
Бағдарламаның негізгі жоба
ларының бірі – «Туған жер» арнайы 
жобасы. Аталған жобаның жыл 
ішінде жүзеге асырылу барысы 
жөнінде ҚР Президенті Әкімшілігі 
мемлекеттік бақылау және аймақ
тық ұйымдастыру бөлімінің мең
герушісі  Мақсат Мұқанов жан
жақты айтып берді. 

Белгілі болғанындай, жоба 
ая сын да халықтың әлеуметтік 
жағдайы төмен топтарын қолдау, 
жұмысқа орналастыруға жәрдем 
беру, тарихимәдени мұраларды 
қорғау, инфрақұрылымдық нысан
дарды жөндеу, мектептерді зама
науи жабдықтау бойынша ау қымды 
ісшаралар атқарылған. Атап 
айтқанда, өткен жылы меценат
тардың қолдауымен жалпы құны 
51 млрд теңгеге 700ге жуық 
нысан салынып, жөнделген. Бұл 
жұмысқа 1700ден аса жомарт 
жан қатысса, ағымдағы жылдың 
алғашқы тоқсанында қайырымды 
жандардан жиналған қаржы көлемі 
4 млрд  теңгеге жуықтаған.   

Жоба аясында жастар үшін 
шеберлік сыныптары ұйымдас

тырылса, күрделі оталар да жа
сал ған, инфрақұрылымдық нысан
дарды таныстырған «Туған жер» 
өңірлік форумдары өткізілген. 
Жиын да Мақсат Мұқанов бұл 
жұмыстардың алдағы уақытта да 
жалғасатынын айтты.

«Жаһандық әлемдегі заманауи 
қазақстандық мәдениет» арнайы 
жобасы да бағдарламадағы басым 
бағыттың бірі.  Ол шетелде қазақс
тандық мәдениетті дәріптеу бойын
ша жүйелі жұмыстарды орнық
тыруға бағытталған. Бұл жөнінде 
ҚР Мәдениет және спорт вице
министрі Ақтоты Райымқұлова 
айтып берді. 

– 2017 жылғы маңызды оқиға
лардың бірі – 1719 қазанда Париж 
қаласында беделді халықаралық 
ұйым UNESCO штабпәтерінде 
«Рухани жаңғыру» ұлттық бағ
дарламасы таныстырылымының 
өтуі. Таныстырылым аясында 
қазақс тандық мәдениеттің әр
түр лі бағыттарын шетелдік ауди
торияға көрсететін бірқатар 
ісшаралар өткізілді. Сонымен 
бірге қазақстандық мәдениеттің 
жетістіктерін дәріптеу, үздік 
музыкалық шығармаларға цифрлық 
форматта жедел қолжеткізуді 
қамтамасыз ету мақсатында Dala
tunes жобасы іске асырылды. Өткен 
жылы 13 мың музыкалық шығарма, 
1,2 мың нота және 1,7 мың аккорд 
жүктелді. Өнер шығармаларын, 
сондайақ, мұражайлық қорларды 
цифрландыру бойынша да жүйелі 
жұмыстар басталды. «Театр 
зерт ха насы» бірегей жобасы іс
ке асырылуда, – деп атап өтті 
А.Райымқұлова. 

Бағдарламадағы ірі жобаның 
бірі – «Қазақстанның киелі жер
лерінің географиясы»  жоба сының 
жүзеге асырылу бағыты жөнінде 
ҚР Ұлттық музей «Қасиетті 
Қазақстан» орталығының жетек
шісі Берік Әбдіғалиұлы баяндады. 

Оның айтуынша, аталған жоба 
елімізде бар қасиетті нысандарды 
жүйелендіру мен терең ғылыми 
зерттеуді бастауға мүмкіндік береді. 
Өткен жылы жүргізілген жұмыстар 
барысында жалпыұлттық және 
өңірлік маңыздағы нысандардың 
тізімі жасалып, жалпыұлттық 
маңыздағы 185 киелі нысан және 
жергілікті маңыздағы 463 нысан 
анықталған. Былтыр Солтүстік 
Қазақстан бағыты бойынша СҚО, 
Қостанай, Ақмола облыстарына, 
Орталық, Шығыс Қазақстан бағы
ты бойынша Павлодар, ШҚО, 
Батыс Қазақстан бағыты бойынша 
БҚО, Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау 
облыстарына, Оңтүстік Қазақстан 
бойынша ОҚО, Жамбыл және 
Қызылорда облыстарының кие лі 
нысандарына этномәдени экспе

дициясы ұйымдастырылған. 
– «Қазақстанның 100 жаңа есі

мі» арнайы жобасы елдің дамуына 
үлес қосқан Қазақстан азаматтарын 
анықтау мен құрмет көрсетуге 
бағыт талған жарқын имидждік іс
шара болды,– деп атап өтті жоба 
өкілі Махаббат Есен. 

