 
шаруашылығы мен өндірістік кәсіпорындарын аралап көруі 
жоспарланған.
Елбасы «Әуежай» жаңа шағын ауданындағы тұрғын үйлердің 

құрылысымен танысты. Сондай-ақ, Қазақстан Президентіне «Нұрлы 
жер» бағдарламасының Қостанай облысында іске асырылу барысы 
жөнінде баяндалды.

Шағын аудан аумағында әлеуметтік инфрақұрылым нысандары да 
салынуда, соның қатарында мемлекет-жекеменшік әріптестігі аясында 
900 орындық жалпы білім беретін мектеп, сондай-ақ спорт және ойын-
сауық кешенінің құрылысы бой көтеруде.

Жаңа шағын ауданның көлемі – 31,7 гектарды құрайды. Қостанай 
облысында 2014-2017 жылдарда жалпы көлемі 80542 шаршы метрді 
құрайтын 16 үй пайдалануға берілген. Нақты кезеңде  тағы 12 үй 
салынып жатыр.

«ЕЛАРАЙДЫҢ» 
ЕЛГЕ ИГІЛІГІ

АТАКӘСІП

үбекте түлік түлеткенТ

А
ТА

М
ЕК

ЕН
: Ж

О
М

А
РТ

 Ж
Ү

РЕ
К

Сейсенбіде қаладағы авто көлік базарында «Қыс-
2017» респуб ликалық командалық штабтың оқу-

жаттығуының саптық байқауы өтті. Оған облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев қатысып, техникалардың 

төтенше жағдайға дайындығымен танысты.



СББейсенбі, 9 қараша 2017 жыл, №170

2 www.syrboyi.kz

Әңгімеміздің кіріспесі ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуынан басталды. Өзі туып-
өскен  аймақтың әрбір саласын бес саусағындай 
жатқа білетін аудан басшысы сауалымызға 
тосылған жоқ. Қағаз ақтарып, дерек те іздемеді. 
Қашанғыдай байсалды қалыппен сөзін жалғады.

«Мұнан тура он екі жыл бұрын Мемлекет 
басшысының Арал ауданына жұмыс сапарымен 
келгені баршаға белгілі. Сонан бергі жылдар 
ішінде теңіз төскейі өсу, өркендеу кезеңін бастан 
кешіруде», – деп әңгімесін бастаған аудан әкімі 
ойын былайша өрнектеді. 

Статистикалық мәліметке жүгінсек, 2005 
жылы аудандағы халықтың саны 70536 адамды 
құраса, бұл көрсеткіш биыл 77916-ға жетіпті. 
Ал ауданға тартылған инвестиция  көлемі 2,8 
есеге артқан. Сол 2005 жылдан бастап аудандағы 
экономика саласында 11577 жаңа жұмыс 
орындары ашылған. Есепті мерзімде орташа 
жалақы көлемі де біршама артқан.

Сондай-ақ, «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» 
халық аралық транзиттік көлік дәлізінің, 
«Жезқазған-Сексеуіл» теміржолының, «Бейнеу-
Бозой-Шымкент» магистралды газ құбырының 
және «Кеңқияқ-Атасу» мұнай құбырының 
құрылыстары қарқынды жүріп, брендтік мега 
жобалардың нәтижелі іске асырылуы да көңілге 
қуаныш ұялатады. 

Осы жылдың қаңтарына өнеркәсіп 
өндірісінің көлемі 7164,4 млн теңгені құрады. 
Бұл 2005 жылдың деңгейінен 4 есеге артық 
деген сөз. Азық-түлік тағамдары өндірісінің, 
балық өнеркәсібінің, бетон және пластмасса 
өнімдерінің, тұз және кварц топырағы өндірісінде 
еңбек өнімділігі еселі.  Ауыл шаруашылығы 
саласында өндірілген өнім көлемі де ауыз 

толтырып айтарлықтай. Атағы елімізден асып, 
шартарапқа танылған ас тұзын шығару да ерекше 
қарқын алды. Кәсіпорында «Ас және техникалық 
тұз өндірісін ұлғайту» жобасы іске асырылып, 
екі жарым миллиард теңгенің үстінде инвестиция 
салынды. Дүние жүзі бойынша тұз өндіруге 
арналған құрал-жабдықтың көшбасшысы Испан 
елінің құрал-жабдықтары алынды. «Бұған дейін 
зауыт өнімділігі жылына 120 мың тонна болса, 
жаңа зауытты іске қосу арқылы өнімділік көлемі 
1,7 есеге ұлғайтылған.

Аудан әкімінің сөзінен түсінгеніміз, әлеу-
меттік са лада да біршама шаруа тындырылған. 
Осынау  жылдар аралығында 31 мектеп пен 
мемлекеттік 3 балабақша ғимараты салынып, 19 
жеке балабақша ашылған. Оған қоса 3 емхана 
мен 6 ауылдық амбулатория қолданысқа берілді. 
Биылғы жылы Арал қаласынан 150 орындық 
аудандық орталық аурухананың құрылысы 
басталды. Сондай-ақ, елді  мекендердегі 
мәдениет  ошақтары қайта жанданып, екі 
ауылдық Мәдениет үйі мен қалалық тарихи 
мұражайы бой көтерді. «Дені сау адам – 
қоғамның басты байлығы» ұстанымымен аудан 
орталығынан типтік жобадағы спорттық кешені, 
елді мекендерде 30 спорт алаңдары келушілерге 
есігін айқара ашып, аудандық балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебі іске қосылды.

«Елдің тұрмыс деңгейін салынған 
құрылыстардан білуге болады» деген қағида 
бар. Бұл тұрғыда да Аралда толымды тірліктер 
тындырылған. Санаулы уақытта 62 арендалық 
тұрғын үй, Сексеуіл кентінде әкімшілік ғимараты 
бой көтерсе, газдандыру жобасы аясында Арал 
қаласы көгілдір отын желісіне қосылғанын айта 
кетпей болмас. Автомобиль жолдарын жөндеуге 

және қайта салуға 2005-2017 жылдар аралығында 
қомақты қаражат бөлініп, 228,9 шақырым жол 
жөндеуден өткізіліпті. Осылайша жол сапасы 
43 пайызға дейін жақсарды. Аудан  орталығы 
түгелдей орталықтандырылған  ауыз су жүйесіне 
қосылды. 8 елді мекеннің тұрғындары «Арал-
Сарбұлақ» топтық су  құбырының қызметін 
пайдаланса, 12 елді мекеннің ішкі су жүйелері 
қайта жаңғыртылды. Арал қаласы, Сексеуіл, 
Жақсықылыш кенті мен бірнеше ауылдық 
округтерде электр желілері мен қондырғылар 
қойылып, барлық шалғай елді мекендерге әуе 
желісі арқылы байланыс орнатылды. Қаратерең, 
Бөген, Қарақұм, Қамыстыбас, Ақирек, Аралқұм, 
Аманөткел және т.б. елді мекендері ұялы 
байланыс желісімен қамтылып, халыққа қызмет 
етуде. Міне, осынау жетістіктердің баршасы 
Тәуелсіздігіміздің жемісі екені даусыз.

«Батыс Еуропа-Батыс Қытай» халықаралық 
дәлізі мен «Жезқазған-Бейнеу» теміржолының 
аудан халқына тигізер пайдасы туралы білмек 
болған едік. Сұ-
рағымызға аудан әкімі 
аталған жол бойында 
бірқатар стансалар, 
бекеттер, ауылдарда 
тұрғын үйлер бой 
көтергенін, осынау 
күре жолдың бойында 
көліктік-логистикалық 
и н ф р а қ ұ р ы л ы м , 
заманауи қонақүйлер, 
дәмхана-асханалар 
пайда болғанын, 
олар дың  қызметін  
тұрғындар көріп жат-

қанын, «Батыс Еуропа-
Батыс Қытай» автожол 
дәлізі арқылы Аралда 
өңделген балық 
және балық өнімдері 
тікелей  Еуропа мем-
лекеттеріне шыға-
ты нын айтып өтті. 
Мұның өзі  «Болашақта 
қазақ елі туризмнен 
мол қаржы табатын болады деген сөз. Ол үшін 
демалыс орындарын, жағажайларды жөнге 
келтіріп, сонымен бірге, табиғатты да сақтап 
қалу керек. Әкім бұл бағыттағы жұмыстардың 
«осындай әсем жерімізді сақтап, ұрпаққа қалдыру 
ең басты парызымыз» деген Елбасы пікірімен 
үндесетінін жеткізді. 

Теңізбен түлеген төскейдің келешегі де 
кемел!

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
Арал ауданы.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында ұлттық код пен ұлттық мәдениет 
сақталуы қажет екені айтылады. Біз рухани 
жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, 
қанымызға сіңген ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз 
керек. Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық 
сананың кемелденуін білдіреді. Ұлттық  салт-
дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 
ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс деп 
көрсетілген. 

Осы бағытты ұстанған облыстық филар-
монияның «Ақмешіт» фольклор лық ансамблі   
Жаңақорған ауданында концерт  ұйымдастырды. 
Өнер ке шін де халық әндері мен халық ком-
позиторларының шығармаларын орын даған 
мәдениет майталмандары көпшілікке көтеріңкі 
көңіл-күй сыйлады. 

– Халықтық әуендерді кәдімгідей са ғынып 
қалыппыз. Филармониядағы ән шілер жоғары 
орындау шеберлігімен тәнті етті. Өзіміз күрішші 
болсақ та өнерді ерекше қадір тұтамыз. Бүгінгі 

кеш ке алғыстан басқа айтарым жоқ. Кон церт 
жақсы болғаннан кейін көрер мен дер де қолдау 
білдіріп, қошемет көр се тіп отырды, – деді «Жаңа 
жол-АЖ» шаруа қожалығының төрағасы  Досқожа 
Жұманов.

Концертте ансамбль солисттері – Эльмира 
Қалқожаева, Ердос Әбдіразақов, жыршылар 
– Бақдәулет Қарғабаев, Бисенбек Төлеубаев 
пен Жарасхан Төлебайларда өнер көрсетті. 
Бүгінде «Ақмешіттің» репертуарындағы қазақ 
композиторларының күйлері мен халық әндері 
жаңаша өңдеумен көрермендер назарына 
ұсынылып жүр. Аталған ансамбльге халықаралық 
және республикалық байқаулардың лауреаты 
Нұрбай Нұрғиса жетекшілік етеді.

Осылайша, филармония өнерпаздары 
Жаңақорған халқының ыстық ықыласы мен 
қошеметіне бөленді.

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы.

Әлем экономикасында «мұнайы бардың құдайы 
бар» деген сөздің пайда болғанына ғасырға жуық уақыт 
өткен болар. Ол сөздің бекерге айтылмағаны да белгілі. 
Өйткені, кез келген елдің экономикасын ғана емес, оның 
энергетикалық, сондай-ақ жалпы қауіпсіздігіне қатысты 
мәселелер де мұнай мәселесімен ұштасатыны білінеді. 
Ал Қазақстан жағдайында «қара алтынның» алар орны 
ерекше болып келді. Олай дейтін себебіміз, бүгінгі 
күні Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібінің үлесі елдегі 
жалпы ішкі өнімнің 30 пайызын, ал экспорттан түсетін 
табыстың жартысынан астамын құрайды.  

ТМД елдері арасында мұнай және газ өндiрумен 
айналысатын 4 ел бар. Олар – Қазақстан, Ресей, 
Түркіменстан мен Әзербайжан. Бұлардың соңғы үшеуi 
мұнай және газ өндiруден әзiрше кеңес заманындағы 
көрсеткiштерге қайтып жете алмай келеді. Ал Қазақстан 
болса, өз кезегінде дүние жүзіндегі мұнай өндіруші 
ең ірі 20 мемлекеттің қатарына енді. Сонымен бірге, 
көмірсутекті шикізат қорлары бойынша әлемдегі 
көшбасшы он елдің қатарынан да орын алды. Нақты 
кезеңде Қазақстанда мұнай өндіру жыл сайын 10 
пайызға өсіп отыр. Мамандардың пікіріне сүйінсек, 
қара алтынды өндіруден еліміз осы қарқынды сақтап 
отырса, әлемдегі ірі өндірушілердің қатарына қосылмақ. 
Қазіргі уақытта  Қазақстан бүкіл әлемдегі жалпы мұнай 
өнімінің (күніне 90 млн баррельден астам) 1,8  пайызын 
(күніне 1,719 млн баррель) беріп жатыр. Қазіргі уақытта 
Қазақстанның мұнай өнімдері Еуразияның ондаған 
елдеріне экспортталады. Оған қоса, қара алтынды 
игеретін басқа да жаңа нарықтар қарастырылуда.  Бұл 
саланың серпінді дамуына бүкіл еліміз үлкен үміт 
артып отыр. Еліміздің мұнайы мен газы – бүгінгі күннің 
несібесі, болашақтың іргетасы болып қала бермек. Олай 
болса, мақала басындағы сөзді «мұнайы бардың шырайы 
бар» деп өзгертуге де болар. Десе де, мұнайға бай бола 
отырып, кей уақытта жанар-жағармай тапшылығы 
орын алып қалатыны бар.  Оны енді ішкі нарықты 
ұйымдастырудағы кемшіліктер деп атаған дұрыс.

