
Аймақтың әлеуметтік-
экономикалық даму страте-
гиясын 2013 жылдың 
жел   тоқсанында экономист-
ға лым, академик Абел 
Аганбегян бастаған қазақс-
тандық және ресейлік 
ғалымдар мен мамандар 
тобы әзірлеген болатын. Ол 
облыс экономикасы үшін 
күрделі кезеңде қабылданып, 
іске асырыла бастағанын 
атап өту керек. Себебі еліміз 
бойынша қысқарған мұнай 
өндірісінің басым бөлігі 
Сыр еліне тиесілі. Соған 
қарамастан, жұмыс жүйелі 
әрі табанды түрде жүргізіліп, 

тәуір нәтижеге қол жетті. 
2016 жылғы сапарында 
ғалым: «Бұл өзгерістер елдегі 
ре цес сиялар, экономикалық 
күрделі кезеңдерде мүмкін 
болып отыр. Аталған ре-
фор  маларды табысты 
жүзеге асыруда облыс 
басшылығының принциптік 
ұстанымы мен белсенділігі 
маңызды роль атқарды. Алда 
әлі де қыруар шаруа күтіп 
тұр. Бірақ болашаққа деген 
сенімнің іргетасы қазірден 
қаланды», – деп пікір 
білдіргені бар. 

Құрметті қазақстандықтар!
Наурыз айының еліміздің Тәуелсіздік күн-

тізбесінде ерекше орны бар.
Біз көктемнің алғашқы күнінде Алғыс айту 

күнін атап өтеміз.
Сонымен бірге, бұл – Қазақстан халқы Ас-

самблеясы құрылған күн.
Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы шуақты 

көктем айының еншісінде. 
Қымбатты әйелдерімізді де мерекесімен наурыз 

айында құттықтаймыз.
Осы ізгі оқиғалардың бәрі Қазақстан халқын 

біріктіре түседі.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы да осыған ба-

ғыт талған.
Біз елдің бірлігі мен мемлекеттің сындарлы 

саясатының арқасында барлық сынақтардан абы-
роймен өттік.

Ел иесі қазақ халқының маңына ұйысқан барша 
этностар оны жоғары бағалайды.

Бүгінде Алматы, Батыс Қазақстан, Жамбыл 
және Оңтүстік Қазақстан облыстарында «Қазақ 
еліне мың алғыс» атты монументтер бой көтерген.

Бұл ескерткіштерді еліміздегі түрлі этностық 
топтар бастарына күн туған кезде бауырына 
басқан қазақтың жері мен еліне алғыс ретінде өз 
бастамаларымен тұрғызды.

Қазақ халқы да оларға ұлттық тарихымызға 
көрсеткен зор құрметі үшін алғысын білдіреді.

Осындай өзара құрмет пен сенім мызғымас ел 
бірлігіне негіз болса, ізгі шаралар халқымыздың 
кең пейілі мен дархан көңілінің айқын көрінісіне 
айналуда.

Жақсылықты жадында сақтай білген  елдің 
рухы қашан да биік.

Заманауи Қазақстанның өсіп-өркендеуіне әрбір 
отандасымыз өз үлесін қосты.

Мен этно-мәдени бірлестіктерге де  айрықша 
ризашылық  білдіремін.

Біз, бәріміз бірге өте күрделі, қилы замандардан 
өттік.

Тәуелсіздіктің ең тағдыршешті сәттерінде мені 
әрдайым қолдаған халқыма да алғыс айтамын.

Өткен сайлаулардың бәрінде халқымыз мені 
бірауыздан қолдап, сайлады.

Мен үшін ең үлкен марапат – осы. 
Елімнің қолдауы маған жұмыс барысында зор 

күш-жігер берді. 
Мен халқымның өз келешегіне сеніммен қарауы 

үшін еңбек еттім, қазір де, болашақта да осы мақсат 
жолында жұмыс істей беремін.       

Сол себепті, мен бүгін Қазақстан Республикасы 
Парламентінің қабырғасынан жаңа әлеуметтік 
бастамалар көтеріп, халқыма үндеу жариялағалы 
отырмын.   

Бұл қадам талайдан бері менің көкейімде жүр.
Бірақ, Қазақстан алдымен бойына күш, қазы-

насына қаржы жинап, қуатты елге айналуы керек 
еді. 

Міне, сол күн де туды!
Бұл – біздің қоғамның әлеуметтік бірлігін ны-

ғайту үшін жігерімізді жанып, нақты іске кірісетін 
сәт.  

Біз оны ауқымды әлеуметтік жобалар арқылы 
жүзеге асырамыз.

Мемлекет осындай түбегейлі шараларды қолға 
алады.    

«Қазақстан – біздің ортақ үйіміз» деген идея 
жаңа мағынамен толыға түсуге тиіс.  

Жаңа ұсыныстардың маңыздылығын ескеріп, 
мен әрбір қазақстандықтың әл-ауқатын әрі қарай 
жақсарта түсуге бағытталған жаңа әлеуметтік 
бастамаларымды өздеріңізбен талқылау үшін 
бүгінгі Парламент Палаталары мен Үкіметтің 
бірлескен отырысын шақырттым.

Бірден айтайын: бүгін айтылатын ұсыныстың 
бәрі – есеп-қисабы мұқият жасалған бағдарлама.

Бұл – елдің игілігіне арналған ұтымды, сонымен 
қатар, оптимистік жоба.

Мен өркендеген Қазақстан – ең алдымен 
мемлекеті өзін қорғап,  қолдайтынын, қамқорлық 
жасайтынын сезінетін, тиісінше елін жан жүрегімен 
сүйетін, өздеріне сенімді адамдар деп санаймын.

Сол себепті, біз бүгін жаңа, ауқымды әлеуметтік 
жобаларға жол ашамыз.

Қымбатты достар!
Біз бүгін әлеуметтік жаңғыру жолында жаңа, 

ауқымды қадам жасауға дайынбыз.
Мен Президенттің бес әлеуметтік бастамасын 

ұсынамын.  

Бірінші бастама: «Әрбір отбасына баспана 
алудың жаңа мүмкіндіктерін беру».

Біз соңғы жылдары қазақстандықтардың 
баспана алу мүмкіндіктерін кеңейту үшін көп нәрсе 
жасадық.

2017 жылы 11,2 миллион шаршы метр тұрғын 
үй пайдалануға берілді.

Бұл – рекордтық көрсеткіш.
Дегенмен, оның өзі жеткіліксіз, әлі күнге дейін 

көптеген отбасы баспанасыз жүр.
Бұл – айрықша әлеуметтік маңызы бар мәселе.
Оның шешімін тұрғын үй ипотекасының 

қалың көпшілікке жаппай қолжетімділігін арттыру 
арқылы табуға барлық жағдай жасау керек. 

Жұмыс істейтін әрбір адам несиеге пәтер сатып 
алып, оны отбасылық бюджетінің мүмкіндіктері 
аясында төлей алатындай болуы үшін арзан 
ресурстар ұсынатын тетіктер қажет.  

Сондықтан, мен «7 – 20 – 25» бағдарламасын 
ұсынамын.

Жұмыс істейтін әрбір қазақстандық 
төмендегідей шарттар бойынша теңгемен несие алу 
мүмкіндігіне ие болады.

Несие өсімінің мөлшерлемесі қазіргідей 14-16 
емес, жылына 7 проценттен аспайтын болады.

Қазір банктер бастапқы жарнаға баспана 
құнының 30 процентіне дейін, кейде тіпті 50 
процентін салуды талап етсе, бұл бағдарлама 
бойынша ол 20 проценттен аспауға тиіс. 

Несие алушының ай сайынғы төлемін азайту 
үшін оның мерзімі 10-15 емес, 25 жылға дейін 
болады. 

Ол үшін Ұлттық банктің, екінші деңгейлі 
банктер мен қор нарығының мүмкіндіктерін іске 
қосу керек.

Ұлттық банк кемінде 1 триллион теңге қаржы 
тартатын арнайы компания құрып, ол қаржыны 
банктердің жоғарыда айтылған шарттар бойынша 
беретін жаңа ипотекалық несиелерін сатып алуға 
жұмсауы қажет.

Бағдарламаны жүзеге асыру тұрғын үй 
құрылысына зор серпін береді.

Нәтижесінде миллиондаған қазақстандық үшін 
баспана алудың қолжетімділігі  артады.  

Сонымен қатар, бұл экономиканың, шағын 
және орта бизнестің өрістеуіне жұмыс істейді, жаңа 
жұмыс орындарын ашады. 

Көптеген азаматтардың арманы ақиқатқа 
айналады!

Екінші бастама: «Жалақысы төмен жұмыс-
шылардың еңбекақысын көбейту үшін олардың 
салық жүктемесін азайту». 

Салыстырмалы түрде жалақысы төмен 
қазақстандықтарды қолдау үшін 2019 жылдың 
1 қаңтарынан бастап олардың салық жүктемесін 
10 есеге азайтып, 1 процент қана салық салуды 
ұсынамын.

Ай сайын ең төменгі есептік көрсеткіштің 
25 еселенген көлемінен аз жалақы алатындарға 
салынатын жеке табыс салығын азайту арқылы 
олардың салық жүктемесін жеңілдету керек.

МЕРЕЙ

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады
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ПРЕЗИДЕНТ

КЕШЕ МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ПАРЛАМЕНТІ ПАЛАТАЛАРЫНЫҢ 

БІРЛЕСКЕН ОТЫРЫСЫНА ҚАТЫСТЫ. 
ЕЛБАСЫ БІРЛЕСКЕН ОТЫРЫС 

БАРЫСЫНДА ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН 
«ПРЕЗИДЕНТТІҢ БЕС ӘЛЕУМЕТТІК 

БАСТАМАСЫ» АТТЫ ҮНДЕУІН 
ЖАРИЯЛАДЫ

Онда әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін 
беру, жалақысы төмен жұмысшылардың еңбекақысын көбейту 
үшін олардың салық жүктемесін азайту, жоғары білім алудың 
қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың 
жатақханадағы жағдайын жақсарту, шағын несие көлемін 
көбейту, сондай-ақ елді газбен қамтамасыз ету ісін жалғастыру 
жөніндегі бастамалар қамтылған.

