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– Біз бабаларымыздың арманын орындап, 
Сары арқаның төрінде астанамызды салдық. Әсем 
қала тұрғызып, оны бүкіл әлемге паш еттік. Астана 
бүкіл халқымыздың мақтанышына айналды. 
Көптеген адам мұнда ауа райы жағдайына қарамай, 
тынымсыз еңбек етті, – деді Қазақстан Президенті.

Елбасы Астананың айрықша мәртебеге ие 
болып отырғанын және оның әлемдік аренадағы 
беделі зор екенін айтты.

– Біз тарихи тұрғыдан қысқа мерзім ішінде 
тиісті инфрақұрылымы бар, миллион адам 
мекендейтін нағыз мегаполис тұрғыза алдық. 
Астана – бүкіл жер шарының назарын өзіне 
аударып, әлемдік деңгейдегі маңызды шаралар 
өткізе алатын дүние жүзіне танымал қала, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Кеңес барысында Астана қаласының әкімі 
Ә.Исекешев қаланың инфрақұрылымын дамыту 
және трансформациялау, сондай-ақ әлеуметтік 
нысандарды салуға қатысты жобалардың іске 
асырылуы жөнінде есеп берді. Атап айтқанда, 
Ә.Исекешев денсаулық сақтау саласына цифрлық 
технологияларды енгізу, тұрғын үй нысандарын 
салу, әлеуметтік жобаларды іске асыру, жаңа энер-

гетикалық модельді енгізу, сондай-ақ қаладағы 
экологиялық ахуалды жақсартуға бағытталған жұ-
мыс тарды жүргізу барысын баяндады.

Мемлекет басшысы есепті тыңдап, тартылған 
инвестиция көлеміне, шағын және орта бизнестің 
өркендеуіне қатысты қол жеткізілген бірқатар эко-
но микалық көрсеткіштерге оң баға берді.

– Астана – еліміздегі ең қарқынды дамып келе 
жатқан қала. Тұрғындарының саны 1 миллионнан 
асты. Халық санының өсуімен қатар тұрғын үй 
құрылысы да жанданып келеді. 20 жыл ішінде 20 
миллион шаршы метр тұрғын үй, 53 жаңа мектеп 
және 26 аурухана пайдалануға берілді, – деді 
Елбасы.

Мемлекет басшысы Астананың елімізді және 
экономикамыздың жекелеген секторларын одан әрі 
өркендету жолындағы маңызды рөліне тоқталды.

– Қала салу жөніндегі шешімді дұрыс қабыл-
дадық. Астана экономиканы әрі қарай дамыту, 
халық санын көбейту, ғылым, техника және 
инновация салаларын ілгерілету ісіне тың серпін 
берді. Елорда құрылысына жұмсалған барлық 
қаражаттың қайтарымы болды, – деді Қазақстан 
Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев барша қазақстан-
дықтарды қол жеткізген жетістіктермен шек-
телмей, «Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағ дайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 
атты Жолдау мен «Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасы» аясындағы жұмыстарды жалғастыруға 
шақырды.

Сонымен бірге, Мемлекет басшысы қала 
әкімшілігінің және уәкілетті мемлекеттік орган-
дардың ерекше назар аударуын талап ететін 
мәселелерге арнайы тоқталды.

Атап айтқанда, Елбасы шағын және орта 
бизнес кәсіпорындарының өкілдері арасында 
жазғы сауда алаңдарын пайдалану ережелеріне 
қатысты ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүр-
гізуді тапсырды.

Нұрсұлтан Назарбаев ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлердің тиімсіз пайдаланылып 
жатқанына, сондай-ақ көтерме және бөлшек 
сауда орындарын ұйымдастыруға қатысты проб-
лемаларды да атап өтті.

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, туристік нысандарды 
тиімді пайдалану, «Сергек» жүйесін қолдану, ескі 
және апатты жағдайдағы тұрғын үйлер мәселесін 
шешу, еліміздегі мегаполистердің стратегиялық 
даму мәселелеріне тоқталды.

– 2050 жылға дейін тұрғындар саны Алматыда 
2,5 миллионға, Астанада 2 миллионға, Шымкентте 
1,5 миллионға жетуі керек. Бұл қалалар  өсіп-

өркендеу мекеніне айналып, оларда әлемдік 
дең гейде қызмет көрсетілетін болады. Басқа 
қалалардың да өздерінің даму бағдарламалары 
болуға тиіс. Үкімет бұл мәселені зерттеуі қажет, – 
деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы саласына уақытылы бақылау 
жасауды қамтамасыз ету қажеттілігін айтып, қалада 
көлік тұрақтарын салу мәселесін қарастыруды 
тапсырды.

Мемлекет басшысы Кемерово қаласында 
болған қайғылы жағдайды еске салып, халықтың 
қоғамдық орындардағы қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мәселесіне назар аударды.

Қазақстан Президенті энергиямен қамтамасыз 
ету саласында «ЭКСПО-2017» көрмесінің озық 
тәжірибелерін пайдалану қажеттігін атап өтіп, 
қаланы газбен қамту жүйесін құру мәселесін 
қарастыруды тапсырды.

Кеңес барысында көлік инфрақұрылымы мен 
жеңіл рельсті көлік желісінің құрылысын дамыту, 
демалыс орындары мен білім беру нысандарын 
салу, қаланың экологиялық проблемаларын шешу 
және қалдықтарды қайта өңдеу мәселелері де 
талқыланды.

Жиын соңында Нұрсұлтан Назарбаев электр 
қуатымен жүретін экспериментті «IVECO Heuliz» 
маркалы жаңа автобусты көрді.

АСТАНА – АЛАШТЫҢ АЙБАРЫ
ПРЕЗИДЕНТ

 Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев елорданы одан әрі дамыту мәселелері 
жөнінде кеңес өткізді. Жиында Мемлекет басшысы Астананың құрылысы мен 
қалыптасу тарихының кезеңдеріне тоқталып, осы үдеріске қатысқандардың 
барлығы да бұған зор үлес қосқанын ерекше атап өтті.

– Серіктестік қаланың күн делікті қоқысын арнаулы қо қыс алаңына 
шығару, қала да ғы негізгі және тармақ көше лер мен тұрғынжайлар 
маңы ның күнделікті тазалығы, абаттандырылуы, аулалардағы, көше 
бойындағы ағаштарды бұтап, қырқу, бейберекет өскен шөптер мен 
қурайдан арылту секілді бірқатар жұмыстарды атқарады. Техникалық 
база толығымен арнайы тазарту көліктерімен жабдықталған. Соның 
ішінде қыста қар тазалауға арналған щетка тракторлар мен КамАЗдар, 
чистиктер, грейдерлер, қала көшелеріне су себетін, қоқыс тиегіш көліктер 
бар. Қоқыс тазалайтын көліктердің көпшілігі көрші Ресейден әкелінген. 

АЙНАДАЙ БОЛСА 
АЙНАЛАҢ...

Қала келбеті тек қана сән-сәулеті келіскен ғимараттармен, 
жасыл желекті саябақпен өлшенбейді. Күн сайын көркейіп келе 
жатқан Қызылорданың ажары оның тазалығына тікелей байла-
нысты. Бұл мақсатта атқарылып жатқан жұмыс сан алуан. Қалада 
көктем шығысымен тазалықты ретке келтіру ісі ширай түсіп, 
серпінді сенбіліктер жүргізілуде. Ал, қысы-жазы тыным таппай 
қолына сыпырғы, күрек ұстайтын тазалықшылар жайлы әңгіме 
бөлек. Себебі, санитарлық қызметпен айналысатын «Қызылорда 
тазалығы» ЖШС жұмысшылары шақырайған күннің, шытынаған 
аяздың, сіркіреген жауынның астында да жұмысын тоқтатқан 
емес. 

Алғашқы нысан Көкшоқы ауылдық округіндегі жылыжай болды. 
Аумағы 35 сотық болатын жылыжай құрылысы осыдан он жыл бұрын 
қаланған. Мұнда жылына 20 тонна қияр, 10 тонна қызанақ алынады. 
Өткен жылдың қазан айында тамшылатып суару әдісі бойынша 18 
сотық жерге сарымсақ егілген. Өнімді жинау  сәуір айының соңына 
жоспарланып отыр. Бүгінде жылыжайда 4 азамат тұрақты жұмыспен 
қамтылса, маусым уақытында олардың қатары 8 адамға толысады. 
Бұл туралы халық қалаулыларына кәсіп иесі Ербол Жеңсікбаев 
баяндап берді.

Мұнан кейін депутаттар “Мөлдір и К” толық серіктестігінің 
құс фермасы жұмысымен танысты. Жергілікті халықты жұмыспен 
қамтып отырған ферма 2016 жылы іске қосылған. Жалпы құны 165 
млн теңгені құрайды. Қазіргі таңда тәулігіне 20 мың дана жұмыртқа 
өндіреді.

– Біз құс шаруашылығын қолға алу арқылы облыс көлемінде 
жұмыртқа бағасының   төмендеуіне өз үлесімізді қосудамыз. Алдағы 
уақытта ет бағытындағы құс өсіруді жолға қойып, жылына 65 
тонна құс етін өндіру жоспарда бар, – деген серіктестік басшысы 
Насырбек Мырзабеков халық қалаулыларына шағын кәсібін одан әрі 
дөңгелентуге мемлекеттен субсидия берілсе деген тілегін жеткізді.

Өңіріміз үшін маңызы зор нысандардың жұмысымен танысқан 
депутаттар атқарылып жатқан жұмыстарға оң баға берді.

– Осы аймаққа келгелі барлық саланың жұмысымен танысып 
келеміз. Қай жағынан алсақ та, Сыр өңірінің даму қарқыны басым. 
Бүгінгі  Шиелі ауданының тыныс-тіршілігі осының бір дәлелі. 
Кәсіпкерлердің ауылдың өркендеуіне үлес қосуы мені қуантты. Екі 
кәсіпкер де табиғи таза өнім ұсынып отыр. Бұдан өзгелер үлгі алуы 
керек, – дейді Дархан Мыңбай.

Жалпы жұмыс сапары барысында халық қалаулылары кәсіпкерлер 
тарапынан түскен сұрақтарға жауап беріп, ұсыныстарын тыңдады. 

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
“Сыр бойы”.
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БІР КҮННІҢ ІСІ – 
МЫҢ КҮННІҢ 
ИГІЛІГІ

КӘСІПКЕРЛІКТІ 
ДАМЫТУ  
КӨП МӘСЕЛЕНІҢ 
ТҮЙІНІН ШЕШЕДІ
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ҚАЛАМ 
ҚАНАТЫНДАҒЫ

ҚҰДІРЕТ
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Бейсенбі күні ҚР Парламенті Мәжілісінің депутатта-
ры Дархан Мыңбай, Абзал Ералиев, Балайым Кесебаева, 
Наталья Жұмаділдаева, Фахриддин Қаратаев, Амангелді 
Дәуренбаев жұмыс сапарымен Шиелі ауданында болып, 
бірқатар нысандарды аралады.

ӨҢІР ДАМУЫНА 
          ОҢ БАҒА БЕРДІ

САПАР



– Осы күні елімізде кәсіпкерлікті дамыту негізгі міндеттердің 
біріне айналды. Мемлекет қолдауының кемі жоқ. Мұрат 
Нәлхожаұлы, бұл «қазақ жалқау» деген тіркесті қаншалықты 
сетінете алды деп ойлайсыз.

– Бұл тіркес Абайдың заманынан, тіпті одан әріден келе жатыр. 
«Кедейлік үш ағайынды болады, – дейді Мәшһүр Жүсіп. – Үлкені 
– кежірлік, ортаншысы – еріншектік, кенжесі – ұйқы». Осы үшеуін 
жеңе алған адам кедейліктен құтылады. Қазақтың санасында соңғы 
жылдары сілкініс пайда болғандай көрінеді маған. Бизнеспен 
айналысатындар көбейді. Оның сыртында қызығатындар, бірақ 
бастауға батылы жетпей жүргендер әлі бар. 

2017-2021 жылдарға арналған «Нәтижелі жұмыспен қамту және 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы оң өзгерістерге себепші 
болып үлгерді. Мемлекет қолдауының арқасында халықтың болашаққа 
сенімі күшейді. Екі қолға бір күрек таппай жүрген, бірақ кәсіппен 
айналысуға ынталы азаматтар үшін зор мүмкіндік бұл. Бағдарлама 
аясында біз көптеген жоба әзірледік. Ендігі жерде соларды кезеңімен, 
кезегімен жүзеге асыру міндеті тұр. 

Мал бордақылау алаңы, тігін цехы, тұрмыстық қызмет көрсету 
кешені сияқты бағыттар қаржыландырудан кенде емес. Енді бұл 
бағыттағы кәсіпкерлер кәсіп аясын кеңейтуге күш салады. Аяққа 
тұрғаннан кейін коммерциялық банк жүйесіне қатысып, қомақты 
несие алу мүмкіндігіне ие болады. Қазіргі кезде жеңілдікпен 7 жылға 
6 процентпен 18 миллион теңгеге дейін несие беріледі. Мұның өз 
қиыншылығы бар. Ең басты шарт кепілдікке қоятын мүлкің болуы 
керек. Мұндай шарт болмаған уақытта  қаншама қаржы қайтарылмай 
қалды. Ал кепілдікті міндеттеу адамның жауапкершілігін көтереді. 

– Нақты қолдау тетігіне айналған бағдарламаның шарапатын 
қазалылықтар қаншалықты сезіне алды?

– Аймақ басшысы 2018 жылды «Жаппай кәсіпкерлікті қолдау 
жылы» деп жариялады. Осыған байланысты барлық қаржы көзінен 
облысқа 32 миллиард теңге бөлінді. Өңірлік кәсіпкерлер палатасы 
мүмкіндікті тиімді пайдаланып, ынталы азаматтарды сүйеп-
сүйемелдеп келеді. 

Бағдарламаның үш бағыты бойынша өткен жылға жоспарланған 
жұмыс толығымен орындалды. 150 адам кәсіптік оқуға, 400 адам 
қысқа мерзімді қайта даярлау курсына жіберілді. Жұмыссыз және 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған 65 адамға несие беріліп, 200-ден астам 
адам кәсіпкерлік негіздерін меңгерді. Әлеуметтік жұмыс орындарына 
жіберілген 50 адамның жалақысын субсидиялауға 15 миллион бөлінді. 
20 жұмыс берушімен келісім негізінде 100 шақты адам әлеуметтік 
жұмысқа жолдама алды. 450-ден астам адам ақылы қоғамдық 
жұмысқа тартылды. Жастар тәжірибесі аясында 20-ға жуық жас өз 
мамандықтары бойынша жұмысқа орналасты. 

12 жоба субсидияланып, 5 кәсіпкерге 6 миллион теңге 
қайтарымсыз несие берілді. 100 жоба қаржыландырылып, шағын 
және орта кәсіпкерліктің белсенділігі артты. 620 адам кәсіпкерлер 
қатарын толықтырды. Бүгінде 4 мыңнан астам кәсіпкерлік нысанында 
9 мыңға жуық адам жұмыс істеп жүр. Бағдарлама шеңберінде биыл да 
жұмыс жалғасады. 

– Осы көрсеткіштегі ауылдардың үлесі қандай?
– Әлгінде айтқанымдай, бізде 4 мыңнан астам кәсіпкер тіркелсе, 

соның тек 22 проценті кәсібін ауылдық жерлерде дөңгелентіп отыр. 
Неге? Өйткені қарапайым ауыл тұрғыны мемлекет ұсынып отырған 
мүмкіндік туралы, оны қалай пайдалану керектігін біле бермейді. 
Білген күннің өзінде қорқасоқтайды. Кәсіп бастауға ниет білдірген 
адамды ауыл әкімі өзі жетектеп жүруі тиіс. Тиісті сала мамандары мен 
қаржы институттарына жолықтырып, жөн сілтеп, жол көрсетуі керек. 
Әйтпесе, сонша жерден барғанда тиісті мекемеге кіре алмай қайтса, 
біріншіден, уақыт жоғалтады, екіншіден, тауы шағылады. Бизнеске 
апаратын жолдың бастапқы сатысында сүйеу болмаса, іс өнбейді. 

Бағдарлама бойынша былтыр дайындаған жобаларымыздың 
орындалуы ойдағыдай болған жоқ. Өйткені біз әдеттегідей кеш 
қимылдадық. Бағдарламаны өзіміз түсінеміз деп жүргенде біраз уақыт 
жоғалттық. Ал халыққа жеткізудің қиындығы тіпті бөлек. Ауылдық 
жерлерде кәсіпкерлікті дамыту міндетін біз бірінші кезекке қойып 
отырмыз. Қайсысында кәсіпкерліктің қандай түріне қажеттілік бары 
анықталып, сол бағытта жобалар дайындалды. Қанша ақша керектігі 
есептеліп, арнайы жол картасы қабылданды. 

– Ауылда немен айналысқан тиімді сонда?
– Мал бағу, егін егуге қазақ жаратылысынан жақын ғой. 

Сондықтан біз үшін ауыл шаруашылығы жерін тиімді мақсатта 
пайдалану маңызды. Бүгінде бұл санаттағы жер көлемінің 30 проценті 
ғана игеріліп келеді. Толықтай игеруге мүмкіндік жеткілікті. Ол үшін, 
ең алдымен, бос тұрған жер телімдеріне су апару керек. Біз қарап 
отырғанымыз жоқ. Өткен жылы облыстық бюджет қаржысы есебінен 
89 канал, 463 арық, 471 су тастау жүйесінің құжатын реттедік. 

Қазіргі күні каналдарды ауданнан республиканың меншігіне 
өткізіп жатырмыз. Содан кейін оларды біртіндеп тазалаймыз. 
Каналдар тазаланғасын ауыл шаруашылығы жері толығымен 
айналымға қосылады. Кіндігі ауылға байланған ағайын сол кезде 
егін егіп, еңсесін тіктеген болар еді. Қазалылықтар тұтынатын 
картоп, пияз, қырыққабаттың 90 проценті сырттан тасымалданады. 
Ал жоңышқа Жаңақорған мен Қармақшы аудандарынан әкелініп 
жүр. Соны алыстан арбаламай, өзіміз ексек те болады. Атакәсіппен 
айналысуға тұрғындарда ынта болса, құба-құп. 

– Халықты жұмыспен қамту қаншалықты мүмкін болып 
отыр?

– Жасыратын несі бар, халықты жұмыспен қамту мәселесі 
облыста ғана емес, республика бойынша да әлі де өзекті. Бұған 
байланысты арнайы жоспарларымыз бар. Сол бойынша тиісті жұмыс 
жүргізіп жатырмыз. Өткен жылы экономиканың әртүрлі саласында 
1000-нан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Оның басым бөлігі 
тұрақты. Нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі 5,1-ден 5 процентке 
дейін төмендеді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарды да назардан 
тыс қалдырған емеспіз. Жыл көлемінде осындай 30 адам тұрақты 
жұмысқа орналасты. 