Жалпы, жобаның мақсаты – 
тәуелсіздік жылдарында ел дамуы
на елеулі үлес қосқан адамдардың 
табыстылығын, бәсекеге қабілет
тілігін олардың өмір тарихы 
ар қылы жастарға насихаттау. 
Жобаға қатысу үшін 2 мыңнан 
аса қазақстандық өтінім берген. 
Сараптау тобының іріктеуінен кейін 
қоғамдық онлайндауыс беруге 
қызмет саласына сәйкес 6 санат 
бойынша 302 үміткер іріктелді. 
Осының негізінде 102 жеңімпаз 
анықталған. «Қазіргі уақытта 
жоба жеңімпаздары Елбасының 
бағдарламалық мақаласында нақ
ты ланған құндылықтардың бел 
сенді таратушысы болып табы
лады»,– деді Махаббат Есен. 

Бағдарламадағы әлеуметтік
гуманитарлық саладағы білікті, 

бәсекеге қабілетті кадрларды 
дайындауға, гуманитарлық білім
дегі үздік әлемдік үлгілерді 
зерттеуге бағытталған маңызды 
жаһандық зерттеу жобасы – «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» арнайы жобасы. 
Жиында жобаның жүзеге асырылу 
барысы жөнінде Ұлттық аударма 
бюросының атқарушы директоры 
Рауан Кенжеханұлы әңгімеледі. 

Жобаны іске асыру аясында 
үстіміздегі жылы 12 сәуірде 
философия, социология, антро
пология, психология және мәде
ниеттану саласында 18 іргелі 
еңбектің таныстырылымы өтті. 
Жобаны жүзеге асыру барысында 
үздік оқулықтарды аудару мен 
басып шығару құқығын алуға 
шетелдік жетекші баспалармен 
шарттар жасалған, зерттеу 
жұмыс тарына 90нан аса маман, 
«Болашақ» халықаралық стипен
диясының магистранттары, PhD 
докторлар, ғылым докторлары мен 
кандидаттары тартылған. 

«Аударылған кітаптарды бар 
лық университеттер мен кітап
ханаларға тарату қарас тырылған. 
Яғни, бұл мыңдаған студенттер 
мен магистранттарға қазақ тілінде 
әлемдік гуманитарлық ойлардың 
үздік үлгілерімен танысуға мүм
кіндік береді», деп атап өтті Рауан 
Кенжеханұлы.

Қазақ тілін латын қарпіне 
көшіру жөніндегі жобасы Елбасы 
ұсынған маңызды стратегиялық 
бастама екені белгілі. Үстіміздегі 
жылы наурыз айында Үкімет 
2025 жылға дейін қазақ тілінің 
латын қарпіндегі әліпбиге кезең 
кезеңімен көшіру жөніндегі іс
шаралар жоспары бекітілді. 

Шарада сонымен бірге «Мәде
ниет порталы» жобасының дирек
торы Бауыржан Қарағызұлы  пор
тал қызметін таныстырды. 

«Мәдениет порталы» – еліміздің 
мәдени  мұрасын заңды түрде бір 
жерге жинақтайтын және тұрақты 
түрде насихаттайтын ағартушылық 
бағыттағы, қазақ, орыс және 
ағылшын тіліндегі ең ірі мәдени 
платформа.  Сондайақ, Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаң
ғыру» атты бағдарламалық мақа
ласындағы барлық тармақтар 
бойын ша жүзеге асып жатқан 
мәдени ісшараларды көрсететін, 
энциклопедиялық түрде қызмет 
атқаратын мәдени әлем. Белгілі 
болғанындай, онда бағдарламалық 
мақаладағы қазақстандық рухани 
құндылықтың жандануына бағыт
талған негізгі арналарға «Рухани 
жаңғыру» бөлімі арқылы жеке
жеке айдарлар ашылған. Тағы бір 
ерекшелігі, әр автордың (ақын, 
жазушы, айтыскер, журналист, 