Нұрсұлтан Назарбаев жаңа әлеуметтік бастамалар 
қоғамымыздың әлеуметтік бірлігін нығайтуға және әрбір 
қазақстандықтың әл-ауқатын әрі қарай жақсарта түсуге 
бағытталғанын атап өтті.

– Біз бүгін әлеуметтік жаңғыру жолында жаңа, ауқымды 
қадам жасауға дайынбыз. Бұл – елдің игілігіне арналған 
ұтымды, сонымен қатар, оптимистік жоба. Өркендеген 
Қазақстан – бұл, ең алдымен, мемлекеті өзін қорғап, 
қолдайтынын, қамқорлық жасайтынын сезінетін, тиісінше 
елін жан жүрегімен сүйетін, патриоттық танытатын өздеріне 
сенімді адамдардың мекені деп санаймын, – деді Қазақстан 
Президенті.

ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ «ПРЕЗИДЕНТТІҢ БЕС 
ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМАСЫ» АТТЫ ХАЛЫҚҚА

ЭКОНОМИКАНЫ ӘРТАРАПТАНДЫРУ 
АЙМАҚТЫ АЛҒА БАСТАДЫ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың тө-
ра ға лығымен Қызылорда облысының 2020 жылға 
дейінгі даму стратегиясын жүзеге асыру мәселелері 
талқыланған жиын өтті. Оған стратегия авторла-
ры – Ресей ғылым академиясының академигі Абел 
Аганбегян мен Ресей Президенті жанындағы Ресей 
халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет 
академиясы ғылыми кеңесінің мүшесі Сергей Ка-
ленджян қатысты. 

ДАМУ

–Үлкенді сыйлау, құрметтеу, 
аза мат тың еңбегін бағалау – хал-
қымыздың қанына біткен ұлы қасиет. 
Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген 
ізгілікті ілтипатпен облыстық табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасының басшысы 
Жолдасбаевты құрметті зейнет дема-
лысына шығарып салғалы отырмыз, 
– деген аймақ басшысы бір қатар 
салаларда жетекшілік жасаған 
Нұрлыбек Қалжатайұлының аймақтың 
дамуына қосқан үлесі жайында айтып 
өтті және оған облыстың Құрмет 
грамотасын та быс тап, иығына шапан 
жапты. 

Нұрлыбек Қалжатайұлы 1955 жылы 
5 наурызда Жалағаш ауда нында дүниеге 
келген. Қазақ ССР Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Қызылорда совхоз-
техникумын – зоотехник, Тимирязев 
атындағы Мәскеу ауыл шаруашылығы 
академия сын зоотехник-зооинженер 
маман дығы бойынша тәмамдаған.

Еңбек жолын 1972 жылы Жалағаш 
ауданы «Мәдениет» кеңшарында  
жұмысшы ретінде бастаған ол 1984-
1998 жылдар аралығында аталған 
кеңшарда зоотехник, директор 
қызметтерін атқарды. 1998 жылдан 
бүгінге дейін Жалағаш ауданы әкімінің 
орынбасары, Жалағаш, Жаңақорған 
аудандарының әкімі, облыстық ауыл 

шаруашылығы басқармасының бас-
тығы, облыстық жер қатынастары 
басқармасының бастығы, облыстық 
бақылау және әлеуметтік қорғау 
департаментінің директоры, еңбек 
саласындағы бақылау басқармасының 
басшысы және облыстық табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасының басшысы 
лауазымын атқарды. 

Өз кезегінде Нұрлыбек Жолдасбаев 
еңбегін елеп, құрмет көрсетіп жатқан 
облыс басшылығына, әріптестеріне 
алғысын айтып, жылы лебізін білдірді. 

Айнұр БАТТАЛОВА,
 «Сыр бойы».

ҮЛГІЛІ ЕҢБЕККЕ 
ЛАЙЫҚТЫ ҚҰРМЕТ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төра ғалығымен актив жиыны өтіп, онда аймақ 
басшысы облыстық табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасының басшысы 
Нұрлыбек  Жолдасбаевты зейнет жасына жетуімен 
құттықтады.
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«ЕЛ БІРЛІГІ – ЕЛ ТЕҢДІГІ»

ҮНДЕУІ



«Айлық жалақысы 25 есе
ленген айлық есептік көр
сеткіштің мөлшерінен төмен қыз
меткер үшін табыс салығының 
мөлшері 10 есеге азайтылатын 
болады. Және бұл тәртіп 2019 
жылдың 1 қаңтарынан қол
данысқа енуі керек», – деді 
Президент. 

Биылғы жылға айлық есептік 
көрсеткіштің мөлшері 2405 тең
гені құрайтынын ескерсек, бұл 
талап 60125 теңгеге дейінгі 
мөлшерде жалақы алатындарға 
қатысты болмақ. Мысалы: 
50 мың теңге жалақы алатын 
қызметкердің жалақысынан 

ұсталатын табыс салығы, қазіргі 
кезде, салық салынбайтын та
бы сын және шегерімдерін қо са 
есептегенде, 1672 теңгені құрап 
отыр, келесі жылы ол 167 теңгеге 
тең болады. 

Елбасының бұл бастамасы 
жалақысы төмен азаматтардың 
мүддесін қорғауға бағытталған. 
Ал олардың үлесі барлық жұмыс 
жасап жүргендердің үштен бір 
бөлігін құрап отыр.

Қызылорда облысы бойынша 
статистика департаментінің 
де рек теріне сүйенсек, 2017 
жылдағы бір қызылордалықтың 
орташа жалақысы 110000 теңге 

көлемінде болған. Алайда бұл – 
бізде төменгі мөлшерде жалақы 
алатындар жоқ деген сөз емес.

Қазақстанда халықаралық 
стан дарттар деңгейінен қара
ғанда жеке тұлғалардың та
бы сына салынатын салық 
тө менгі мөлшерлі ставкалар қа
тарына жатады. Табыс салығы 
мемлекеттің салық жүйесінің 
айтарлықтай бөлігін құрайды 
және әлеуметтікэкономикалық 
міндет терді шешуге өзіндік 
ықпалы бар тетік болып 
саналады. Осы орайда, әлемнің 
алдыңғы қатарлы елдерінің 
тәжірибесінде азаматтардың 

табысына салынатын салықтың 
өсу шкаласы ұтымды шешім 
болып саналып келеді.

Елбасы Үкіметке «бұдан 
әрі қарай табыс салығының 
өсу шкаласын ендіру бойынша 
жұмыс жасауды» тапсырды. Бұл 
дегеніңіз, жалақы жоғарылаған 
сайын табыс салығының мөлшері 
көтерілетін болады деген сөз.

Темірлан ҚОЖАНАЗАРОВ,
облыс бойынша

Мемлекеттік кірістер 
департаментінің

басқарма басшысы.
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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ 
«ПРЕЗИДЕНТТІҢ БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМАСЫ» АТТЫ ХАЛЫҚҚА 

ҮНДЕУІ
Ал осылайша салықты азайтудан 

шығатын қаржы олардың жалақысын 
көбейтуге жұмсалуы қажет.

Нәтижесінде, еліміздегі барша жал
дамалы жұмыскерлердің кемінде үштен 
бірінің, бұл 2 миллионнан астам адам, 
жалақысы жұмыс берушіге салмақ салмай
ақ көбейетін болады.   

Әрі қарай Үкімет табыс салығының 
прогрессивті шкаласын енгізу мүмкіндігін 
зерделеуі керек.

Үшінші бастама: «Жоғары білім алудың 
қолжетімділігі мен сапасын арттырып, 
студент жастардың жатақханадағы жағ
дайын жақсарту».

Қазір еліміздің жоғары оқу орын
дарында 530 мыңнан астам жас оқып 
жатыр, олардың 30 процентке жуығы 
мемлекет бөлген грантпен білім алуда.

Жоғары білім алудың қолжетімділігі 
мен сапасын арттыру үшін төмендегідей 
шараларды ұсынамын.   

Қазір жыл сайын бөлінетін 54 мың 
грантқа қосымша 20182019 оқу жылында 
тағы 20 мың грант бөлу керек.

Оның 11 мыңы техникалық маман
дықтар бойынша бакалаврлық білім беруге 
тиесілі болады.

Бұл төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы жаңа экономикада зор 
сұранысқа ие болатын сан мың жаңа 
маманды даярлауға мүмкіндік береді.

Мұнда ең алдымен инженерлер, ақпа
раттық технология, робот техникасы, 
нанотехнология саласының мамандары 
туралы сөз болып отыр.

Бұл да жастарға мемлекет қамқор
лығының айқын көрінісі.

Сонымен бірге, техникалық және ауыл 
шаруашылығы мамандықтары бойын
ша барлық жоғары оқу орындары грант
тарының құнын ұлттық жоғары оқу 
орындарының гранттары деңгейіне дейін 
көтеру керек.

Аталған шаралар орта мектеп түлек
терін жоғары біліммен неғұрлым көбірек 
қамтуға мүмкіндік береді, бұл – жалпы 
әлемдік тренд.

Сонымен бірге, адам ресурстарына 
салынатын үлкен салым.

Біз әлемдік стандарттарға сай білім 
беру жүйесін қалыптастыра отырып, 
студенттердің білім алуына және тұратын 
жеріне жағдай жасауға тиісті назар 
аударуымыз қажет.   

Қазір жоғары оқу орындары мен 
колледждердің студенттерін жатақханамен 
қамтамасыз ету мәселесі өте өзекті.

Бұл міндетті шешу үшін жоғары оқу 
орындары, колледждер мен девелоперлік 
компаниялар мемлекет пен жеке меншіктің 
серіктестігі қағидасымен жатақхана 
салуды бастауы керек.