– Жұмыс таппай сенделудің басты себебі неде?
– Бізде мұғалім, дәрігер, информатик, экономист, заңгер сияқты 

мамандықты бітіргендер көп. Содан кеп дипломын кәдеге жарата 
алмай жүреді. Барлығына бірдей мектептен, балабақшадан, ауылдық 
клубтан жұмыс тауып беру мүмкін емес. Сондықтан жастардың жеке 
кәсіп бастауына немесе жаңа мамандық алып, жұмысқа орналасуына 
жағдай жасауға мүдделіміз. 

– Кәсіпкерлікке тың идеямен келмесе де қиын. Ауданда, 
мысалы, мынаны қолға алса болар еді деп нені айта аласыз? 

– Мысалы, бізде іскерлік кездесулер өткізуге арналған кофехана 
жоқ. Автокинотеатр ашуға да болады. Ол үшін соншалық көп нәрсе 
керек емес. Ғимарат салмайсың, көрерменге ерекше жағдай жасап 
әуреге түспейсің. Келген адам өзінің көлігінде отырып-ақ фильм 
тамашалай алады. Жастарда идея жеткілікті. Тек соны жарыққа 

шығару керек. Озық ойлы жастардан осындай ұсыныстар түсіп 
жатса, қолдап-қуаттауға әзірміз. 

– Жеке қабылдауыңызға тұрғындар көбіне қандай мәселемен 
келеді?

– Жұмыс сұрап келетіндер басым. Жоғарыда айтқанымдай, 
бітірген мамандықтары бойынша нарықта сұраныс бола бермейді. 
Дегенмен, барынша көмектесуге тырысамыз. «Нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасының 
мүмкіндіктері туралы айтып, кәсіпкерлікке бағыттаймыз. Адам 
өзінің икемі бар, жақсы көретін кәсібімен айналысса, белгілі бір 
жетістікке жете алады. 

– Мұрат Нәлхожаұлы, ауданды газдандыру жұмысы қай 
бағытта жалғасады? Қазалы қаласы мен ауылдардың халқы да 
үміттеніп отыр...

– Қазіргі күні Әйтеке би кентіндегі үй-жайлардың 65 проценті 
табиғи  газға қосылған. Тағы бір көшеге газ желісін тарту мүм-
кіндіктерін қарастырып жатырмыз. Сәтін салса, ол биыл іске 

қосылады. Аймақ басшысының тапсырмасымен біз Қазалы қаласы 
мен Әйтеке би кентін қосып, екі аралықты үлкен орталыққа 
айналдырсақ дейміз. Газ, су құбырын, электр желісін тарту, жол салу 
сияқты шаруаны бастап кеттік. Осылайша газды Қазалы қаласына 
дейін жеткізу жоспарда бар. 

Қазалы қаласын газдандырудың жобалық-сметалық құжатын 
әзірлеу мақсатында облыстық және республикалық бюджеттің 
мүмкіндіктерін қарастырып жатырмыз. Кентте 45 мың, Қазалы 
қаласында 8 мың түтін барын ескерсек, жобамыз жүзеге асқан 
жағдайда 55 мыңға жуық отбасы от жағып, күл шығарудың бейнетінен 
құтылады. Оған қоса Ғ.Мұратбаев ауылында тұратын жеке кәсіпкер 
өз күшімен ауылды газдандырудың жобалық-сметалық құжатын 
дайындауға ынта білдіріп отыр. 

– Қазалы қаласы мен Әйтеке би кентінің аралығына қазірдің 
өзінде үйлер мен ғимараттар түсе бастапты...

– Екі аралықта тұрғын үй салу мақсатында жер телімдері белгіленді. 
Жыл басында аудандық аурухана мен сот ғимараты пайдалануға 

берілді. Биыл тағы 600 орындық мәдениет үйі, 250 келушіге арналған 
емхана, мемлекеттік мекемелер үйі салынады. Әйтеке биге арнап 
еңселі ескерткіш орнатамыз. Жастар Рәміздер алаңын салу туралы 
ұсыныс айтқан, оны қарастырып жатырмыз. Қалаға бара жатқан 
жолда тубдиспансер барын ескере отырып, екі аралықтың сол жағын 
медициналық кластер ретінде дамытқымыз келеді. Төрт қатарлы 
жол салып, жасыл белдеуге айналдырамыз. Демалатын орындар да 
болады. Бірақ үй салғанда сыртқы фасады, архитектурасы біркелкі, 
біздің талапқа сай болуы тиіс. Аймақ басшысы айтқандай, өйткені біз 
ауыл емес, қала салып жатырмыз. 

– Үй мен жер кезегінде жылжу бар ғой, демек?
– Баспанаға мұқтаж 600-ден астам адам бар ауданда. Олардың 

қажеттілігін өтеудің тың тәсілдері мен жаңа жолдарын қарастыруға 
тиіспіз. Сол себепті Әйтеке би кентінен 18 пәтерлі жалдамалы 
көпқабатты тұрғын үй құрылысын салу жобасын әзірледік. Одан бөлек, 
«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша көпқабатты 6 үйдің құрылысы 
басталды. Өзіңіз білетіндей, қазір инженерлік инфрақұрылымы 
тартылмаған аумақтан жер берілмейді. Заң солай. Осы мәселені шешу 
үшін ауданда 5 жаңа қоныстану аймағын игеруге кірістік. 

Өткен жылы Әйтеке би кенті мен Басықара автожолы бағытындағы 
жарық, жылу, су жеткізілген 56 гектар аумақтан үй салуға деп 200 
адамға жер берілді. Қазіргі күні аудан орталығынан тағы 180 және 
210 гектар жер учаскелеріне инфрақұрылым тартыла бастады. 
Қазалы қаласында 180 және 81 гектар бойынша жоба әзірленіп, биыл 
республикалық бюджеттен қаржы бөлінді. Қазалы қаласы мен кент 
аралығын қосамыз. Қыруар жұмыстың арқасында, бұйырса, 3 мыңға 
жуық адамға жер беріледі. Әлбетте, бұдан кейін жер мен үй кезегінде 
тұрғандардың қатары азаяды. 

– Қыруар жұмысты атқару үшін бюджетке қол жайып отыра 
беру де қисынсыз. Сондай сәттерде кәсіпкерлер қаншалықты 
көмектеседі?

– Қазалылық кәсіпкерлердің ұйымшылдығын үлгі етіп айтуға 
болады. Биліктің бастамасына үнемі бір кісідей үлес қосып, 
халыққа қолдау көрсетіп жүреді. Тұрмысы төмен отбасыларға отын-
көмірін түсіріп, ас-ауқат, киім-кешек сатып алып беріп, жан-жақты 
көмектесуден бас тартқан емес. «Туған жерге тағзым» шарасы аясында 
қайырымдылық шаралары көптеп ұйымдастырылды. Сол кезде де 
кәсіпкерлер жұмыла жүк көтерді. Адам бір баланың басынан сипаса да 
үлкен сауапқа кенеледі. Бірақ кәсіпкерлер өздерінің жақсылықтарын 
жариялағанды қаламайды. Олардың кәсіп ашып, адамдарды жұмысқа 
тартып, аудан бюджетіне салық төлеп тұруының өзі – біз үшін үлкен 
қолдау. 

Аймақ басшысы әкімдердің негізгі міндеті – салық базасын 
көбейтіп, тұрақты жұмыс орындарын ашу және қоғамдық 
тұрақтылықты қамтамасыз ету екенін әркез айтып жүреді. Ал шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту осы үш мәселенің де шешімін табуға 
негіз бола алады. Президент бәріміздің алдымызға ұлттық жалпы 
өнімнің жартысын шағын және орта бизнес есебінен қамтамасыз ету 
туралы тапсырма қойды. Сондықтан жергілікті бизнес қауымдастық 
өкілдерін осы істе көмекке келуге шақырамын. 

– Уақыт бөлгеніңізге рахмет. 

Сұхбаттасқан 
Назерке САНИЯЗОВА, 

«Сыр бойы».
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КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ  
КӨП МӘСЕЛЕНІҢ ТҮЙІНІН ШЕШЕДІ

Мұрат ЕРГЕШБАЕВ, Қазалы ауданының әкімі:

Қойнауы  тоқсан тарау тарихи  мекен  – Қазалы өңірінің даму қарқыны көңіл қуантады. Қай салада болмасын, 
толымды тірлік атқарылып, серпінді жобалардың оң нәтижеге бастағанын байқайсыз. Қазалылықтардың тыныс-
тіршілігімен танысу мақсатында жуырда құт қонған өлкеге ат басын бұрдық. Әдейілеп барған соң аудан әкімі Мұрат 
Ергешбаевқа жолығып, біткен іс пен кезегін күткен іс туралы әңгімелескен едік. 

Кеше өңірге жұмыс сапары-
мен келген Білім және ғылым 
министрлігінің жауапты хатшысы 
А.Өрсариев  облыстық білім бас -
қармасы, білім саласындағы бақы лау 
департаменті қызмет керлері және 
облыстық білім беру ұйымдарының, 
облыстық оқу-әдіс темелік орталық, 
мамандан дырылған мектеп, мектеп-
интер нат, колледж басшыларымен 
кез де сіп, саланың жетістіктерімен 
танысты. Облыстағы білім беру ны-
сандарының жұмыстарын көріп, 
жастарға арналған екі жобаның жай-
ына қанықты.

Басқосуда облыс әкімінің орынбасары 
Р.Рүстемов аталған жобалар туралы таратып 
айтып берді. Оның бірі – «Startup Bolas-
hak (Стартап Болашақ): Менің арманым» 
байқауының аймақтық іріктеу кезеңі. Байқау 
2015 жылы 20 шілдеде Білім және ғылым 
министрлігі және «Болашақ» қауымдастығы 
«Бәйтерек» холдингінің қолдауымен, «Даму» 
қорымен бірлесіп жарияланды. Содан бері оған 
16-35 жас аралығындағы тұлғалар, сондай-
ақ құрамы 5 адамға дейінгі жобалық топтар 
қатысуда. 

«Startup «Bolashak» конкурсының барысы 
«Хабар» телеарнасында көрсетілуде. Жоба 
өмір сапасын арттыруға бағытталған, қоғамдық 
маңызы бар, алдыңғы қатарлы білім алудың 
арқасында еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
өміріне технологияларды енгізуге негізделген 
жас кәсіпкерлердің бизнес бастамаларын 
қолдауға бағытталған. Қазір осы жобаның 
үшінші маусымы өтіп жатыр. Қорқыт ата 
атындағы мемлекеттік университеттегі 
облыстық іріктеу кезеңі үш күнге созылады. 
Оған биыл бірінші рет колледж студенттері де 
өздерінің бизнес стартаптарын ұсынуда. 

Екінші жобаны Білім және ғылым 
министрлігі Дүниежүзілік банкпен  бірлесіп 
іске асырып жатыр. «Жастар корпусын 
дамыту» жобасы оларды қоғам өміріне тартуға 
және олардың қоғамдық пайдалы қызметке 
қатысуына, жас адамдарда өмірлік маңызы бар 
дағдыларын және олардың бастамашылдығын 
дамытуға бағытталған. Жоба шеңберінде 
қазақстандық жастар гранттық конкурсқа 
қатысуға өтінім бере алады, гранттың ең көп 
сомасы 1 млн теңгені құрайды. Оған қоса 
қатысушылардың бар лығы 40-60 мың теңге 
мөлшерінде ай сайынғы стипендия алады.  

Жобаға жалпы білім беру мектептерінің 
оқушыларынан басқа 14 пен 29 жас 
аралығындағылар шақырылады. Ерекше 
басымдық жұмыс істемейтін және оқымайтын 
немесе жұмыс істейтін қатысушыларға бері-
леді.

Облыс әкімінің орынбасары осы жоба-
ларға колледж студенттерін бел сенді қатысуға 
шақырып, жұмысты ұйым дастыруды колледж 
басшыларына тапсырды.

Білім және ғылым министрлігінің жауап-
ты  хатшысы ең алдымен аталған ведо-
мствоның білім және ғылым саласындағы 
бақылау комитетіне қарасты облыстық білім 
саласындағы бақылау департаментінің жаңа 
басшысы Е.Қарабалаевты таныстырды. Жаңа 
басшы білім саласында жұмыс істеп, тәжірибе 
жинақтаған. Қазақ Ұлттық университетін, 
Д.Қонаев атындағы жоғары оқу орнын бітірген 
және «Болашақ» бағдарламасымен шетелде 
білім алған. 

А.Өрсариев іске асып жатқан екі жобаның 
мән-маңызына тоқталып, мамыр айында «Start-
up «Bolashak» жобасының ширек финалы, 
ал қыркүйекте финалы өтетінін айтты. Ал 
«Жастар корпусын дамыту» бойынша 2020 
жылға дейін 8 мың жастың әлеуметтік маңызы 
бар бизнес-жоба ұсынып, іске асыруына 
мүмкіндік берілмек.   

Біздің аймақта стартап жобаларды жүзеге 
асыруда мақсатты жұмыстар қолға алынған. 
Қазір ІТ парк құрылысы аяқталуға жақын. 
Халықаралық ұйымдардың сараптамаларына 
қарағанда, өңір оқушыларының жараты-
лыстану және математика пәндері бойынша 
білім деңгейі республикалық көрсеткіштен 
жоғары. Сондай-ақ облыс басшылығы сол 
жағалаудан дарынды балаларға арнап физика-
математика мектебін салу туралы ұсыныс 
айтты. Бұл бастамалар жастардың жарқын 
болашағына жол ашады.   

М.МЕРЕЙ. 

ЖАСТАРҒА 
АРНАЛҒАН
ЖОБАЛАР

Қызылордада ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің жауап ты хатшысы Арын 
Өрсариевтің об лыс тың білім саласы 
қызмет кер лерімен кездесуі өтті. Кездесу 
барысында облыс бойынша облыстық білім 
саласындағы бақылау департа ментінің жаңа 
басшысы Ерлан Жағыпарұлы Қарабалаев 
таныс тырылды.

Е.Қарабалаев 1983 жылы туған. Әл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетін 
«саясаттанушы», Д.Қонаев атындағы универ-
ситетті «заңгер» маман дықтары бойын-
ша бітірген. «Болашақ» халықаралық 
сти    пен диясымен шетелде білім алған. «Кон-
фли к тология, қауіпсіздік және даму» магис трі 
ғылыми дәрежесі бар.

Еңбек жолын 2004 жылы Орталық-Азиялық 
ақпараттық жүйесінің баспасөз хатшысы 
қызметінде бастады. 2005-2008 жылдары «Елім-
ай» жастар қоғамдық бірлестігі студенттік 
кеңесінің төрағасы, «Өмір жігері» ЖШС РR 
(пиар) және жарнама жөніндегі басқарма 
бастығы, «Тиімді саясат орталығы» қоғамдық 
бірлестігінің саяси талдау жөніндегі кеңесшісі, 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ РR бойынша 
басқармасының жетекші маманы. 2008 жылы 
облыстық ішкі саясат басқармасының бас 
маманы және бөлім бастығы. 2009 жылдан 
бастап орталық және жергілікті атқарушы 
органдарда басшылық лауазымдарда жұмыс 
істеген.

2016 жылдың қазан айынан бастап 
облыстық білім басқармасы басшысының 
орынбасары қызметін атқарып келді.

БАҚЫЛАУ 
ДЕПАРТАМЕНТІНДЕ 
ЖАҢА БАСШЫ

СҰХБАТ



Сол бастамалардың бірі Сырдарияның 
сол жағалауынан көтеріліп жатқан жаңа 
қалаға әлеуетті құрылыс компа ния лары
ның өз қаржысы есебінен үлес қосуы 
болатын.    

Сыр елінің еңсесін биікке көтеріп, 
көктепкөгеруіне күшжігерін аямай 
жұм  сап жүрген жеке компаниялар аймақ 
басшысының сол жағалауға қатысты 
ұсы нысын ықыласпен қабыл алды. Осы 
бүгінгі күні сол жағалаудағы қарқынды 
қала құрылысы алаңында 18 жеке 
құрылыс компаниясы тынбай жұмыс 
атқарып жатыр. 

Солардың бірегейі – құрылыс сала
сының майталман маманы Манарбек 
Еспенбетов басқарып отырған «Промс
тройсервисЕ» серіктестігінің ұжымы. 

Көз алдымызда күн сайын еңсе тіктеп 
келе жатқан жаңа қалаға жан кірді. Сол 
жағалаудағы құрылысшылардан қара үзіп 
озған «ПромстройсервисЕ» алғашқы 
ғимаратты дайын қылып, қол жұмыстарын 
аяқтады. Енді оның айналасына асфальт 
төсеп, көгалдандырылуы ғана қалды. 

Қызылорданың астана болып тұрған 
сонау бір дәуірінен көшіп келіп, керік 
мойын крандар мен топырақ қопсытқан 
тракторлардың арасына қона қалғандай 
мына әсем ғимаратты көргенде, бір сәт 
таңғалысымызды жасыра алмағанымыз 
да шын.

Енді осы әсем ғимараттың әфсанасына 
келейік.

1925 жылдың 15 сәуірінде Ақмешіт 
қаласында бүкіл Қазақстан еңбекшілері 
өкілдерінің басын қосқан Қазақ АКСР 
Кеңестерінің V съезі ашылды. Бес күнге 
со зылған съезд «Бұдан былайғы жерде 
«киргиз» деген атау «қазақ» болып 
ауыстырылсын, «Киргиз республикасын» 
«Қазақ республикасы», ал оның астанасы 
Ақмешіт Қызылорда болып аталсын» 
деген қаулы қабылдады.  

Қазақ ұлты тарихының жарқын бет
тері болып саналатын бұл шешімдерді 

Қазақ АКСР Орталық Атқару Комитеті 
қабылдаған болатын.

Осы «КазЦИК» орналасқан ғимарат 
кешегі кеңестік кезеңге дейін сақ
талып келіп,  қоғам ауысқан тұста 
нарықтың қатал заңына шыдас бермеді. 
Сырдарияның сол жағалауын игеру 
басталған тұста облыс әкімі Қ.Көшербаев 
осы тарихи ғимаратты өзіндік бейнесімен 
қайта көтеріп, оны музейге айналдыру 
жөніндегі  ойларын білдіргенде: «Сол 
жағалауда салынатын Қазақ Орталық 
Атқару комитетінің (КазЦИК) тарихи 
ғимаратында музеймен бірге Елбасының 
рухани жаңғыру бағдар ламасынан 
туындайтын міндеттерді жүзеге асыратын 
аймақтық Рухани жаңғыру орталығы 
қатар орналасады. 

Қазақ халқының өсіпөркендеуіндегі 
бір ғасырлық уақыт осылайша бірбірімен 
сабақтасып, рухани жалғасын таппақ», – 
деген болатын. 