Газ да мұнай мен бірге еліміздің бас  ты шикізат бай-
лық   тарының бірі саналады. Жыл сайын дү ние жүзілік 
энер ге ти каға жүргізілетін ста  тистикалық шолу де ректері 
бойынша, өн ді рістің қазіргі дең гейінде табиғи газдың 
қазақстандық қорлары 83 жылға жетеді. Бұл саладағы 
үкіметтің негізгі жұмысы газ инфрақұрылымын 
дамытуға және газды оңтүстік аймақтарға жеткізуге 
бағытталған. Газ саласын 2030 жыл ға дейін дамыту 
кон  цепциясы іске асы  рылуда, бұл кон цеп цияға сәйкес 

2030 жыл ға таман халықты газбен жабдықтау деңгейі 56 
пайызға жетеді, қазіргісі – 43 пайыз шамасында. Газбен 
жабдықталған елді мекендердің саны 1150-ден 1600-
ге дейін артады. Демек, сол кезде «газ келді дегенше, 
жаз келді десеңші» деп шаттанатын қазақстандықтар 
саны көбейетіні анық. Бұл ретте тұтынылатын газ 
көлемі қазіргі 13 млрд текше метрден 2030 жылы 18 
млрд текше метрге дейін жоғарылайды деп болжануда. 
Бұл көрсеткіштерге инвестиция көлемі шамамен 656 
млрд теңге болатын газ құбырларын салу жөніндегі ірі 

жобаларды жүзеге асыру есебінен қол жеткізілмек.
Осы орайда, еліміздің орталық және солтүстік 

бөлігіндегі елді мекендерді көгілдір отынмен 
қамтамасыз ету мәселесі әлі шешімін таппай келе 
жатқанын атап өту керек. Оның басты себебі, Қазақстан 
территориясы көлемі жағынан әлемдегі 200-дей 
мемлекеттің арасында 9 орынды иемденгендіктен 
бұндай жобалар орасан қаржыны қажет етеді. Елордаға 
газ жеткізуге  отандық «ҚазТрансГаз» компаниясы ынта 
танытып отыр. Олардың ұсынған жобасы бойынша газ  
Қызылорда облысы – Жезқазған – Қарағанды – Теміртау 
– Астана бағыты бойынша тартылатын құбыр арқылы 
жеткізілетін болады.

Алайда, «ЭКСПО-2017» көрмесінен кейін Астананы 
газбен қамтамасыз етуде екінші бір жобаның нұсқасы 
қылаң бергенін де айта кету керек. Оған қазіргі 
технологиялардың жылдам дамып келе жатқаны 
тікелей әсер етуде. Бұл жобаның да мүмкіндігі мықты 
саналуда.  Бұл әдістің ерекшелігі алыс қашықтықтан 
табиғи газды тиімді түрде жеткізу үшін ол арнаулы 
операциялар арқылы сығымдалып, салқындатылады, 
сұйытыла түседі. Осылайша оның көлемін 600 есеге 
дейін сығымдауға болады. Сөйтіп, газды құбыр тартпай-
ақ арнаулы жабдықталған кез келген көлік түрімен 
қажетті нүктеге жеткізуге жол ашылады. Кейінгі кездері 
«виртуалды тұрбақұбыры» деп аталып жүрген бұл 
нұсқаны ресейлік компания ұсынып отыр. Ресейдің 
сұйытылған газы қазірдің өзінде Астананың газ рыногын 
жаулай бастады. Көптеген жеке үй иелері ауласына 
газгольдер орнату арқылы оны пайдалану үстінде. 
Дегенмен,  Қазақстанның орталығымен солтүстігін 
газбен тұрақты қамтамасыз ету үшін Қызылордадан 
шығатын құбыр жобасынан бас тартпайды деген сенім 
мол.

Ал жақында, дәлірек айтқанда, 16 қазанда 
қазақстандық газды Қытайға экспорттау басталды. 
Қазақстан газын Қытайға экспорттауды бастау өте 
маңызды оқиға. Мұндай уағдаластыққа экспортқа 
бағытталған тасымал жүйесiн қалыптастыру жөнiндегi 
өте ауқымды және күрделi жұмыстар арқылы қол 
жеттi. Мәселен, «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбыры 
салынды, «Қазақстан–Қытай» магистральдiк газ 
құбырының үшiншi тармағын пайдалануға енгiзу 
және жоғары технологиялық «Бозой», «Қараөзек» 
компрессорлық стансалары мен «Ақыртөбе» сығымдау 
компрессорлық стансасы салынды. Қазақстандық 
газды Қытайға жеткiзу екiжақты өзара тиiмдi 
қарым-қатынастарға, сондай-ақ, Еуразия елдерi 
арасында инфрақұрылым құруға және сауда, көлiктiк 
байланыстарды жолға қоюға бағытталған «Бiр белдеу 
– бiр жол» бастамасы шеңберiнде ынтымақтастық 
қарым-қатынастарын бiрлесiп қамтамасыз етуге және 
iлгерiлетуге ықпал ететiн болады. Газдың ресурстық 
базасы ретiнде еліміздің батысындағы газ кен орындары 
және «ҚазТрансГаз» АҚ басқаруындағы жерасты газ 
қоймаларында жинақталған газ қоры айқындалып отыр. 
Қытай тарапының газды қабылдап алу пунктi ретiнде 
«Қорғас» шекара бекетi белгiлендi.

Қазақстан мен Қытай тарапы бекiткен келiсiмшарт 
негiзiнде бiр жылдың iшiнде Қытайға 5 миллиард текше 
метрден астам газ экспортталатын болады. Жалпы, биыл 
елiмiзде 40 млрд текше метрден астам газ өндiрiлмек. 
Оның 16 миллиарды экспортқа шығарылса, iшкi 
нарықта 13-14 миллиарды пайдаланылады. Ал, қалған 
газдың көлемi ұңғымаларға қайта айдалады.

Ұлттық оператор «ҚазТрансГаз» АҚ осы экспорттық 
операциядан түсетiн жылдық түсiм 1 млрд АҚШ 
доллары болады деп болжап отыр. Атап өту керек, 
Ұлттық оператор «ҚазТрансГаз» АҚ отандық және 
шетелдiк газ нарығында мемлекеттiң мүддесiн бiлдiретiн 
еліміздің негiзгi газэнергетикалық және газ тасымалдау 
компаниясы болып табылады. Компания тауарлық газды 
магистральдiк газ құбырлары мен газ тарату желiлерi 
бойынша тасымалдау жөнiндегi орталықтандырылған 
инфрақұрылымды басқарады, халықаралық транзиттi 
қамтамасыз етедi, газды iшкi және сыртқы нарықтарда 
сатумен айналысады. Бұған қоса, құбыр желiлерi мен 
газ қоймаларын салу, пайдалану және қаржыландыруды 
жүзеге асырады.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

Бағдарламалық құжат деңгейінде жарық 
көрген «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев «Жаңғырған қоғамның өзінің тамыры 
тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды 
болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты 
шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу» деген 
салиқалы байламын білдіреді. Шын мәнінде де, 
кез келген мемлекеттің жарқын келешегі сол 
елмен өзінің өмірі мен өскелең ұрпағының ертеңгі 

тағдырын байланыстырған барша қоғамның  
төл тарихын, мемлекеттік тілін, дәстүр-салтын, 
мәуелі мәдениетін бойына сіңіруі мен санасына 
қалыптастыру деңгейімен өлшенетіні ақиқат. Бұл 
рухани факторлар халықтың сыртқы идеологияға, 
жат радикалды ағымдарға қарсы төтеп беруінің 
иммунитетін күшейтеді және жаһандық аренада 
бәсекеге қабілетті қоғамды түпкілікті орнықтырады. 
Ұлттық мәңгілік рухани құндылықтары да дәл 
сол сияқты, ол ұрпақ санасында ұдайы жаңғырып 
отырмаса, замана табымен көмескі тартып, өзіне 
тән бояуы қашып, өзге өркениеттердің толқынында 
шайылып кетуі әбден ықтимал. Бұл тақырыпта 
басы ашық ақиқаттың бірі ретінде Елбасының 
қоғамды рухани-мәдени жаңғырту  мәселесін 
ұдайы назарында ұстап, бұл салада сабақтастықпен 
жүргізіп келе жатқан саясатының сындарлылығын 
атап көрсетуіміз керек. 

«Тарих толқынында» атты кітабында 
«Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Егер біз мемлекет 
болғымыз келсе, өзіміздің мемлекетімізді ұзақ 
уақытқа меңзеп құрғымыз келсе, онда халық 
руханиятының бастауларын түсінгеніміз жөн» 
деп парасатты пайымын ортаға салды. Мемлекет 
басшысы «Қазақстан-2050» стратегиясында 
мәдени кодты сақтаудың маңыздылығына ерекше 
тоқталса, «Болашаққа  бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында «Ұлттық код, ұлттық мәдениет 
сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайтынын» баса 
айтты. 

Тәуелсіздік жылдарында Мемлекет басшысы 
осы мәдени кодты сақтаудың, қоғамды рухани 
жаңғыртудың бағыттарын рет-ретімен ұсынып, 
нәтижелі жолдарын жалғастырып келеді. Жаңа 

тұрпатты мемлекет құрудың шежірелі  жылнамасын 
парақтасақ, Президент  1998 жылды «Халық бірлігі 
мен ұлттық тарих жылы» деп белгіледі. Тарихи 
сананы сілкінтуге ұйытқы болған сол айтулы жыл 
қазақ халқының тарихы мен тағдырына қатысты 
«ақтаңдақтарды» ашудың алғышарты кезеңіне 
айналды. Кеңестік солақай саясаттың салдарынан 
зерттеп-зерделеуге тыйым салынып, архивтерде 
шаң басып жатқан құнды жәдігерлеріміз жарыққа 
шықты. Содан кейін Елбасы 2000 жылды 

«Мәдениетті қолдау жылы» ретінде айқындап, 
еңсесі түскен ел мәдениетін сақтап қалуға бағыт 
ұстады.

2004 жылы «Мәдени Мұра» бағдарламасы 
аясында Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени 
ескерткіштер мен нысандары жаңғырды. 2013 
жылы «Халық – тарих толқынында» бағдарламасы 
арқылы әлемнің ең беделді мұрағаттарында 
төл тарихымызға қатысты құжаттар жиналып 
зерттелінді. Бір сөзбен айтқанда, рухани жаңғыру 
кезең-кезеңімен атқарылып жатқан елдегі 
реформалардың жалғасы.

«Ұлттық кодты ұлт жадынамасы» деп 
сипаттаған Елбасының тұжырымы бізге де ой 
салады. Расында, осы күнге дейін қазақтың бірігу, 
ұйысу тарихында ұлттық кодын жоюдың небір 
қитұртқы әрекеттері жасалынды. Кезінде моңғол-
жоңғар шапқыншылығына төтеп берген ұлтымыз 
кейінгі патшалық Ресей мен Кеңестік дәуірде 
ұлттық жадынан ажырай жаздады. Мысалы, 
патшалық Ресей  біздің тарихымызды жоққа 
шығарып, «бұратана» санаса, Кеңес өкіметі «түрі 
социалистік, мазмұны ұлттық» деген желеумен 
мыңдаған жыл бойы қалыптасқан салт-дәстүріміз 
бен ұлттық құндылықтарымыздың түбіне жетпекші 
болды.

Сонымен бірге Елбасы қолға алуды ұсынған 
«Туған жер» бағдарламасы отандық патриотизмді 
қалыптастыруға бағытталған. «Патриотизмнің ең 
жақсы үлгісі орта мектепте туған жердің тарихын 
оқудан көрініс тапса игі» деген тілегі туған жер 
тарихын білудің  бастауы екенін түсіндіреді. 
«Туған жер» бағдарламасының жалпыұлттық 
патриотизмнің нағыз өзегіне айналатынын айтады.

Ұлттың, ұрпақтың патриоттық рухын 
жаңғыртуда «Қазақ стан ның киелі жерлерінің 
географиясы» атты бағдарламаның маңызы зор. 
Елбасының сөзімен айтқанда,  «Қазақстанның 
қасиетті жер лерінің мәдени-географиялық белдеуі 
– неше ғасыр өтсе де бізді кез келген рухани 
жұтаңдықтан сақтап, аман алып шығатын сим-
волдық қалқанымыз әрі ұлттық мақтанышымыздың 

қайнар бұлағы. Ол ұлттық бірегейлік 
негіздерінің басты элементтерінің бірі».