Мемлекет өз тарапынан Білім және 
ғылым министрлігі арқылы жатақ
хана құрылысына жұмсалған инвес
тициялардың белгілі бір бөлігі біртіндеп 
қайтарылуына кепілдік береді.

2022 жылдың соңына дейін 
студенттерге арнап кемінде 75 мың орын
дық жаңа жатақхана салуды тапсырамын.

Бұл алдағы жылдарда өсе түсетін 
сұранысты ескергеннің өзінде жатақхана 
тапшылығын біржола шешеді.

Төртінші бастама: «Шағын несие 
беруді көбейту».

Өзінөзі еңбекпен қамтыған және 
жұ мыс сыз тұрғындардың арасында 

жап пай кәсіпкерлікті дамыту үшін 
атқарылып жатқан жұмыстардың аясында 
жеңілдетілген шағын несие беру неғұрлым 
тиімді тетік саналады.

2017 жылы жалпы сомасы 32 миллиард 
теңге болатын 7200 шағын несие берілді.

Алайда, «Бастау Бизнес» жобасы 
бойынша білім алған тағы 5 мың адам өз 
ісін бастауға қажетті шағын несиелерді ала 
алмады.

Сондықтан, 2018 жылы қосымша 20 
миллиард теңге бөліп, шағын несиелердің 
жалпы сомасын 62 миллиард теңгеге 
жеткізуді тапсырамын.

Нәтижесінде шағын несие алатын
дардың саны 2017 жылмен салыстырғанда 
2 есеге артып, 14 мың адамға жететін 
болады.

Бұл жұмысты одан кейінгі жылдарда 
да белсенді жалғастыру керек.

Бастама мыңдаған адамға өз ісін ашуға 
мүмкіндік беретіндігімен маңызды.

Бұл, әсіресе, ауылаймақтар үшін, 
ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту үшін 
айрық ша маңызды екенін атап өткім 
келеді.     

Бесінші бастама: «Елді газбен қамта
масыз етуді жалғастыру».

Елімізде газ өндіру Тәуелсіздік 
кезеңінде жылына 8ден 52 миллиард 
текше метрге дейін артты, әрі қарай да өсе 
түседі.  

Қазір еліміздегі тұрғындардың 50 про

центке жуығы газбен қамтамасыз етілген.  
9 облысқа газ тартылған.
Дегенмен, орталық және солтүстік 

өңірлер әлі де газсыз отыр.
Біз «Қараөзек (Қызылорда облысы) 

ЖезқазғанҚарағандыТеміртауАстана» 
бағытында магистральді газ құбырын салу 
жобасын жүзеге асыруымыз керек.

Оған тиісінше қаражат тарту қажет 
болады, соның ішінде халықаралық қаржы 
институттарынан да.

Бұл 2,7 миллион адамды газбен 
қамтамасыз етумен қатар, шағын және 
орта бизнестің жаңа өндірістерін ашуға 
мүмкіндік береді.

Сонымен бірге, экология жақсарады.
Газға көшу тек Астананың өзінде 

зиянды қалдықтардың ауаға таралуын 
6 есеге немесе жылына 35 мың тоннаға 
азайтады.

Бұл жобаны жүзеге асыру әрі қарай 
өзге өңірлерді де газбен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді.  

Президенттің бес бастамасы – осы.
Оларды іске асыру жаңа жұмыс 

орын дарын құруға, сол арқылы ел 
экономикасының әрі қарай дами түсуіне 
жол ашады.

Үкімет пен Ұлттық Банкке баста
маларды іске асырудың егжейтегжейлі 
тетіктерін жасауды тапсырамын.

Парламент депутаттарынан заңна
маға қажет өзгерістерді уақытылы енгізуді 

өтінемін.
Бастамалардың айрықша маңызды 

екенін ескерсек, оларды тиімді жүзеге 
асырудың жолдары кеңінен талқылауды 
қажет етеді.

Халық пен бизнес өкілдерінің ара
сында түсіндіру жұмыстарын жүргізу де 
маңызды.

«Нұр Отан» партиясы халқымыз үшін 
айрықша маңызы бар осы шаралардың 
тиянақты орындалуын бақылауға алады. 

 Құрметті отандастар!
Мемлекеттің жаңа қадамдары бүкіл 

қазақстандықтарға, еліміздің барша 
азаматтарына игі әсер етеді.

Қоғам өз тағдырын Қазақстанмен ты
ғыз байланыстырып, болашағын жоспар
лаудың тың мүмкіндігіне ие  болады.

Бағдарламаны заңдық тұрғыдан бекіту 
қажет деп санаймын.

Оны іске асыру «әлеуметтік мемлекет» 
туралы конституциялық норманы жаңа, 
нақты мазмұнмен байыта түспек.

Заманауи жаһандық ахуалда ұлттық 
бірлік – әлеуметтік бірлік, ал қалыптасқан 
мемлекет –  әлеуметтік мемлекет.

Біз өткенге салауат айтып, келешекке 
көз тіккен елміз.

Біз әлеуметтік мемлекет пен ұлттық 
өркендеудің шынайы, әрі сындарлы 
қазақстандық моделін міндетті түрде бірге  
жасайтынымызға сенімдімін.

Ардақты ағайын! 

Бүгінгі бастамалар еліміз тұтас, 
қоғамымыз тұрақты болса ғана табысты 
жүзеге асады.

Ал, ел бірлігі – ең бірінші, қазақтың 
бірлігі.

Жаһандық көштің басында жүретін 
мерейлі ел болу үшін бірлік пен ынтымақ 
алдымен өзімізге,  қазаққа керек. 

Тарихтың өзі дәлелдеген бір ақиқат 
бар  – халқымыз бірлікте болса, күшейген, 
бірлігі қашса, әлсіреген. 

Қасқа жолды Қасым хан жұртын 
жұдырықтай жұмылдыра білгенінің 
арқасында қазіргі қазақ жерінің негізгі 
аумағын біріктірді.

«Ел бірлігі – ел теңдігі» деген – осы!
«Қазақ ордасының Ликургы» – Әз 

Тәуке елін татулыққа ұйыта білгендіктен 
қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған 
заман орнатты.

«Байлық – байлық емес, бірлік – бай
лық» деген сөз сол заманнан қалған қағида.

Ел басына күн туған кезде барша 
қазақ Абылай ханның ақ туының астына 
жиналған соң ғана жерін жаудан тазарта 
алды.

«Біріккен жүз бытыраңқы мыңды 
алады» деп бабаларымыз осыны айтқан. 

Қазақтың осынау 3 ханы – ел 
тарихындағы 3 асқар тау, оларды 
асқақтатқан – ел бірлігі.

Сонымен бірге, алтыбақан алауыз
дықтың кесірінен еліміз аңырап, жеріміз 
қаңырап қалған кездер де аз емес.

Бұл да – тарихтың ащы сабағы.
«Өткенге қарап, ертеңіңді түзе» деген 

өсиет бар, себебі, өткеннің өнегесі – 
бүгінгі күннің баға жетпес байлығы.

Осыны жадында тұтып, тарихтан 
тағылым ала білген халқымыз Тәуелсіздік 
дәуірінде татулық пен бірліктің, тыныш
тық пен тұрақтылықтың арқасында талай 
табыстарға кенелуде.  

Табысымызды еселеп, Тәуелсіз дігімізді 
баянды ете түсу үшін бізге балталаса да  
бұзылмайтын берік  ауызбіршілік керек.

Берекелі бірлігімізді көздің қара
шығындай сақтай алсақ, мерекелі тір
лігімізге төнетін қауіп жоқ.

Ел мен жердің иесі ретінде 
Қазақстандағы жақсы мен жаманның 
бәріне қазақ жауапты.

Осы ұлы жауапкершілікті сезініп, 
барша ұлыстардың ұйытқысы болып, 
өзгеге өнеге көрсете білейік.

Сонда ғана, халқымыздың атын 
иеленген қасиетті Қазақстанымыз көр
кейіп, дами береді.

Еліміздің көңілі жайлы, тұрмысы 
майлы болады. 

Осыны үнемі есте тұтып, тың міндет
терді тындырымды жұмысқа ұластырайық!

Іске сәт!    

Үндеуде Президент «Бұл – біз
дің қоғамның әлеуметтік бірлігін 
нығайту үшін, жігерімізді жанып, 
нақты іске кірісетін сәт. Біз оны 
ауқымды әлеуметтік жобалар ар
қылы жүзеге асырамыз. Мемлекет 
осындай түбегейлі шараларды 
қолға алады. «Қазақстан – біз
дің ортақ үйіміз» деген идея 
жаңа мағынамен толыға түсуге 
тиіс» – деп атап көрсетті. Әр
бір қазақстандықтың әлауқа
тын жақсартуға бағытталған 
Президенттің 5 бастамасының 
маңы зы зор. 

Мемлекет басшысының бесін
ші бастамасында «Елді газбен 
қамтамасыз етуді жалғастыру» 
міндетін қойып отыр. Елбасы 
елімізде газ өндіру тәуелсіздік 
кезеңінде жылына 8ден 52 млрд 
текше метрге дейін артқанын, әрі 
қарай да өсе түсетінін атап өтті. 
«Қазір еліміздегі тұрғындардың 
50 процентке жуығы газбен 
қамтамасыз етілген. 9 облысқа 
газ тартылған. Дегенмен, орталық 
және солтүстік өңірлер әлі де 
газсыз отыр. Біз «Қараөзек 
(Қызылорда облысы)Жезқазған
ҚарағандыТеміртауАстана» 
ба ғы  тында магистральді газ 
құбырын салу жобасын жүзеге 
асыруымыз керек. Оған тиісінше 
қаражат тарту қажет болады, 
соның ішінде халықаралық қаржы 
институттарынан да. Бұл 2,7 млн 

адамды газбен қамтамасыз етумен 
қатар шағын және орта бизнестің 
жаңа өндірістерін ашуға мүмкіндік 
береді» –  деді Президент. 