Осы міндетті мойнына алған «Промс
тройсервисЕ» басшысы Манарбек 
Еспенбетов ең алдымен ескі Қызылорда 
кезінде жүйке аурулары ауруханасы болып 
тұрған КазЦИКтің тарихи ғимаратының 
келбетін еске түсірді. Әсіресе, «Николай 
кірпіші» деп аталатын қызыл кірпіштің 
сапасына тең келер кірпішті қайдан алу 
керек екеніне келгенде көбірек ойланды. 
Мұндай сапалы кірпіш Везелка өзенінің 
жағасындағы Белгород қаласынан 
табылды. Музейдің қас келбеті көрнекі 
болу үшін оның бас есігі де қайыңнан 
мықты, қарағайдан жеңіл болуы керек
ті. Мұндай есік жасату үшін серіктестік 
басшысы түркістандық ұсталарды тапты. 
Қалай болғанда да бұл жай бір ғимарат 
емес, тарихи ғимараттың көшірмесі бол
мақ. Ал, оның рух болмысын бүгінге алып 
келу өткен күндерге құрмет көрсетіп, 
бастаған жұмысқа аса сүйіспеншілікпен 
кірісуді керек етті. 

Серіктестік басшысы Манарбек 
сондықтан да жұмысшылардың әр істі 

біс милламен бастайтын таза, ниетті 
болғандығын қалады. Міне, осы
лай ша, сол жағалаудың салтанатын 
асырған жаңа музей үш ай ішінде аяққа 
тұрды. Бұл сол жағалаудағы  жаңа 
Қызылорданың құрылысы бойынша 
бірінші болып аяқталған нысан. Сон
дықтан бұл ғимараттың да, оны салған 
құрылысшылардың аты жаңа қала 
тарихының төрінде сақталмақ.

Ал, енді осы жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктің облыс игілігі 
үшін атқарған бірқатар жұмыстарына 
тоқталайық.

2000 жылы құрылған «Промстрой
сервисЕ» ЖШС сонан бері 50ге жуық 
әлеуметтік нысанның іргесін қалаған 
1ші санатты ірі құрылыс  мекемесіне 
айналды.

Атап айтсақ, мекеменің ең алғашқы 
жұмысы «ҚуатАмлонМұнайдың» Бел
көл дегі мұнай қабылдап, жөнелтетін 
терминалы болды. Мекеме осы қиын 
жұмысты әлі құралсайманы сай емес 
кезіндеақ тоғыз айда бітіріп шықты. 
Бұл олардың қолға жұмыс алғандағы 
жауапкершілігінен бөлек жанкештілігін 
көрсетті және сенім қалыптастырды. 
Қазір серіктестік қарамағында басқасын 
айтпағанда, 25 инженер, 30 механизатор 
тұрақты жұмыс істейді. Жалпы, 350 
адамды жұмыспен қамтып отыр. 

Мұнан соң қаладағы орталық алаңды 
қайта жаңғыртудан өткізді, теміржол 
вокзалының субұрқақ алаңын, мұнай 
айдау зауытын, Евразия спортсауықтыру 
кешенінің құрылысын салды.

Жаңақорған ауданы Келінтөбе ауы
лында 900 орындық, Сүттіқұдықта 600 
орындық, Шиелі ауданының өзінде және 
Тартоғай ауылында 464 орындық мектеп 
тұрғызылды. Байқоңырда 1200 орындық 
мектеп ғимаратын бітіріп, қолданысқа 
берді.

Осы бүгін Түркістанда сөйлеуінде 
кемістігі бар балаларға арналған 280 

орын ды мектепинтернат кешенін, 
Қармақшыда қысыжазы пайдалануға 
болатын балалар лагерін салып жатыр. 
Серіктестік бұл жұмыстардың жергілікті 
жерлерге көбірек пайдасы тиюін ойлайды, 
сондықтан жұмысшылардың көбін сол 
жерден алады. 

Жұмысшысының жағдайы мен 
тала бын басты мәселеміз деп есепте ге
нінен де шығар, қазіргі серіктестіктің 
мамандары мен жұмысшыларының дені 
өзі құрылғалы бері, яғни 19 жылдан бері 
қойынқолтық келе жатыр.

Қызметімен бірге қайырымдылық жа
сау ды да бір міндеті санайтын «Промс
тройсервисЕ» басшысы алдына келген 
мұқтажды құрғақ уәдемен қайтармаған 
азамат. Қайыр бердім деп біреудің атын 
атап жатуды да жаратпайды. Білуімізше, 
осы кезге дейін табысы ішінен 10 миллион 
теңге қолқайырлыққа жұмсалыпты. 

Біз серіктестіктің бас директоры 
Манарбек Еспенбетовпен жолықтық. 
Сондағы қойған сұрағымыздың бірі 
былай болды:

– Қызылорда облысының өзінде қан
ша ғимараттың өмірге келуіне қаржы 

жұмсағаныңыз бір бөлек, қолыңызбен 
кірпішін қойып, сол нысандар бой 
көтергенше бойбойыңыз шығып, жарғақ 
құла ғыңыз жастыққа тимей жүресіз. 
Солардың бәрін төл туындым деп есеп
тесеңіз болады. Осылардың ішінен жа
ныңызға қай нысан ерекше жақын?

Манарбек Нағимұлы мұны «қызық 
сұрақ екен» деп тосылған жоқ. «Орысша 
оқығанмын»   десе де, ойын нық жеткізді 
және біздің емеурінімізді дөп басты.

– Нысан пайдалануға берілді болды 
деп кете беруге болмайды. Мысалы, 10 
жыл бұрын салған ғимараттар туралы 
мен әр күні ойланамын. Олардың сапасы, 
жайлылығы жөнінде біреу келіп базына 
айтпаса екен деймін. 

Ең бастысы, сол ғимараттарды ертең 
көрген немере, шөберелеріміз «мұнда ме
нің атамның қолтаңбасы бар» деген сөзді 
мақтаныш сезіммен айта алса, онда біздің 
еңбегіміздің еш кетпегені.

Маған Байқоңырда салынған 280 
орындық балабақша ерекше ұнайды. 
Бөбек тер үшін барлық жағдайы 
қарастырылған мұндай балабақша 
Қазақстанда жоқ деп айта аламын. Мұнан 
кейін Сырдарияның сол жағалауынан 
орын тепкен музей мен үшін ыстық әрі 
қымбат. Бұл құрылысқа біз мемлекеттің 
бір тиын ақшасын жаратқан жоқпыз. 
Бұл тарихи орынға күн сайын жүздеген 
адамдар келіп, рухани түлеп қайтатын 
кезең туады. Сонда «қандай адамдардың 
қолынан шықса да, мынадай әсем 

сарайды салғандардың атасына рах
мет» деп жататын ұрпағымыз болса, сол 
сауаптың ішінде мен де бармын. 

... Осындай ойлы, астарлы сөз айтып 
отырған Манарбек Еспенбетовтің жеке өзі 
туралы айтудың өнегесі бір бөлек.

Ол 1985 жылы Жамбыл гидроме
лиоративтікқұрылыс институ тынан ин
же нермеханик мамандығын алып шы
ғып, «Трест Кызылордастройдың» СУ 
«Промстрой» деп аталатын бөлімшесіне 
бас механик болып орналасты. 2007 
жылы Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінен инженер
құрылысшы кәсіби біліктілік дәрежесін 
алды. 

Еңбек   жолының алғашқы қадамда
рында кездескен Құралбек Базарбаев 
есім ді  азамат оның үлкен өмірдегі 
ұстазы бола білді. Сол кісінің арқасында 

өндірістің қырсырларына қанықты. 
Жоғары мектеп үйретпеген нәрселер көп
ақ екен, жұмысты аяғына дейін жеткізіп, 
нәтижелі еңбек етуге бейімделді. 
«Промстройда» бас энергетик, жабдықтау 
бөлімінің бастығы болып, кеңес үкіметі 
тарағанға дейінгі тәжірибесімен сол 
жерде бас инженермеханик дәрежесіне 
дейін көтерілді.

  Нарық заманы келгенде мекемелерге 
дербес жұмыс істеуге тура келді. 
Мәселенің бәрі ақшаға байланды, ақша 
саудагердің құралына айналды. Бұл 
бір жүйеге бағынған қоғамнан шыққан 
адамдарға жат еді. Бірақ, көндікті. Ақыры 
нарықтың бейтаныс талаптарынан 
нардан құлағандай жығылып, жасаған 
жұмыстарының зиянын тартып, қолдағы 
бар мүлкінен айырылған кездерді де 
көрді. Бойында күрескерлігі жоқ адамның 
екі қолын көтеріп, баз кешіп кететін күні 
туды. Бірақ, Манарбек қайсарлықпен 
қайта бой көтерді. Тәйтәй басқан бала 
неше рет сүрініп  құлайды, бірақ, «болды, 
енді жүре алмаймын» демей, қайта тұрып, 
алға ұмсынып, ақырында жүгіріп кетпей 
ме? Манарбек дәл осы күйді басынан 
кешті.

2000 жылы Хусейн Дамбаев екеуі 
«ПромстройсервисЕ» серіктестігін аш
ты. Атауын бұрынғы жабылып қалған 
«Промстрой» мекемесіне ұқсатып қойды. 
Оған кезінде жұмыс істеген инженер
механиктерді, басқа да жұмыссыз қалған 
қызметкерлерді тартып, жаңа ұжым 
топтастырды. 

Осылайша, «ПромстройсервисЕ» 
көп  ке құрметті бүгінгі дәрежесіне 
жетті. Манар бек Нағимұлының 
маңдай тері далаға кет педі. «Қазақстан 
Республикасының Құрметті құрылыс
шысы» атанды. Көптеген мерекелік 
медальдармен, министрліктің мақтау
ларымен марапатталды.

2010 жылдан Қызылорда облы сы 
бойынша Құрылысшылар Ассоциа ция
сының президенті, 2014 жылдан «Орта 
Азия және Қазақстан Республикасының 
Құрылысшылар одағы» біріккен ұйымы
ның Қызылорда облысы бойынша вице
президенті. 

Соңғы екі аталым атақтан гөрі 
сенімге негізделген мәртебе. Төбе би 
секілді төрден орын алуы оның еңбек 
қатынасына деген адал көзқарасы мен 
ақиқатшыл болмысына қатысты екенін 
айтпай түсінуге болады. 

Қазақтың «еңбек ет те, міндет ет» 
дейтін сөзі бар. Бұл ойдың тәкаппарлыққа 
тартпауы тиіс.

 Біз жүздеген адамды жұмыспен 
қамтып, әр жұмысшының артында бала
шағасының мұқтаждығы тұр деп есеп
тейтін мейірбан көңіл, білікті басшы 
Манарбек Нағимұлының бойынан 
қазақылыққа тән қарапайымдылық, 
азаматтыққа жарасар зияттық көрдік. 

Осы көргенімізді оның қыруар 
еңбегінің тасасынан аз сөзбен болса да 
алып шығып, әдептен асырмай айтып 
өтуді өз парызымыз деп білдік.         

                                                            
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,                                                                                                    

«Сыр бойы».
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БІР КҮННІҢ ІСІ – 
МЫҢ КҮННІҢ ИГІЛІГІ

Біздің облысымыздың 
аты басқа да толымды 
істерімен қатар тұрғын 
үй құрылысының ерек-
ше қарқын алуымен 
ерекшеленіп отыр. Мына 
мәліметтерге көз сала 
кетудің артықшылығы 
жоқ. Облыс бойынша 
өткен жылы 612,3 мың 
шаршы метр тұрғын үй 
салынса, бұл 2013 жылмен 
салыстырғанда екі есеге 
артық. Осы бес жылда 
Қызылорда қаласында 14 
шағын аудан бой көтерді. 
2017 жылдың өзінде 42 
тұрғын үй пайдалануға 
беріліп, 1859 тұрғын жаңа 
пәтердің кілтін алды. 
Өткен жылы Елбасы Сыр 
еліне арнайы іссапармен 
келді. өңірімізде 
атқарылып жатқан соны 
істерге назар аударып, 
облыс басшылығының 
қолдауымен атқарылып 
жатқан тың жобаларға, 
жаңашыл бастамаларға оң 
бағасын берді.

”СЕРІКТЕСТІКТІҢ, ДӘЛІРЕК АЙТҚАНДА СЕРІКТЕСТІК 
БАСШЫСЫНЫҢ БЕРІК  ҰСТАНҒАН БІР ҚАЛАУЫ БАР. ОЛ – ЖҰМЫС 

ІСТЕЙМІН ДЕГЕН АДАМНЫҢ ЖЕРІНЕ, АҒАЙЫНДЫҒЫНА ҚАРАМАЙТЫН 
ҚАМҚОРЛЫҒЫ. ОНЫҢ ҚОЛҒА АЛҒАН ЖҰМЫС АЛАҢДАРЫНАН 
ЕШҚАШАН ЕҢБЕК ЫРҒАҒЫНЫҢ ҮЗІЛМЕЙТІНІ ДЕ СОЛ. МЫСАЛЫ, 2004 
ЖЫЛЫ МЕКЕМЕ ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ ТАРТОҒАЙ АУЫЛЫНАН  МЕКТЕП 
САЛДЫ. ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ҚАРА ЖҰМЫСЫНА ЖЕРГІЛІКТІ ТҰРҒЫНДАР 
ТАРТЫЛДЫ. ЖАҚСЫ ЖАЛАҚЫ АЛЫП, БАСШЫНЫҢ ЖАЙЛЫ ЖҰМЫС 
ТӘСІЛІН ҰНАТҚАН АДАМДАР ӨЗ АУЫЛДАРЫНДАҒЫ МЕКТЕПТІ САЛЫП 
БОЛҒАН СОҢ, «ОСЫ КОМПАНИЯ ҚАЙДА БАРСА, БІЗ СОНДА БАРАМЫЗ» 
ДЕП ТҮГЕЛДЕЙ МЕКЕМЕГЕ ЕРІП КЕТЕ БЕРДІ. СОДАН БЕРІ ОЛАР ҚАНШАМА 
ЖЕРДІ АРАЛАДЫ, ҚАНШАМА ҚҰРЫЛЫС САЛДЫ, ӘЛІ АЖЫРАҒАН ЖОҚ. 
ҚАЗІР БҰЛ СЕРІКТЕСТІК ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ ТЕҢ ЖАРТЫСЫ СОЛ 
ТАРТОҒАЙЛЫҚТАР. 
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Әңгіме қызды-қыздымен өткен ғасыр -
дың алпысыншы жылдарына жүгі ріп, есте-
ліктер есіле кетті. Сөйтіп Аманкелдінің атой 
салып жүрген оқушы кезін еске түсірдік. 
Болар бала басынан ғой, Арал аудандық 
«Толқын» газетіне дембіл-дембіл мақаласы 
жарық көріп, ол аздай айбарлы «Ара» жур-
налында фельетоны жиі жарияланатын 
болды. Ауылдың кейбір көмескі келбеті 
сын тезіне іліккен соң шен-шек пенді оны 
жақтыра қоймайтын, есесіне ел «жазушы 
бала» деп аузынан тастамайтын абыройға 
ілікті. Бірде  Бөген орта мектебінің беделі 
биік мектеп директоры  Садық Жұма ғұлов 
шұғыл шақыртады. Сабағы үздік, тәртібі 
жақсы оқушы бұған таңырқап қалды. «Не 
себепті шақырған? – дейді іштей, – мен 
 тарапымнан кері қылық жоқ еді». Десе де, 
дереу барды. Директор тапжылмай күтіп 
отыр екен, жылы жүзбен қабылдады.

– Айналайын Аманкелді, әкең түйдей 
құр дасым еді, сыйластығым жақсы, өзің 
осы отбасынан оқ бойы озық шығып, жазу-
сызуға қабілетті болдың. Менің қолдауым 
болсын, мына жолдама ҚазМУ-ға беріліп 
отыр. Білім бөлімінен алдырдым, саған 
сәттілік, – деді қуанышын жеткізіп.

– Сізге үлкен рахмет. Менің қалауым  –
дәрігерлік. Әкемнің көзін жазуым керек!

Садық ағай лезде тұтығып кетті. Өңі 
бұлттай бұлыңғыр тартып, артынша  жауын-
нан кейінгі күндей жүзі жадырап сала берді.

– Жөн. Өте орынды. Қайда  барсаң да, 
мен тілекшімін. Дегеніңе жет!

Осы оқиға естен кетпейді. Қайсар бала-
ның қабілетін бағалағаны болар, директор 
одан үлкен үміт күтті. Және ол үміт ақталды.

Бейкүнә балалық шағынан бейнеттен 
белі бүгіліп, ертелі-кеш үйелмелі үйден 
үздігіп кете алмай, әке-шешенің, қабырғасы 
қатпаған бауырлардың қамын жейтін. Мек-
теп бітірген жылы да балық мекемесінде 
қара жұмысқа жегілді, ендігі кезекте жоғары 
оқу орнына бел буды. Арман Ақтөбеге 
жетеледі. Көңілі медициналық институттың 
емдеу факультеті еді, бағына қарай жолы 
болды. Ә дегеннен институттың белсенді 
студенті ретінде оқуда озат, қоғамдық 
жұмыстарға қанаттас болып, мерейі өсті. 
Бұл бұл ма, Ақтөбе облыстық «Коммунизм 
жолы» газетінде үздіксіз мақалалары жария-
ланып тұрды. Штаттан тыс тілші деп таны-
ды. Бірде белгілі ақын, әдебиет бөлімінің 
меңгерушісі Есенбай Дүйсенбаевтан тілдей 
хат келді. «Құрметті Аманкелді! Мен осы 
бойда сіздің «Сағынышыңызды» машинкаға 
беріп отырмын. Жарайсың, өте әдемі жазып 
шыққансың. Шынайы сезім осылай берілер 
болар. Жалпы, сіздің қолыңыздан талант-
ты дүниелер жасау келетіні көрініп тұр» 
делінген хатта. Бұған Әбекең бір желпініп 
қана қойған жоқ, шабытына шабыт қосып, 
шығармашылыққа шындап кірісті.

Иә, ол екінші курсқа көшкенде ойы 
нілдей бұзылды. Біржола журналистикаға 
жөнеп кеткісі келді. Сол үшін пединститутқа 
ауысқысы бар. Іштей піскен ниетті бөліскісі 
келіп, облыстық газеттің бас редакторы  
Нұрқайыр Телеуовтың қабылдауына кірді.

– Айналайын Аманжан, жаңа туынды-
ларыңды әкелдің бе? Сені редакцияның 
бір мүшесі деп санаймыз. Қаламы жүйрік 
қаламгерге құрметіміз ерекше,– деді ол жа-
нына жақын тартып.

– Сеніміңізге рахмет. Мен бұл жолы 
бір ұсыныспен келіп едім. Бәлкім, ақыл 
қосарсыз...

– Қысылма, айта бер.
– Пединститутқа ауыссам деп едім, сіз 

қалай қарайсыз?
– Әй, сенікі қай сасқаның? Беделді оқу 

орнынан ауысу деген не? Хирург болам 
деген арман қайда қалды? Ешкім сенің 
қаламыңды тартып алмайды. Ол – өмірлік 
рухани серік. Әлгі Зейін Шашкин, Естөре 
Оразақов кімнен кем жазады, солардың 
мамандығы дәрігер. Мен бұл ұсынысыңа 
түбегейлі қарсымын, – деп бұрқ етті.

Осы сөз қамшы болды да мединститут 
студенті сабағын, жарқын жолын жалғай 
берді.   