 Мақалаға өзек болған  тағы бір мәселе – 
замандастарымыздың жетістіктер тарихына 
назар аудару үшін «Қазақстандағы 100 жаңа 
есім» жобасын қолға алу. Президенттің 
игі бастамасының түпкі мақсаты да көне 
тарихтан белгілі тұлғаларды ұлықтаудан 
бөлек, егемендік жылдары ерен еңбек еткен 
азаматтардың есімдерін ұлтымыздың алтын 
қорына енгізіп, жастарға үлгі ету, елдік һәм 

мемлекетіміздің рухын көтеру.
Бүгінгі күні Мемлекет басшысының 

бағдарламалық мақаласында айтылған 
тапсырмаларын аймақта жүзеге асыруда бірқатар 
жұмыстар атқарылып жатыр. Атап айтқанда, 
облысымызда  4 кіші бағдарламадан тұратын 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын ілгерілету 
және үйлестіру бойынша облыстық жұмыс тобы 
құрылып, 63 жоба жүзеге асырылуда. Қазақстанның 
киелі жерлері картасына республикалық маңызы зор 
Шірік-Рабат, Жанкент, Жент, Сығанақ, Оқшы ата, 
Қорасан ата, Төлегетай- Қылышты ата, Бегім ана, 
Қорқыт ата және қаламыздағы Христос Спасский 
шіркеуі сынды ескерткіштер енгізілді. Сонымен 
қатар, жоғары оқу орнында және орта білім беретін 
мектептердің оқу бағдарламасына «Өлкетану» 
пәні енгізіліп, оқулықтар дайындалу үстінде. 
Университет ғалымдары латын қарпіне көшу 
туралы бұқара арасында түсіндірме-насихаттау 
жұмыстарына белсенді араласуда. Бұған қоса, 
өлкенің тарихын зерттеу және жаңаша зерделеу 
жұмыстары кеңінен қолға алынып отыр. 

Қорыта айтқанда,  тәуелсіздігіміздің тұғырлы 
болуында тарихи сананы жаңғыртудың  маңызы 
жоғары. Ұлттық тарихи танымның қарыштауы, 
елдің өркениеттілігін, өткеннің өзектілігін, рухтың 
жасампаздығын көрсететін рухани жаңғыруға 
кемел жол.

Меруерт АҢСАТОВА,
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінің профессоры,
тарих ғылымдарының кандидаты.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ НЕГІЗІ – 
ТАРИХИ ТАНЫМ

«АҚМЕШІТ» АНСАМБЛІ  
АУЫЛДАРДЫ АРАЛАДЫ

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев «Қайсар» футбол клубының 
ойыншылары мен басшылық құрамын қабылдап, маусымды сәтті 
қорытындылауымен құттықтады.
Биыл жергілікті команда жігер көрсетіп, маусымды сәтті бастады. 

Алдарында үздік алтылықтан көріну межесі бар болатын. Сол сенімнің 
үдесінен шыға білді. Турнир кестесінде алтыншы орынға тұрақтап, 
жанкүйерлерге қуаныш сыйлады. Бұл жасалған қамқорлық пен табанды 
еңбектің арқасы.

– Осы жылы команда жоғары нәтижеге қол жеткізе алатынын дәлелдеді. 
Бұл жерде ойындарда үнемі қолдау білдіріп, демеу болып жүретін 
жанкүйерлердің де еңбегі зор. Біз спортқа, соның ішінде жергілікті топтың 
жоғары нәтиже көрсетуіне үнемі қолдау жасап келеміз. Биыл орталық 
стадионда 3500 орындық қосалқы алаң пайдалануға берілді. Ал келер 
жылы орталық стадион қайта жаңғыртудан өткізілмекші. Қызылорданың 
200 жылдық мерейтойы және клубтың 50 жылдығы қарсаңында 
ойыншыларымыз  облыстың футболсүйер қауымына сый жасап, үздік 
бестіктің қатарынан көрінеді деген сенімдеміз, – деді аймақ басшысы. 

Облыс басшысының тікелей қолдауымен «Қайсар» клубының 
қаржылық мәселелері толықтай шешілді. Нәтижесінде ойын жақсарды. 
Құрамға жаңа ойыншылар алынып, сапаға көңіл бөлінді. Келер жылы 
да команданың маусымды еш қиындықсыз бастауына жағдай жасалмақ. 
Дегенмен, жүктелер міндет те жоғары. Кем дегенде үздік бестіктен көрініп, 
жоғары деңгейге көтерілу қажет.

Футбол – жай ғана спорт емес, командалық ойын. Халықтарды 
жақындатады, біріктіреді. Тіпті, әлемдегі номері бірінші спорт десек, артық 
емес. Сондықтан көпшілік сүйетін спортқа көңіл бөлудің маңызы ерекше.

Келер жылы орталық стадионның алаңын еуропалық стандартқа сай 

жабдықтау жоспарлануда. Сонымен қатар, сол жағалаудан салынып 
жатқан жаңа қаланың бас жоспарына 30 мың көрерменге арналған стадион 
салу енгізілген.

«Қайсар» футбол клубын қабылдаған аймақ басшысы  жаттықтырушы-
лар құрамы мен басшыларды маусымдағы жетістіктері үшін Алғыс 
хаттармен марапаттады. Өз кезегінде бас жаттықтырушы Стойчо Младенов 
пен команда капитаны Мақсат Байжанов клубқа жасалған қамқорлық пен 
қолдау үшін облыс әкіміне алғысын білдірді. 

М.ЖАСҰЛАН,
Б.ЕСЖАНОВ (сурет).

ДӘУІРГЕ САЙ
ДАМИТЫН САЛА

ҚАБЫЛДАУ

«ҚАЙСАР» ҮМІТТІ АҚТАДЫ

ТЕҢІЗ ТӨСКЕЙІН
ТҮЛЕТКЕН ТЫНЫМСЫЗ ЕҢБЕК

«Іс тетігін кадр шешеді» қағидасының біздің елімізде де орны ерекше. Оған қоса 
мемлекеттік қызмет барысындағы  сатылап өсу ұстанымының көп көңілінен табылып 
жүргенін ел ішінде естіп жүрміз. Қалай десек те, елдің тыныс-тіршілігін, өзі  қызмет 
жасайтын саланың қыр-сырын жете білудің маңызы қаншалықты жоғары екені 
баршаға аян. Дәл осындай көрініс теңіз төскейінде де қалыптасқан. Арал ауданы әкімі 
Мұхтар Оразбаевтың еңбек жолына көз тастасаңыз – жетекші маман, бас маман, бөлім 
меңгерушісі,  аппарат басшысы, аудан әкімінің орынбасары секілді баспалдақтардан 
өткенін көреміз. Бүгінгі әңгімемізде Мұхтар Әуесұлы басқаратын іргелі ауданның аяқ 
алысына қысқаша тоқтала кетпекшіміз.
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«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Қызыл
орда облысының аумағында «Құмкөл-Қарақойын» 
магистра льды мұнай құбырлары, ТОБЖ байланыс 
желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен 
және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді.

ҚР «Магистральды құбыр жолдары тура
лы» Заңы мен Қазақстан Республикасында 
 телекоммуникация желілерін күзету Ережелеріне 
сәйкес  келесі күзету аймақтары белгіленеді:

1) магистральды мұнай құбырларының трассала-
ры бойында – әр жағынан құбыр осінен елу метрде 
өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі 
ретінде; ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде 
магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы 
әр жағынан құбыр осінен жиырма бес метрде өтетін 
шартты сызықтармен шектеледі; 

2) бір техникалық дәлізде салынған көп жікті 
құбыр лардың трассалары бойында – шеткі құбыр-
лардың осьтерінен 1) тармақшамен қарас тырыл ған 
қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер 
учаскесі ретінде;

3) суасты өтпелерінің бойында – әр жағынан 
өтпелердің шеткі жіктерінің осьтерінен жүз метрде 
тұрған қатарлас жазықтық арасында жасасылған су 
беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі 
ретінде;

4) өнімді апаттық шығаруға арналған жер 
қоймаларының айналасында – көрсетілген объектілер  
аймағының шекараларынан барлық жаққа елу мет-
рде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі 
ретінде;

5) бас және аралық аудау және құю сораптық 
стансалары, сұйыққойма парктері, өнімдерді 
өлшеу тораптары, құю-төгу эстакадалары, мұнай, 
мұнай өнімдерін қыздыру пункттері айналасында – 
көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 
жүз метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер 
учаскесі ретінде;

6) орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын 
пункттерден тыс орналасқан байланыс және 
радиофикацияның жер асты кабельді және әуе 
желілері – жер асты кабелінің трассасынан немесе 
әр жағынан екі метрден кем емес қашықтықта әуе 
желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель 
тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы 
жер учаскесі ретінде.

ҚРның «МАГИСТРАЛЬДЫ ҚҰБЫР ЖОЛ
ДАРЫ» ҚНжЕ 3.0501.2010ға СӘЙКЕС 30 
МЕТРДЕН 150 МЕТРГЕ ДЕЙІН ҚАУІП
СІЗДІК АЙМАҚТАРЫ БЕЛГІЛЕНЕДІ. ҚАУІП
СІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚ СА
ТЫНДА ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ МЕН 
ЕРЕ  ЖЕЛЕРІМЕН БЕЛГІЛЕНГЕН ЕҢ АЗ 
ҚА  ШЫҚТЫҚ ШЕГІНДЕ МАГИСТРАЛЬ
ДЫ ҚҰБЫРҒА ЖАТПАЙ ТЫН КЕЗ КЕЛ
ГЕН ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚҰРЫ ЛЫ СЫНА ЖОЛ 
БЕРІЛ  МЕЙДІ. 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ
Құбырлардың күзетілетін аймақтарында 

құбырлардың қалыпты пайдаланылуына немесе 
олардың бұзылуына әсер ететін түрлі әрекеттерді 
жасауға тыйым салынады, соның ішінде:

• тану белгілерін, бақылау-өлшеу пункттерін 
ауыстыруға, үюге және сындыруға; 

• кабель желілерінің қызмет көрсетпейтін 
қақпақтарды, қақпаларды және есіктерді, желілік 
арматураның торап қоршауларын, катодты және дре-
нажды қорғау қондырғыларын, желілік және қарау 
құдықтары мен басқа желілік құрылғыларды ашуға, 
крандар мен ысырмаларды ашып, жабуға, байланыс, 
энергиямен қамтамасыз ету және құбыр телемехани-
касы құралдарын қосуға немесе өшіруге;

• түрлі қоқыс орындарын жасауға, қышқылдар, 
тұздар мен сілтілердің ерітінділерін төгуге;

• жаға бекіту имараттарын, су өткізу құрылғыларын, 
құбырларды, байланыс желілерін бұзудан, ал жақын 
аумақ пен айналадағы жерді апаттық құйылу мен та-
сымалданатын өнімнен қорғайтын жер және өзге 
имараттарды (құрылғыларды) бұзуға;

• зәкірлерді суға тастауға, суға тасталған 
зәкірлермен, тізбектермен, сүйретпелермен және 
тралдармен өтуге, тереңдетіп қазу мен жерге батыру 
жұмыстарын жүргізуге; 

• от жағуға немесе қандайда бір ашық немесе 
жабық от көздерін орналастыруға. 

Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін 
аймақ  тарында «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс фи
лиалы құрылымдық бөлімшелерінің жазбаша 
рұқсатынсыз:

• «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалымен 
олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және 
пайдалану тәртібін келіспей магистральды құбырдың 
және оның күзетілетін аймағы трассасының 
өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша 
немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға;

• бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар 
жыртылатын тереңдігі отыз бес сантиметрден 
аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды 
өсіруге бағытталған агро тех никалық жұмыстардан 
басқа, «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалымен 
келісілмеген қандай да бір жұмыс тарды орындауға;

• магистральды құбырларға қызмет көрсетуге 
және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз 
етуге арналған «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс фи-
лиалымен орналастырылған жолдарды қалпына 
келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Рес пуб ли касының 
заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа 
осы жолдар бойынша магистральды құбырларда 
өртке қар сы және күзет қызметтерін орындайтын 
қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға;

• кез келген құрылыстар мен имараттарды салуға;
• автомобиль көлік құралдарының, тракторлар мен 

механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға;
• мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер 

суаратын және құрғататын жүйелерді салуға;
• «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалымен 

келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс 
жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге;

• ұңғымалардың, шурфтардың құрылғыларымен 
және топырақ (жер қыртысының үлгілерінен басқа) 
сынамаларын алумен байланысты геологиялық 
түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезикалық 
және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым 
салынады.

Магистральды құбырлардың күзет аймақ та рында 
кез-келген жұмыстар мен әрекеттерді орындау қажет 
болған жағдайда, Кәсіпорындар, Ұйымдар және Аза-
маттар:

• «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы құры-
лымдық бөлімшелерінен «Магистральды құбыр лар-
дың күзетілетін аймақтарында жұмыстар жүргізуге» 
жазбаша рұқсат алуға міндетті. Жұмыстар жүргізуге 
рұқсат жұмыстарды жүргізушіде жұмыс істеп тұрған 
құбырлар көрсетілген жобалау құжаттама бар болған 
жағдайда ғана берілуі мүмкін.

• кем дегенде 5 тәулік бұрын «ҚазТрансОйл» АҚ 
Шығыс филиалы құрылымдық бөлімшесінің өкілін 
жұмыстарды жүргізу орнына шақыруға;

• құбырлардың және тану белгілерінің сақ талуын 
қамтамасыз ететін ережелерді сақтап, жұмыс тарды 
орындауға міндетті.

«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалының 
құрылымдық бөлімшелері ҚРның «Магистраль
ды құбыр жолдары туралы» Заңын, Қазақстан 
Республикасы экологиялық кодексін, Қазақстан 
Республикасында телекоммуникация желілерін 
күзету ережелерін және ҚРның «Магистральды 
құбыр жолдары» ҚНжЕ 3.0501.2010ды, сондай-
ақ «Күзетілетін аймақта жұмыстарды жүргізуге 
арналған рұқсатта» көрсетілген талаптар бұзылып, 
орындалған жұмыс тарды тоқтатып қоюға құқылы. 