Астананы газдандыру эколо
гияны жақсартып, зиянды қал
дық тардың ауаға таралуын 6 
есеге азайтады екен. Жобаны 
жүзеге асыру өзге өңірлерді де 
газ дандыруға мүмкіндік береді. 
Сарыарқаға газ келген соң 
Павлодар, Петропавл, Көкшетау 
қалаларына да көгілдір отын 
жеткізу жоспарланбақ. Соны мен 
бірге құрылыстың бірнеше рет 
екшеліп пысықталғаны, сөйтіп 
нақты жобаға айналғаны айтылды. 

Елбасының бастамасымен енді 
Сырдан Сарыарқаға газ құбыры 
тартылмақ. Бұл Қараөзек газ 
тарату станциясынан басталатын 
алып құрылыс  жаңа жұмыс 
орындарын көбейтіп, өндірісімізге 
серпін әке леді. Қазіргі таңда облыс 
халқының 63 пайызы табиғи 
газ тұтынуда. Соңғы жылдары 
Қызылорда қала сын газдандыру 
елеулі артып, 7 аудан орталығының 
4не газ жеткізілді. 

2017 жылы Белкөл кентіне 
табиғи газ жеткізу аяқталды 
және Байқоңыр қаласына газ 
тарту жұмыс тары басталды. 
Биыл Жосалы кентін газдандыру 
жұмыстары бас талады және соңғы 
аудан орталықтары – Жалағаш, 
Тереңөзек кенттеріне құбырлар 

тартылады. Одан кейінгі кезекте 
елді мекендер «көгілдір отын» 
игілігін көрмек. 

Президенттің бес бастамасын 
Сыр бойы халқы зор қуанышпен 
қарсы алды. Бұдан оншақты 
жыл бұрын Елбасының тікелей 
тапсырмасымен Қызыл орда қала
сын газдандыру жұмыс тары бас
талғанын жерлестеріміз жақсы 
біледі. Соның нәтижесінде көгілдір 
отынның игілігін көріп, аймақтың 
экономикалықәлеуметтік жағдайы 
елеулі ілгеріледі. 

Мемлекетіміздің жаңа қадам
дары бүкіл қазақс тандықтарға, 
еліміздің барша азаматтарына игі 
әсер етеді. Елбасы атап өткендей, 
біз әлеуметтік мемлекет пен 
ұлттық өркендеудің шынайы, 
әрі сындарлы қазақстандық 
мо делін міндетті түрде бірге 
жасайтынымызға сенім діміз. Бү
гін гі бастамалардың еліміз тұтас, 
қоғамымыз тұрақты болса ғана 
табысты жүзеге асатыны бар
лығымызға зор жауапкершілік 
жүктейді. 

Медет УСАИН,
облыстық энергетика 

және тұрғын үй- 
коммуналдық 

шаруашылығы 
басқармасының басшысы.

САРЫАРҚА ГАЗЫ 
СЫРДАН БАСТАУ АЛАДЫ

ҮНДЕУГЕ ҮН ҚОСУ

ТӨМЕН ЖАЛАҚЫҒА 
ЖАҢА ЖЕҢІЛДІК

Кеше Мемлекет басшысының халыққа 
арнаған «Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасы» атты үндеуі мен үшін күтпеген 
жаңалық болды әрі үлкен қуаныш сыйлады.

Біріншіден, бұл бастама Ұлыстың ұлы 
күні қарсаңында жасалды, яғни көктем 
мерекесі қазақстандықтар үшін жағымды 
жаңалықтармен басталды. 

Екіншіден, көтерілген 5 мәселе де 
халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға 
арналған. Осынысымен де құнды. 

Кәсіпкерлік саласына қатысты 
Елбасының шағын несие беруді көбейту 
туралы тапсырмасы іспен айналысам деген 
азаматтарға болашағы үшін сенім ұялатады 
деп нық айта аламын. 

Біздің өңіріміз үшін бұл екі есе қуанышты 

жаңалық. Себебі, 2018 жыл Қызылорда 
облысында «Жаппай кәсіпкерлікті қолдау 
жылы» деп жарияланды. «Бастау бизнес» 
жобасы бойынша облыста 1600 адамды оқыту 
көзделуде. Мұнан өзге, «Бизнес кеңесші» 
курсы аясында ең кемі 800 қызылордалық 
біліктілігін жетілдіретін болады. 

Мемлекет басшысы кәсіпкерлікпен 
айналысам деген азаматтар үшін жобасын 
қаржыландыруға бөлінетін қаржының 
артатындығын жеткізді. Бұл – біз үшін 
қуанышты жаңалық.   

Ғалымбек ЖАҚСЫЛЫҚОВ,
облыстық кәсіпкерлер 

палатасының директоры.

КӘСІПКЕРЛЕРГЕ БЕРІЛГЕН ТАМАША 
МҮМКІНДІК

Елбасы кеше Парламент Пала таларының және 
Үкіметтің бір лескен отырысында жаңа әлеуметтік 
бастамалар көтеріп, хал қымызға үндеу жарияла-
ды. Бұл Қазақстан халқының жаңа тарихи кезеңнің 
алдында тұр ғанын айқындайтын, елдің игілігіне 
арналған ұтымды да түбегейлі әлеуметтік жоба 
екенін көрсетті. 

Елбасының бес 
 әлеу меттік бастамасының 
екін  шісі – жалақысы 
төмен азамат тардың 
салықтық жүктемесін 
азайтуға бағытталды.

1-бет



«Өткен күнде белгі жоқ» 
деген осы екен. Отбасымыздың 
ұйыт қысы, асыл жар, аяулы 
анамыз Зарыпқызы Захара елу 
бір жасқа қараған шағында 
дүниеден озған еді. Уақыттан 
жылдам не бар десеңізші?! 
Міне, асыл жанның фәниден 
өткеніне он бес жыл болыпты.

Анамыз Захара 1952 жылы 
дүниеге келген. Ол барынша 
қарапайым, ақкөңіл, мінезге 

бай, дос-бауырға адал бола  білді. Аз ғана ғұмы рында 
анамыз ағайынмен етене араласып, сыйласып, жұрт 
ықыласына бөленген жан еді. Күннің нұрындай 

сәуле шашып, жаныңды рахатқа бөлейтін жылы сөзі, 
аялы алақаны көз алдымыздан кетпек емес. Тәңірдің 
берген өлшеулі уақыты осылай болған соң, амал 
қанша? Бәріне шүкірлік дейміз.

Әкеміз Балабимен өмірге 2 ұл, 3 қыз әкеліп, 
текті тәрбиеңізді бердіңіз, оқыттыңыз. Біз сізді 
сағынамыз, іздейміз, ұмытпаймыз.

Жатқан жеріңіз жайлы, иманыңыз жолдас бол-
сын дей отырып, анамыз Зарыпқызы Захараның 
дүниеден озғанына 15 жыл толуына орай, 2018 
жылдың 9 наурызында сағат 15.00-де орталық 
«Ақмешіт-Сырдария» мешітінде ас берілетінін 
барлық жамағатқа хабарлаймыз. 

Еске алушылар: балалары, немерелері. 
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1. Байқауды ұйымдасты ру
шылар: «Жан дану әлемі» ЖҚ, 
Қазақстан Республика сының Мәде-
ниет және спорт министрлігі, 
Қазақстан Респуб ликасының Тұңғыш 
Президенті-Елбасы қоры. 

2. Байқаудың мақсаты: 8 бен 
12 жас аралы ғындағы музыкалық 
және шығармашылық дарыны бар 
балаларды анықтау және оларға қол-
дау көрсету, олардың шығармашылық 
әлеуетін жүзеге асыруға және бола-
шақта олар дың қабілеттерін дамытуға 
көмектесу. 

3. Байқауға қатысушылар: бай-
қауға қаты  суға 8 бен 12 жас ара лы-
ғын дағы балалар шақы рылады. 

I. ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІ

Іріктеу кезеңінің 1сатысы – 15 
наурыз – 15 сәуір. 

2018 жылы іріктеу кезеңі онлайн 
режімінде өтеді, яғни балалар өз 
өтінімдерін www.notka.kz сайтына 
жолдауы тиіс.

1. www.notka.kz сайтына кіріп, 
сауалнама толтыру керек.

2. Келесі үлгі бойынша бейне-
камераға немесе мобильді телефонға 
түсіре отырып, бейнеөтінімді дайын-
дауы тиіс: 

а) Сәлеметсіз бе! Менің атым 
(тегі, аты).

б) Мен___ жастамын.
в) Орындаушы кез  келген 

тіл де және кез келген   жанрда 
2 немесе 3 ән үзіндісін    аca
pella (фонограммасыз) түрінде  орын-
дай  ды. Бейнетүсірілімнің ұзақтығы 3 
ми  нут тан  ас пауы тиіс!

3. Толтырылған сауалнамаға 
бейне-өтінімді тіркеп, «Жіберуді» 
басу керек.

4. Қатысушы бір ғана өтінім бере 
алады.

5. Кәсіби қазылар алқасы қаты су-
шының вокал дық қабілетін, әртіс тік 
шеберлігін, үйірім паздығын баға-
лайды. 

Іріктеу кезеңінің 2сатысы – 15 
сәуір – 27 сәуір. 

1. Кәсіби қазылар алқасы әр 
облыстан 30 адам нан таңдап, 
бейнеөтінімдерді қайта тың  дай
ды. Қазылар алқасы 30 үміткердің 

ішінен 1 қатысушыдан таңдап, оған  
«Финалист- 2018» атағын береді. 

2. Финалисттер тізімі 2018 
жылғы  27 сәуір де байқаудың www.
notka.kz ресми сайтына орналас ты-
рылады. 

II. «Астана. 
ЖҰЛДЫЗДАР ҮЙІ1»

1. 2018 ж. финалисттер 1 мау
сым мен 10 маусым аралығында 
Астана қаласына фото-және бейне 
түсірілімге және Астана қаласының 
20 жылдығына арналған «Бала 
 дауысы Астана жүрегінде» ашылу 
концертіне қонақ ретінде қатысуға 
келеді.  