Институтты бітірген бойда Атырау об-
лысы Теңіз ауданына жолдама берілді. 
Кеңестік кезеңнің керемет үлгісі – жол-
дама бойынша жіберілген жерге бармай 
қалу, сылтау іздеу – үлкен сын, талап 
қойылды, орындау – міндет. Сырт ел, сы-
рын сезе бермейді. Теңіз деген аты бол-
маса, су тапшы, аңызақ дала. Ұшы-қиыры 
жоқ Нарын құмында малшылар қонысы 
ғана тіршіліктің тұтқасын ұстап тұрды. 
Ол кезде бұл маңайда мұнай деген атымен 
жоқ уақыт. Аудандық ауруханаға хирург 
болып қызметке орналасқан Аманкелді Су-
ханберлиев өз ісіне аса жауапкершілікпен 
қараған маман ретінде елге ерте танылды. 
Сондықтан оған көрінуші көп, ақыл-кеңес 
сұраушыдан кезек сүрінеді. Бірде Калинин 
атындағы совхоздан жедел шақырту жетті. 
Он төрт жасар Роман хал үстінде. Дене 
қызуы 39,5 градусқа көтерілген. Балқұдық  
станциясынан түскен хабарға қарағанда 
баланың соқырішекпен ауырғанына екі-үш 
күн болған. Басында учаскелік аурухана 
дәрігері Вячеслав Нәжімов күзетіп отыр. 
Ол ота жасауға мүмкіндігі келмеген соң 

ауданнан көмек сұраған. Шілденің кезі, 
күннің көзі төбені тесіп кетердей тегеурінді. 
Аудан орталығынан 400 шақырым шал-
ғайдағы шаруашылықты санавиация таба 
алмай оралған. Амал жоқ, енді «Газ-66» 
автокөлігімен бір бригада  жолға шықты. 
Әбекеңмен бірге Александра мен Ғалия 
дейтін екі медбике ілесті. Айқыш-ұйқыш 
жол, кемедей көлікті бесіктей тербетіп 
келеді. Түні бойы тоқтаусыз жүріп, таң саз 
бере малшының үйіне көлік тұмсығын бір-
ақ тіреді. 

Шынында, баланың халі өте ауыр. 
Соқырішек жарылып кеткен. Әрі-бері 
әурелеуге болмайды. Денсаулық көтермейді. 
Аманкелді Нұғманұлының шегінетін жері 
жоқ, хирург ойланбастан шұғыл шешім 
қабылдауға тиісті. Өйткені мәселенің бір 
ғана жолы бар – киіз үйдің ішінде ота 
жасауға тура келіп тұр.

Киіз үйдің ішкі бөлігі толық санитарлық 
тазалықтан өтті, кереует ақ бөзбен қапталды. 
Құдды ота үстеліндей талапқа келді. Ендігісі 
нартәуекел! Қолы шипалы хирургке үміт 
артқан ата-ана киізді айналшықтап,  уайым 
жеп жүр. Еркек басымен жанардан парлаған 
жасты сүртіп әлек. Қайтсін байғұс, баласын 
жамандыққа қимайды, аяғынан тік тұрып 
кетсе дейді. Бұл кезде ауыр ота да басталып 
кеткен еді. 

Алдын ала бойға қуат берер түрлі емдік 
шара жасалып, баланың беті бері қарағандай 
болғанымен, үміт пен күдік арпалыста. 
Тағдыр үшін тартысқа араша түсу – өзіне, 
кәсібіне сенген адамның ғана байламы. 
Мұндай батыл әрекетке «менмін» дегеніңнің 
өзі бата алмай шегіншектейді. Оның себебі 
де бар, алда-жалда мүлт кетсе, баланың оба-
лына қалам ба деп қорқақтайды. Иә, қазір 
өмір кілті – тәңір мен дәрігердің қолында. 
Өте қауіпті ота болғасын жас хирург Әбекең 
әбден терге малшынды, бір жағынан аптап 
ыстық жүректі қыспақтап тұр. Бір құдайдың 
бары рас, сірә, оң көзбен қараған екен, үш 
сағатқа созылған ота сәтті шықты. Бір-екі 
күн әлденіп алғанша, екі медбикеге баланы 
бақылауда ұстауды тапсырды. Жолға жа-
райды деген жағдайға жеткенде ғана Әбекең 
аудандық ауруханаға алдырып емдеді, 
тоғыз күн өткенде бала аттай тұрып, шауып 
кетті. Осы оқиға облыста үлкен сенсацияға 
айналды. Тіпті облыстық денсаулық сақтау 
саласының басшысы шақыртып: «Мұндай 
қадамға бару дәрігер үшін ұлы ерлік. Сенің 
тәжірибеңді екінші ешкім қайталай алмауы 
мүмкін» дегені бар. Бір қызығы, сол Роман 
өсе келе дәрігер болуды армандапты. Сол 
мақсатпен Аманкелді ағасына ұдайы ха-
барласып, кеңес алыпты. Тіпті Әбекең өзі 
Ақтөбеге апарып, мединститутқа қабыл-
дануына түрткі болған. Осынша жағдайдың 
жай-жапсарын денсаулық деген ұлы бай-
лық байланыстырды, сөйтіп сәттілікке 
сабақтастырды.

Есті естеліктің тағы бірі еске түсті. 
Менің «Жас Алаш» газетінде қызмет істеп 
жатқан кезім. Ауылдан Әбекең жетсе, мәре-
сәре болып, жігіттер бір жасап қалатын шақ. 
Сондай сәттің бірі болар, сол кезгі бас ре-
дактор, бүгінгі қоғам қайраткері Уәлихан 
Қалижан редакция ұжымын жинап, тұрақты 
авторымыз Аманкелді Суханберлиев тура-
лы тағылымды әңгіме шертті.

– Сіздер журналистпін деп шірене сіздер,  
ал дәрігердің жазғанымен салыстырғанда 
көпшілігінің шығармасы кемшін түсіп 
қалады. Әсіресе, оның проблемалық мақала-
лары журналистік зерттеудің алдыңғы 
сапында тұр. Байқоңырдың базынасын, 
кенезесі кепкен Аралдың күйін, экологиялық 
аймақ тұрғындарының денсаулық жайын 
қозғау ой өлшемі жоғары маманның ғана 
қолынан келетін шаруа. Сондықтан сіздерге 
өнеге етіп айтып отырмын, –деп еді.

Сол сөз құлағымнан әлі кетер емес. 
Бұл баға журналистиканы жаны қалаған, 
әрі екінші мамандығым деп санаған,  жан 
дүниесінің кеңістігі кең, тіл байлығы мен 
жазу шеберлігі шынайы шығармашыл 
өкілдің биік шоқтығын байқатты. Иә, ол 1968 
жылы алғаш ұстаған қаламның құдіреті мен 
құндылығын бір мысқал төмен түсірмей, 
елу жылдан бері рухани серігі еткен ерекше 
жан.  Табиғатынан танымы мықты, талғамы 
биік тұлғаны ел екі мамандық иесі деп та-
ныса, оның бірі тікелей журналистикамен 
байланысты.

Бүгінде Аманкелді Суханберлиев алпыс -
тың бесеуіндегі ел ағасы. Белсенді буын. 
Бір жағынан медициналық  колледж сту-
денттеріне дәріс оқиды, хирургия саласы ның 
қыр-сырын үйретеді. Ал, қаламгер ретінде 
шығармашылықпен әуелгі әрекетіндей 
біте қайнасып жүр. Оның жетекшілігімен  
ғылыми-көпшілік, рухани-танымдық рес-
публикалық «Нұр Жан» журналы жарыққа 
шығып келеді. Және «Нұржан Ишан Ата» 
атындағы қайырымдылық қоры» қоғамдық 
қорының президенті. Аймақ өміріне белсенді 
атсалысады, рухани ортада  беделді. Осын-
дай жайсаң жанмен әңгіме осы жерге кел-
генде тұйықталды. Бәлкім, әлі де айтыла 
түсер ме еді, уақыттың тапшылығы маған 
мұрша бермеді. 

Қаныбек ҚҰРБАН.

ҚАЛАМ 
ҚАНАТЫНДАҒЫ 
ҚҰДІРЕТ

Екеуара әңгімеге арқау оқиға 
жетерлік. Ой тым жүйрік емес 
пе, бір демде өткеннен өзек 
тарта бастады. Сұхбаттасым – 
Аманкелді Суханберлиев. Белгілі 
дәрігер, танымал журналист. 
«Ерен еңбегі үшін» медалінің 
иегері, Қазақстанның құрметті 
журн алисі, ҚР Денсаулық сақтау 
ісінің үздігі.  Қысқа қайырғанда, 
ел ағасы ның атына атағы сай.

Жасөспірімдер мен жастардың ұр-
пақ өрбіту мәдениетін қалыптастыру 
және денсаулығын қорғау шараларын 
күшейту мақсатындағы шараға БҰҰ 
Халықты қоныстандыру қоры бағдар-
ламасының (ЮНФПА) атқарушы 
өкілі Райымбек Сисемәлиев, Қазақ 
меди циналық үздіксіз білім беру уни-
вер ситетінің профессоры  Шолпан 
Қар жаубаева, АИТВ/ЖИТС және жас-
өс пі рімдер денсаулығын қорғау мәсе-
лелері жөніндегі ТМД елдері бойын-
ша ЮНИСЕФ өкілі Руслан Малюта, 
Алматы қалалық денсаулық сақтау 
басқармасы Адам ұрпағын өрбіту орта-
лығының бас дәрігері Маржан Багенова 
және еліміздің өзге өңірлерінен жастар 
денсаулық орталықтарының өкілдері 
мен сала мамандары қатысты.

Жиында облыс әкімінің орын басары 
 Руслан Рүстемов жасөс пірімдер мен 
жастар денсаулығы ел бола шағының 
негізгі өзегі екенін айтып, бұл жайға 
мемлекет  тарапынан айрықша мән бері-
ліп отырғанын жеткізді.

– Елбасының жыл сайынғы Жол-
дауында адами капиталға, оның ішін-
де денсаулық сақтау саласына ерек  ше 
көңіл бөлініп келеді. «Бірінші байлық 
– денсаулық, екінші байлық – он 
саулық» деп деннің саулығына баса 
назар аударған бабалар өсиеті күні 
бүгінге дейін өзектілігін жойған жоқ. 
Бұл бағытта түрлі мемлекеттік бағдар-
ламалар қабылданып, арнайы шара-
лар қолға алынды. Әсіресе, жастардың 
саулығын сақтауда ауқымды жұ мыс-
тар атқару жолға қойылған. Біз дің 
өңірімізде де бұл бағыттағы жұмыс -
тардың ауқымы кең. Өскелең ұрпақ 
денсаулығының мықты болуы ертеңі-
міздің жарқын болуы деген сөз. Сон-
дықтан жас буынның денсаулық мәсе-
ле лері әрдайым маңызды болмақ, – деп 
атап өтті Руслан Рүстемұлы. 

Онан соң БҰҰ Халықты қоныс-
тан дыру қоры бағдарламасының 
(ЮНФПА) атқарушы өкілі  Райымбек 
Сисемәлиев жасөспірімдердің репро-

дук  тивті денсаулығын қорғау бағытын-
дағы жұмыстар туралы баяндады. 

Оның мәлімдеуінше, бүгінде еліміз-
де тұрғындардың, әсіресе, жасөс-
пірім дердің ұрпақ өрбіту саулығын 
қорғау өзекті мәселелер қатарында. 
ЮНФПА мәліметтеріне сүйенсек, 
жылына жасөспірімдер ара сындағы 
жүк тіліктің 6000-нан аса жағ дайы 
тірке ліп, әрбір үшіншісі түсік тастау-
мен аяқталады екен. Еліміздің білім 
беру жүйесінде жыныстық тәрбиеге 
арналған жеке пән енгізілмеген. Репро-
дуктивтік ағзалардың жұмысы адам 
анатомиясының бөлігі ретінде 9-сы-
ныпта, яғни, 15 жаста биология пәнінде 
оқытылады. Ал бұл жастағылардың 33 
проценті сексуалдық тәжірибеден өтсе, 
19 жасқа қарай олардың 49,2 проценті 
жыныстық белсенділікте болады екен. 

– Бала туу жасындағы әйелдердің 
ұрпақ өрбіту саулығының төмендеп 
бара жатқандығы байқалады. Соны-
мен бірге гинекологиялық аурулардың, 
жүктілік, босану, босанғаннан кейінгі 
кезең асқынуларының саны артып 
келеді. «Жасөспірім ана» феномені 
қалыптасты, жас жігіттер арасында түрлі 
жыныстық инфекциялық аурулар белең 
алып отыр. Осы орайда бүгінгі жиында 
көтеріліп отырған мәселелердің жолын 
кесу, жасөспірімдердің денсаулығын 
сақтауда атқарылатын жұмыстарды 

жүйелендіру мәселесіне арналуда,– де-
ген Р.Сисемәлиев жасөспірімдер мен 
жастар денсаулығын қорғауда Сыр 
өңірінің тәжірибесі көпке үлгі болып 
отырғанын айтып өтті. 

– Бүгінгі көтеріліп отырған мәселе 
республикамыздың барлық аймағына 
қатысты. Осы бағытта әр облыста 
қарекет жасалуда. Дегенмен, Қызылорда 
облысында арнайы облыстық жастар 
денсаулық орталығы құрылып, жан-
жақты, жоспарлы жұмыстар атқарылып 
отыр. Бұл басқаларға үлгі болар баста-
ма. Мысалы, Семейде бұрынғы ізбен 
студенттік емхана жұмыс жасаса, басқа 
облыстарда емхана жанынан ашылған 
кабинеттер бар. Сондықтан сіздердің 
ұтқыр тәжірибелеріңізді өзгелерге 
көрсету, тәжірибе алмасу үшін бұл 
бағыттағы алғашқы республикалық 
конференцияны осы жерде өткізіп 
отырмыз,– деп түйіндеді өкіл.

Конференция түстен кейін секция-
лық жұмыстармен жалғасты. Қатысу-
шылар «Денсаулық сақтау саласындағы 
жастар мен жасөспірімдердің репродук-
тивтік денсаулығы», «Жастар мен 
жасөспірімдердің репродуктивтік білімі 
мен мінез-құлқы» және «Жасөспірімдер 
мен жастардың репродуктивті мінез-
құлық мәдениетін қалыптастырудағы 
бұқаралық ақпарат құралдарының және 
үкіметтік емес секторлардың рөлі» 
деп аталатын үш секцияға бөлініп, күн 
тәр тібіндегі тақырыпты талқылады, 
ұсыныс-пікірлерімен бөлісті.

Айнұр БАТТАЛОВА, 
«Сыр бойы».

ҰРПАҚ САУЛЫҒЫ – 
ҰЛТ БАЙЛЫҒЫ

Кеше Ә.Тәжібаев атындағы облыстық ғылыми-әмбебап кітап-
ханада Дүниежүзілік денсаулық күніне орай «Репродуктивті 
денсаулықты қорғау: денсаулық сақтау қызметтерімен жаппай 
қамту жолында» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік кон-
ференция өтті. Конференцияның пленарлық мәжілісін облыс 
әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов жүргізді.

7 СӘУІР – ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ДЕНСАУЛЫҚ КҮНІ ӘРІПТЕС АСУЫ

КЕЛІСІМ

БРИФИНГ

КОНГРЕСС

Жиында аймағымыздың жер қойнауын  пайдаланушы ком-
па н иялар төңірегінде сервистік бағытты дамыту үшін қолайлы 
бәсекелестік орта қалыптастыру мәселесі талқыланды. Нәти-
жесінде шағын және орта бизнестің дамуын қолдау мақса тында  
облыс әкімдігі мен жер қойнауын пайдаланушы компаниялар 
арасында жергілікті қамту үлесіндегі мақсаттық индикаторларын 
белгілеу жөніндегі өзара түсіністік туралы ұзақ мерзімді келісімге 
қол қойылды. Бұл өз кезегінде жергілікті атқарушы биліктің 
кәсіпкерлерге жасап отырған қолдауын білдіреді. 

«СБ» ақпарат.

ТАУАР 
ӨНДІРУШІЛЕР 
МҮМКІНДІГІ АРТАДЫ

Облыстық индустриалды-инновациялық даму 
бас қар  масының ұйымдастыруымен облыс аума-
ғындағы мұнай және уран өндіруші компания лар 
басшыларының қатысуы  мен мәжіліс өтті. Оған 
облыс әкімінің орын ба сары  Е. Ким  төрағалық етті. 

Облыста тұңғыш рет сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәселелер 
бойынша 1-ші облыстық азаматтық 
бастамашылар конгресі өткізілді. 
Конгресс мемлекеттік органдар мен 
қоғамдық ұйымдардың сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тұруда күш 
біріктіруге және олардың жауап-
кершілігін арттыруға бағытталды.

Шараға мемлекеттік орган  басшылары, об-
лыс әкімі жанындағы қоғамдық кеңес мүше-
лері, арнайы мониторингтік топ мүшелері, 
мәсли хат депутаттары мен қоғамдық ұйымдар 
өкілдері қатысты. Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің облыс бойынша департа мент бас-
шысы А.Мұхимов конгрестің мақсаты мен 
міндеттеріне тоқталды. Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы тұруда азаматтық қоғамды 
шоғыр ландыру маңыздылығын атап өтті. 

– Жемқорлықсыз мемлекет құруды тиімді 
азаматтық бақылау институттарынсыз елес-
тету қиын. Барлық ұсынылған қоғамдық бас-
тамалар мен көтеріп жатқан проблемалық 
мәселелерге қатаң бақылау мен монито-
ринг болуы қажет. Сондықтан, агенттіктің 
алқасында жарияланған жобалардың бірі бұл 
қоғамдық бақылау картасы жобасы болды. 
Жобаның мәні мен мағынасы түсінікті әрі оңай. 
Қоғамдық бақылау үш түрлі тәсілдер арқылы 
жүргізіледі. Бұл – әлеуметтік желілер мен бай-
ланыс құралын пайдалану арқылы жүргізу. 
Қоғамдық бақылау азаматтарға арналған 
«Qamqor» қосымшасы арқылы және аудан-

дарда жасақталған арнайы мониторингтік топ-
тар арқылы жүзеге асырылатын болады. Осы 
көрсетілген бағыттар арқылы тұрғындар жол 
құрылысы мен құрылыс нысандарының, су 
құбырының сапасы, медицина, білім және өзге 
де салаларда орын алуы мүмкін жемқорлық 
әрекеттерге шұғыл, тікелей агенттікке ақпарат 
жібере алады және аталған мәлімет шұғыл 
қаралатын болады. Бүгінгі өткізіп отрыған 
конгресс өзара тәжірибе алмасуға, жаңа баста-
малар мен прогрессивтік идеяларды жылжыту 

үшін маңызды алаң болады деп сенемін, – деді 
А.Мұхимов. 