ҚРның «Магистральды құбыр жолдары тура
лы» Заңы, Қазақстан Республикасы экологиялық 
кодексі, Қазақстан Республикасында телеком
муникация же лі ле рін күзету ережелері және ҚР
ның «Магистраль ды құбыр жолдары» ҚНжЕ 
3.0501.2010 жергілікті үкі мет және басқарма ор-
гандарымен, сондай-ақ басқа да кәсіп орындармен, 
ұйымдармен (жеке меншік түрлеріне қатысты емес) 
және құбырлар өтетін аумақта жұмыстар неме-
се қандайда бір әрекеттер жүргізетін азаматтармен 
орындау үшін міндетті болып табылады.

Айтылған Заң, Кодекс пен ҚР ҚНжЕ ережелерінің 
талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазым-
ды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте 
жауапкершілікке тартылады.

Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша 
мына мекенжайға хабарласу қажет:

«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы 
Жезқазған мұнай құбыры басқармасы 
100600, Жезқазған қ., Ескі әуежай ауд.,
Тел: 8 (7182) 732220 – Павлодар қ., №2 
техникалық учаскесінің ОДП  диспетчері; 
8(7102) 925255 –«Құмкөл» БМАС ауысымының 
бастығыкезекші; 8 (7102) 925241, Факс: 8 (7102) 
925242 – Жезқазған МҚБ бастығының қабылдау 
бөлмесі.

ХАЛЫҚТЫҢ, КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ, 
ҰЙЫМДАРДЫҢ, ШАРУА 

ҚОЖАЛЫҚТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА

ХАЛЫҚТЫҢ, КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ, 
ҰЙЫМДАРДЫҢ, ШАРУА 

ҚОЖАЛЫҚТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА

ЕСКЕРТУ ЕСКЕРТУ
«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы 

Қызылорда облысының аумағында «Кеңқияқ-
Құмкөл» магистральды мұнай құбырлары, ТОБЖ 
байланыс желілері салынғанын, олар кило-
метрлі бағандармен және ескерту белгілерімен 
белгіленгенін ескертеді.

ҚР «Магистральды құбыр жолдары туралы» 
Заңы мен Қазақстан Республикасында телеком
муникация желілерін күзету Ережелеріне сәйкес  
келесі күзету аймақтары белгіленеді:

1) магистральды мұнай құбырларының трассала-
ры бойында – әр жағынан құбыр осінен елу метрде 
өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі 
ретінде; ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде 
магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы 
әр жағынан құбыр осінен жиырма бес метрде өтетін 
шартты сызықтармен шектеледі; 

2) бір техникалық дәлізде салынған көп жікті 
құбырлардың трассалары бойында – шеткі құбыр-
лардың осьтерінен 1) тармақшамен қарас ты рылған 
қашықтықтарда шартты сызық тармен шектелген 
жер учаскесі ретінде;

3) суасты өтпелерінің бойында – әр жағынан 
өтпелердің шеткі жіктерінің осьтерінен жүз метрде 
тұрған қатарлас жазықтық арасында жасасылған 
су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер 
учаскесі ретінде;

4) өнімді апаттық шығаруға арналған жер 
қоймаларының айналасында – көрсетілген объек-
тілер  аймағының шекараларынан барлық жақ қа 
елу метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер 
учаскесі ретінде;

5) бас және аралық аудау және құю сораптық 
стансалары, сұйыққойма парктері, өнімдерді 
өлшеу тораптары, құю-төгу эстакадалары, мұнай, 
мұнай өнімдерін қыздыру пункттері айналасында – 
көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 
жүз метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер 
учаскесі ретінде;

6) орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын 
пункттерден тыс орналасқан байланыс және 
радиофикацияның жер асты кабельді және әуе 
желілері – жер асты кабелінің трассасынан немесе 
әр жағынан екі метрден кем емес қашықтықта әуе 
желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель 
тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы 
жер учаскесі ретінде.

ҚРның «МАГИСТРАЛЬДЫ ҚҰБЫР ЖОЛ
ДАРЫ» ҚНжЕ 3.0501.2010ға СӘЙКЕС 30 МЕТ
РДЕН 150 МЕТРГЕ ДЕЙІН ҚАУІПСІЗДІК 
АЙМАҚТАРЫ БЕЛГІЛЕНЕДІ. ҚАУІПСІЗДІКТІ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚСАТЫНДА ҚҰ РЫ
ЛЫС НОРМАЛАРЫ МЕН ЕРЕЖЕ ЛЕ РІМЕН 
БЕЛГІЛЕНГЕН ЕҢ АЗ ҚА ШЫҚТЫҚ ШЕГІНДЕ 
МАГИСТРАЛЬДЫ ҚҰ БЫРҒА ЖАТПАЙТЫН 
КЕЗ КЕЛГЕН ОБЪЕК ТІ ЛЕРДІҢ ҚҰРЫ  ЛЫ
СЫНА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ. 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ
Құбырлардың күзетілетін аймақтарында құбыр-

лардың қалыпты пайдаланылуына немесе олардың 
бұзылуына әсер ететін түрлі әрекеттерді жасауға 
тыйым салынады, соның ішінде:

• тану белгілерін, бақылау-өлшеу пункттерін 
ауыстыруға, үюге және сындыруға; 

• кабель желілерінің қызмет көрсетпейтін қақ-
пақ тарды, қақпаларды және есіктерді, желілік арма-
тураның торап қор шауларын, катодты және дре-
нажды қорғау қон дыр ғы ларын, желілік және қарау 
құдықтары мен басқа желілік құрыл ғыларды ашуға, 
крандар мен ысырмаларды ашып, жабуға, бай ланыс, 
энергиямен қамтамасыз ету және құбыр телемехани-
касы құралдарын қосуға немесе өшіруге;

• түрлі қоқыс орындарын жасауға, қышқылдар, 
тұздар мен сілтілердің ерітінділерін төгуге;

• жаға бекіту имараттарын, су өткізу құрыл-
ғыларын, құбыр ларды, байланыс желілерін бұзудан, 
ал жақын аумақ пен айналадағы жерді апаттық 
құйылу мен тасымалданатын өнімнен қорғайтын 
жер және өзге имараттарды (құрылғыларды) бұзуға;

• зәкірлерді суға тастауға, суға тасталған 
зәкірлермен, тізбектермен, сүйретпелермен және 
тралдармен өтуге, тереңдетіп қазу мен жерге баты-
ру жұмыстарын жүргізуге; 

• от жағуға немесе қандайда бір ашық немесе 
жабық от көздерін орналастыруға. 

Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін 
аймақ тарында «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс фи

лиалы құры лымдық бөлімшелерінің жазбаша 
рұқсатынсыз:

• «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалымен 
олардың орналасу жерін, құрылыс, жайласты-
ру және пайдалану тәртібін келіспей магистраль-
ды құбырдың және оның күзетілетін аймағы 
трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын неме-
се өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын 
орналастыруға;

• бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар 
жыртылатын тереңдігі отыз бес сантиметрден 
аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды 
өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан 
басқа, «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалымен 
келісілмеген қандай да бір жұмыстарды орындауға;

• магистральды құбырларға қызмет көрсетуге 
және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз 
етуге арналған «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс фи-
лиалымен орналастырылған жолдарды қалпына 
келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа 
осы жолдар бойынша магистральды құбырларда 
өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын 
қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға;

• кез келген құрылыстар мен имараттарды салуға;
• автомобиль көлік құралдарының, тракторлар 

мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға;
• мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер 

суаратын және құрғататын жүйелерді салуға;
• «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалымен 

келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс 
жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге;

• ұңғымалардың, шурфтардың құрылғыларымен 
және топырақ (жер қыртысының үлгілерінен басқа) 
сынамаларын алумен байланысты геологиялық 
түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезикалық 
және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым 
салынады.

Магистральды құбырлардың күзет аймақтарында 
кез-келген жұмыстар мен әрекеттерді орындау қажет 
болған жағдайда, Кәсіпорындар, Ұйымдар және Аза-
маттар:

• «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы құры-
лымдық бөлімшелерінен «Магистральды құбыр-
лардың күзетілетін аймақтарында жұмыстар 
жүргізуге» жазбаша рұқсат алуға міндетті. Жұмыстар 
жүргізуге рұқсат жұмыстарды жүргізушіде жұмыс 
істеп тұрған құбырлар көрсетілген жобалау 
құжаттама бар болған жағдайда ғана берілуі мүмкін.

• кем дегенде 5 тәулік бұрын «ҚазТрансОйл» АҚ 
Шығыс филиалы құрылымдық бөлімшесінің өкілін 
жұмыстарды жүргізу орнына шақыруға;

• құбырлардың және тану белгілерінің сақталуын 
қамтамасыз ететін ережелерді сақтап, жұмыстарды 
орындауға міндетті.

«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалының 
құрылымдық бөлімшелері ҚРның «Магистраль
ды құбыр жолдары туралы» Заңын, Қазақстан 
Республикасы экологиялық кодексін, Қазақстан 
Республикасында телекоммуникация желілерін 
күзету ережелерін және ҚРның «Магистральды 
құбыр жолдары» ҚНжЕ 3.0501.2010ды, сондай-
ақ «Күзетілетін аймақта жұмыстарды жүргізуге 
арналған рұқсатта» көрсетілген талаптар бұзылып, 
орындалған жұмыс тарды тоқтатып қоюға құқылы. 

ҚРның «Магистральды құбыр жолдары тура
лы» Заңы, Қазақстан Республикасы экологиялық 
кодексі, Қазақстан Республикасында телекомму
никация желілерін күзету ережелері және ҚР
ның «Магистральды құбыр жолдары» ҚНжЕ 
3.0501.2010 жергілікті үкімет және басқарма ор-
гандарымен, сондай-ақ басқа да кәсіп орындармен, 
ұйымдармен (жеке меншік түрлеріне қатысты емес) 
және құбырлар өтетін аумақта жұмыстар неме-
се қандайда бір әрекеттер жүргізетін азаматтармен 
орындау үшін міндетті болып табылады.

Айтылған Заң, Кодекс пен ҚР ҚНжЕ ережелерінің 
талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды 
тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауап-
кер шілікке тартылады.  

Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша 
мына мекенжайға хабарласу қажет:
«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Опера
торлық қызметтер басқармасы 
040200, Үшарал қ., Қасымжанов көш., 1
Тел: 8 (72833) 23454; Факс: 8 (72833) 23454;
ұ. т. 8 (701)6743335 – кезекші диспетчер.

Артық немесе қАте төленген 
сАлық сомАлАрын есепке жАтқызу тәртібі

Құрметті салық төлеушілер! Артық, қате төленген са лық сомаларын, төлем және 
өсімпұл сомаларын есепке жатқызу/қайтару жүргізу үшін, салықтарды, басқа да мін-
детті төлемдерді, кедендік төлемдер, өсімпұлдар және айыппұлдарды есепке жатқызуға 
және қайтаруға №20 нысанды салықтық өтінішімен осы төлемдерді төлеген орны бой-
ынша Мемлекеттік кірістер органдарына жүгіну қажет.

Салықтық өтініш салық төлеушімен немесе сыртқы экономикалық қызметке 
қатысушылармен аудандық Мем лекеттік кірістер басқармаларының ақпаратты 
қабылдау және өңдеу орталықтарына ұсынылады.

Мұнан басқа, артық төленген соманы есепке жатқызуға салықтық өтінішті элек-
тронды түрде «Салық төлеуші кабинеті» web-қосымшасы арқылы ұсынуға болады.

Есепке жатқызу мерзімі салық органына осындай өтінішті ұсынған күннен бастап 
он жұмыс күнін құрайды және қайтаруды жүргізу мерзімі 15 жұмыс күні болып табы-
лады.

Сонымен бірге, салық төлеушілер салықтық өтінішке сәйкес салықтар мен басқа 
да міндетті төлемдерді басқа салық түрі немесе төлем бойынша бар берешек сомасына 
есепке жатқызуға құқығы бар. Салық төлеуші есепке жатқызуды жүргізу үшін өтініште 
артық төлем сомасын, салықтың атауын, есепке жатқызу жүргізілетін бюджеттік сы-
ныптама кодын және де салықтың атауын және есепке жатқызу жүргізетін берешегі 
бар  бюджеттік сыныптама кодын  көрсетуі қажет.

Осылайша, артық төленген салық пен төлем сомаларын басқа салық немесе төлем 
түрі бойынша берешегін өтеу есебіне жатқызуға болады.

Байланыс тел.: 23-88-10.
Қызылорда облысы бойынша 

Мемлекеттік кірістер департаменті.

«Байқоңыр (Байконур) Әлеуметтік-кәсіпкерлік  корпорациясы 
«Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғам мүлік объектілерін 
сату бойынша коммерциялық тендер өтетіні туралы хабарлай-
ды. Жекешелендіру объектілерін сату Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы №920 қаулысымен 
бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына (бұдан 
әрі – Қағида) сәйкес жүзеге асырылады.

Тендер 2016 жылғы 8 желтоқсан Астана қаласының 
уақытымен сағат 10.00де www.gosreestr.kz мемлекеттік мүлік 
тізілімінің (бұдан әрі – тізілім) веб-порталында өтеді.