III. «Алматы. 
ЖҰЛДЫЗДАР ҮЙІ2»

1. Финалисттер – 2018 жылғы 09 
қазан мен 01 желтоқсан аралығында 
Алматы қаласына  27 қазанда, 3, 10, 
17, 24 қарашада, 1 желтоқсанда ресми 
телеарнаның эфирінде көрсетілетін 
сенбілік 6  байқау бағдарламасының 
түсіріліміне қатысуға келеді.  

2. Телекөрермендер интернет- 
дауыс беруге қатысып, «Халық 
махаб баты» жүлдегерінің иегерін 
анық тайды. 

3. Байқаудың 6 бағдарламасының 
әрқайсысы аяқталғаннан кейін кәсіби 
қазылар алқасы әрбір финалисттің 
көрсеткен өнерін бағалайды. 

IV. «Астана. 
СУПЕРФИНАЛ».

1. Финалисттер – 2018 жылғы 3 
желтоқсан мен 9 желтоқсан аралы-
ғында супер-финалдың телевизиялық 
түсіріліміне қатысуға Астана қала
сына келеді, ол ресми арнаның тіке-
лей эфирінде 8 желтоқсанда көрсе-
тіледі. 

2. Кәсіби қазылар алқасы 
сенбілік 6 байқау бағдарламасында 
жинаған ұпайлар жиынтығы бойын-
ша Байқаудың лауреаттары мен Гран-
при иегерлерін анықтайды. Финалда 
өнер көрсеткені бағаланбайды. 

3. Гран-при иегеріне білім беру 
Гранты және Диснейлендке жолдама 
табысталады.

Ұлттық «Бала дауысы2018» балалар ән 
байқауының 3маусымын өткізу туралы

 ЕРЕЖЕ (үзінділер)

Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе және Маңғыстау 
облыстарының өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығы, 
көлік және байланыс кәсіпорындарының басшылары мен 

қызметкерлеріне 
ЕСКЕРТУ

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

 
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

Магистральдық құбырдың күзет аймағында:
1) өткелдерді, қара жолдарды және магистральдық құбыр трассасы 

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

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

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

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

тұрақтарын ұйымдастыруға;
6) мелиоративтік жер жұмыстарын жүргізуге, суару және құрғату 

жүйелерін салуға;
7) магистральдық құбырдың меншік иесінің келісімінсіз тау-кен, 

құрылыс салу, монтаждау және жару жұмыстарын жүргізуге, жерді 
тегістеуге;

8) ұңғымалар, тікқазбалар орнатуға және топырақ сынамаларын 
(топырақ үлгілерінен басқа) алуға байланысты геологиялық түсіру, іздеу, 
геодезиялық және басқа да іздестіру жұмыстарын жүргізуге;

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

10) трассабойлық жолдарды магистральдық газ құбырының объекті-
лерін пайдалану бойынша негізгі қызметке қатысы жоқ мақсатта пайда-
лануға тыйым салынады.

Жоғарыда баяндалғандарға қатысты барлық сұрақ, шағым және 
ұсыныс жөнінде келесі мекенжайға хабарласуыңызға болады: 
«БейнеуШымкент газ құбыры» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
050000, Алматы қаласы, Желтоқсан ксі, 96/98, тел. +7 (727) 33066
44,  факс: +7 (727) 3306645, info@bsgp.kz.

Конкурсқа қойылатын балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелерінің тізбесі

№ Су айдындарының 
атауы

Ауданы
(га)

Бекітіп беру 
мерзімі

Балық шаруашылығын 
жүргізу мақсаты

Жыл сайынғы 
балықтандыру 
көлемі (дана)

1 Кетебай-Масақ 15 он жыл кәсіпшілік 2625
2 Әбдіраш 15 он жыл кәсіпшілік 2625
3 Үңгірлі 30 он жыл кәсіпшілік 5250
4 Қоңыраулы-Көлдей 50 он жыл кәсіпшілік 8750
5 Жетікөл 35 он жыл кәсіпшілік 6125
6 Тасқын 16 он жыл кәсіпшілік 3500
7 Иіркөл 15 он жыл кәсіпшілік 2625

Қармақшы ауданының әкімдігі Қазақстан 
Респуб ликасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 19 наурыз дағы №18-04/245 бұйрығы-
мен бекітілген «Аңшылық алқап тар мен балық 
шаруашылығы су айдын дарын және (немесе) 
учас келерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу» 
Қағи да ларына сәйкес резервте тұрған балық 
шаруашылығы маңызы бар су айдындарын бекітіп 

беруге конкурс жариялайды.
Конкурстың өткізілетін уақыты мен орны:
Конкурс 2018 жылдың  «28»  наурыз  күні сағат 

11.00-де өткізіледі.
Өтетін орны: Жосалы кенті, Қорқыт ата көшесі 

№1 үй, «Қармақшы аудандық ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі, байланыс теле-
фондары – 8 724 (37) 21244, 21065.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Конкурстық құжаттар топтамасын Жосалы 
кенті, Қорқыт ата көшесі №1 үй, «Қармақшы 
аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі»  мемлекеттік 
мекемесінен алуға болады.

Сонымен қатар, конкурстың тәртібі Қызылорда 
облысы ның табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасының ғаламтор-
ресурсында (www.//tabigat.  ekyzylorda.gov.kz) 
жарияланады.

Конкурстық өтінімдерді қабылдау мерзімі – 
2018 жылдың  «27» наурызы сағат 18.00-ге дейін.

Өтінім тігілген күйінде, нөмірленген беттерімен 
беріледі және соңғы беті қол қою арқылы және 
мөрмен куәландырылады (егер болса).

Жеке немесе заңды тұлғалар әрбір мәлімделетін 

балық шаруашылығы су айдынына және (немесе) 
учаскесіне жеке конкурстық өтінім дайындап, оны 
хабарландыруда көрсетіл ген мекенжай бойынша 
ұсынады.

Конкурстық құжаттар қатысушының 
толық атауы мен мекен-жайы, конкурсты 
ұйымдастырушының мекен-жайы және «Балық 
шаруашылығы су айдындарын және (немесе) 
учаскелерін бекітіп беру жөніндегі конкурс» 
деген сөздер көрсетілген мөр басылған конвертте 
ұсынады.

Конкурстық өтінім тіркелген сәттен бастап 
өтінім берген тұлға конкурсқа қатысушы болады.    

Конкурстық комиссия.

Қызылорда облысы ветеринария басқармасының 
жеке және заңды тұлғалардың 

өкілдерін қабылдау кестесі

Атыжөні Лауазымы Күні мен 
уақыты 

Телефоны 

Апетов Ерсұлтан 
Амантайұлы 

Қызылорда облысы 
ветеринария басқармасының 

басшысы 

Бейсенбі 
16.00-18.00

60-53-46

Ахмет Берлібек 
Әнуарбекұлы  

Қызылорда облысы 
ветеринария басқармасы 

басшысының орынбасары 

Жұма
16.00-18.00

60-54-95

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызметі және Сыбайлас 

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

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мем ле-
кет тік университетінің ректораты мен ұжымы 
университеттің ауылшарушылық ғы лым дары-
ның докторы, профессор Әсет Мырзаханұлы 
Тоқтамысовқа және бас меха нигі Ермекбай 
Мырзаханұлы Тоқта мысовқа аналары 

Рыскүл Әбдірахманқызының 
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақ-
тасып, көңіл айтады. 

* * *
Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруа шы-

лығы ғылыми-зерттеу институтының ұжымы 
институт директорының ғылыми жұ мыс тары 
жөніндегі орынбасары, ауыл   шаруашылық  ғылым-
дарының  док   торы, профессор Тоқтамысов Әсет 
 Мырза  хан ұлына анасы 

Рыскүл Әбдірахманқызының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ-
тасып, көңіл айтады.

ӘРДАЙЫМ ЖАДЫМЫЗДАСЫЗ, ЖАН АНА

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Қазсушар» РМК «Арал» салынып жатқан кәсіпорындардың бірлескен дирекциясы филиалы.
Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, А.Құнанбаев көшесі 1Н ғимараты.
Реттеліп көрсетілетін қызметтің түрі: суды магистральдық құбырлар мен таратушы желілер 

арқылы беру қызметі.
«Табиғи  монополиялар  және  реттелетін  нарықтар  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Заңының 

7-бабы 7-3 тармақшасына сәйкес «Қазсушар» РМК «Арал»   СЖКБД   филиалы  2017 жылдың қоры-
тындысы бойынша тұтынушылар  алдында есепті тыңдауды 2018  жылдың  сәуір  айында төмен дегі 
кестеге сәйкес өткізетіндігін хабарлайды. 