Сондай-ақ, конгресте «Нұр Отан» пар-
тиясы облыстық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары И.Құттықожаев сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы тұруда партияның 
атқаратын қызметі туралы айтып берді. 
Облыстық кәсіподақ орталығының бас ма-
маны М.Боранбаева, облыс әкімі жанындағы 
қоғамдық кеңес мүшесі, блогер Б.Нұрқожаев, 
«Самұрық» инновациялық идеяларды дамы-
ту қоры» қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
Ж.Түсмағамбетов және «Әділетті қоғам» 
бірлестігінің төрағасы А.Сабырханов 
жемқорлыққа қарсы тұруда азаматтық қоғам 
мен үкіметтік емес ұйымдардың рөлі жайында 
баяндамалар жасады. Конгресте жемқорлыққа 
қарсы тұрудың шаралары талқыланып, алда 
тұрған мақсаттар мен міндеттер нақтыланды. 
«Туған жер», «Асыл мұра – орда» және 
«Самұрық» қоғамдық бірлестіктерімен өзара 
ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол 
қойылды.

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы».

АЛДАҒЫ МІНДЕТТЕР 
НАҚТЫЛАНДЫ

– Астана қаласының 20 жылдық ме-
рейтойына арналған «Ұлы Дала мұрасы» 
концерттік бағдарламасы елі міздің 
тұңғыш астанасы Қызылорда қаласынан 
бастау алатын болады. Көрер менге 
театрдың алуан түрлі бағ дарламасы 
тарту етілмек. Онда хал қымыздың 
мәдениеті пластика тілімен жеткізіліп, 
«A fuego lento» бір актілі балеті мен 
«Клеопатра» балетінен үзінді келтіріледі. 
Көрермендерімізге 5 жылда жеткен 
жетістіктерімізді паш ететін боламыз, – 
дейді театр директоры.

«Астана Балет» – өз репертуарын-
да классикалық балет нышандары мен 
әлемнің түрлі халықтарының заманауи 
билерін үйлестіріп отыратын театр. 

– «Ұлы Дала мұрасы» бағдарлама-
сы на енген хореографиялық миниатю-
ралар мен балет үзінділерінің ұлттық 
бояуы қанық. Барлық  композиция лар 
дәстүрге бай, сан қырлы әрі эмоциялық 
қуаты басым. Ғажап музыка мен қайта-
ланбас көркемдік бейнелер жадыңызда 
мәңгі сақталып қалары анық. Бұл бағ-
дарлама заманауи ұлттық балеттің дамып 

жатқанына әрі бірегей құбылыс ретінде 
танылуына мүмкіндік береді.  Балет 
әртістері талап пен жауапкершілікті 
ұштастыра білген ұжым. Қолтаңбасын 
күллі әлемге қалдырып жатқан ұжымның 
алдағы жоспары ауқымды, – дейді 
қоюшы-хореограф Айгүл Тати.

Репертуарының алуан түрлілігі, 
орын  даушылық деңгейі мен спектакль-
дер дің сахналық безенді рілуі «Астана 
Балет» театры шығармашылығын дүние 
жүзіне ерекше қошеметке ие еткен.

Қызылордалық көрермен назары-
на ұсынылатын «Клеопатра» балетінің 
үзіндісі жайында айта кетсек. Бұл 
Мысыр патшайымының көпшілікке 
беймәлім кезеңін, яки, сіңлісі Арсино-
ямен тақ үшін күреске түскен шағын 
баяндайды. Клеопатра мен Арсиноя 
тағдыр патшасы, адам өмірінің әміршісі 
Лахесистің назарын өзіне аудартпақшы. 
Себебі, Лахесистің қолында Клеопатра 

мен Арсинояның мазасын алған биліктің 
кілті тұр.  Ал, «A fuego lento» атты 
келесі балет, асыл махаббат сезіміне 
алғаш еліткен тұста бойды кернеген эмо-
циялық қуат пен алаңдаушылық сезімін 
сөз етеді. Тәніңіз ерекше күйге түсіп, 
шаттық сезіміне бөленесіз, ал, ішкі жа-
лын бойыңызды өртеп әкетеді. Ғашық 
жан үшін күллі әлем сүйіктісінің айна-
ласына тоғысқандай көрінеді, ал, өмірдің 
мәні тек махаббат деп біледі. 

Мамандар екі күнге  созылатын «Ұлы 
Дала мұрасы» концерттік бағдар ла-
масының табысты өтетіне сенімді.  

Естеріңізге сала кетейік,  «Астана 
Балет» театры Мәскеу мен Санкт-
Петербург, Бейжің, Париж, Вена, Сеул, 
Будапешт, Баку, Нью-Йорк, Токио және 
Варшава қалалаларының әлемге әйгілі 
сахналарында өнер көрсеткен. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

«АСТАНА БАЛЕТ» – СЫР ЕЛІНДЕ
Астананың 20 жылдық мерейтойы мен Қызылорда қаласының 200 

жыл дық мерекесі аясында «Астана Балет» театрының труппасы бүгін 
Н.Бекежанов атындағы облыстық музыкалық-драма театрында өнер 
көрсетеді. Шығармашылық ұжым орындаушылық деңгейін, еліміздің 
хорео графия өнерінің заманауи және ұлттық үлгілерін паш етпек. 

Бұл жайында кеше өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз 
мәслихатында «Астана Балет» театрының директоры Валерий Күзембаев 
айтты.

Талғат Дүй се баевтың айтуын-
ша, аймақта 37 со ғыс және 5900 
тыл ардагері бар. Ұлы Жеңіс тің 
73 жылдығына орай биыл соғыс 
арда герлеріне жергілікті бюджет 
есебінен 192 мың теңге көлемінде 
бір реттік көмек беріледі. Ал, тыл 
арда герлеріне 30 айлықтық есептік 
көрсеткіш көлемінде ақша төленеді. 
Сондай-ақ, есту және сөйлеу 
қабілеті төмен 78 адамға веб каме-
ралы ноутбук, ал көз мүгедектеріне 
сөйлеу синтезаторы бар 156 ноут-
бук беріледі. 

Жалпы, жыл басынан бері 
көмекке мұқтаж 1511 адамға 89,2 
млн теңгеге қайырымдылық көмек 
көрсетілді. Облыста 28 мыңнан 
астам мүмкіндігі шектеулі жан бар. 

Брифингте, сондай-ақ, Ертілеу 
Жал ғасбаев, Төреахмет Жолым-
бетов өз салаларында атқарылған 
жұмыстар мен алдағы міндеттер 
жөнінде әңгі меледі. 

Елбасы тапсырмасына сәйкес, 
осы жылдың 1 қаңтарынан бастап 
зей  нет ақы көлемі 8%-ке көтерілді. 
Мем ле кеттік базалық зейнетақы 
және жәр дем ақылардың басқа 
түрлері 6%-ке артты. Мүгедектерге, 
асыраушысынан айы рылған және 
мүгедек бала тәрбиелеп отырған 
отбасыларына арналған жәрдем-
ақылар 16 процентке дейін өсті. 

Медициналық-әлеуметтік сарап-
та  ма бөлімдері ағымдағы жылдың 
3 айында 3187 адамға мүгедектікті 
немесе еңбек ету қабілетінен 
 айырылу дәрежесін белгілеу немесе 
қажет ті әлеуметтік қорғау шарала-
рын айқын дау қызметін көрсеткен. 
Мамандар есепті мерзімде алғашқы 
мүге дектікке шығу көрсеткішінің 
сәл өс  кенін айтты. 

Айнұр БАТТАЛОВА, 
«Сыр бойы».

ӘҢГІМЕ ӨЗЕГІ –
ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМДЕР

Бейсенбіде өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық 
жұмыс  пен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқар-
масы ның басшысы Талғат Дүйсебаев, облыстық еңбек саласын 
бақылау басқармасының басшысы Ертілеу Жалғасбаев, еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің облыс бойын-
ша департамент басшысы Төреахмет Жолымбетовтің қатысуымен 
брифинг өтіп, атқарылған жұмыстары мен алдағы жоспарлар баян-
далды.

Биыл Мемлекет басшысының 
қаты  суымен өтетін Жалпыұлттық 
теле кө пір  де об  лыс тағы бірқатар ин-
вес  ти циялық жоба  лар іске қосы лады. 
Бұл  туралы об лыстық индус триалды-
инно ва ция лық даму басқар масының 
бас шысы  Ринат Сұлтан гереев өңірлік 
коммуника циялар қызметінде өткен 
брифингте хабарлады. 
– 2018 жылы 5 жобаны іске қосу жоспар-

да бар. Олар – үшокись молибден өндірісі, 
жылыжай кешені, көкөніс қоймасы, шыны 
зауыты, цемент зауыты. Биыл облысқа ин-
вестиция мен жаңа технологиялар тарту 
мақсатында 2 елге іс-сапарға шықтық. Об-
лыс әкімі бастаған делегацияның Татарстан 
Республикасына сапары аясында Иннопо-
лис қаласымен инновациялық жобаларды 
жүзеге асыру бойынша меморандумға қол 
қойылды. Ал, Қытай Халық Республика-
сына жұмыс сапары барысында делегация 
мүшелері Бейжің, Шэньжэнь және Шанхай 
қалаларында болып, бірқатар ірі кәсіпорын 
жұмысымен танысты, – деді Р.Сұлтангереев.

Ал, облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы басшысының орынбасары Аза-
мат Досжановтың айтуынша, статистикалық 
мәліметтерге сәйкес, облыста 2018 жылдың 
1 наурызында тіркелген шағын және орта 
бизнес құрылымының саны 50530 бірлікті 
құраған. 

Облысымызда кәсіпкерлікті  дамыту 
бойынша атқарылатын іс-шаралардың күн-
тізбелік жоспары әзірленді. Күнтіз белік 
жоспарға сәйкес биыл конкурс тар, көрмелер, 
малшылар слеті және ба лықшылар слеті 
сияқты шаралар өткі зілмек. Сондай-ақ, 
әйелдер және жастар кәсіпкерлігін дамыту 
үшін «Іскер әйел – кәсіпкерлер  форумы», 
«Жас кәсіпкерлер облыстық форумы», 
«Облыстың өндіріс орындарында студент-
тер мен оқушылар үшін танымдық экскур-
сиялар» өткізу қарастырылған. Кәсіпкерлер 
саласын цифрландыру аясында «ОРЕN 
KASIPKER» құрылып, ІІІ Халықаралық 
интернет форумы өткізілетін болады. Ал, 
мүмкіндігі шектеулі кәсіпкерлер үшін 
«Өзіңе сене баста!» конкурсы өткізілмек, – 
деді А.Досжанов.

Айта кету керек, биыл облыс ор та  лы-
ғында заманауи форматтағы «Aray CityMall» 
сауда ойын-сауық орта лығын іске қосу 
жоспарланған. Сауда орта лығының жал-
пы ауданы 31462 шаршы метрді, инвес-
тиция көлемі 4,3 млрд теңгені құрайды. 
Сауда орталығында 416 орынды паркинг 
қарастырылған. Орталық іске қосылғаннан 
кейін 120 адамды тұрақты жұмыспен қам-
тамасыз ететін болады.

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы».

«ARAYCITYMALL» 
САУДА ОЙЫН-САУЫҚ 
ОРТАЛЫҒЫ ІСКЕ ҚОСЫЛАДЫ
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Құрметті қала тұрғындары назарына!
«Қызылорда су жүйесі» ШЖҚ МКК-ның ауыз су және кәріз су жүйесіне қорда-

ланған қарызға төлемақы жүргізу үшін, төмендегі мекен-жайда орналасқан төлемақы 
кассаларына төлеулеріңізді сұраймыз.

Шанхай аумағы, Жұмабаев көшесі, «Манас» дүкені, БТҚ (ЕПД); 
Комсомол қыстағы,  «Шәркүл әже» дүкені, БТҚ (ЕПД);
Тасбөгет кенті, Есенов көшесі, № 9, Әмбебап дүкені, БТҚ (ЕПД); 
«Шұғыла» мөлтек ауданы, Мүсірепов көшесі, №77, БТҚ (ЕПД);
Желтоқсан көшесі, №156;
Байсейітова көшесі, №96,  (КРЭК);
Абай даңғылы, №51 үй.
«Қызылорда су жүйесі» ШЖҚ МКК ауызсуға қордаланған қарыз көлемі уақы тылы 

төленбесе ауызсу және кәріз жүйесінен толық ажыратылатынын хабарлаймыз.
Жеке тұлға базасы мен төлем түбіртектер арасында айырмашылықтар байқалған 

жағдайда,  8 771 089 53 11 ватсап нөмері арқылы ауызсуға төленген соңғы 2-3 төлем 
түбіртегі және суесептегіш құралының нақты көрсеткіші суретін жолдауыңызды 
сұраймыз..

Қазіргі таңда мекеме инспектор бақылаушылары қолма-қол төлемақы жинамай-
тынын еске саламыз, төлемақыны арнайы кассаларда, БТҚ, банк арқылы төлемақы 
жүргізуге шақырамыз.

Мекен-жайыңызда орналасқан суесептегіш құралының нақты көрсеткішін алуға 
мүмкіндік беруіңізді сұраймыз.

«Қызылорда су жүйесі» ШЖҚ МКК.

(ҚР Әділет министрлігінен Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі, 
тіркеу №5936-1933-МК, БСН 040740003730, 2011 жылдың 30 наурызында берілген)

2018 жылдың 14 сәуірі күні сағат 8.00-де Қармақшы ауданының 
Тұрмағамбет ауылында «Ата-баба рухына бас иеміз» атты іс-шара ая-
сында қорым маңына тазалау жұмыстарын жүргізіп, соңынан аруақтарға 
арнап ас беру ұйымдастырылуда. Айтулы шараға қатысамын деген 
кісілер ұйымдастыру комиссиясына хабарласуға болады.

 Байланыс тел.:  8(724-37 ) 4-10-75, ұялы: 8 775-839-49-50,  8 747-
551-98-09.

Ұйымдастыру комиссиясы.  
(БСН 021140001861)

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

«Көлжан» ЖШС Қызылорда облысының табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасына «Көлжан» ЖШС мен 
«SSM-Ойл» ЖШС-ның Қызылорда облысы Сырдария ауданының 
Батыс Тұзкөл кенішіндегі вахталық поселкесін шаруашылық-ауыз 
сумен қамту және өндірістік-техникалық объектілерін сумен қамту 
үшін №№3182, 5532, 5534 ұңғымалардың учаскесінде пайдалану жо-
басын» мемлекеттік экологиялық сараптаманың қарауына ұсынады.   

Анықтама алу телефоны: 8 (7242) 60-53-69.

«PROFIT» Компаниясы ЖШС ҚР Экологиялық Кодексінің 
57- бабына байланысты жоба бойынша қоғамдық пікір есебін жүргізеді:

«PROFIT» компаниясы ЖШС Г-5, Г-6, Г-7, Г-8 іздеу-барлау ұңғы-
ма ларының 1200±250 м тереңдіктегі құрылысының топтық техникалық 
жобасына қоршаған ортаға әсерін бағалау (ҚОӘБ). 

Мәліметтермен «PROFIT» Компаниясы ЖШС және «ECOTERA» 
ЖШС компанияларында танысуға болады. Байланыс тел.: 8(727) 263-
03-24, 264-63-65, электрондық мекенжайы: tender@ecotera.kz 

Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар және реттелетін нарық -
тар туралы» Заңының 7-бабы 7-3) тармақшасына сәйкес «Қызылорда жылу-
электрорталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 2018 жылдың сәуір 
айының 25-ші жұлдызында сағат 11.00-де Марал ишан көшесінде орналасқан осы 
мекеменің мәжіліс залында тұтынушылардың және өзге де мүдделі тұлғалардың 
қатысуымен 2017 жылдың жылдық тыңдау есебі өткізілетінін хабарлайды.

«Қызылордажылуэлектрорталығы»  мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны әкімшілігі.

(ҚР Әділет министрлігінен Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі, 
тіркеу №6323-1933-МК, БСН 050740006845, 2005 жылдың 4 шілдесінде берілген)

Кез келген мемлекеттің даму деңгейін 
айқындайтын мәселелердің бірі ол – 
мүмкіндігі шектеулі адамдардың қоғамдағы 
орны мен оларға деген қоғамның көзқарасы. 

Ұзақ уақыт бойы біздің елімізде мүге-
дектігі бар адамдарға көңіл бөлуге эконо-
микалық жағынан мүмкіндік болған жоқ. 
Елбасымыздың тапсырмасы бойынша бү-
гінгі таңда мүгедектерге қамқорлық жасау 
– маңызды мәселеге айналды. Мүмкіндігі 
шектеулі адамдардың құқығы мен қоғам-
дағы тең мүмкіндігін қамтамасыз ету 
үшін мемлекет тарапынан барлық қажетті 
нормативтік-құқықтық актілер қабылданды.

2005 жылы «Қазақстан Республикасын-
да мүгедектерді әлеуметтік қорғау» туралы 
Заң қабылданды, 2008 жылы Қазақстан 
Республикасы БҰҰ-ның «Мүгедектердің 
құқықтары туралы конвенцияға» қосылып, 
2015 жылы оны ратификациялады. Қазіргі 
уақытта аталған конвенцияға 175 мемлекет 
пен Еуроодақ елдері қосылды.

Бұл Қазақстанның мүгедек тер дің құқық-
тары жөніндегі халықаралық нормаларын 
қатаң сақтау және олардың орындалуын 
қамтамасыз етуді өз міндетіне алғандығын 
айқындады.

Осы бағытта ҚР Үкіметі қабылдаған 
«Мүгедектердің құқығын қамтамасыз ету 
және олардың өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспары» кезең-кезеңімен іске 
асырылуда.

Аталған іс-шараның негізгі мақсаты – 
мүмкіндігі шектеулі адамдардың қоғаммен 
етене араласуы және оларға кедергісіз орта 
қалыптастыру.

Күнделікті өмір-тіршілігімізде, көшеде, 
қоғамдық көлікте, мерекелік шараларда, те-
атрлар мен стадиондарда, басқа да орындар-
да мүгедектердің көптеп кездесуі – оларға 
қоғамымызда қаншалықты кедергісіз орта 
қалыптастырылғанның көрінісі болып та-
былады. Жай сөзбен айтқанда, мүгедек 
жандардың төрт қабырғада қамалмай, ел-
мен еркін араласуына, еркін қызмет алуы-
на жағдай жасау – баршамыздың қоғам 
алдындағы міндетіміз. Бүгінгі күні кез кел-
ген денсаулығы мықты, аяқ-қолы сау адам 
ертеңгі күні сол мүгедектердің қатарында 
болмауына ешкім де кепілдік бере алмайды. 
Осыдан-ақ, қоғамымызда мүгедектер үшін 
қолжетімді орта қалыптастырудың, олардың 
құқығын қамтамасыз етудің қаншалықты 
маңызды екендігін  түсінуге болады.

Статистикалық деректерге сүйенсек, 
дүние жүзі бойынша мүгедек адамдардың 
саны шамамен 1 миллиард адамды құрайды, 
бұл жер бетіндегі адамзаттың 15 проценті.

Еліміз бойынша мүгедектігі бар адам-
дардың үлесі 650 мыңнан астам адамды 
құраса, оның 29 мыңнан астамы Қызылорда 
облысында тұрады.