фотограф, ғалым, суретші, күйші, 
әнші, биші, мүсінші, сатирик, 
сыншы, музыкант, тағы басқа) 
арнайы парақшасы бар және 
олардың шығармашылығына 
қа тысты барлық деректер топ
тас  тырылған. Әр авторға өз 
шығармашылығын ұдайы дамыту 
мақсатында мәдени блог жүргізу 
мүмкіндігі қарастырылған. 

Қазіргі уақытта үш тілде 5324 
автордың жеке парақшасы және 
оларға қатысты ақпараттық мате
риалдар, электронды кітаптар, 
аудиокітаптар, әндер, күйлер, 
виде олар мен сирек фотосуреттер 
жинақталған.

«Мәдениет порталы» – тек 
мәдени ресурстардың қазаны 
ғана емес, сонымен бірге, елі
міздегі барлық театр, музей, 
кітапханалардың басын бір жерге 
қосқан бірегей коммуникациялық 
мәдени алаң»деп атап өтті 
Б.Қарағызұлы. 

Жиыннан соң қатысушылар 
бағдарламалық мақалада нақты
ланған жобалар бойынша арнайы 
әзір ленген көрме жұмысымен та
нысты. Шара барысында баян
далған жұмыстар стенд арқылы 
экраннан көрсетілді. 

Онан соң шараның келесі 
бөлігінде Рухани жаңғыру бас 
жобалық кеңсесінің  аймақтардағы 
өкілдерінің қатысуымен басқосу 
өтті. Онда аталған жобаларды 

жүзеге асыру аясында атқарылатын 
жұмыстар жоспарланып, нақты 
міндеттер қойылды.

Жиынға қатысқан   облыстағы 
«Рухани жаңғыру» орталығының 
«Атамекен және ақпарат толқыны» 
бөлімінің меңгерушісі Гүлмира 
Әшірбековамен пікірлескен едік:

– Көрмеге барлық аймақтан 
атқарылған жұмыстар туралы 
мәліметтер жинақталған. Бағдар
ламаның алты арнайы жобасы 
бойынша өте көп жұмыстар жа
салды. Бағдарламаны жүзеге 
асы ру жобалық офистер арқылы 
орындалуда. Қазіргі таңда төрт кіші 
бағдарлама бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. Алда жасалатын 
жұмыстар бұдан да ауқымды. 
Рухани жаңғыру дегеніміз – ұлттық 
құндылықтарды сақтай отырып, 
заманауи үлгіде ұрпақтанұрпаққа 
жеткізу, әдетғұрып, дәстүрлерді 
дәріптеу. Ал сананы жаңғырту 
барлық салаға байланысты. Әрбір 
азамат өз туған жерін өркендетуді 
мақсат етіп, үлес қосса елдегі 
әлеуметтік мәселелер де шешімін 
табар еді. 

Біздің аймақта ондай жанашыр 
жандар өте көп. Мысалы, бірі туған 
ауылына 13 мың түп алма ағашын 
отырғызса, енді бірі спорт кешенін 
салып берген. Тағы бір азамат 
ауданның жетістіктері жайлы 
портреттік очерктер жинағын өз 
қаржысынан шығарып, таратуда. 
Осы мысалдардың бәрі қоғамдық 
сананың жаңғыру мысалдары 
бола алады. «Рухани жаңғыру»  
–  Елбасы бақылауындағы бағдар
лама. Сондықтан бұл бағыттағы 
арнайы жобалар мен кіші бағ
дарлама аясындағы шаралар әлі 
де жалғасын табатын болады. 
Ең бастысы, ұйымдастырылған 
шарадан қатысушы өзіне қажетін 
алып, ой түйіп қайтса, біз жеткен 
жетістік болар еді, – дейді Гүлмира 
Әшірбекова. 