№ Өндірістік бөлімшенің атауы Өтетін мерзімі Өтетін орны

1 Арал-Сарыбұлақ топтық су құбыры өндірістік 
бөлімшесі

2 сәуір күні 
сағат 10.00-де Арал қаласы,Чехов көшесі, №2

2
Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырын 
пайдаланушы Қазалы өндірістік бөлімшесі 3 сәуір күні 

сағат 10.00-де 
 Қазалы  ауданы,  Әйтеке би 
кенті,  Р.Бағланова көшесі, 
№215 бҚазалы ауданы оқшау сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланушы өндірістік бөлімшесі

3
Октябрь топтық су құбыры өндірістік 
бөлімшесі 4 сәуір күні 

сағат 10.00-де 

Қармақшы ауданы, Жосалы 
кенті, Қорқыт ата көшесі, 
№1 (кент әкімі аппаратының 
мәжіліс залы)

Қармақшы ауданы оқшау сумен жабдықтау 
жүйелерін пайдаланушы өндірістік бөлімшесі

4

Жиделі топтық су құбыры өндірістік бөлімшесі 5 сәуір күні 
сағат 10.00-де 

Шиелі кенті, А.Байтұрсынов 
көшесі, №13Шиелі ауданы оқшау сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланушы өндірістік бөлімшесі
Жиделі топтық су құбырын пайдаланушы 
Жанақорған өндірістік бөлімшесі 5 сәуір күні 

сағат 15.00-де 

Жаңақорған ауданы, А.Иманов 
көшесі. №112 а («Ордакент» 
ардагерлер және жастар 
ресурстық орталығы) 

Жаңақорған ауданы оқшау сумен жабдықтау 
жүйелерін пайдаланушы өндірістік бөлімшесі

5 Сырдария ауданы оқшау сумен жабдықтау 
жүйелерін пайдаланушы өндірістік бөлімшесі

6 сәуір күні 
сағат 10.00-де

Сырдария ауданы, Тереңөзек 
кенті, Қонаев көшесі, №29

6 Жалағаш ауданы оқшау сумен жабдықтау 
жүйелерін пайдаланушы өндірістік бөлімшесі

6 сәуір күні 
сағат 15.00-де

Жалағаш кенті, Мырзалиев 
көшесі, №22 (Жалағаш 
аудандық электр торабы 
мекемесінің мәжіліс залы)

7 Қызылорда қаласы оқшау сумен жабдықтау 
жүйелерін пайдаланушы өндірістік бөлімшесі

9 сәуір күні 
сағат 10.00-де

Қызылорда қаласы, Тасбөгет 
кенті, А.Құнанбаев көшесі, 
№1Н ғимараты

Үстіміздегі жылдың 25 наурызындағы 
жергілікті  мәслихаттардың шығып қалған 
депутаттарының орнына өткізілетін сайлауға 
байланысты төмендегідей мәлімет беріледі.

Облыстың Арал, Сырдария, Шиелі ау-
дан дық және Қызылорда қалалық мәсли хат-
тарының депутаттығына кандидаттар ұсыну 
мен тіркеу мерзімі аяқталып, 4 депутаттық  
мандатқа 14 кандидат ұсынылған болса, оның 
12-сі тіркеуден өтіп, 2-і тіркеуге дейін өзде-
рінің кандидатураларын кері қайтарып алды.

Тіркелген кандидаттардың ішінде 8-і өзін-

өзі, ал төртеуін «Нұр Отан» саяси партиясы 
ұсынған.

Үстіміздегі жылдың 1-наурызынан бастап 
кандидаттар сайлауалды үгіт жұмыстарына 
кірісе алады, ол 23 наурызда сағат 24.00-ге 
дейін жүргізіледі.

Депутаттыққа кандидаттар жайлы толық 
мағлұматтар тиісті аумақтық сайлау комис-
сиялары тарапынан Арал, Сырдария, Шиелі 
аудандық және Қызылорда қалалық газет-
терінде жарияланатын болады.

Облыстық сайлау комиссиясы.

САЙЛАУШЫЛАР НАЗАРЫНА

«Транс Азия Констракшн» ЖШС 2018 жылдың 6 сәуірінде жер гілікті 
уақытпен сағат 15.00-де серіктестік мүшелерінің кезекті жиналысы 
Қызылорда қаласы, Е.Көшербаев көшесі, 94 үйде өтетінін хабарлайды.

Күн тәртібінде:
1. Серіктестіктің 2017 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі жөнін дегі 

есеп беруі;
2. Ревизиялық комиссиясының есеп беруі;
3. «Сбербанк России» АҚ еншілес банкімен мәміле жасау және 

«Сбербанк России» АҚ еншілес банкін кепіл мүлігімен қамтамасыз ету;
4. Әртүрлі.

ХАБАРЛАНДЫРУ

ХАБАРЛАМАЛАР

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен 
бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жоба-
лау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ «Оңтүстік-Батыс 
Қарабұлақ кенішіндегі СП-3, №№36, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68 ұңғымаларға кірме 
автожолдар тарту» және «Қарабұлақ кенішіндегі №53, 54 ұңғымаларға кірме жолдар 
тарту» жұмыс жобалары бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар 
мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазбек би к., 13 ме-
кенжайында және Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com электронды поштасы 
арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 299211.

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен 
бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау 
құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің 
қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» компаниясының филиалы «Оңтүстік-Шығыс 
Досжан кен орнындағы №№53, 54, 55 ұңғымаларға кірме автожолдар тарту» және 
«Оңтүстік Досжан кен орнындағы №№3, 62, 64, 65, 66 ұңғымаларға кірме автожол-
дар және осьтік жол тарту» жұмыс жобалары бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін 
жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазбек би к., 13 ме-
кенжайында және Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com электронды поштасы 
арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 299211.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Альмурзаев Замир Сейловичтің атына 18.01.2013 жылы Қызылорда облыстық ІІД 

берілген KZ 04817 қызметтік куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Стратегияны жүзеге асырудың ара лық нәти-
желері екі жыл сайын қоры тындыланып отырады. 
Жиында облыс әкімі аймақтың даму қарқынына 
дәлел боларлық бар лық макро экономикалық 
көрсеткіш  бойынша оң динамика байқалғанын 
атап өтті. 2017 жылы бір ғана көрсеткіш – 
өнеркәсіптік өндіріс көлемі бойынша оң векторға 
қол жеткізу мүмкін болған жоқ. Себебі соңғы 5 
жылда мұнай өндірісінің көлемі 2 есе кеміді. 

– 2013 жылы даму стратегиясын қа был-
даған кезде біз экономиканы ин дус трия ландыру 
арқылы әртарап тан дыру мін детін басты орынға 
қойдық. Соңғы 5 жыл ішінде аймақта 50-ден 
астам өнеркәсіп нысаны іске қосылса, оның 16-
сы – ірі және орта кәсіпорындар. Нәтижесінде, 
өңдеуші секторда осы ке зең ішінде өндірілген 
өнім көлемі 65 процентке артса, шикізаттық емес 
сек тордың экспорт көлемі тек соңғы жылдың 
өзінде 60 процентке өсті, – деді аймақ басшысы.

Бірлескен жұмыс тобының отыры сында об-
лыс әкімінің орынбасарлары таяу болашаққа 
бағдар болған құжаттың орындалу қарқыны, 
жетістіктер мен проблемалар туралы айтып 
берді. 2018 жыл аймақта «Жаппай кәсіпкерлікті 
қол дау жылы»  болып жарияланғаны белгілі. Бұл 
шағын және орта кәсіпкерліктегі қызылорда-
лық  тардың үлесін арттыруға мүмкіндік береді 
деген сенім бар. Саланы қол дауға бағытталған 

ша ра лар туралы баян даған облыс әкімінің 
 орын  басары Евгений Ким статистиканы алға 
 тарт ты. Мемлекеттік бағдарламалардың тиімді лі-
гі нің нәтижесінде бүгінде облыста кәсіп  керлікке 

бет бұрғандардың үлесі 22-ден 26%-ке өсті. Ал, 
тұрақты жұмыс істеп тұрған шағын және орта 
бизнес субъектілерінің саны өткен жылы 5,2%-ке 
артты. 

– Кәсіпкерлерді толғандыратын не гізгі үш 
мәселе бар. Олар – қаржының қолжетімділігі, 
әкімшілік кедергілердің болмауы, жер телімдерін 
бөлу кезін дегі ашықтық пен жариялылық. Осы-
лардың түйіні ретінде Қызылордада кәсіп кер-
лерге қызмет көрсету орталығы құрылды. Онда 
кәсіпкер өзіне қажетті кез келген мем лекет тік 
қызмет түрін пайдалана алады, – деді облыс 
әкімінің орынбасары Евгений Ким. 

Аймақ басшысы да шағын және орта бизнестің 
дамуы ел экономикасына ерекше серпін беретінін 
жеткізді. 

– Болашағымыз осы салада екеніне көзіміз 
жетті. Оның үстіне, біздің алдымызда 90 мыңға 
жуық өзін өнімсіз жұмыспен қамтығандарды 
рәсімдеу мін деті тұр. Осыған байланысты біз 
2018 жылды «Жаппай кәсіпкерлікті қолдау 
жылы» деп жариялау туралы шешім қабылдадық, 
– деді облыс әкімі.

Одан кейін облыс әкімінің орынбасарлары 
Қуанышбек Ысқақов, Серік Қожаниязов, Руслан 
Рүстемов өздері жетекшілік ететін салалардың 
жетістіктері мен мәсе лелеріне тоқталды. Әсіресе, 
халық ты баспанамен қамту қарқыны көңіл 
қуантады. Соңғы 5 жыл ішінде пайдалануға 
берілген тұрғын үй көлемі 2 есе артты. Егер 
2013 жылы 270 мың шаршы метр тұрғын үй 
пайдалануға берілсе, бүгінде бұл көрсеткіш 600 

мың шаршы метрден асып түсті. Нәтижесінде, 
тек облыс орталығының өзінде соңғы жылдары 
14 жаңа шағын аудан пайда болды.  

Академик Абел Аганбегян экономи каны 
әрта раптандыруда аймақ басшы лығының дұрыс 
шешім қабылда ғанын айтты. Соның арқасында 
Қызылорда облысы шикізатқа тәуелсіз эконо-
микалық аймақ құрды. 

– Соңғы 5 жыл ішінде өте ауқымды жұмыс 
жүргізілді. Біз бірнеше стратегия жасақтауға 
қатыстық. Олардың еш қайсысы сіздердікіндей 
табысты жүзеге асырылған жоқ. Ең маңыздысы, 
сіз дер өндеу өнеркәсібіне басымдық бердіңіздер. 
Қызылорда күн сайын өзгеріп жатыр. Мұны біз 
әр келген сапарымызда байқап жүрміз. Ең ба-
стысы, осымен тоқтап қалмай, басты салаларды 
дамыту бойынша жұмысты жалғастыру керек, – 
деді ғалым.

Жұмыс сапары барысында Абел Аганбегян 
мен Сергей Календжян Қызылорда қаласы мен 
Шиелі ауданындағы бірқатар өндірістік және 
әлеуметтік ны санды аралады. Сырдарияның сол 
жаға лауында салынып жатқан жаңа қаланың 
құрылысы мен кәсіпкерлікті қолдау орта-
лығының жұмысымен танысты.