Қазақстан Республикасында мүгедек-
терді әлеуметтік қорғау туралы заңының 
37-бабына сәйкес, мүгедектерді әлеуметтік 
қорғау саласындағы мемлекеттік бақылауды 
өңірімізде Еңбек, әлеуметтік қорғау және 
көші-қон комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша департаменті жүзеге асырады.

Халықты әлеуметтік қорғау саласын-
дағы мемлекеттік бақылау шараларын жер-
гі лікті жерлерде жүргізу үшін 2016 жылдан 
бастап департаменттің құрамында халықты 
әлеуметтік қорғау саласындағы бақылау 
құрылымы ашылып, қызмет атқарып келеді.

Департаменттің бақылау құрылымының 
міндетіне негізінен мүгедектерді әлеуметтік 
қорғау, арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету, зейнетақымен және жәрдемақымен 
қамсыздандыру, міндетті әлеуметтік сақтан-
дыру туралы заңнамаларының сақталуына 
бақылау жүргізу жатады.

Елімізде мүгедектердің әлеуметтік 
және көлік инфрақұрылым объектілеріне 
қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында 
әлемдік озық тәжірибеге сүйене отырып, ҚР 
Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері 
және жер ресурстарын басқару комитетінің 
29.12.2014 ж. №156-НҚ бұйрығымен бекі-
тілген ҚР ЕЖ 3.06-101-2012 ж. «Ғима рат-
тар мен имараттарды халықтың шектеулі 
топтары үшін қолжетімділіктің есебімен 
жобалау» Ережелер жинағы мен ҚР ҚН 
3.06-01-2011 «Мүмкіндігі шектеулі  топтар 
үшін ғимараттар мен құрылыстардың қол-
жетімділігі» құрылыс нормалары бекі тілді.

«Қазақстан Республикасында мүге-
дектерді әлеуметтік қорғау туралы» Заңы-
ның 25-бабының үшінші бөлігіне сәйкес, 
кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын 
жеке тұлғалар, сондай-ақ, заңды тұлғалар 
мүге дектерге ортақ пайдаланылатын көлiк 
құралдарына, тұрғын үйлерге, қоғамдық 
және өндірістiк үйлерге, ғимараттар мен 
үй-жайларға кедергiсiз кiрiп-шығуына, әуе-
жайларда, темiр жол вокзалдарында, авто-
вокзалдарда, автостанцияларда, теңiз және 
өзен порттарында еркiн бағдар ұстануы мен 

жүрiп-тұруына мемлекеттiк стандарттарға 
сәйкес жағдай жасауға мiндеттi. Атал-
ған объектiлердi мүгедектердiң кiрiп-
шығуына бейiмдеу мүмкiн болмаған жағ-
дай  ларда, тиiстi жеке және заңды тұлға лар 
мүгедектердiң қажеттiлiктерiн барынша 
еске ретiн қажеттi шараларды әзiрлеп, 
жүзеге асыруға тиiс. 

Сонымен қатар, аталған баптың төр-
тінші бөлігіне сәйкес лауазымды адам-
дар дың, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыратын жеке тұлғалардың және 
заңды тұлғалардың мүгедектердің әлеу-
меттік инфрақұрылымға және көлік 
инфра құрылымына кедергісіз қол жеткізуі 
үшін жағдайларды қамтамасыз етпеуі 
ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексіне сәйкес әкімшілік жауаптылыққа 
тартуға әкеп соғады.

ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы кодексінің 83-бабының бірінші 
бөлігіндегі 1) және 2) тармақшаларына 
сәйкес мүгедектердің әлеуметтік және 
көлік инфрақұрылымы объектілеріне қол 
жет кізуін және мүгедек тердің мәдени 
ойын-сауық іс-шараларына қол жеткізуі 
үшін жағдайларды қамтамасыз етпеу 
түрлеріндегі мүгедектердi әлеуметтiк 
қорғау туралы заңнамасын бұзғаны үшін ла-
уазымды адамдарға – 50, шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне – 120, орта кәсіпкерлік 
субъекті леріне – 200, ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне 400 айлық есептік көрсеткіш 
мөл шерінде (әрі қарай - АЕК) айыппұл салу 
көзделген.

Сондай-ақ, аталған кодекстің 84-бабы-
ның бірінші бөлігіне сәйкес  арнаулы 
әлеуметтiк қызметтер көрсетудегi қажет-
тi лiкке бағалау жүргiзудiң және оны ай-
қындаудың, арнаулы әлеуметтiк қызмет-
тердiң кепiлдiк берiлген көлемiн көрсету 
туралы шешiм шығарудың белгiленген 
мерзiмдерiн бұзу және арнаулы әлеуметтiк 
қызметтердiң кепiлдiк берiлген көлемiн 
көр сету туралы шешiмдi орындамау 
түрiнде ҚР Арнаулы әлеуметтік қызметтер 
туралы заңнамасын бұзғаны үшін лауа-
зымды адамдарға – 20, шағын кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға – 30, орта кәсіпкерлік субъекті-
леріне – 40, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
60 АЕК мөлшерiнде айыппұл салу 
қарастырылған.

Мүгедектерді әлеуметтік қорғау сала-
сындағы заңнамалардың орындалуына 
қатысты ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексінің 83-бабы 2018 жылдың 
қаңтар айынан бастап қолданысқа енген 
үшінші бөлігімен толықтырылды. Аталған 
бөлімде мүгедектердi әлеуметтiк қорғау 
туралы заңнамасын бұзғаны үшін лауазым-
ды адамдарға 20 АЕК мөлшерінде айыппұл 
салу қарастырылған.

Зейнетақыларды және мемлекеттік 
жәрдемақыларды толық мөлшерде және 
белгiленген мерзiмдерде төлеу жөнiндегi 
мiндеттердiң «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы тарапынан 
орындалуын және мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорының тағайындалған әлеу-
меттік төлемдердің белгіленген мерзім-
дерін және мөлшерінің толықтығын, «Аза-
маттарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының әлеуметтік төлемдердің 
белгіленген мерзімдерін және төлемдер 
мөлшерінің толықтығын тексеру функция-
лары департаменттің бақылау қызметіне 
жүктелген. 

Бұл ретте, ҚР Әкімшілік құқық бұзу-
шылық туралы кодексінің 91-бабының төр-
тінші бөлігімен көзделген зейнетақыларды 
және мемлекеттік жәрдемақыларды толық 
мөлшерде және (немесе) белгiленген мер-
зiмдерде төлеу жөнiндегi мiндеттердi 
«Аза маттарға арналған үкімет» мемле-
кеттік корпорациясының лауазымды адам-
дарының орындамауы – лауазымды адам-
дарға 30 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға 
әкеп соғады. Сонымен қатар, аталған 
кодекстің 92-бабының бірінші бөлігінде 
мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры-
ның тағайындалған әлеуметтік төлем дердің 
белгіленген мерзімдерін және мөл шерінің, 
«Аза маттарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының әлеуметтік төлемдердің 
белгіленген мерзімдерін және төлемдер 
мөлшерінің толықтығын бұзған лауазымды 
адамдарға 30 АЕК мөлшерiнде айыппұл 
салу көзделген.

Сонымен бірге, 2018 жылдан бас тап 
мүгедектерді әлеуметтік қорғау, ар нау-
лы әлеуметтік қызметтер көрсету, зей-
нетақымен және жәрдемақымен қамсыз-
дандыру, міндетті әлеуметтік сақтандыру 
туралы заңнамаларының сақталуы бойын-
ша жүргізілген бақылаудың нәтижесінде 
анықталған бұзушылықтарды жою  туралы 
берілген ұйғарымдардың  орындалмауы 

немесе тиісінше орындалмауы және анық-
талған бұзушылықтарды жою бойынша 
қолданылатын шаралар туралы ақпараттың 
берілмеуі не уақытылы берілмеуі фактілері 
бойынша департамент тиісті хаттама толты-
ру құқығына ие болды.

Атап айтқанда, толтырылған хаттама-
ның негізінде мемлекеттік бақылаудың 
қорытындысымен берілген ұйғарымдарды 
орындамау түріндегі бұзушылықтарға жол 
бергені үшін ҚР Әкімшілік құқық бұзу-
шылық туралы кодексінің 462-бабының 
үшінші бөлігімен рұқсаттың қолданылуын, 
жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұрып, 
жеке тұлғаларға – 5,  лауазымды адам дарға 
– 15, шағын кәсiпкерлiк субъектi лерiне 
немесе коммерциялық емес ұйымдарға 
– 100, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 
– 200, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 
500 АЕК мөлшерiнде айып пұл салу көз-
делген болса, аталған баптың төртінші 
бөлігімен тексерілген субъектімен тиісті 
ұйғарымдарды жою бойынша қолда ныла-
тын шаралар туралы ақпаратты бермеуі 
не уақытылы бермеуі 20 АЕК мөлшерінде 
айыппұл салуға әкеп соғады.

Міне, еліміздің әлеуметтік-экономика-
лық тұрғысынан қарқынды даму  жолында 
озық отыз елдің қатарына ену үшін Біріккен 
Ұлттар Ұйымының «Мүгедектердің 
құқығы туралы» конвенциясының бар-
ша  талаптарын орындауға бет алған 
тұсымызда мүге дектігі бар адамдардың 
құқығы мен тең мүмкіндіктерін, әлеуметтік 
және көлік инфрақұрылымы объектілеріне 
еркін қолжетімділігін қамтамасыз ету, 
оларға қоғамның оң көзқарасын қалып-
тастыру арқылы олардың өмір сүру сапа-
сын жақсарту бағытында барлық құқықтық 
алғышарттары тиісті заңнамалармен белгі-
ленген.

Сол себептті, мүмкіндігі шектеулі 
адамдардың елмен етене  араласуына, олар-
дың заңнамамен белгіленген құқық тарын 
қамтамасыз етіп, тең мүмкіндіктер жасау-
ға бүкіл қоғам болып жұмылып, әрқайсы-
сымыздың атсалысуымыз абзал.

Б.НАҚЫПОВ,
Еңбек, әлеуметтік қорғау

және көші-қон комитеті
 облыс бойынша департаментінің 

бөлім басшысы. 

МҮГЕДЕКТЕР ҚҰҚЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ – 
ӨРКЕНИЕТТІ ҚОҒАМНЫҢ МІНДЕТІ

Техникалық инспекция саласындағы мемлекет-
тік көрсетілетін қызметтер тікелей және электрон-
ды портал арқылы келіп түсіп жатқан өтінімдерге 
сәйкес, Қызылорда облысының Қызылорда облы-
сы әкімдігінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі №174 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» қаулысымен 
бекітілген регламентіне сәйкес аудандардың және 
облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқа-
рушы органдары арқылы көрсетілетіндігін ескеруді 
хабарлаймыз.

Көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлері:
1) «Тракторларды және олардың  базасында 

жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизм-
дерді, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ, жүріп өту мүмкіндігі 
жоғары арнайы машиналарды жүргізу құқығына 
куәліктер беру».

2) Алып тасталды – ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 
08.02.2017 № 56) бұйрығымен. 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регла-
мент терін бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі №174 
қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қызылорда об-
лысы әкімдігінің 2017 жылғы 26 мамырдағы №795 
қаулысы.

3) «Тракторлар және олардың базасында жа-
салған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизм-
дер, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелио-
ративтiк және жол-құрылыс машиналары мен 
механизмдер, сондай-ақ өтімділігі жоғары арнайы 
машиналар үшін тіркеу құжатын (телнұсқасын) 
және мемлекеттік нөмiрлiк белгi беру» 

4) «Тракторлардың және олардың базасын-
да жасалған өздiгiнен жүретін шассилер мен 
механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар 
тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiнің, 
өздiгiнен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиора-
тивтік және жол-құрылыс машиналары мен меха-
низмдерінің, сондай-ақ жүріп өту мүмкiндiгi 
жоғары арнайы машиналардың кепілін мемлекеттік 
тіркеу»

5) «Тракторларды және олардың  базасында 
жасалған өздігінен жүретін шассилер мен меха-
низмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар 
тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, 
өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиора-
тивтік және жол-құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі 
жоғары арнайы машиналарды жыл сайынғы мем-
лекеттік техникалық байқаудан өткізу

6) «Тракторларға және олардың базасында 
жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен меха-
низмдерге, монтаждалған арнайы жабдығы бар 
тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiне, 
өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиора-
тивтiк және жол-құрылыс машиналары мен меха-
низмдеріне, сондай-ақ жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары 
арнайы машиналарға ауыртпалықтың жоқ (бар) 
екендігі туралы ақпарат беру»

Қосымша сұрақтар болған жағдайда байланыс 
телефондары: 60-54-42, 60-54-41

Н.ЖҰМАБЕКОВ,
облыстық ауыл шаруашылығы 

басқармасының 
бас маманы.

 «Тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн 
шассилер мен механизмдердi, монтаждалған арнаулы жабдығы бар 
тіркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн 

ауылшаруашылық, мелиорациялық және жол-құрылыс 
машиналары мен механизмдерiн, жүріп өту мүмкіндігі жоғары 

арнайы машиналарды жүргізу құқығына куәліктер беру, тіркеу құжатын 
(телнұсқасын) және мемлекеттік нөмірлік белгі беру, кепілін 

мемлекеттік тіркеу, жыл сайынғы мемлекеттік техникалық байқаудан 
өткізу және ауыртпалықтың жоқ (бар) екендігі туралы ақпарат беру»

Оралман – тарихи отанында тұрақты тұру мақ-
сатында Қазақстан Республикасына келген және 
«Халықтың көші-қоны туралы» Заңында белгі-
ленген тәртіппен тиісті мәртебе алған, Қазақстан 
Республикасы егемендік алған кезде оның шегінен 
тыс жерде тұрақты тұрған этникалық қазақ және 
оның Қазақстан Рес публикасы егемендік алғаннан 
кейін оның шегінен тыс жерде туылған және 
тұрақты тұрған балалары.

«Оралман мәртебесін беру» мемлекеттік көр-
сетілетін қызметі облыстардың, Астана мен Ал-
маты қалаларының жергілікті атқарушы орган-
дары Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 
сәуірдегі № 279 бұйрығымен бекітілген «Оралман 
мәртебесін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты негізінде көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қыз мет ті 
көрсету нәтижесін «Азаматтарға арнал ған үкімет» 
Мемлекеттік корпорациясы» коммер циялық емес 
акционерлік қоғамы береді.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қыз-
мет көрсету үшін Мемлекеттік корпорацияға жүгін -
ген кезде осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
оралман мәртебесін беру туралы өтінішті және мы-
надай құжаттарды ұсынады:

1) өмірбаян (еркін нысанда);
2) отбасы отағасының, сондай-ақ, отбасының 

әрбір мүшесінің мөлшері 3х4 сантиметр 2 фото-
суреті;

3) нотариат куәландырған аудармасымен өті-
ніш білдіруші үміткердің және онымен бірге қоныс 
аударған оның отбасы мүшелерінің жеке басын 
куәландыратын құжаттардың (шетелдік паспорттың 
не азаматтығы жоқ адам куәлігінің, кәмелетке 
тол маған балалардың туу туралы куәлігінің) 
көшірмелері;

4) үміткердің Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 

2013 жылғы 22 шілдедегі № 329-Ө-М бұйрығымен 
бекітілген Оралман мәртебесін беру қағидалары 
2-тармағының талаптарына сәйкестігін белгілейтін 
құжаттардың көшірмелері;

Құжаттар салыстырып тексеру үшін түпнұсқа-
ларда және көшірмелерде ұсынылады, кейіннен 
құжаттардың түпнұсқалары (өмірбаян мен фото-
суреттерді қоспағанда) көрсетілетін қызметті алу-
шыға қайтарылады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақта 
көз делген құжаттарды тапсырған кезде көрсеті-
летін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабыл-
данғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде – 
көрсетілетін қызметті беруші құжаттардың толық 
топтамасын тіркеген күннен бастап – 5 (бес) жұмыс 
күні;

Мемлекеттік корпорацияның аудандық (қала-
лық) бөлімшелеріне курьердің құжаттар топтама-
сын жеткізуді қамтамасыз етуі және мемлекеттік 
қыз метті көрсету нәтижесі үшін – 5 (бес) жұмыс 
күні.

Сондай-ақ, көрсетілетін қызметті алушы осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартымен 
бел гіленген өтінішпен қоса берілетін тізбеге сәй-
кес құжаттарды ұсынуда толық емес топтамасын 
және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды 
ұсынған жағдайларда, Мемлекеттік корпорация 
қыз меткері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат 
береді.

Туындаған сұрақтар бойынша Мемлекеттік 
кор по рацияға, сондай-ақ 1414 телефоны бойынша 
жүгі не аласыз (қоңырау шалу тегін).

С.СЕЙДАХМЕТОВ,
облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының бөлім басшысы.

«ОРАЛМАН МӘРТЕБЕСІН БЕРУ» 
ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ

«Қазақстан Республикасының Құрылыс комплексі және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық қызметкерлерінің салалық кәсіподағы» қоғамдық бірлестігі «Автомо-
биль жол басқармасы» ЖШС-ның кәсіподақ ұйымының төрағасы Мұстафаев Әділбек 
Жолдасбекұлына әкесі

Жолдасбек Мұстафаұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«Ғибадат үйлерін салу және олардың 
орналасатын жерін айқындау, 

сондай-ақ үйлерді ғибадат үйлері 
етіп қайта бейіндеу»  мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы

Бүгінгі таңда Қызылорда облысында халықтың әл-ауқатын 
жақсарту, жастарды имандылыққа баулу және діни сауаттылықты 
арттыру шаралары қарқынды жүргізіліп, елді мекендерде орна-
ласқан ескі мешіттер қайта жаңғыртылуда және жаңа мешіт тердің 
құрылысы жүргізілуде.   

Дегенмен, ғибадат үйлерінің құрылысын салу және үйлерді 
ғибадат үйлері етіп қайта бейіндеу кезінде әлі де болса ҚР заңнама 
талаптары сақталмай отыр және құзырлы органдардың тарапынан 
берілетін шешімсіз мешіт құрылысын бастап кету жағдайлары 
жиі-жиі кездесуде.

Айта кету керек, ғибадат үйлерін салу және олардың орналаса-
тын жерін айқындау, сондай-ақ үйлерді ғибадат үйлері етіп қайта 
бейіндеу қызметтері мемлекет тарапынан көрсетілетін қызметтер 
Тізіліміне енгізіліп, қызмет түрлері Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 147 
бұйрығымен бекітілген  «Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу 
және олардың орналасатын жерін айқындау туралы шешім беру», 
сондай-ақ «Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) 
етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы 
шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарына 
сәйкес көрсетіледі.

Жоғарыда аталған стандарттарға, сондай-ақ, Қызылорда 
 облысы әкімдігінің 2015 жылғы 10 шілдедегі №83 қаулысымен 
бекітілген регламенттерге сәйкес қызмет түрін Қызылорда 
облысы ның құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі «Қызылорда облысының ішкі саясат 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің келісімімен көрсетеді.   

Ғибадат үйлерінің құрылысын немесе үйлерді ғибадат үйлері 
етіп қайта бейіндеуді бастамас бұрын жеке немесе заңды тұлғалар 
алдымен Қызылорда қаласындағы «Сырдария-Ақмешіт» орталық 
мешітіне хабарласып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан 
келісім алады. 

Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан тиісті келісім 
алын ғаннан кейін жеке немесе заңды тұлғалар  стандарттарда көр-
сетілген құжаттар тізімін жинақтап, оларды Қызылорда облысы -
ның құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасына тап -
сырады.

Тапсырылатын құжаттардың тізбесін Қызылорда облысы 
әкімдігінің e-kyzylorda.gov.kz ресми интернет-ресурсынан алуға 
болады.  

Бекітілген стандарттарға сәйкес мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзімі, құжаттар топтамасы тапсырылған күннен бастап – 
күнтізбелік 30 (отыз) күнді құрайды.

Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесi – Қазақстан 

Республикасының еңбек заңмасына сәйкес демалыс және мере-
ке күндерінен басқа, дүйсенбі-жұма аралығында сағат 13.00-ден 
15.00-ге дейін түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден 19.00-ге дейін.

Байланыс телефоны: 8 (7242) 60-53-55. 
Мемлекеттік қызметті көрсету мекенжайы: Қызылорда қаласы, 

Сұлтан Бейбарыс көшесі, №1 (облыс әкімдігінің ғимараты), №415 
кабинет.

Қызылорда облысының құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы басқармасы.

Ветеринария саласы бойынша көрсетілетін 
мем  лекеттік қызмет кезінде рәсімделетін құжаттар 
вете ринариялық қауіпсіздіктің алдын алудың бір 
жолы. Осы салада кәсіпкерлік қыз   мет  пен айна лы-
сатындардың, шаруа қожалықтарының, жануар-
лар мен  жануарлардан алына тын өнімдердің үнемі 
ветеринариялық бақы лауда болуы – халық ден-
сау лығын және адам мен жануарларға ортақ ауру-
лардың алдын алудың кепілі.   

Қазіргі таңда халыққа мемлекеттік органдар 
көрсететін мемлекеттік қызметтердің сапасына 
үлкен мән берілуде. Ол үшін министрліктер тарапы-
нан бұйрықтар беріліп, стандарттар мен регламент-
тер бекітілді. 

Мемлекеттік органдар көрсететін мемле кеттік 
қызметтер осы стандарттар талаптары мен регла-
менттерде көрсетілген мерзімдерде жүзеге асуы 
тиіс. Мемлекеттік қызметтердің мерзімдері бұзылып 
көрсетілген жағдайда мемлекеттік қызметкерлер 
жауапкершілікте болады. Яғни, мемлекеттік қызмет 
көрсету барысында мерзім бұзушылыққа немесе 
негізсіз бас тартуға жол берілмейді. 

Ветеринария саласына келетін болсақ, мемле-
кеттік қызметтің 6 түрі жергілікті атқарушы орган-

ның ветеринария қызметі бойынша  көрсетіледі. 
Оның ішінде 2 түрін – «Мемлекеттік ветери-

на риялық-санитариялық бақылау және қадағалау 
объекті леріне ветеринариялық-санитариялық қоры-
тынды беру» мен «Ветеринария саласында кәсіп-
керлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды 
тұлғаларды аттестаттауды» қалалық, аудандық вете-
ринария бөлімдері көрсетеді. 

«Ветеринариялық анықтама беру» және «Ауыл 
шаруашылығы жануарларын ветеринариялық пас-
порт бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» қызметін 
қала және аудандар аумағындағы ветеринариялық 
ұйым дар жүзеге асырады. 

Қалған 2 түрі – «Жануарларды өсіруді, жануар-
ларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты 
дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және өткі-
зуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-
ақ ветеринариялық препараттарды, азықтар мен 
азықтық қоспаларды өндіру, сақтау және өткізу 
жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру» және 
«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға 
лицензия беру» мемлекеттік қызметтерін облыстық 
ветеринария басқармасы көрсетеді. 

Бұл аталған мемлекеттік қызметтер ҚР АШМ 
2015 жылғы 6 мамырдағы №7-1/418 «Ветеринария 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» бұйрығымен белгі -
ленген және облыс әкімінің 2015 жылғы 2 қазан-
дағы  №181 қаулысымен бекітілген мемле кеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттері бойынша 
көрсетіледі. 

ҚР АШМ 2015 жылғы 23 қаңтардағы №7-1/37 
«Жануарлар өсіруді, жануарларды,  жануарлардан 
алынатын өнім мен шикізатты дайындауды  (союды), 
сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге 
асыратын өндіріс объектілеріне,  сондай-ақ вете-
ринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп 
қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөнін дегі 
ұйымдарға есептік нөмірлер беру қағида ларын 
бекіту  туралы» бұйрығына сәйкес 2018 жыл басы-
нан 12 ветеринариялық-санитариялық бақы лауға 
жататын объектіге есептік нөмірлер рәсім делді.

ҚР 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V «Рұқ-
саттар мен хабарламалар» Заңына сәйкес ветерина-
рия саласындағы қызметпен айналысуға лицензия 
(ішкі сауда объектілерінде ветеринариялық сарапта-
мадан өткізу) рәсімделген жоқ.

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСКЕ
БӘРІМІЗ ЖҰМЫЛУЫМЫЗ КЕРЕК
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптас-

тырудың маңыздылығы зор. 
Қоғам дертіне қарсы мәдениетті қалыптастыру білім 

беру, ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы 
шаралар кешені арқылы жүзеге асырылады.

Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласын-
да заңнамалық нормативтік-құқықтық база қалыптасқан. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресу – баршаның және әр 
азаматтың міндеті. Сыбайластыққа қарсы күрес жауап-
кершілігі тек қана мемлекетке емес, әрбір жеке азаматқа 
жүктелетінін есте сақтауымыз қажет. Мемлекет пен 
қоғам ның бірлігі және өзара сенімділігі ғана жемқорлыққа 
қар сы тұруға мүмкіндік береді. Өз елінің болашағына 
алаң дайтын, қоғам алдындағы жауапкершілігін түсінетін, 
әрбір азамат бұл мәселенің қаншалықты өзекті екенін 
сезінуі керек. 

Н.САҒЫМБАЕВ,
Қызылорда облысы бойынша ішкі 

мемлекеттік аудит департаментінің 
жетекші маманы. 

ВЕТЕРИНАРИЯ САЛАСЫНДА КӨРСЕТІЛЕТІН 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, атыс 
қаруы мен жарылғыш заттарды қолдана отырып жа-
салатын қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың 
алдын алу мақсатында ҚР ІІМ 2015 жылғы 27 
наурыздағы №266 бұйрығымен бекітілген азамат-
тардың заңсыз сақталудағы атыс қаруын, оқ-дәрілер 
мен жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемдітапсыру 
ережесіне сәйкес, 2018 жылғы 10 сәуірден бас-
тап республика аумағында тұрғындарда заңсыз 
сақтаудағы атыс қаруын, оқ-дәрілер мен жарылғыш 

заттарды сатып алу бойынша кезекті акция өткі-
зіледі. 

Акцияның негізгі мақсаты азаматтарда заңсыз 
сақталған қару-жарақтар мен оқ-дәрілерді өтемді 
түрде қабылдау болып табылады.

Қазіргі таңда барлық қалалық және аудандық 
ішкі істер бөлімдерінде азаматтар тапсырған 
атыс қаруының, жарылғыш заттардың, оқ-дәрінің 
техникалық жай-күйі мен оларды тапсырғаны үшін 
сыйақы белгілеу жөніндегі комиссия құрылды. 

Қызылорда қалаық ІІБ Әкімшілік бөлімінің  
айтуынша, Заңсыз сақталған атыс қаруын, оқ-
дәріні және жарылғыш заттарды өз еркімен 
тапсырған азаматтар қылмыстық және әкімшілік 
жауапкершіліктерден босатылады. Ол азаматтарға 
тапсырған қаруының, жарылғыш заттардың, оқ-
дәрінің түріне және техникалық жай-күйіне байла-
нысты айлық есептік көрсеткіштің 10-нан 100-ге 
дейінгі мөлшерінде сыйақы тағайындалады.

А.АҚЫЛБЕК.

АКЦИЯ ӨТКІЗІЛЕДІ

«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесінің
басқарма басшыларының жеке және заңды тұлға өкілдерін қабылдау кестесі

Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні және уақыты Мекен-жайы
Байланыс телефоны
(алдын ала жазылу, 

анықтамалық 
бөлме № 305)

Сенім 
телефоны

Намаев Бахытжан Біләлұлы Басқарма басшысы Әр аптаның дүйсенбі күні
16.00-ден 18.00-ге дейін

Қызылорда қаласы,
Әйтеке би көшесі,28

№ 306 бөлме
8 /7242/ 70-03-78

8 /7242/ 
70-03-78Досжанов Азамат 

Мақсұтұлы
Басқарма басшысының 

орынбасары
Әр аптаның сәрсенбі күні
15.00-ден 17.00-ге дейін

Қызылорда қаласы,
Әйтеке би көшесі,28

№ 307 бөлме
8 /7242/  40-10-55

Болатбеков Дінмұхамед  
Сағатбекұлы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Әр аптаның жұма күні
15.00-ден 17.00-ге дейін

Қызылорда қаласы,
Әйтеке би көшесі,28

№ 303 бөлме
8 /7242/ 40-10-61

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ 
Мемлекеттік қызметшілердің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақ стан 
Республикасы заңдары мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет-

шілерінің әдеп кодексі  талаптарының бұзылуына жол бермеуі мақсатында  
«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінде 8/7242/ 70-03-78 «Сенім телефонына» жүгінуге болатындығын 
хабарлайды.

Электронды пошта: oblkasipkerlik@korda.gov.kz

2018 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, 
бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қызылорда облысы  бойынша 

департаменті басшылығының азаматтарды ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Қабылдау жүргізетін тұлға Лауазымы Қабылдау күні, уақыты

Пірімов 
Нұрлан Қашақбайұлы

Департамент басшысы әр аптаның жұма күні
сағ. 16-00-ден - 18-00-ге дейін

Өтегенова Гүлмира Сейтбекқызы Департамент басшысының орынбасары әр аптаның бейсенбі күні
сағ. 16-00-ден - 18-00-ге дейін

Орынбаев Ерсін Сейтханұлы Департамент басшысының орынбасары әр аптаның сәрсенбі күні
сағ. 16-00-ден - 18-00-ге дейін

Қабылдауға 8 (7242) 26-23-67 телефоны арқылы жазылуға 
болады.

Департаменттің мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев 
көшесі, 5-үй, 2-қабат, 201-кабинет.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» және  «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы» ҚР 
Заңдары талаптарының бұзылуына жол бермеу мақсатында Департаментте (87242) 26-
22-93 «сенім телефоны» жұмыс жасайды.
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Қуат ШАРАБИДИНОВ
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жауапкершілігі
шектеулі 
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Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат 
комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі № 12993-Г, 27.08.2012 ж.

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша 
төленеді, қолжазба өңделеді және 
қайтарылмайды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
“АҚ” - ақылы қызмет. 

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”.

Таралымы 30310
Тапсырыс №520

Газет редакцияның компьютер орталығында 
қатталып, “Сыр медиа” ЖШС 
өз баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне 
хабарласуға болады.
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Жаңа өнім! «СаганДали Биоинтенсив» –  
ӨМІРІҢІЗДІ САҚТАП, ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗДЫ НЫҒАЙТАДЫ!

«Кудзу» алкоблокаторы туралы
Белсенді тамшы түріндегі «Кудзу» алко

блокаторы – алкогольге психикалық және 
физикалық тәуелділіктен арылтатын, қайта
ланбас табиғи өнім. 

1. Масаю мен ішімдіктен кейінгі бас 
ауруды басады;

2. Спиртті ішімдіктердің адам 
ағзасына жа ғым сыз әсер етуін тудырады;

3. Алкогольді ішімдікке жек көрініш 
сезімін оятады;

4. Алкогольдің жағымсыз әсерін 
тыйып, ағза дағы токсиндерді шығарады, 
ішімдікке қарсы иммунитетті көтереді.

«Кудзу» 
тамшылары
Маскүнемдікке 

ЖОҚ де!

 Кудзу тамшысы – бұл ішімдіктен 
психологиялык, физикалық 
тәуелділіктен құтқаратын 
қайталанбас табиғи өнім.

МАСКҮНЕМ ОТБАСЫҢЫЗДЫ 
ОЙРАНДАДЫ МА?

Маскүнемге байқатпай спирттік 
ішімдікке тәуелділіктен 

құтылу кепілдемесі

3 қорапша алсаңыз, 
4-ші қорапша ТЕГІН

Сәйкестік сертификаты №РОСС RU.AД44.Н01464 
26.05.2017 жылдан 25.05.2020 жылға дейін жарамды

қорабын 
қабылдау 
ұсынылады.8

Бір курсқа 
капсуланың

«Саган Дали» капсулаларының қасиеті 
және «Кудзу»  тамшылары туралы 

СІЗ МЫНА КҮНІ ӨТКІЗІЛЕТІН 
САТЫЛЫМ КЕЗІНДЕ БІЛЕ АЛАСЫЗ: 

Қызылорда қаласында 16 сәуір 
күні сағат 10.00-11.00 аралы ғында 
Ә.Тәжібаев атындағы кітапханада. 

Абай даңғылы, 53 Д, 1-қабат, 
конференц зал.

қорабын 
қабылдау 
ұсынылады.6

Бір курсқа 
тамшының Бір қораптың    

   бағасы – 
     3500 теңге.

 Бір 
    қораптың     
      бағасы – 
         4000 
            теңге.

«СаганДали» туралы 
тұтынушылардың пікірлері

Жасым 70-ке таянғанда қан қысымым 170-ке дейін көтерілетін 
болды. Дәрігерлер дәрінің түр-түрін жазып бергенімен, бұл 
дәрілерді ішкен соң асқазан, бауыр, бүйректерім қатты ауыра-
тын. «СаганДали» капсуласы туралы таныстарымнан есті-
геніммен, онша мән бермейтінмін. Төзімім таусылып, ақыры 
«Саган Дали» капсуласын қабылдауға бел шештім. Шешімім қате 
болмағаны анық. Қазір өзімді әлдеқайда жақсы сезінемін. Қан 
қысымы мені мүлде алаңдатпайды. Тексеру нәтижесі бойынша, 
мен өз жасымдағылармен салыстырғанда жап-жас сияқтымын. 
Өйткені бауыр, бүйрек, асқазаным тамаша жұмыс істейді.

Галина Петровна, 75 жаста.

Мекемеде зиянды жұмыс істеуімнің нәтижесінде бауырымның 
жұмысы нашарлады. Аурудың азабын қатты тартқаным 
соншалық, кейде жанымды қоярға жер таппай, қиналатынмын. 
Оң жақ қабырғамның асты шаншып, бұған қоса, өт жолдарының 
дискинезиясы тағы бар болатын. Қысқасы, мен ұзақ уақыт 
бойы ауырып, «СаганДали» деп аталатын капсуланы қабылдап 
болғанда, мұны ертерек неге қабылдамағаныма өкіндім. Адам 
сенгісіз! Шынымды айтсам, өзім де таң қаламын, себебі қазір 
менің еш жерім ауырмайды!

Марина Татарникова, 42 жаста, Бийск қаласы.

Жас күнімде аурухана дегеннің не екенін білмеуші едім. Алай-
да, 65 жасқа келгенде ишемия, стенокардия, остехондроз ауру-
лары жаныма маза бермеді. Дәрігерлер бұған қоса, асқазанымда 
жара бар екенін және созылмалы бронхитпен ауыратынымды 
айтып диагноз қойды. Бір сөзбен айтқанда, «бір құшақ» ауруым 
бар екен. Мен 100 м жерге әрең қозғалып баратынмын, жүрген 
сайын бел-омыртқам сыздап, сырқырап, әр қадамым азапқа ай-
налатын. Қан қысымым 170-тен төмен түскен емес. «Саган-
Дали» капсуласын ішкен 5-күні бел-омыртқамның сырқырағаны 
қойып, қан қысымым кәдімгідей басылды. Еш қиындықсыз ұзақ 
жаяу жүре аламын. Асқазанымның жарасы да бұрынғыдай мазала-
майды. Сіздерге қаншалықты қарыздар екенімді айтып жеткізе 
алмаспын. Бұрындары газеттерді ашып оқымай-ақ лақтырып 
тастайтынмын. Ал бұл жолы газетті оқығаныма қатты қуанып 
отырмын. Себебі сіздер туралы мен газеттен оқып, білген едім.

Александр Владимирович, Хабаровск қаласы.

Сібір өңірінде Саян деп аталатын таулы аймақ бар. Ол 
Алтай таулары мен  Байкалдың жағалауына дейін созылып 
жатыр. Саян айма ғындағы өзендер асау, мұзды көлдері мөп-
мөлдір. Оның шыршалы-балқарағайлы шал ғындары Альпі 
тау ларымен астасып жатыр. Мұнда  сирек кез десетін жа-
байы аң-құстардың неше түрін көруге болады. Саянның 
биік таулы беткей лерінде сирек кездесетін саган-дайля 

өсімдігі өседі. Осы «СаганДали» аталатын саулық пен ұзақ 
өмір сүрудің қазынасына айналған кереметтей жиын тықтың 
негізгі компоненті саган-дайля дәрілік шөбі болып табылады.

«СаганДали» капсулалары арқылы 
ден сау  лықпен, өмір қуанышымен 
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«СаганДали» концентратталған сығын-
дысы – бұл ағзаға кең көлемде әсер ететін 
тиімділігі жоғары көп компонентті  препарат. 
«СаганДали» кешенді концентратының ең 
құнды қасиеті ол адамның жалпы жағдайына 
күшті әсер етеді: ағзаның қалыпты жұмыс 
істеуіне ықпал етіп, айналасына мұқият ты
лы ғын арттырады. Созылмалы аурулары
нан айы ғып, ұйқыны тыныштандырады (ұйқыдан 
оянғанда адам өзінің тынығып қалғанын сезінеді), көңілкүйдің 
көтерілуіне септігін тигізеді. Әсіресе, «СаганДали» препараты жүрек 
қантамыр ларының ақауларында, өкпе және құлақ, мұрын, тамақ 
ауруларына, зат алмасу процесінің бұзылуын қалпына келтіруде 
жақсы  әсер етеді. Оның үстіне құрамы табиғи компоненттерден 
тұратындықтан, бұл препараттың кері әсері болуы мүмкін емес.

«СаганДали» кешенді жиынтығы 
қалай жұмыс істейді:

«СаганДалидің» әсері ешқандай өсімдік тектес немесе синтети
калық негізде баламасы жоқ препарат болып табылады!  

Препараттың күшті табиғи құрамы аурулардың түрлі, яғни өткір 
және созылмалы сатыларында  ағза ның иммундық жүйесінің күресу 
қабілет тілігін арттырады. 