Шараны қорытындылаған 
ҚР Президенті Әкімшілігі ішкі 
саясат бөлімінің меңгерушісі Аида 
Балаева жаңғыртудың барлық 
бағыттарын іске асыру ғылыми
сараптау қоғамын, азаматтық 
қоғам өкілдерін, жастарды бел
сенді тарту арқылы өтетінін тілге 
тиек етті және бағдарламаны 
жүзеге асыруда, насихаттауда, 
түсін діруде ғалымдар мен тиісті 
сала мамандарына, БАҚ өкілдеріне 
алғысын айтты. 

Айнұр БАТТАЛОВА, 
«Сыр бойы». 

Қызылорда – Астана – 
Қызылорда.
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Қармақшы ауданының ІІІ 
Интернационал ауылы тұсындағы 
«Ақсарай» кешені де анадайдан 
көз тартар көркем орынға айна
лыпты. Өткен жылы сәуір айында 
басталған құрылыс қазан айында 
аяқталып,  кешен құрамындағы 
кафе, дүкен, қонақ үй, сауна, 
автокөлік жөндеу орталығы және 
автотұрақ жолаушыларды қабыл
дады. 

Қазір мұнда күніне шамамен 
1015 үлкен сыйым дылықтағы, 
1520 жеңіл көлік тоқтайды.  
«Рагибов А» ЖКның иелігіндегі 
кешенде 2 ауысыммен 20 адам 
жұмыс істейді. 

Біз әңгімеге тартқан Бадирша 
Рагибов жолаушылардан өзге 
жақын маңдағы ауыл тұрғындары 

моншаға, кафеге келіп тұратынын 
айтты. 17 орындық қонақ үй 
алыс жолға шыққан адамдардың 
тынығып алуына ыңғайлы етіп 
жабдықталған. Мұнда тоқтағандар 
көліктерінің қауіпсіздігіне алаң
дамайды, дәмді тағамға, дайын 
моншаға, өз ісін білетін көлік 
жөндеушілердің қызметіне алғыс 
айтып кетеді. 

Еліміздің 5 облысын көктей 
өтетін транзиттік дәліздің 812 
шақырымы біздің аймаққа тие
сілі. Бүгінде көліктердің жүру 
жылдамдығы артқан, автомобиль 
жолы 8 елді мекенді айналып 
өтеді. Мегажоба іске асқан тарихи 
кезеңде жолмен бірге  екі деңгейлі  
жол айрықтары, көпірлер,  
теміржол өткелдері де салынды.

Магистраль бойымен қаты
найтын көлік саны артқан соң 
жол бойы сервисі нысандарын 
салу қажеттілігі туындады. Сыр 
өңірінде осы мақсатқа  41 орын 
белгіленді. А,В,С,Д санаттағы 
сервистік қызмет көрсету 
нысандары Ұлттық стандартқа 
сәйкестендірілді. 

Бүгінде 22 жол сервисі нысаны  
жұмыс істеп тұр. Тағы 5 кешеннің   
құрылысы жүргізілуде. Алдағы  
жыл дары  14 сервистік кешен 
салынады.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».

Қармақшы ауданы.

ЖОЛ ШЕТІНДЕ ҚОСЫҢ БОЛСЫН
Ұлы жолдың бойындағы 

ерсілі-қарсылы көлік 
ағыны «Батыс Еуро-

па – Батыс Қытай» 
халықаралық транзиттік 

дәлізінің жарты әлемді 
жалғаудағы маңыздылығы 

мен бірегейлігін дәлелдеп 
тұрғандай. Тақтайдай тегіс, 
айнадай жарқыраған жолда 

көз тоқтатып қарайтын 
ғимараттар да көбейген. 

Сәулеті мен келбеті жағынан 
бірінен-бірі асатын қызмет 

көрсету нысандарындағы 
жұмыс ырғағының қалыпты 

екені қасындағы көліктердің 
қарасынан  аңғарылады. 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 
БАҒЫТЫНДАҒЫ БІР ЖЫЛ

Кеше Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев Ұлттық эконо-
мика министрі Тимур Сүлейменовті 
қабылдады.

Кездесу барысында Елбасына 2017 
жыл дың қорытындылары бойынша эконо
микалық даму көрсеткіштеріне жасалған 
талдау нәтижелері жөнінде мәлімделіп, 
министрліктің қызметі туралы есеп берілді.

Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік 
бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру 

барысында стратегиялық жоспарлау мен 
болжам жасаудың маңыздылығын атап 
өтті.