№ 1 лот. Мүлік объектісі  100%  «Байқоңыр (Байконур) 
Әлеуметтіккәсіпкерлік корпорациясы «Ұлттық компания
сы» акционерлік қоғамының «АгроХолдинг «Байконур» 
ЖШСдағы капиталдық үлесі. Ұйымның заңды мекенжайы 
– Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Жалағаш 
ауданы, Жалағаш кенті, Абай №105 құрылыс. Кәсіпорынның 
қызметінің негізгі түрі: күрішті қабылдау, өлшеу, кептіру, таза-
лау, сақтау және тиеп жіберу болып табылады.

Бастапқы бағасы – 3511382500 теңге. Кепілдік жарна – 
68070000 теңге. 

Тендерді өткізу тәртібі:
Тендерге қатысуға өтінімдерді ашу сауда-саттықты өткізу 

туралы хабарламада көрсетілген күн мен уақыттың бас-
талуы бойынша тізілімнің веб-порталы арқылы автомат-
ты түрде жүргізіледі. Тендерге қатысуға өтінімдерді сату-
шы сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген 
объектіге қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын 
қосымша талаптарға сәйкес келетін қатысушыларды айқындау 
мақсатында тізілімнің веб-порталында қарайды. Жекешелендiру 
объектiсi үшiн ең жоғары бағаны ұсынған қатысушы жеңiмпаз 
деп танылады. Егер тендерде екi және одан көп қатысушының 
ұсынысы бірдей ең жоғары бағаны қамтитын және тендер шарт-
тарын қанағаттандыратын болса, онда осы қатысушылардың 
арасында ұсыныстары бірдей ең жоғары бағаны қамтитын 
және тендер шарттарын қанағаттандыратын қатысушылардың 
басқа өтінімдерінен өтінімі бұрын қабылданған қатысушы 
тендердің жеңімпазы болып танылады. Егер тiркелген тендер-
ге қатысушылардың саны екеуден аз болса, онда жекешелендiру 
объектiсi бiр ғана қатысушыға сатылуы мүмкiн үшiншi және 
одан кейiнгi сауда-саттықты қоспағанда, тендер өтпеген деп 
жарияланады. Егер тендер өтпеген деп жарияланса, сатушы 
тендердің өткізілмегені туралы актіге қол қояды.  Тендердің 
жеңімпазы тендер аяқталғаннан кейін электрондық хаттамаға 
қол қою үшін сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық 
поч та арқылы хабардар етіледі. Сауда-саттық нәтижелері тура-
лы хаттама тізілімнің веб-порталында қалыптастырылады, оған 
сауда-саттық өткізілетін күні сатушы мен тендердің жеңімпазы 
ЭЦҚ пайдалана отырып қол қояды.   Сауда-саттық нәтижелерi 
туралы хаттама тендердің нәтижелерi мен жеңiмпаздың және 
сатушының тендер немесе жабық тендердің нәтижесi болып 
табылатын шарттармен жекешелендiру объектiсiн сатып алу-
сату шартына қол қою міндеттемесін тiркейтiн құжат болып та-
былады. Жеңімпазбен сатып алу-сату шартына сауда-саттық 
нәтижелерi туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап 
күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде қол қойылады. Егер 
жеңімпаз тендер нәтижелері туралы электрондық хаттамаға не 
сатып алу-сату шартына көрсетілген мерзімдерде қол қоюдан 
бас тартқан жағдайда, сатушы тендер нәтижелерінің күшін 
жою туралы актіге ЭЦҚ арқылы қол қояды. Сауда-саттыққа 
қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бас тап 
жүргізіледі және тендер басталғанға дейін екі сағат бұрын 
аяқталады.

Тендерге қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, 
тізілімнің вебпорталында алдын ала тіркелу қажет:

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

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

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

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

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

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

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

Тендерге қатысушылар:
1) тендерге қатысушы қол қойған, тізілімнің арнайы бөлінген 

веб-парақшасында электрондық конвертке жүктелетін баға 
ұсынысының;

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

Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдерінде 
нотариатта куәландырылған аудармасы бар құрылтай құжат-
тарының нотариатта расталған көшірмелерін ұсынады.

Тендердің жеңімпазы сатып алусату шартына қол қой
ған кезде сатушыға салыстырып тексеру үшін мынадай 
құжаттардың:

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның 
жеке басын куәландыратын құжаттың;

2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың;

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

Тендердің жеңімпазы сатушыға сатып алу-сату шартына қол 
қойған кезде өтінімге тіркелген құжаттардың түпнұсқаларын 
не нотариатта куәландырылған көшiрмелерін ұсынады. 
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін 
бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады. Жылжымайтын мүлікті 
жекешелендіру кезінде Қазақстан Республикасының Жер 
кодексіне сәйкес жер учаскесіне құқық сатып алушыға өтеді. 
Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын сатып алушы 
Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес жеке төлейді.

Кепілдік жарна мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы 
бірыңғай оператордың «Ақпараттық есептеу орталығы» 
АҚ деректемелеріне енгізіледі: БСН 050540004455, ЖСК  
KZ529261501102032004, БСК KZKOKZKX, «КАЗКОММЕРЦ-
БАНК» АҚ, ТМК 171, Кбе 16 (банк қызметтері үшін төлемдер 
кепілдік жарнаның мөлшеріне кірмейді).

Тендерге қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-
порталы үш минут ішінде өтінім берілген сату объектісі бой-
ынша кепілді жарнаның түсуі туралы мәліметтердің тізілімнің 
дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру 
жүргізеді. Қатысушының Қағиданың 28 және 29-тармақтарында 
көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай 
оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу 
туралы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық 
басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының 
өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 
Тізілімнің дерекқорында сатушының шотына кепілді жарнаның 
түскені туралы мәліметтер болған жағдайда, тізілімнің веб-
порталы өтінімді қабылдау және қатысушыны коммерциялық 
тендерге жіберуді жүзеге асырады. Тізілімнің дерекқорында 
сатушының шотына кепілді жарнаның түскені туралы мәлімет 
болмаған жағдайда, тізілім веб-порталы қатысушының өтінімін 
кері қайтарады. Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру 
нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталында көрсетілген 
қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау не 
өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық 
хабарлама жібереді. 

Негізгі шарттар
1. Кәсіпорынның кәсіби қызметін келісім-шартқа қол 

қойылған күннен бастап 5 жыл ішінде сақтау;  
2. Жыл сайын  егін жұмыстары (наурыз) бас талардан 3 (үш) 

ай бұрын ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілермен өндіру 
және күрішті егу бойынша 40-тан кем емес ауылшаруашылық 
өндірушілерімен 1 кг күріш салысының бағасы 50 теңгеден кем 
болмауы жөнінде фьючерлік келісім-шарттар жасасу;

3. 5 жыл ішінде элеватор кешеніне жаңарту жүргізу және 
кешенді кезең-кезеңмен келісілген жоспар мен кестеге сәйкес 
қажетті техникамен үлкейту:

3.1.  Қуаттылығы тәулігіне 120 тонна күріш өндіретін зауыт 
сатып алу;   

3.2.  Сыйымдылығы 2000 тонна болатын 12 астық қоймасын 
салу; 

3.3. Шығарылатын өнімді жүзеге асыру үшін жеке Сауда 
үйін ашу, өнімнің сауда белгісін сапалы рәсімдеу, қуаттылығы 
сағатына 1 тонна  дайын өнімді қаптау цехын салу;

3.4. Элеватор кешенінің астық қабылдау бойынша 
технологиялық алаң мен ішкі жолдарды салу және күрделі 
жөндеу; 

3.5.  4-теміржол тұйығын күрделі жөндеуден өткізу;  

3.6. Күрішті-астықты тасымалдайтын 10 тонналық 4 автокөлік 
сатып алу;   

3.7. Көп қызмет атқаратын – 2 дестелегіш сатып алу.
Дестелегіш сипаттамасы:  Дара пышақ; гидравликалық же-

тек; бәсеңдеткіші құрастырылған; жылдамдығы өзі жүретін 
шөп шабатын машина 1100-ден 1400-ге дейін  жүрісі/мин/ дара 
пышақ 1050-ден 1400-ге дейін тіркеседі жүрісі/мин; Ұшталған 
(шыңдалған) қорғау тістері; Орағыш - моделі PR15, дұрысталған 
орағыш, 5 тырнауық, дара, бұралатын конструкция тістерінің 
орналасуын жұдырықшалы  бақылайтыны бар, өзі жүретін шөп 
шабатын машина үшін дестелегіштің жылдамдығы 0 ден 80 айн/
мин.  Комбайнның дестелегішінің айналымы минутына 0-ден 
67-ге дейін, транспортері - ені 41,6 дюйм. (1057 мм), резеңкемен 
қапталған кенеп мата, V-бейнелі бағыттағыш, өздігінен жүретін 
шөп шабатын машинаның дестелегіш жылдамдығы 0-ден 742 -ге 
дейін айн/мин, комбайн дестелегіші үшін 0-ден 464-ге дейін айн/
мин, терезе ені 60,6 дюйм (1539 мм) 76,7 дюйм (1948 мм) дейін.

3.8.  Астық жинайтын комбайн сатып алу – 3 дана.
Комбайн сипаттамасы: л. с. 378; БӨП-түрі 2-сатылы; астық 

бастыру жүйесі бар APS; барабанның ені мм. 1580; барабан 
диаметрі мм 450; бункер көлемі л 9000; түсіру өнімділігі, л/сек. 
105.

4. Әлеуметтік инвестициялар – өмір сүру сапасы мен 
деңгейін арттыру мақсатында әлеуметтік саладағы нысандарға 
(балабақшалар, балаларға арналған дамытатын клубтар және 
т.б.) қаражат бөлу;  

5.  Ауданның қайырымдылық шараларына міндетті түрде 
қатысу;  

6. Жыл сайын компанияның және ауданның еңбек 
ардагерлерін емдеу-сауықтыру орындарына жіберіп отыру;    

7.  Жыл сайын компания қызметкерлерінің біліктілігін арт-
тыру;  

8. Сатушы Сатып алушыдан активті сатып алуда жоғарыда 
көрсетілген (1,2,3) негізгі шарттары бойынша ақпарат сұратуға 
құқығы бар, Сатып алушы болса ақпаратты беруге тиісті;

9. Сатушы мен «АТФ Банк» АҚ арасында жасалған 2017 
жылдың 16-шы наурыздағы № ZG 15-5/2017 кепіл шарты бой-
ынша сатып алу кезінде Сатушының үлесі Сатып алушыға өтеді.

Есеп айырысу тәртiбi:
1. Сауда-саттықта ұтқан тұлға сауда-саттық нәтижелерi ту-

ралы хаттамаға немесе сатып алу-сату шартына қол қоймаған 
кезде өзі енгізген кепілдік жарнасын жоғалтады және сатушыға 
кепілдік жарнамен жабылмаған бөлігінде оның іс жүзінде шек-
кен залалын өтейді.

2. Сатып алу-сату шарты бойынша есеп айырысулар сатушы 
мен сатып алушы арасында жүргiзiледi, бұл орайда сатып алушы 
есеп айырысуларды мынадай тәртiппен жүргiзедi:

1) аванстық төлем жекешелендiру объектiсiн сату бағасының 
кемiнде он бес пайызы мөлшерiнде сатып алу-сату шартына 
қол қойылған күннен бастап он жұмыс күнінен кешiктiрiлмей 
енгiзiледi (кепiлдiк жарна тиесiлi аванстық төлем есебiне 
есептеледi);

2) қалған сома тараптардың уағдаласуы бойынша, бiрақ сатып 
алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтiзбелiк отыз 
күннен кешiктiрмей енгiзiледі.

3. Аванстық немесе түпкiлiктi төлемнiң мерзiмi өткен 
жағдайда сатушының шартты бiржақты тәртiппен бұзуына және 
сатып алушыдан кепiлдiк жарнамен жабылмаған бөлi гiнде iс 
жүзiндегi зиянды өтеуді талап етуіне жол беріледі.

«Байқоңыр (Байконур) Әлеуметтіккәсіпкерлік кор
порация сы «Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 
мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы, Ғ.Мұратбаев көшесі, 4 үй, индекс:120014, 
Тендер өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сай-
тынан және мына телефоны арқылы алуға болады  (87242) 70-
10-99.

№ 2 лот. Мүлік объектісі  49% «Байқоңыр (Байконур) 
Әлеуметтіккәсіпкерлік корпорациясы «Ұлттық компания
сы» акционерлік қоғамының «Қызылорда қаржы компа
ния  сы»  ЖШСдағы капиталдық үлесі. Ұйымның заңды ме
кенжайы – Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, 
Қызылорда мен Байқадам каналының арасы. Кәсіпорынның 
негізгі қызметі лизингтік операцияларды жүзеге асыру, жеке 
және заңды тұлғаларға жедел, ақылы және қайтарымды 
негізде займ беру, азық-түлік тауарларын сатып алу және та-
уарларды интервенциялау жолымен азық-түлік нарығының 
бағаларын тұрақтандыруға қатысу, азық-түлік өнімдері бойын-
ша тұрақтандыру қорын құру болып табылады.