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы».

Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

ЭКОНОМИКАНЫ ӘРТАРАПТАНДЫРУ 
АЙМАҚТЫ АЛҒА БАСТАДЫ1-

бе
т



«Дабыл-1001» шартты бел гісін қабылдау 
және облыстың басқару органдарына жеткізу-
ден бастау алған оқу-даярлық шаралары Тас-
бөгет кентіндегі су торабында жалғасты. 

Облыстық төтенше жағдайлар депар-
таментінің басшысы Омар  Бержанов құт-
қарушы жасақтар дайындығын барлап, жос-
парлы түрдегі іс-қимылдарды пысық тады. 
Сон дай-ақ, өңірде бірқатар аудан дар да сел 
жүру қаупі бар екенін ескертті.

«Көктем-2018» аясында «Су тасуы кезін-
дегі авариялық-құт қару қызметтерінің су бас-

қан аумақтан тұрғындарды құт қару, көшіру, 
медициналық кө мек көрсету және ТЖ зар-
дап тарын жою» тақырыбында құтқа ру шы лар 
біліктілігін тәжірибе жү зінде көрсетті. Қала 
іргесіндегі Талсуат елді мекенінде ұйымдас-
тырылған бұл жиынға медицина, құқық қорғау, 
өрт сөндіру, жедел іздестіру, жолаушылар-
ды тасымалдау мамандары мен Ұлттық ұлан 
жауынгерлері жұмыл ды рылды. Дайындық 
сценарийі бо йынша Сырдария өзені арнасы-
нан асып, аталған елді мекенді су басады. Осы 
сәтте ТЖД мамандары суға батып бара жатқан 

екі адамды қауіпті аумақтан алып шығады. 
Апат аймағынан 25 адамды №212 орта мектеп-
ке эвакуа циялап, тасқынды тоқтату амалдары 
жүргізіледі. 

Әр жыл сайын өткізілетін «Көктем-2018» 
РКШОЖ табиғат тан болатын төтенше жағдай-
лардың алдын алуды көздейді. Тұрғындардың 
қауіпсіздігі үшін жасалып жатқан оқу-даярлық 
шара лары алдағы күндері де жал ғасатын 
 болады.

Ринат ӘБДІҚАЛЫҚ.

Меншік иесі БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ
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ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЕМЕС, 
БОЛАШАҚТЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАҢЫЗ!

«Джон Дир» жаңа тракторлары 6В сериясы қозғалтқышының 
күші 95,110 және 139 аттың күші бар, керемет бағамен!

Толық ақпарат пен бағасын +77019672787 тел. арқылы немесе аймақтағы «Евразия Групп Қазақстан» ЖШС өкілдерінен біле аласыз.

PREMIUM  КОМПЛЕКТАЦИЯСЫ!

ҚОЛЖЕТІМДІ БАҒА – ТӨМЕН БАҒА БОЛҒАН ЕМЕС!

Егер сіз су тасқыны мен су басу қаупі 
 туралы дабыл алсаңыз, не істеу керек?

Егер сіздің аудан су тасқыны мен су басу-
дан жиі зардап шегетін болса, онда су басу 
аймағының шекараларын, сондай-ақ биік жер-
лерді, өзіңіз тұратын жерге жақын орна ласқан, 
сирек су басатын жерлерді, сондай-ақ сол жер-
лерге баратын төте қысқа жолды біліп және есте 
ұстаңыз.

Қайықтың, су салдарының және жүзу құрал-
дарының дайындауға қолда бар материал дардың 
сақтау орындарын есте сақтаңыз. Эвакуация 
болған жағдайда бірінші кезекте өзіңізбен бірге 
алатын құжаттардың, мүлік пен дәрілердің 
тізімін алдын ала жасаңыз. 

Құндылықтарды, қажетті жылы киімдерді, 
артық тамақтарды, суды, сондай-ақ дәрі-дәр-
мектерді арнайы чемоданға немесе рюкзак 
қап шыққа салып қойыңыз. Қайық пен басқа да 
жүзу құралдарын дайындаңыз. Оларды су айдап 
әкетпес үшін, міндетті түрде байлап қойыңыз.

Су тасқыны мен су басу қаупі туралы да-
был алған кезде:

- суды, газды және электр тоғын өшіріңіз;
- жанып тұрған пешті сөндіріңіз;
- егер уақытыңыз жеткілікті болса, үйдің 

жоғарғы қабатына (шатырға) құнды заттар мен 
мүліктерді, тұщы су қорын және ұзақ мерзімге 
сақтауға келетін консервіленген тағамдарды та-
сып шығарыңыз;

- ауылшаруашылық инвентарьларын қауіпсіз 
орынға апарыңыз;

- өз үйіңізді апат соққысына дайындаңыз;
- бірінші қабаттағы барлық есік пен тере-

зелерді жабыңыз, қажет болғанда және уақыт 

көтерсе, терезелер сынбас үшін оларды тақтай-
мен немесе үйеңкі фанерасымен шегелеп тас-
таңыз;

- өзіңізбен бірге су өткізбейтін пакетте жеке 
құжаттар, ақша, бағалы заттар, медициналық 
қобдиша, мезгілге сай киім мен аяқ киім, жатын 
жаймалары мен дәретханаға қажетті заттарды 
сонымен қатар үш күндік тамақ (киімдер мен 
тамақты чемоданға немесе сөмкеге салған жөн) 
алыңыз; 

- қауіпсіз ауданға көшу үшін белгіленген 
уа қытта эвакуациялық жинақтау пунктіне 
барыңыз.

Кенеттен су басса:
- үрейленбей, сабырлылық танытыңыз;
- тез арада жақын жердегі қауіпсіз, биік жер-

ге шығуға тырысыңыз,
- сумен сонымен қатар қолда бар жүзу құрал-

дарының көмегімен көшуге тырысыңыз; 
- егер бұл мүмкін емес болған жағдайда 

жоғарғы қабатқа немесе үйдің шатырына шы-
ғыңыз;

- су көтерілген жағдайда шатырға, ал су тез 
көтерілген жағдайда үй шатырының қырына 
шығу керек;

- балалар, ауру, әлсіз, жаураған адамдарды 
өзіңізге немесе шатырдың берік бөлігіне, мыса-
лы, пеш құбырына байлаңыз;

- ағаштарға, бағандар мен сенімсіздік туды-
ратын құрылыстарға шығуға болмайды. Олар су 
тасқынымен қозғалып, құлауы мүмкін;

- құтқарушылардың назарын аудару үшін 
үнемі апат дабылын беріп отырыңыз; күндізгі 
уақытта жоғары жерде ақ немесе түсті мата 
іліңіз, ал түнгі уақытта жарық дабылын беріңіз;

- құтқарушылар келгенге дейін жоғарғы 
қабатта және биік жерлерде қалыңыз;

- өз бетіңізбен көшіруді тек зардап шегу-
шіге тез арада медициналық көмек көрсету 
қажет болғанда, тамақтың жоқтығынан, құтқа-
рушылардың келуіне сенімсіздік туғанда немесе 
жай-күй нашарлағанда жүзеге асыруға болады;

- өз бетінше көшіруде жеке қайықтар мен 
катерлерді, бөренелер мен басқа да қолда бар 
құралдарды пайдаланыңыз.

Су қайтқаннан кейін:
- үй қирауы қауіпсіздігінің жоқтығына көз 

жеткізу үшін, үйді мұқият қарап шығу;
- ішкі бөлмелерді жарықтандыру үшін шыр-

пыны немесе шамдарды қолданудан сақ болу 
(жарықтандыру үшін электрлі жарық түсір-
гіштер қолдануға болады); 

- үзілген немесе жалғанбаған электрлі сым-
дардан сақтану;

- есте ұстаңыз, мамандардың электр торабын 
тексергенге дейін электр құралдарын қосуға 
тыйым салынады;

- қираған немесе нұқсан келген су құбыр-
лары, газ және канализация магистральдары 
туралы тез арада коммуналдық қызметтер мен 
ұйымдарға хабар беріңіз; 

- суда қалып қойған азық-түлікті санитарлық-
эпи демиологиялық қызметтің тексеруінсіз та-
маққа қолдануға тыйым салынады;

- су басқан жерлердегі құдықтарды міндетті 
түрде дезинфекциялау қажет.

Облыстық төтенше жағдайлар 
департаменті.

СУ ТАСҚЫНЫ БОЛҒАН КЕЗДЕ 
ӨЗІН ҰСТАУ ЕРЕЖЕСІ

«Hack Day» байқауының жүлдегерлері кәсіпкерлік 
саласының мамандарымен кездесті. Облыстық «Жастар 
ресурстық орталығы» КММ ұйымдастырған шараға 
орталық директорының орынбасары Қанат Ботжанов, 
«Grand Master» бағдарламалау мектебінің директоры 
Алмат Қуанышбаев пен облыстық кәсіпкерлік және 
туризм басқармасының маманы Малика Сұлтанбек 
қатысты. Жиында жас инноваторлардың жобаларын 
қаржыландыру тетігін қарастыру мәселесі, көрсеті
летін мемлекеттік қолдаулар сөз болды.