- жүрек-қан тамыры жүйесінің қызметін нығайтады және қал-
пына келтіреді;

- ағзаның ауруға қарсы тұру қабілетін арттырып, иммунитетін 
нығай тады;

- төзімділік пен жұмысқа қабілеттілігін арттырады;
- ми қызметін жақсартады;
- ауыз қуысы мен асқазан-ішек жолдарын зиянды флорадан 

тазартады;
- қант диабетіне шалдыққан дарға көмектеседі;
- тірек-қимыл аппараты кесел дері мен артрит, ревматизмге;
- бүйректегі тасты шығаруға, ағзаны тазалауға;
 жас ұлғаюына байланысты қартаю процесін тежейді.
«СаганДали» кешенді жиынтығының қарсы көрсетілімі болмаған

дықтан, оны барлық уақытта қолдануға болады. Ол созылмалы 
шаршаңқылықтан бастап, жүректің дисфункциялық әлсіреуіне дейінгі 
түрлі ауруларда септігін тигізеді.

«СаганДали» капсулаларының 
артықшылығы:

+ белсенділендірілген заттар дың шамасының дәлдігі;
+ ішектің қажетті бөлігінде био логиялық белсенді әрекеттің нақты 

есебі;
+ адам ағзасы мен препараттың биологиялық сәйкестігінің жоғары 

көрсеткіштері;
+ қысқа мерзімде құнды қа сиет терінің көрініс табуы;
+ препарат құрамындағы пайдалы заттардың жағымсыз иісі мен 

дәмінің болмауы;
+ қабылдаудың ыңғайлылығы;
+ капсуланың қабықшасына жо ғары сапалы желатиннің ғана қол

данылуы (100 %дық қауіп сіздік).

Мына телефондар 
арқылы 
маманнан кеңес 
алып, тапсырыс 
беруге болады:

8 702 911 55 55, 
8 777 114 13 20, 
8 727 327 88 02

Биологиялық 
активті 
қоспалар 

дәрілік 
зат болып 

табылмайды.

«СаганДали Биоинтенсив» капсуласы «СаганДали» бальзамынан 2 есе мықты!

«Білім-инновация» лицейлеріне (қазақ-түрік лицей лері) 6-сынып 
оқушыларын қабылдау емтиханының І-кезеңі қала мектеп терінің 
оқушылары үшін 29 сәуір де «Білім-инновация» лицей лерінде, ал ау-
дан мектеп терінің оқушылары үшін 21 сәуір сағат 9:00-де төмендегі 
мектептерде өткізілетіндігін хабарлаймыз.

1. Арал ауданы  №260 мектеп
2. Жалағаш ауданы  №246 мектеп
3. Қазалы ауданы  №216 мектеп
4. Қармақшы ауданы  №26 мектеп
5. Сырдария ауданы  №35 мектеп
6. Шиелі ауданы – №46 мектеп
7. Жаңақорған ауданы – №125 мектеп
Мекен-жайымыз: Сұлтан Бейбарыс, 10.
Байланыс телефоны: №9 БИЛ, тел.: 21-24-92, №10 БИЛ, 
тел.: 70-00-80.

(3-1)

6-сынып оқушыларының назарына!

Одан өзге жаяу жүргіншілерге ар
нал ған жол тазалайтын арнайы шағын 
шаңсорғыш бар. «ДМК70» деген ре
сей лік құрылғы уақытты да, жұмыс 
күшін де үнемдеуге көмектесуде. Көше 
бойындағы темір қоршауларды жуу
ға бірнеше адам жұмылатын. Бүгін
де Абай даңғылы бойындағы шар
бақтарды екі сағатта жуып шығуға 
болады. Бірақ, мекеменің техникалық 
мүмкіндігін былай қойғанда, адам 
қолымен бітетін шаруа шаш етектен. 
Тұрғындардың есепсіз тастаған қал
дығы мен қоқыстары күн құрғатпай 
тазаланып, арнайы полигондарға апа
рып төгіледі. Скверлерде, аллеялар мен 
көшелерде күнделікті жинау, сыпыру 
жұмыстары тұрақты жүргізілуде. Дәл 
қазір серіктестікте 400дей қызметкер 
бар. Әрқайсысына жүктелген міндет 
әртүрлі. Тек шаһар тазалығын мұнтаздай 
етуді ойлайтын тазалықшылардың бұл 
еңбегін елей білсек дейміз. Бүгінде 
«Қоқысқа қарызыңыз бар» деген 
түбіртекті қолына алса да, немқұрайлық 
танытатындар кездеседі. Биылғы 
қарыз – 20720000 теңгені құрап отыр. 
Қарыз тұрғындар саны – 47101,– дейді 
серіктестік директоры Марат Төлегенов. 

– Қала – ортақ үйіміз.  Таза лық 
мәселесі тұрғындардың бар лығына 
қатысты. Әйтсе де, қызыл ордалық
тардың тазалық жөніндегі мәдениетін 

әлі де көтеру қажет деп білемін. Таза
лық отбасында қалып тасады. Шыны 
керек, атаана ойын баласын «қоқысты 
төгіп кел» деп жұмсайды. Ал, сол 
бала шынында қоқысты арнайы темір 
жәшікке апарды ма, жоқ па, әлде 
аулаға, көше бойына лақтырып кетті 
ме, қадағаламайды. Қалаға жанашыр, 
көше, ауланы көркейтуге талапшыл 
тұрғындардың бары рас. Өкінішке қарай, 
ондай жандар көп емес. Жанашырлық, 
қамқорлық әрбір адамның жүрегінде 
болса дейсің. Әрқайсысымыз өзіміз 
тұратын үйжайдың айналасын таза 
ұстап, ұқыптылық танытсақ, қаланың 
көрікті мекенге айналуына титтей 
де болсын үлес қосарымызды естен 
шығармайық. Бірнеше жыл бұрын 
шаһар шашылып жатқан қоқыстардан 
арылмайтын еді, көшелерде қоқыс 
жәшіктері де аз болатын. Қазір жағдай 
мүлдем басқаша, – дейді қала тұрғыны 
Райхан Бахытжанова.

Сөз түйін. Мақалаға дамыған 
елдер дегі тазалық мәселесін де арқау 

етуді жөн санадық. Байқағанымыздай, 
шетелде тазалық түбегейлі шешімін 
тапқан. Мәселен, Германияда қоқыс
тарды бөліп, сұрыптап жинау жүйесі 
қалыптасқан. Олар тіпті арнайы поли

гонда оны өңдеп, газ алады. Сонымен 
қатар, биоқалдықтарды өңдеу арқылы 
топырақтарды байыту жұмысын жүйе
лі жүзеге асырады. Әлемдегі таза қала
лалар қатарында Швеция астанасы 

– Стокгольм да бар екен. Бұл қаланың 
өткеніне үңілсеңіз, шведтердің батыл 
қадамына қайран қаласыз. Тұрғын
дардың денсаулығын басты орынға 
қойған олар Хаммарбю Шёстад ау
данында орналасқан өндіріс орнын 
көшіріп, халық шоғырланған жерді 
150 млн кронға тазалапты. Еуропада 
да  мұндай шаралар ірі көлемде қанат 
жайған. Табиғат қорғау, тазалық сақтау 
мәселесінің мәнін түсінген олар «жасыл 
аймақтар» атты байқау ұйымдастыруды 
үрдіске айналдырған. Иә, айналаны таза 
ұстау, табиғатқа қамқорлықпен қарау 
адам мәде ниет тілігінің көрінісі. Біз 
оған  бейжай қараған сыңай танытамыз. 
 Кейде тіпті сенбіліктерге басшылары 
міндет тегендіктен ғана баратындар бар. 
Ал Индонезияның Бандунг қаласының 
бір тұрғыны өмірін қоқыс жинаумен 
өткізіпті. Ол зейнетке шыққан соң да 
бір тынбаған екен. Мұны азаматтық 
борышы санаған қария қызметіне 
ешқандай ақы алмаған. Тек ақ адал 
еңбегін бағалағандар ризашылығын 
510 доллармен білдіріп отырған екен. 
Бұл мысалдарды бекер келтірмедік. Тек 
біздің де жоғарыдағы аталған елдерден 
бұл мәселеге келгенде үйренеріміз көп 
екенін айтпақпыз...

М.СНАДИНҚЫЗЫ, 
Н.НҰРЖАУБАЙ (сурет).

АЙНАДАЙ БОЛСА АЙНАЛАҢ...
Қазақ қыздарының арасынан шыққан тұңғыш театр суретшісі, сән 

үлгілерінің шебер тігіншісі Ләтипа Қожықова – қазіргі Сырдария ауданы 
Қоғалыкөл ауылының тумасы. Әкесі Мұңайтпас Әндіжандағы «Кеңтүп» 
ауылында болыс болған. Өз заманының озық ойлы азаматы  ауылында 
«Хан» мектебін ашқан. Ләтипа осы мектепте білім алып өседі. Бұл ХХ 
ғасырдың басы болатын.   

Сол мектепке осы өңірде туыпөскен, парсы, араб, шағатай тілдерін 
меңгерген, парасатты жігіт Қоңырқожа мұғалім болып орналасады. 
 Ләтипа мен Қоңырқожа осында танысыптабысады. Алайда, екі жастың 
қосылуына әке тарапынан қарсылық туындап, екеуі елден кетуге мәжбүр 
болады. Олардың кетуіне Ләтипаның туған ағасы Серәлі көмектесіп, басқа 
уезге барып, жұмысқа орналасады. Серәлі Лапин де этнограф, ғалым, 
қайраткер болған. 

Өнерлі әулеттің бастауындағы алыптар өмір жолдарын осылай бастаған 
еді. Екеуі Орта Азияны түгелдей дерлік шарлап шығады. Үлкен ұлдары 
Қожахмет – Қызылордада, Құлахмет – Түркістанда, Нұрахмет – Шым
кентте, Сұлтанахмет Жамбылда дүниеге келеді. Соған қарамастан, Ләтипа 
Ташкенттегі қазақ педагогикалық училищесіне түсіп, көркемөнерпаздар 
үйірмесіне қатысады. Үйірме мүшелерінің күшімен 1921 жылы «Шығыс 
кештері» ойынсауық бағдарламасы бойынша әзірленген «Біржан – Сара» 
спектаклінде Сараның ролін сомдайды. Ләтипаның суретшілік шеберлігі 
19251926 жылдары қазақ драма театрында, 19361958 жылдары Абай 
атындағы мемлекеттік опера және балет театрында еңбек етіп жүрген кез
де ерекше көзге түседі. 1936 жылы Мәскеу қаласында өткен қазақ әдебиеті 
мен өнерінің алғашқы онкүндігінде қойылған қазақ операсы киім дерінің 
авторы ретінде қатысады. 

Ләтипа Қожықованың шығармашылығы алуан қырлы  болатын. Өмірі
нің соңғы жылдары Л.Қожықова қазақ оюөрнек өнерінің фоль клорлық 
қорын жасауға белсене араласты. 1958 жылы КСРО Халық шаруашылығы 
жетістіктерінің көрмесінде оның қолынан шыққан киіз үй әдемілігімен көз 
тартып, орындаушылық шеберлігімен келушілер назарын аударды. Ләтипа 
Мұңайтпасқызының мемлекет тапсырысымен тіккен костюмі АҚШтың 
32президенті болған Франклин Рузвельтке сыйға тартылған. Ол қазір 
 Рузвельт музейінде сақтаулы тұр. Жүзден аса өрнектік туындылары 
Мәскеу, СанктПетербург, Алматы, Будапешт, Вашингтон музейлерінің 
қорына алынған.

 Л.Қожықованың дүниеге әкеліп, тәрбиелеп өсірген ұлдары еліміздің 
көрнекті өнер қайраткерлері болды. Қожахмет – қазақ бейнелеу өнерінде 
жаңа жанрды қалыптастырған кәсіби графиксуретші, Құлахмет – қазақтан 
шыққан тұңғыш театр және кино суретшісі, ҚазКСР еңбек сіңірген өнер 
қайраткері, Нұрахмет – мүсіншімонументалист, Сұлтанахмет – Қазақ 
КСР еңбек сіңірген өнер қайраткері, қазақ киноматографиясының ал
тын жұлдызы –  «Қыз Жібек» фильмінің бас режиссері. Ері Қоңырқожа 
Қожықов –  білімнің, мәдениеттің және қоғам өмірінің дамуына зор үлес 
қосқан көрнекті ғалым, ағартушы және қоғам қайраткері. 

Өнер өлкесінде өзіндік қолтаңбалары қалған Қожықовтар динас тия
сының анасы Ләтипа Мұңайтпасқызын еске алу, құрметтеу, еңбегін наси
хаттау мақсатында Көркемсурет галереясында  19 сәуір күні «Қожықовтар 
қолтаңбасы» атты көрме өтеді. Бұл шара Астананың – 20, Қызылорда 
қаласының 200 жылдығына орай ұйымдастырылуда. Көрмеге Құлахмет 
Қожықовтың қызы Сәуленің қорында сақталған туындылар, Қожахмет 
пен Құлахмет Қожықовтардың қазақ кино фильмдеріне арнайы салған 
эскиздері, декорация мен сахналық киімдерге салынған оюөрнек түрлері, 
қазақ болмысы мен салтдәстүрін көрсететін картиналар қойылады. 

К.АХМЕТОВА, 
облыстық тарихи-өлкетану музейі 

«Ақмешіт» филиалының меңгерушісі.

«ҚОЖЫҚОВТАР 
ҚОЛТАҢБАСЫ» 
КӨРМЕСІ ӨТЕДІ

Отан тарихы өлке тарихынан бастау 
алады. Бұл сөзімізге Астана қаласындағы 
«Фолиант» баспасынан шыққан «Нағи 
Ілиясов атындағы ауыл және  «Абзал  
және К» толық серіктестігі» атты тарихи
танымдық туынды дәлел. Кітап автор
лары – Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері,  филология 
ғылым дарының докторы,  профессор, 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мем
лекеттік университеті жанындағы «Қор
қыттану және өлке тарихы» ғылыми
зерт  теу институтының директоры Бағдат 
Кәрі бозұлы, филология ғылымдарының 
кандидаты, профессор Күлдірсін Сары
шева, «Қорқыттану және өлке тарихы» 
ғылымизерттеу институтының ғылыми 
қызметкері Бақытжан Ахметбек.   

Кітаптың бірінші бөлімінде ауылдың 
көне және ортағасырлық кезеңі баяндалған. Сыр өңірінен Ұлы Жібек 
жолы өтетінін тарихтан білеміз. Жібек жолының бұрынғы ізі қазіргі Нағи 
ауылынан алыс емес. Ауыл маңайында б.з.б. 1 мыңжылдықтың ортасында 
мықты бекіністер – «КүлкеАсар» мен «ҚосАсарлар» орналасқан. Кітапқа 
осы қалалар жөнінде көптеген фотоматериалдар мен деректер енгізілген. 
Осы аймақта өмір сүрген, елін қорғауымен аты шыққан Сыр бойының 
көптеген батырлары мен билері туралы да құнды деректер берілген. 

Осындай дана, ардақты бабаларымыздың өмірі, елге  жасаған игі істері 
кейінгі ұрпаққа үлгіөнеге болатыны ақиқат екенін кітаппен танысқан 
оқырман еріксіз мойындайды.

Аталған кітапта ауылдың қалыптасуы мен дамуына өлшеусіз үлес 
қосқан Кеңес Одағының Батыры Нағи Ілиясов пен Социалистік Еңбек 
Ері Алдаберген Бисенов жайлы көпшілік оқырманға мұрағаттық дерек
тер мен фотоқұжаттар тиянақты таныстырылған. Кітапта Тәуелсіздік 
жылдарындағы ауыл тарихына кеңінен орын берілген. 2003 жылдан бас
тап ауыл өмірін түбегейлі өзгерткен «Абзал және К» толық серіктестігі 
болды. Компания ауылдың экономикалық, әлеуметтікмәдени дамуы
на да үлес қосып келеді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың: 
«Барлық ауыл Нағи ауылындай болсын!» деген сөзі – ауылға берген 
теңдесі жоқ үлкен баға. Бүгінгі таңда ауыл гүлге оранған еңселі  мекен, 
ғимараттары ерекше көркімен көз тартады.  «Абзал және К» толық 
серіктестігінің негізін қалаушы Қазақстанның Еңбек Ері Ералиев Абзал 
Жұмашұлының: «Әлеуметтік жауапкершілік – бұл тек қайырымдылық 
жобаларды қолдау ғана емес, бұл – қоғам алдындағы жауапкершілік, 
болашаққа құйылған инвестиция!» – деген сөзінің шындығы осы кітапта 
толығымен ашылған. Міне, «Нағи Ілиясов атындағы ауыл және «Абзал  
және К» толық серіктестігі» деген кітапта жаңа қоғамдағы жаңаша даму 
бағытының қысқаша тарихы осылай баяндалған болса, алдағы уақытта да 
бұл тарихтың бүгінгі жас ұрпақ арқылы жалғасын табатыны анық. Кітап 
үш тілде жарық көрген. 

Тастанбек СӘТБАЙ, 
тарих ғылымдарының докторы,

Қорқыт ата атындағы ҚМУ доценті.

АУЫЛ ТЫНЫСЫ –
ТУЫНДЫ АРҚАУЫ

”РАСЫНДА, ТАҢ  АТПАЙ 
КӨШЕГЕ ШЫҚСАҢ, ҚОҚЫС 

ТАЗАЛАП, КӨШЕ СЫПЫРЫП 
ЖҮРГЕН ЖАНДАРДЫ КӨРЕСІҢ. ОЛАР 
ТАПСЫРЫЛҒАН ІСТІ ТИЯНАҚТЫ 
ОРЫНДАП, ҚАЛА ТАЗАЛЫҒЫ 
ҮШІН ТЫРБАНЫП ЖҮР. ДЕГЕН
МЕН, БҰҒАН ЖҮРДІМБАРДЫМ 
ҚАРАЙТЫНДАРДЫҢ АЗ ЕМЕСТІГІНЕ 
ЖОҒАРЫДАҒЫ ЦИФРЛАР ДӘЛЕЛ. 
ОНЫҢ ҮСТІНЕ КӨПҚАБАТТЫ 
ҮЙЛЕРДІҢ АЛ ДЫНДАҒЫ ЖӘШІККЕ 
БАРУҒА ЕРІНІП, ҚОҚЫСТЫ АЛЫС
ТАН ЛАҚТЫРА САЛАТЫН ДАР ДЫ 
ДА КӨЗ КӨРІП ЖҮР. КӨПКЕ ТҮГЕЛ 
КІНӘ АРТУДАН АУЛАҚПЫЗ. БІРАҚ, 
ҚАЗАҚТА «ӨЗӨЗІҢДІ ЖАТТАЙ СЫЙ
ЛА, ЖАТ БОЙЫҢНАН ТҮҢІЛСІН» 
ДЕГЕН СӨЗ БАР. ҚАЛАМЫЗ АЙНА
ДАЙ БОЛҒАННЫҢ ӨЗІ ТҰРҒЫНДАРҒА 
ҒАНА ЕМЕС, ҚЫДЫРЫП КЕЛГЕН 
МЕЙМАНҒА ДА ЕРЕКШЕ ӘСЕР СЫЙ
ЛАП, ОҢ ПІКІР ҚАЛЫПТАСТЫРАДЫ. 