Бастапқы бағасы – 834485000 теңге. Кепілдік жарна – 
68070000 теңге.

Тендерді өткізу тәртібі.
Тендерге қатысуға өтінімдерді ашу сауда-саттықты өткізу ту-

ралы хабарламада көрсетілген күн мен уақыттың басталуы бойын-
ша тізілімнің веб-порталы арқылы автоматты түрде жүргізіледі. 
Тендерге қатысуға өтінімдерді сатушы сауда-саттықты өткізу 
туралы хабарламада көрсетілген объектіге қатысушыларға (са-
тып алушыға) қойылатын қосымша талаптарға сәйкес келетін 
қатысушыларды айқындау мақсатында тізілімнің веб-порталында 
қарайды. Жекешелендiру объектiсi үшiн ең жоғары бағаны 
ұсынған қатысушы жеңiмпаз деп танылады. Егер тендерде екi 
және одан көп қатысушының ұсынысы бірдей ең жоғары бағаны 
қамтитын және тендер шарттарын қанағаттандыратын болса, онда 
осы қатысушылардың арасында ұсыныстары бірдей ең жоғары 
бағаны қамтитын және тендер шарттарын қанағаттандыратын 
қатысушылардың басқа өтінімдерінен өтінімі бұрын қабылданған 
қатысушы тендердің жеңімпазы болып танылады. Егер тiркелген 
тендерге қатысушылардың саны екеуден аз болса, онда 
жекешелендiру объектiсi бiр ғана қатысушыға сатылуы мүмкiн 
үшiншi және одан кейiнгi сауда-саттықты қоспағанда, тендер 
өтпеген деп жарияланады. Егер тендер өтпеген деп жарияланса, 
сатушы тендердің өткізілмегені туралы актіге қол қояды. 

Тендердің жеңімпазы тендер аяқталғаннан кейін элек-
трондық хаттамаға қол қою үшін сауда-саттық нәтижелері ту-
ралы электрондық почта арқылы хабардар етіледі. Сауда-
саттық нәтижелері туралы хаттама тізілімнің веб-порталында 
қалыптастырылады, оған сауда-саттық өткізілетін күні са-
тушы мен тендердің жеңімпазы ЭЦҚ пайдалана отырып қол 
қояды.   Сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттама тендердің 
нәтижелерi мен жеңiмпаздың және сатушының тендер неме-
се жабық тендердің нәтижесi болып табылатын шарттармен 
жекешелендiру объектiсiн сатып алу-сату шартына қол қою 
міндеттемесін тiркейтiн құжат болып табылады. Жеңімпазбен са-
тып алу-сату шартына сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттамаға 
қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын 
мерзімде қол қойылады. Егер жеңімпаз тендер нәтижелері тура-
лы электрондық хаттамаға не сатып алу-сату шартына көрсетілген 
мерзімдерде қол қоюдан бас тартқан жағдайда, сатушы тендер 
нәтижелерінің күшін жою туралы актіге ЭЦҚ арқылы қол қояды. 
Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған 
күннен бастап жүргізіледі және тендер басталғанға дейін екі 
сағат бұрын аяқталады.

Тендерге қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, 
тізілімнің вебпорталында алдын ала тіркелу қажет:

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

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

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

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

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

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

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

Тендерге қатысушылар:
1) тендерге қатысушы қол қойған, тізілімнің арнайы бөлінген 

веб-парақшасында электрондық конвертке жүктелетін баға 
ұсынысының;

2) сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген 
қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын қосымша талап тарға 
сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық (сканерленген) 
көшірмелерін қоса бере отырып, сауда-саттық шартымен келісуді 
қамтитын өтінімді тіркейді. 

Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдерінде 
нотариатта куәландырылған аудармасы бар құрылтай құжат-
тарының нотариатта расталған көшірмелерін ұсынады.

Тендердің жеңімпазы сатып алусату шартына қол 
қойған кезде сатушыға салыстырып тексеру үшін мынадай 
құжаттардың:

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке 
басын куәландыратын құжаттың;

2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың;

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

Тендердің жеңімпазы сатушыға сатып алу-сату шартына қол 
қойған кезде өтінімге тіркелген құжаттардың тұпнұсқаларын 
не нотариатта куәландырылған көшiрмелерін ұсынады. Құжат-
тардың түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін бір 
жұмыс сағаты ішінде қайтарылады. Жылжымайтын мүлікті 
жекешелендіру кезінде Қазақстан Республикасының Жер 
кодексіне сәйкес жер учаскесіне құқық сатып алушыға өтеді. 
Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын сатып алу-
шы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес жеке 
төлейді.

Кепілдік жарна мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы 
бірыңғай оператордың «Ақпараттық есептеу орталығы» 
АҚ деректемелеріне енгізіледі: БСН 050540004455, ЖСК  
KZ529261501102032004, БСК KZKOKZKX, «КАЗКОММЕРЦ-
БАНК» АҚ, ТМК 171, Кбе 16 (банк қызметтері үшін төлемдер 
кепілдік жарнаның мөлшеріне кірмейді).

Тендерге қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-
порталы үш минут ішінде өтінім берілген сату объектісі бой-
ынша кепілді жарнаның түсуі туралы мәліметтердің тізілімнің 
дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру 
жүргізеді. Қатысушының Қағиданың 28 және 29-тармақтарында 
көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай 
оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу 
туралы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда-
саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-
порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз бо-
лып табылады. Тізілімнің дерекқорында сатушының шо-
тына кепілді жарнаның түскені туралы мәліметтер болған 
жағдайда, тізілімнің веб-порталы өтінімді қабылдау және 
қатысушыны коммерциялық тендерге жіберуді жүзеге асы-
рады. Тізілімнің дерекқорында сатушының шотына кепілді 
жарнаның түскені туралы мәлімет болмаған жағдайда, тізілім 
веб-порталы қатысушының өтінімін кері қайтарады. Тізілімнің 
веб-порталы автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің 
веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекен-
жайына өтінімді қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту 
себептері туралы электрондық хабарлама жібереді. 

Ерекше шарттар
1. Кәсіпорынның кәсіби қызметін келісім-шартқа қол қойыл-

ған күннен бастап 5 жыл ішінде сақтау; 
2. «Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қор-

ларын қалыптастыру және пайдалану» мемлекеттік бағ дар ла-
масы бойынша  ӘКК «ҰК»  АҚ «Байқоңыр (Байконур)» алдын-
дағы кредиторлық берешек міндеттемелердің орындалуына 
банктік кепілдікті қамтамасыз ету .

(«Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 
қалыптастыру және пайдалану» мемлекеттік бағдарламасы 
бойынша  кредиторлық берешек 2017 жылдың 1 қазанына 
490361515 теңге.) 

Есеп айырысу тәртiбi
1. Сауда-саттықта ұтқан тұлға сауда-саттық нәтижелерi ту-

ралы хаттамаға немесе сатып алу-сату шартына қол қоймаған 
кезде өзі енгізген кепілдік жарнасын жоғалтады және сатушыға 
кепілдік жарнамен жабылмаған бөлігінде оның іс жүзінде шек-
кен залалын өтейді.

2. Сатып алу-сату шарты бойынша есеп айырысулар сатушы 
мен сатып алушы арасында жүргiзiледi, бұл орайда сатып алу-
шы есеп айырысуларды мынадай тәртiппен жүргiзедi:

1) аванстық төлем жекешелендiру объектiсiн сату баға сының 
кемiнде он бес пайызы мөлшерiнде сатып алу-сату шартына 
қол қойылған күннен бастап он жұмыс күнінен кешiктiрiлмей 
енгiзiледi (кепiлдiк жарна тиесiлi аванстық төлем есебiне 
есептеледi);

2) қалған сома тараптардың уағдаласуы бойынша, бiрақ са-
тып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтiзбелiк 
отыз күннен кешiктiрмей енгiзiледі.

3. Аванстық немесе түпкiлiктi төлемнiң мерзiмi өткен 
жағдайда сатушының шартты бiржақты тәртiппен бұзуына және 
сатып алушыдан кепiлдiк жарнамен жабылмаған бөлiгiнде iс 
жүзiндегi зиянды өтеуді талап етуіне жол беріледі.

«Байқоңыр (Байконур) Әлеуметтіккәсіпкерлік кор
порация сы «Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 
мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы, Ғ.Мұратбаев көшесі, 4 үй, индекс:120014. 
Тендер өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz 
сайтынан және мына телефоны арқылы алуға болады  (87242)  
70-10-99.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының әкімшілігі мен 
кәсіподақ комитеті компанияның бұрынғы қызметкері-зейнеткері, еңбек ардагері, 
«Құмкөл» кенішін игерген алғашқы ізашарлардың бірі, «Құмкөлмұнай» мұнай-газ 
өндіру басқармасы кәсіподақ комитетінің алғашқы төрағасы

Әбілхамит Тілегеновтің
дүниеден озуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғы-
ларына ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

***
«Көлжан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің әкімшілігі мен кәсіподақ 

комитеті компанияның бұрынғы қызметкері-зейнеткері, еңбек ардагері, «Құмкөл» 
кенішін игерген алғашқы ізашарлардың бірі, «Құмкөлмұнай» мұнай-газ өндіру 
басқармасы кәсіподақ комитетінің алғашқы төрағасы

Әбілхамит Тілегеновтің
дүниеден озуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қай ғы-
ларына ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

Әулетіміздің ақылшысы, 
отба сымыздың ұйытқысы,  
аяулы анамыз Әлекеева 
Бақыт Әлекеқызы осыдан 
бір жыл бұрын 80 жасында 
мәңгілік мекеніне аттанған 
еді.

Анамыз Бақыт 1936 
жылы 22 желтоқсанда Қы-
зыл орда қаласының Талсу-
ат ауылында дүниеге келген. 
Ұлы Отан соғысы  жылдары 
9 жасында науқас анасының 
орнына  қарт пен жастан қалмай тылдағы 
еңбекке араласқан. 12 құрсақтан қалған 
жалғыз кіндікті болғандықтан, анасы 
өжет, намысшыл, көпшіл, адал болуға 
тәрбиелеген. Анамыз Бақыт Әлекеқызы 
18 жасында коммунистік партия мүше-
лігіне қабылданып, ферма бастығы 
қызметін атқарған. Мединститутқа 
түскен уақытында анасы қатты нау-
қас танып, елден сыртқа шыға алмай, 
облыс орталығындағы медициналық 
учи лищені  үздік тәмамдап, акушер 
маман дығын алған. Осы мамандықпен 
Комсомол ауылында 40 жыл абыройлы 
еңбек етіп, құрметті зейнет демалысына 

шыққан. Зейнетке шыққанға 
дейін осы ауылда 4000-нан аса 
нәрестенің  дүниеге келуіне 
куәгер болып, кіндік шешесі 
атанған.

Ауылдағы әр отбасының 
жағдайын білетін ол ауылда-
старына ақылшы, қамқоршы 
бола білді. Еңкейгенге еңкейіп, 
тәубаға келтіретін асыл мінезі 
барлығына үлгі болатын. 
Үлкенге үлкен, кішіге балам 
деп жасаған ізетті ғұмыры 

кішігірім тарихқа айналды. Қиындыққа 
мойымай алға жетелейтін асыл қасиетін 
тізбектеп айта беруге болады. Үнемі екі 
сөзінің бірін иман мен нақылдан келтіріп 
отыратын шаңырағымыздың ақылшысы 
еді. Үш баласынан 10 немере және 6 
шөбере сүйді.

Бір үйдің батагөйі ғана емес, тани-
тынды да, танымайтынды да бауырына 
тартқан апа, әже, қазыналы қарт  болған 
тағдырдың иесіне жатқан жеріңіз жайлы, 
иманыңыз жолдас болсын демекпіз. 

Еске алушылар 
Ақжігітовтер әулеті

САРҚЫЛМАС САҒЫНЫШЫМ ...



Қобызда ерекше тылсым сыр бар. Адам-
ды тұңғиыққа тартады, жүректі қозғайды. Оның 
үстіне Қорқыттың күй сарынын орындаған 
негізгі аспабы – қара қобызы екенін ескерсек, 
халқымыз үшін ол шын мәнінде қасиетті. Бір 
кездері қобызға деген түсініспеушілік салдары-
нан аспап заман көшіне ілесе алмай, ескіліктің 
қалдығы саналып, жоғалып кетудің алдын-
да қалған болатын. Бүгінде ол қайта жандан-
ды. Қобызды серік етушілер көбейді. Тоқтар 
Ағыраев – солардың қатарынан. Қоңыр үннен 
шабыт алып, оның тарихи мән-маңызын ішкі 
жан дүниесімен сезіне білетін өнерпаз – облыс-
тық филармонияның “Ақмешіт” фоль клор лық 
ансамблінде қылқобызшы. Қанжығасын рес-
публикалық деңгейдегі байқаулардың жүлдесі-
мен толықтырған Тоқтармен әңгіме скрипканың 
атасы саналатын қастерлі аспап – қобыздың киесі 
жайында өрбіді.