– Мемлекет тарапынан шағын және орта бизнесті да-
мыту үшін бірқатар бағдарламалар қабылданып, олар-
ды іске асыру үшін қажетті шаралар қолға алынып келеді. 
Соның ішінде «Бизнестің жол картасы – 2020» кәсіпкерлікті 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы көптің қолдауына ие бо-
луда. Бағдарлама аясында бастауыш кәсіпкерлерге конкурс 
нәтижесімен мемлекеттік қайтарымсыз грант қарастырылады. 
Бір шағын кәсіпкерлік субъектісі үшін ең жоғары грант сомасы 
– 3 млн теңге. Конкурсқа қатысу үшін бағдарлама шеңберінде 
қарастырылған кәсіпкерлік негіздерін оқыту курстарынан өту 
қажет. Оқыту курсын Өңірлік кәсіпкерлер палатасы ақысыз 
жүргізеді. Сол жақтан сіздер бизнес-жоспарды тегін жа-
сай аласыздар. Ал құжаттар пакетін жинақтау өткен жылы 
басқарма жанынан құрылған Кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығы арқылы да жүзеге асырылады. Тағы бір айта кететін 
жайт, бағдарламаға қатысушы кәсіпкер 18 жасқа толған және 
оның жобасы экономикалық басым секторлардың тізбесіне 
сай болуы тиіс. Мәселен, «Hack Day» идеялар байқауында 
қамтылған компьютерлік бағдарламалау, ғылыми зерттеу-
лерге байланысты жобалар бағдарлама талабына сай келеді. 
Өткен жылы ұйымдастырылған «Байқоңыр Start-Up» бизнес 
идеялар байқауы да жарқын жобаларға серпін берген болатын. 
Естеріңізде болса, бұл байқауға да 18 бен 29 жас аралығындағы 
жастар қатысты. 100-ден астам өтінім қабылданып,  
жеңімпаздарға қомақты қаржылай сыйлықтар табысталды, – 
деді М.Сұлтанбек.

Басқосуда бағдарламалау мектебінің директоры Алмат 
Қуанышбаев қатысушылардың толғандырған сұрақтарына жа-
уап берді. Әлемнің Google, Amazon сияқты ІТ компанияларын-
да қазақ жігіттері шетелдік үздік мамандармен бір деңгейде 
бағаланатынына тоқталып, қазақ баласы көп ұзамай IT нарықта 
топ жаруы тиістігін айтты. Сонымен қатар «Hack Day»  стартап 
жобалар көрмесінде топ жарған креативті жастарға сәттілік 
тілеп, қолға алған дүниелерінің қолданысқа енетініне сенім 
білдірді. Шара соңында жастар да алдағы уақытта инвестор-
лармен кездесіп, жобаларымызды ұсынсақ деген ниеттерін 
жеткізді.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».

ТЫҢ ИДЕЯҒА 
ҚОЛДАУ

Оның іргетасы 1965 жылы қаланған, 83 
пәтер орналасқан. Бас пана осыдан бес жыл 
бұрын «Тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылығын жаңғырту мен дамыту» бағдар-
ламасы негізінде күрделі жөндеуден өтіпті. 
Жөндеу барысында жертөле толығымен 
құрғатылған. Алайда, шатырдың дұрыс жа-
былмауы салдарынан бүгінгі күні үйдің бір 
жартысы аққан жауыннан ызаланып кеткен.

– Жаңбыр жауған сайын төбемізден су 
кетеді. Үнемі сүртіп, тазалап отырамыз. 

Дым қыл ауа денсаулығымызға кері әсерін 
тигізуде. Шатыры толық жабылып берілсе 
екен, – дейді тұрғын Нұргүл Базарова.

Жатақханаға қатысты мұнан өзге жол, 
жарық,  мәселелері де өзекті болып тұр. Жау-
ынды ауа райында есік алдымен жүру мүмкін 
болмай қалатын көрінеді. 

Ал, «KZ Стройэксперт» ЖШС-ның бас 
маманы Марат Аппазовтың  пайымдауынша, 
үй апаттық жағдайда емес. Дегенмен, жедел 
түрде жөндеу жұмыстарын қажет етеді. 

Айта кету керек, қалада техникалық жағ-
дайы анықталатын 22 жатақхана бар. Бұлар-
дың барлығы дерлік толық тексерістен өтіп, 
комиссияның шешімі бойынша тиісті шара-
лар жүргізілетін болады. Комиссия алдағы он 
күн ішінде жұмыс жасап, нәтижесін 12 нау-
рызда ұсынбақ.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы».

ДАРИЯ ДЕМІ «КӨКТЕМ-2018»

СЕРГЕК

ЖАТАҚХАНАЛАР 
ТОЛЫҚ ТЕКСЕРІСТЕН ӨТПЕК
Өткен аптада облыс әкімінің 

тапсырмасына сәйкес, қаладағы 
жатақханалардың техникалық 

жағдайын анықтайтын 
арнайы комиссия құрылған 

болатын. Кеше осы 
комиссия ұйымдастырған 

баспасөз туры аясында 
БАҚ өкілдері 

Жібек жолы көшесіндегі 
көпқабатты 2 «Б» үйде болды.

Ауа райы күрт 
жылынып сала берді. 
Наурыз туғалы көбесі 

сөгілген қалың мұз сеңге 
айналып, дария бойында 

бақылау жұмыстары 
күшейтілді. Бүгінгі 

таңға жоғарыдан облыс 
аумағына секундына 220 

текше метр су келуде. 
Ал «Қызылорда» су 

торабынан секундына 250 
текше метр су жіберілуде.

Облыстың оңтүстік аудан-
дарында Сырдария өзеніндегі 
мұз еріп, «Қызылорда» су 
торабынан 190 шақырымда 
сең жүру де. Мұз көшкіні 
Шиелі ауданының  Қы зылқия 
елді мекені тұсында келеді. 
Аймақтың солтүстік аудан-
дарында қоз ғалыс байқалма-
ғанымен, ондағы мұздың қа-
лыңдығы 40-60 см құрайды.   

Бүгінгі күні өзен бойындағы 
қауіп ті аймақтар жауапты ме-
кемелерге бекі тіліп, арнайы 
инженерлік тех ни ка лар мен 
қажетті материалдар қауіпті 
су басу учаскелеріне жақын 
жерлерге шоғыр ландырылуда. 
Ықти мал су тас қынына бай-
ланысты төтенше жағ дай лар-
дың алдын алу мақсатында 
«Қаз авиа құтқару» АҚ-ның екі 
тікұшағы дайын дыққа кел  -
тірілген. Дарияда кеп те ліс 
болған жағ дайда мұз жару жұ-
мыс тары на арнайы маман дан-
дырылған мекеме келеді. 

Қазір облыс аумағындағы су 
шаруа шылығы нысандарының 
жағдайы бірқа лыпты және 
барлық қызметтер бойынша 
қатаң бақылауға алынған. 

Ж.ӘБІШОВ. 

ҚОЗҒАЛЫСЫ 
ҚАЛЫПТЫ

СЕҢ
ТҰРҒЫНДАР ҚАУІПСІЗДІГІ 
БӘРІНЕН ЖОҒАРЫ

Күн райы жылынысымен 
коммуналдық қызмет пен 

төтенше жағдай саласының 
мамандары үшін нағыз 

қарбалас басталады. Қытымыр 
қыста қалың қардың 

қаупімен күрескендер енді 
су тасқынына қарсы сақтық 
шараларын күшейтеді. Кеше 
төтенше жағдай мен өзге де 
тиісті мекемелер арасында 

«Көктем2018» республикалық 
командалықштабтық оқу

жаттығуы басталды.

65 келі салмақта белдескен Дәулет Ниязбеков 
жарыс барысында төрт кездесу өткізіп, Солтүстік 
Корей палуанын 7:4, қырғыз бен өзбекті 6:3, 10:0 
ұпаймен, ал, жапон  спортшысын 11:0 есебімен 
жеңіп, мықтылығын тағы бір мәрте мойындатты.  

Көк туды желбіреткен балуан осымен үшінші  
мәрте Азия чемпионы атанып отыр. Ол 2015 
жылы Дохада, 2016 жылы Бангкокта өткен Азия 
чемпионатында алтын медаль  иеленген еді. 

Жаңақорған ауданының тумасы Дәулет – 
еркін күрестен халықаралық дәрежедегі спорт 
шебері, ересектер арасында еліміздің 6 дүркін 
чемпионы, Азия чемпионатының 3 рет қола 
жүлдегері, Әлем чемпионатының қола жүлдегері, 
Лондон Олимпиадасының қатысушысы. 

Қызылорда облысының жоғары спорт шебер-
лігі мектебінде тәлім алатын балуанды ҚР еңбек 
сіңірген жаттықтырушысы Әбутәліп Аманов 
баптап келеді. 

Жансая ҚЫДЫРБАЙ,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың

4-курс студенті.

Қызылорда қаласындағы «Евразия» спорт кешенінде ерлер мен 
әйелдер арасында жекпе-жек сайысынан Қазақ стан Респуб лика-
сының кубогы өтті. Облыста алғашқы мәрте өткізілген сайыс 
Астананың 20 жылдығы және Қызылорда қаласының 200 жылдық 
мерейтойы аясында ұйымдастырылды. Ел кубогына республиканың 
әр өңірінен және Астана, Алматы қалаларынан 200-ге жуық спорт-
шы қатысып, 17 салмақ дәрежесі бойынша үздік тер  анықталды. 
Жалпыкомандалық есепте үшінші орынды Астана қаласының құра-

масы, екінші орынды Қарағанды облысының командасы иеленді. Ал Ал-
маты қаласының командасы кубок жеңімпазы атанды.

Жарыстың бас төрешісі, бүкілқазақстандық жекпе-жек сайысы қауым-
дастығының вице-президенті Ринат Абикешев кубок жеңімпаздары ма-
мыр айында Минск қаласында өтетін Еуропа чемпионатына қаты сатынын 
мәлімдеді. 

Жеңімпаздар мен жүлдегерлер Қазақстан Республикасы Спорт және 
дене шынықтыру істері комитетінің дипломымен, медалімен және кубок-
тарымен марапатталды.

Мадияр МАХАМБЕТ,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың

4-курс студенті.

ДӘУЛЕТТІҢ ДҮРКІН-ДҮРКІН 
ЖЕҢІСТЕРІ 

Бішкек қаласында өткен Азия 
чемпионатында жерлесіміз Дәулет 

Ниязбеков еркін күрестен алтын 
жүлде иеленіп, еліміздің абыройын 

асқақтатты. Бұл – жарыстағы осы 
күрес түрінен еліміздің қоржынына 

түскен алғашқы медаль.

ЕЛ КУБОГЫ 
САРАПҚА САЛЫНДЫ