Кие қонған әулетте дүниеге келген баланың 
өнерпаз болмауы мүмкін емес. Кейіпкермен тіл-
десу барысында әкесі Ермекбай Ағыраевтың 
өнер ден қаражаяу еместігін білдік. Тоқтар бала 

кезінен шертпе күйдің шебері 
атанған Сүгір мен Төлеген Мом-
бековтің күйімен тербеліпті. Мек-
тепте жүргенде қатарластарынан 
озық шығып, өнер сайыстарын-
да бағын сы наған. Есейе келе та-
рихы бай, көненің көзі саналатын 
аспапта ойнауға қызығушылығы 
оян ған. Соның ішінде қыл 
қобызға тоқталыпты. Қазан-
ғап атындағы музыка кол-
леджінде, Қазақ Ұлттық 
му зыка академиясының 
кол леджінде оқып, өнер 
майталманы Әлқуат Қазақ-
баевтан дәріс алған.

– Қазақтың рухын алға же-
те  лейтін қобыз  аспабына кеңес 
өкіметі кезінде  бақсы ның дүниесі деп,  оны 
өртеткен кездер де бол ған. Соның салдарынан 
бүгінгі күнге  жеткен қобыздың тұрпы да, үні де 
өзгеше. Сонымен қатар қастерлі аспап түркілер 
дәуірінде пайда болып, түркі әлемі оны Көк 

Тәңірімен байланыстырған. Оңай меңгеріле 
салатын өнер емес екенін білсем де, оны 

халыққа жеткізе алатыныма іштей сендім. 
Уақыт өте қасиеті бөлек аспаптың кө-

мегімен шығарманың тереңіне бойла-
уды, образға енуді үйрендім. Қазір 
репертуарымда бірнеше күй бар. 
Көбіне Қорқыттың, Ықы ластың, 
Мөңке бидің күйлерін орындай-
мын. Сондай-ақ, бесті айғырдың 
құйрығынан тартыл ған қыл 
ішектері бар аспаптың нәзік үні 
лирикаға жақын, – дейді ол.

Тоқтар жанды жаулап, ру-
хани азық бере тін аспаптың 
құдіретіне қарап, өзге ұлттар 

халқы мыздың ұлылығына талай 
мәрте көз жеткізгеніне де тоқталды. 
Расында, шетелдіктер санғасырлық 
сұрыптаудан өткен ұлттық күй 
мен әндерде музыкалық терапия 

кездесетінін әлдеқашан мойындаған. 
Онда адамды емдеп-сауықтыратын, тамаша 
көңіл-күй сыйлайтын қасиеттің бары бұрыннан 
айтылып жүр.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

Ізгі арман биіктерге жетелейді. Ал 
сол ізгі арман арқылы елдің мүддесі 
үшін қызмет жасап, халықтың 
сүйіс  пеншілігіне бөле ну құрметі 
әр кімнің пешенесіне  бұйы ра бер-
мейді. Бұл сайып  келгенде, тыным-

сыз еңбектің, қажымас қай рат тың жемісі болып 
 табылады. Біздің бүгінгі әңгімемізге арқау бо-
лып отыр ған азаматтың бүтін болмысы осын-
дай игі қасиеттерден жаралғанын айрықша атап 
өткіміз келеді.

Александр Подольских – Қазақстанның 
селек  ционер ғалымы, Ы.Жақаев атындағы Қазақ 
күріш ғылыми зерттеу институтының бөлім 
мең герушісі, ауыл шаруашылығы ғылымының 
докторы.

Ғалымның жолы қиын соқпақтардан, бұра-
лаң өткелдерден тұратыны белгілі. Кеңес 
Одағы ыдыраған өткен ғасырдың 90-жылда-
ры Александр еңбек ететін күріш ғылыми-
зерттеу институты қызметкерлеріне де оңай 
соқпады. Ғалымдардың еңбек етуіне жағдай 
болмағаны былай тұрсын, ғылым ордасының 
өзі қаржыландырудың тапшылығынан тарап 
кетудің сәл алдында тұрған еді. Жалақы кешікті. 
Институттың 200 қызметкерін қысқартудан 
кейін үштен бірі ғана қалды. Осындай күрделі 

кезеңнің өзінде Александр 
 Подольских ғылыми жұмысын 
тас тап кетпеді. 

Жұмысқа, ғылымға жан тәні -
мен берілгендер ғана қалды. 

Олар  дың қатарында болған ға-
лым әріптестерімен бір лесіп, 

«Арал-5», «Ақ мар жан», 
«Кубань», «Арал-6», 
«Арал-7», «КазНи-
ир-4», «КазНиир-6», 
«Айсәуле» күріш 
 сорттарын өн діріске 
енгізуге бел сене 

кі рісті. Селекциялық жұмыстарға барынша кө-
ңіл бөлінді. Тіпті «Ақмаржан» секілді «күні 
өткен» сорттардың өзінен егер ыждағатты еңбек 
етілсе, оған білікті еселеп арттыруға болады 
екен. Ғалым осының барлығын әріптестерімен 
бірге тәжірибе жүзінде дәлелдеп шығып, қайта 
өндіріске енгізді. 

Ғалымның айтуынша, еңбекте бастысы тал-
май іздену – маңызды шарт. Айталық, Ресейдің 
«Новатор» сортымен жақсы селекциялық 
жұмыс тар жүргізілсе, гектарына 100-120 цент-
нер ден өнім алуға болады.

Александрдың ғылым майданында табысқа 
жетіп жүрген шәкірттері де көп. Оларға 
үйретуден, ғылымға баулудан жалықпайтын 
ғалым ның өзі 150-ден астам ғылыми жұмыстың, 
селекцияның жаңа әдістемесі бойынша төрт 
патенттің авторы. 

Енді ғалымның өміріне қатысты бірқатар 
деректер ұсына кетуді жөн көріп отырмыз. 
Ол Қазалы ауданында туып-өсті. Көптеген 

әріптестері секілді Орынбор ауыл шаруашы лығы 
институтының агроном мамандығы  бойынша 
студенті атанды. Институтты бітіргеннен кейін 
Краснодар қаласындағы Бүкілодақтық күріш 
ғылыми-зерттеу институтының аспирантура-
сында ғылыми жұмыстарын жалғастырды. Оқу 
орнында оған күріш генетикасы жөнінде бел-
гілі ғалымдар Дзюба, Сметанин, Зеленский 
және басқалар үлкен қолдау көрсетті. Ғалым 
олар дың тәжірибесінен көптеген тағылымдық 
зерттеулерді оқып, зердеден өткізді. Александр 
оларды өзін осындай биікке жетелеген тәлімгер 
деп санайды.

Ол 1990 жылы кандидаттық диссертация сын 
табысты қорғады. 1995 жылдан бастап Қазақ 
күріш ғылыми-зерттеу институтының селекция 
бөлімін басқарады.

– Жаңадан енгізілген әрбір сорт жанды орга-
низм секілді. Ол ұдайы тынымсыз жұмыс істеп 
тұруы тиіс. Жуырда біз «Сыр сұлуы» атты жаңа 
сорт енгіздік. Ол біздің ауа райына аса қолайлы, 
– дейді Александр.

Ғалымның айтуынша, жаңа сорттарды енгі-
зу аса ыждағаттылықты, ұқыптылықты, тіпті 
төзімділікті талап етеді. Егер селекциялық жұ-
мыстардың осындай талап үдесінен шықсаң, 
жаңа сорттардан алынатын өнімді еселеуге 
болады. Қазір әріптестерімен бірігіп, «Арал-
202», «Ару», «Арал-69», «Арал-318», «Арал-
4», «Арал-6» сияқты перспективалы сорттарды 
енгізу бойынша жұмыстар жүргізуде.

2003 жылы ғалым докторлық диссертация-
сын қорғады. Қазір ғалым Қазақстанның 
күріштік аймақтарының табиғатына бейім сорт-
тарды енгізу бойынша жұмыстарын жетілдіріп, 
ғылыми еңбегін жалғастыруда. Олардың құ-
рамы әлемнің 50 еліндегі 1400 үлгіні құрайды. 
Тынымсыз еңбектің жемісін көретін уақыт та 
қашық емес.

Ж.ӘЛМАХАН.
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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

     өнер

     тың туынды

Сыр өңірінде өнерімен талайды тәнті  еткен 
небір дүлдүлдер өткен. Со лар дың бірі –  Шолпан 
Жанболатқызы Омарова. Ол – жастайынан ақынды-
ғымен, әншілігімен аты шыққан өнер иесі. Ш.Омарова 
1911 жылы Ташкентте өткен Түркістан өлкесінің 
ақындары мен әншілерінің жиынында өнерімен дара-
ланды. Сол жолы өзінің орындауындағы «Қараторғай», 
«Айгөк», «Ахау, Семей» секілді әндерді грамофон 
күй табағына жаздырды. Бұл қазақ ән-күй өнері тари-
хында грамофонға басылған тұңғыш дауыс болатын. 
Ол туралы жазушы Айтбай Хангелдин 1970 жылы 
«Қараторғай» атты повесть жазды. 

Шолпан (Қараторғай) Жанболатқызы шамамен 1880 
жылдары Шиелі ауданына қарасты Телікөл ауылында 
өмірге келген. Бізге белгілі дерек көздеріне сүйенсек, 
1923 жылы Шымкентте қайтыс болған. Әңгіме 
арқауына айналған «Қараторғай» А.Затаевичтің «Қазақ 
халқының 1000 әнінде» жарық көрген. Ш.Омарованың 
әншілік өміріндегі айрықша құнды, халық қазынасын 
сақтаудағы аса бағалы әні – «Қараторғай». Бұл әнді 
өнерсүйгіш қауым «Сырдың Қараторғайы» деп те атай-
ды. Бұлайша ерекшелеудің өзіндік себебі болса керек. 
Ақан серінің «Қараторғайы» да қазақтың жалпақ дала-
сына кең жайылған. Үкілі Ыбырайдың да «Қараторғай» 
атты әні болған. Солармен шатастырмас үшін ел бұл 
әнді «Сырдың Қараторғайы» деп әрі айрықшалаған, әрі 
мақтанышпен дәрежелеген. 

Ш.Омарова әншілігімен қоса айтыс ақыны ретінде 
де ерекшеленген. Дәлел ретінде атақты Тайжан 
ақынмен айтысынан үзінді келтіре кетейік.

ТАЙЖАН:
– Ақмешіт, айналайын қамыс қалам,
Күнім жоқ сірә сенен алыстаған.
Жатсам да Ұлытауда, бір ұлыңмын, 
Сыртыңнан намысыңды намыстаған. 
Туған жер тұзы тартып, ардақты елдің,
Аралап талай елді шарлап келдім.
Осында Қараторғай дегенді естіп,
Әдейі көру үшін арнап келдім.
ШОЛПАН:
– Қызымын Жанболаттың, Шолпан атым,
Найманмын, Қарабала арғы затым.
Жел сөздің бес-алты ауыз арқасында,
Халқымның арқаладым мархабатын. 
Атандым он алтымда Қараторғай,
Бұл атты шешем қойған, өзге қоймай.

Торғайдай  еркін ұшсын, ескерусіз,
Дегені болса керек, көзден қорғай. 
Тайжан ақынның өзі «Сыр бұлбұлы» атап, «Қара-

торғай» осында дегенді естіп келдім» деген жолда-
рына Шолпан өзінің кім екенін, қай рудан шыққанын 
қалайша Қараторғай атанғанын жеткізіп, жауап қайтар-
ған. Шолпанның бұл сөздеріне разы болған Тайжан:

– Сыр елі, құтты болсын жұл  дыздарың,
Шолпан боп туып көкте тұр қыздарың.
Қара қас, қалың кірпік от боп ойнап,
Кәмшаттың елестетіп құндыздарын, – деп жырлап 

сала берген екен. 
Алматыдағы «Жалын» баспасынан 2005 жылы 

жарық көрген Бексұлтан Нұржекеұлы құрастырған 
«Жүз тұңғыш» кітабының І томында: «Бірер сөздің 
бөлектеу айтылып жүргендігі болмаса, әннің өлеңі ай-
тулы өзгерістерге күні бүгінге дейін ұшырай қоймаған 
деуге болады. А.Затаевич «Қараторғайдың»  тоғыз 
түрлі нұсқасын жазып алыпты, оның ішінде Ақан мен 
Ыбырайдың «Қараторғайына» ұқсайтыны бар ма, жоқ 
па – білмеймін, өйткені, нотадан хабарым жоқ. Алай-
да, А.Затаевич Ақмола мен Семей жақтың «Қара-
торғайында» өз алдына жеке ән дерлік дербестік 
бар екенін де ескертеді. Ол жағының  қыры мен сы-
рын ашуға қазір  қолдары тимей жатқанмен, түбінде 
бір нота оқитын зерттеуші айта жатар деп сенем» деп 
жазылған. Бұл іске маман болмағаннан кейін менің 
де тісім бата бермейді. Бірақ, «Сырдың Қараторғайы» 
Шолпанның әні екені кәміл. Бұл туралы көптеген де-
ректер келтірілген. Шолпанның: 

– Нартайжан, машық едің Сыр жайына,
Өнерді жастай жайдың қыр, сайына. 
Әсем ән, сазды үніңді сағындық қой,
Тыңдайық, қосшы біраз сырнайыңа, – деп  Нартайға 

да айтқан өлеңі бар. Мұның өзін біреу білсе, біреу 
білмейді. 

Қазір Шиелі ауданы орталығынан ашылған мәдениет 
қайраткері Құрманбек Бекпейіс басқаратын «Нартай» 
өнер мектебінде сол өңірдің әншілік өнері бойын-
ша дәріс алып, орындаушылық шеберлігін жетілдіріп 
жатқан жастар бар. Олардың арасында Шолпанның 
әнін орындайтындар да кездеседі. Назарларыңызға ел 
білсін деген ықыласпен А.Затаевичтің нұсқасы бойын-
ша «Сырдың Қараторғайы» әнінің мәтінін ұсынамыз.

Құс болсаң, жібектен бау тағар едім,
Күмістен тұғырыңды жабар едім.
Мойныңа сары алтыннан жыға тағып,
Қолға алып сылап-сыйпап бағар едім.

Қайырмасы:
Салайын мен әніме Қараторғай,
Қараторғай, халә, иллә,
ле-лей, халә, лиллә лел-ләй-ай!

Болғанда қасың қара, шашың сүмбіл,
Албырап екі бетің жанар гүл-гүл.
Бейіштің гүлжазира сарайында,
Сайраған тоты құстай сен бір бұлбұл. 

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

РУХаНИ
жаңҒЫРУ Атандым он алтымда   

      Қараторғай...
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында «Біз ХХІ ғасырдың жаһандық 
картасында ешкімге ұқсамайтын, дербес 
ұлт боламыз десек, «Жаһандағы  заманауи 
қазақстандық мәдениет» жобасын іске асы
руға тиіспіз» дейді. Сондайақ, әлем бізді 
мәдени жетістіктерімізбен де тануы қажеттігін 
атап өтеді. Осы ретте дауысы грамофонға бі
рін ші болып басылған қазақ қызы туралы 
сыр шерткенді жөн көрдік.

ҒАЛЫМ, ТӘЛІМГЕР

ҚОБЫЗШЫ ТОҚТАР

Белгілі қаламгер Шыңғыс  Айбо сынов зейнеткерлікке шыққан соң көр  ген дері 
мен көңілге түйгендерін ақ қағаз бетіне түсіріп, ұрпақтарға ұлағат етуді мұрат 
тұтқан. 

Шәкеңнің қарымды қаламынан туған деректі хикаяттар оқырмандар ол-
жасына айналған. Олардың қатарында «Қазантаев мектебі», «Тынарбай Төле -
генов», «Сыр елінің қайраткер қызы», «Қаламгерлік», «Зейнеткерлік», «Еге-
мендік» атты кітаптары жарық көрген. Енді, міне, жоғарыдағы кітап тардың 
заңды жалғасындай, екі бірдей туынды – «Қайраткерлік» пен «Балықшы қыз» 
кітаптары да оқыр мандар олжасына айналып отыр. 

«Қайраткерлік» кітабы төрт бөлім нен тұрады екен. Кітапта Қожа Ахмет Яс-
сауи бабамыз жайындағы танымдық мақаладан бастап, батырлар мен билер, 
аймақтың айшықтануына өзіндік қолтаңбаларын қалдырған айтулы азаматтар 
жайлы сыр шертеді. «Балықшы қыз» туындысында автор Арал теңізінің ақ бас 
толқындарымен алысып, ақ шағалаларымен сырласып, ғұмыр кешкен, есімі елге 
мәлім балықшы Дәмелі Қозбақова туралы, сондай-ақ, балықшы ауыл тұрғындары 
туралы естеліктерді толғана жазады. 

Халықаралық  Жазушылар одағы ның мүшесі Шыңғыс Айбосынов тың туын-
дыларының оқырманға берері мол.

Е.ӘБІЛ.

ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ

Қызылорда облысының кәсіпкерлер 
пала тасы «Кәсіпкерлер үшін сервистік қол
дау»  компонентінің басталғандығын хабар
лайды.

Ұсынылатын қызмет түрлері: 
1. Бухгалтерлік және салық есептілігін 

жүргізу, сондай-ақ статис тикалық есептілікті жа-
сау қызмет тері;

2. Кеден рәсімдері бойынша қызметтер;
3. Кәсіпкерлердің және кәсіпкерлік бастама-

сы бар тұрғындардың өтінімдерін сүйемелдеу;
4. Заң қызметтері;
5. Маркетинг сұрақтары бойынша қызметтер;
6. Ақпараттық технологиялардың қызмет 

көрсетуі саласында кеңес беру қызметтері;
7. Мемлекеттік сатып алулар, ұлттық компа-

ниялар мен жер қой науын қолданушылардың 
сатып алулары бойынша қызметтер;

8. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік сала-
сын дағы қызметтер.

ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ 
КӨРСЕТІЛЕДІ.  

Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін Қы-
зыл орда қаласы, Әйтеке би көшесі, 28 үй мекен-
жайын да орналасқан Қызылорда об лысы ның 
кәсіп керлер палатасынан алуға болады.

Облыс аудандарындағы Қызылорда облы-
сы ның кәсіпкерлер палата сының филиа-

лындағы Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарында 
қызмет түрлері кәсіпкерлер өтініші бойынша 
көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының 
мекенжайлары:

Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр 
к-сі, 46 үй, тел.: 8/72433/79199;

Қазалы ауданы – 
1.  Әйтеке би кенті – Әйтеке би к-сі,  9 «а» үй, 

тел.: 8/72438/79243; 
2.  Қазалы қ., Жалаңтөс баһадүр к-сі, 23 үй, 

тел.: 8/72438/79243;
Қармақшы ауданы – 
1. Жосалы кенті, Рысқұлов к-сі, 8 үй, тел.: 

8/72437/79120; 
2. Байқоңыр қ., Абай даңғылы, 16 үй, тел.: 

8/33622/23527;
Жалағаш ауданы –  Жалағаш кенті, Сәрке 

батыр к-сі, 7 үй, тел.: 8/72431/79199;
Сырдария ауданы – Тереңөзек кенті, 

Д.Қонаев к-сі, 12 үй, тел.: 8/72436/79179;
Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, Рысқұлов к-сі, 

5 үй, тел.: 8/72432/79255;
Жаңақорған ауданы –  Жаңақорған кенті, 

А.Иманов к-сі, 134 «а» үй, тел.: 8/72435/79120.

Анықтама телефондары: 400874, 4002
02. СallCenter  597960

САТЫЛАДЫ
Жедел түрде Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы ның 

Қаратоғай өңірінде жер учас кесі сатылады  (жалпы алаңы 400 га). 
Бағасы келі сім бойынша. 

Байланыс тел.: 8 777 332 25 25 (Мұрат).

ХАБАРЛАНдЫРу

ХАБАРЛАМА
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 

2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология кодексінің 57-бабы-
ның талаптарына сәйкес «Құмкөл Оңтүстік 
кенішіндегі №№5016, 5017 және №5020 ұңғы-
маларды электрмен қамту», «Арысқұм кені-
шіндегі №№259, 274, 254, 256, 251, 255 және 
№233 ұңғымаларды электрмен қамту», «Қара-
бұлақ кенішіндегі №№69, 70, 49, 61, 62, 37, 11, 

36 және №33 ұңғымаларды электрмен қамту» 
және «Оңтүстік батыс Қарабұлақ кенішіндегі 
№№19, 24, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68 және №69 
ұңғымаларды электрмен қамту» жұмыс жо-
балары жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолдан ғандығы жай-
лы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан 
өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін білдіру 
мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 299211.

Мүлікті сыйға тарту шарты негізінде беру ҚР 
Үкіметінің 2011 жылғы 28 қыркүйектегі №1103 
«Сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік 
құқығына ие болу қағидасын бекіту туралы» 
қаулысының талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Қағиданың 2-бөлімінің 3-тармағына сәйкес 
мемле кеттік меншікке берілетін мүліктің иесі 
сыйға тарту шарты бойынша мемлекетке мүлік 
құқығын беру туралы ұсыныспен мемлекеттік 
мүлік жөніндегі уәкілетті органға не оның 
аумақтық бөлімшесіне не облыстың жергілікті 
атқарушы органдарына жүгінеді.

Сонымен бірге, Мемлекеттік емес заңды 
тұлғалардың және жеке тұлғалардың мүлікке 
құқығын сыйға беру шарты бойынша көрсетілетін 
қызмет ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 
27 сәуірдегі № 285 бұйрығымен мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет реестріне енгізілуіне орай, 
ұсынылып отырған  нысандар облыс әкімдігінің 
2015 жылғы 24 шілдедегі №95 қаулысымен 
бекітілген «Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың 

және жеке тұлғалардың мүлікке құқығын сыйға 
беру шарты бойынша ҚР Үкіметі бел гілеген ҚР 
қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіне сәйкес қабылданады.

Қызылорда облысының деңгейінде көрсе-
тілетін қыз метті беруші «Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі болып 
табылады. 

Мемлекеттік қызмет көрсету  бойынша 
рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көр-
се тілетін қызметті алушы ның көрсетілетін қыз-
метті берушіге сыйға тарту шарты бойынша 
мүлік құқығын мемлекеттік меншікке беру тура-
лы ұсыныс білдіруі. 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушіге келесі құжаттарды ұсынады:

сыйға тарту шарты бойынша мүлік құқық-
тарын мемлекетке беру туралы ұсыныс (бұдан 
әрі - ұсыныс);

жылжымайтын мүлік құқығына мемлекеттік 
тіркеу туралы ақпарат, жылжымайтын мүлікке 

техникалық паспорттың, жер учаскесіне сәйкес-
тендіру құжатының, жылжымайтын мүлікке 
құқық белгілейтін құжаттың (құқық белгілейтін 
құжаттарының) көшірмелері;  

көлік құралына техникалық құжаттың кө-
шір мелері (егерде көлік құралы сыйға тарту 
шартының нысаны болса); 

берілетін мүлікке құны туралы деректер 
(бухгалтерлік теңгерімнен үзінді немесе бағалау 
туралы есеп); 

мемлекеттік емес заңды тұлғалар: 
құзыретіне Жарғыға сәйкес мүлікті иеліктен 

шығару, оның ішінде оны сыйға тарту бойын-
ша мемлекеттік меншікке беру мәселелері жа-
татын мемлекеттік емес заңды тұлға органының 
шешімі.

2017 жылдың 9 айында Қызылорда облы-
сы бойынша барлығы 8 мемлекеттік  қызмет 
көрсетілді.

Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.

Мүлікті сыйға тарту шарты негізінде
мемлекеттік меншікке қалай беруге болады?

ТҰРҒЫНдАР НАЗАРЫНА!
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда об-
лысы бойынша департаменті (бұдан әрі Департамент) «Азаматтық 
бақылау» жобасы аясында 2017 жылдың 10 қарашасы сағ. 15.00-
17.00 аралығында Қызылорда қаласы Ы.Жақаев көшесі, №7 үйде 
(бұрынғы «Айым» кафесінің жаны) азаматтарды жер мәселесі 
бойынша қабылдайды. 

Қоғамдық қабылдауға департамент басшысының орынба-
сары Б.Бай хожаев және Қызылорда қалалық жер қатынастары 
бөлімінің басшысы Ғ.Еркебай қатысады. 

Қоғамдық қабылдауға келуге шақырамыз!  

Құрметті облыс және қала 
тұрғындары мен қонақтары! 

Ағымдағы жылғы 9-10 қараша 
аралығында «Қысқы кезеңдегі 
төтенше жағдайлардың алдын алу 
мен жою бойынша іс-әрекеттерге 
азаматтық қорғаныс мемлекеттік 
жүйесінің басқару  органдары мен 
күштерінің дайындығы» тақы-
ры бында «Қыс-2017» респуб-
ли   ка лық командалық-штабтық 
оқу-жаттығуын өткізу аясын-
да «Баршаңыздың назарына!» 
тұр  ғын  дарды құлақтандырудың 
бір ыңғай жүйесін іске қоса 
 оты  рып, облыс аумағындағы 
 тө тен ше жағдайлардың қаупі ту-

ралы тұрғындарды құлақтандыру 
жүйесіне тәжірибелік пысықтау 
жұмыстарын жүргізу жоспарлану-
да. 

Құлақтандыру жүйесіне тексе-
ру жүргізу кезінде алаңдаушылық 
тудырмай, тыныштық сақтаула-
рыңызды сұраймыз.

«Баршаңыздың назарына!»  
– бұл ескерту дабылы. Бұл да-
был  авариялар, зілзалалар, табиғи 
апаттар, қарсыластардың шабу-
ыл қаупі туралы тұрғындардың 
назарын аударту мақсатында бе-
рі леді. Дабыл сиренаны, үзіліп 
шығатын дыбыс (гудок), көліктегі 
және басқа да құралдардағы дау-

ыс зорайтқыштарды қосу арқылы 
беріледі. Дабыл берілген кездегі 
халықтың іс-әрекеті: сиренаны, 
үзіліп шығатын дыбысты (гудок) 
немесе т.б. естіген кезде тез ара-
да радионы, теледидарды қосып, 
облыстық төтенше жағдайлар 
департаментінің іс-әрекет тәр-
тібі туралы хабарламасын тың-
даңыздар. Алынған ақпаратты 
көр шілеріңізге жеткізіп, естіген 
іс-әрекет тәртібі бойынша әрекет 
етіңіз дер. 

Қызылорда облысының 
төтенше жағдайлар 

департаменті.

«Баршаңыздың назарына!» тұрғындарды
құлақтандырудың бірыңғай дабылы

руханият