– Барлық шаралар Қазақстан экономи
касын дамыту үшін жүзеге асырылуға тиіс. 
Мемлекеттік бағдарламалардың, соның 
ішінде «Бес әлеуметтік бастаманың» іске 
асырылу барысын зерттеу қажет. Ұлттық 
экономика министрлігі орталық және 
өңірлік деңгейдегі барлық мемлекеттік 
органдардың қадамдарын айқындауы 
керек, – деді Қазақстан Президенті.

Тимур Сүлейменов Мемлекет бас
шысына биылғы бірінші тоқсанда қол 
жеткізілген экономикалық даму нәти
желері және экономикамызға жалпы әлем
дік үдерістердің тигізіп отырған әсері 
жөнінде баяндады.

Кездесу соңында Елбасы бірқатар 
нақ ты тапсырма берді, соның ішінде 
Қазақстанның экспорттық және транзиттік 
әлеуетін одан әрі дамыту, мемлекеттік 
және салалық бағдарламаларды әрі қарай 
іске асыру жөнінде айтты. 

ПРЕЗИДЕНТ

ЭКОНОМИКА МИНИСТРІН 
ҚАБЫЛДАДЫ

ТІЛШІ - ЕЛДЕН

КӨПЕН КЕЛСЕ, 
КҮЛКІ ДЕ КЕЛЕДІ 

САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 
САЛАНЫ ТҮЛЕТЕДІ

БІЛІМ ҚУҒАН ҚАЗЫНАҒА 
ЖОЛЫҒАДЫ 3 4

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласының жарияланғанына бір жыл то-
луына орай Астана қаласында өткізілген көрмеде қоғамдық 
сананы жаңғыртудың бағыттары, оларды жүзеге асыру бой-
ынша атқарылған жұмыстар сараланып, алдағы жоспарлар 
нақтыланды.
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БАСПАСӨЗ ТУРЫ

БРИФИНГ Қазір облыс бойынша 293 
мектептің 241-і кең жолақты интернет 
желісіне қосылған. Енді жоспар бой-
ынша жыл соңына дейін тағы да 32 
мектеп тиімді интернет желісіне қол 
жеткізеді. Ал 47 мектепте WiFi желісі 
бар. Алда 246 білім ұясын да осы 
мақсатта облыстық бюджет есебінен 
қаржы ландыру жоспарланған. Білім 
беру саласындағы цифрландырудың 
айқын дәлелі – ақпараттық жүйе, білім 
беру порталдары, мобильді қосымша 
және робототехника кабинеттері. 
№10 дарынды балаларға арналған 
«Білім-инно вация» лицейінде осы 
тиімді технологиялармен танысуға 
мүмкіндік туды.

«Күнделік» электронды жур-

налдар ақпараттық жүйесіне 
қазір 124 мектеп пен 1 колледж 
қосылған. Жүйенің мақсаты – оқу-
тәрбие үдерісін автоматтандыру, 
қағазбастылықтан арылу және білім 
беру сапасын арттыру. Электрон-
ды журнал енгізілгелі бұрынғыдай 
мектеп пен ата-ана сынып журналы, 
үлгерім табелі және қағаз күнделіктер 
сатып алуға ақша шығындамайды. 
Журналдағы бағалар сабақ өтіп 
кеткесін қойылмайды не «екіліктер» 
қайтадан төртке «айналмайды». Бұл 
жүйе сыбайлас жемқорлыққа да 
тосқауыл. Тіпті ата-аналар баласының 
қай тақырып бойынша баға алғанын 
біліп, мұғаліммен байланысқа 
шығып хат қалдыра алады. Бүгінде 

«Күнделікті» 173370 тұрғын, оның 
ішінде 12803 мұғалім, 99565 оқушы 
және 62958 ата-ана пайдаланып отыр.

«BilimLand» цифрлы білім 
беру порталы мұғалімдерді тегін 
дидактикалық материалдар, ре-
сурстармен қамтамасыз етеді. Де-
мек, сабақ жоспар жазу жеңілдеді. 
Бір қызығы, портал үшін интернет 
желісінің бар-жоғы маңызды емес. 
Облыстағы 293 мектептің 259-ы 
контентке онлайн, 34-і оффлайн 
режимінде қосылған. Мұғалімдерге 
12473 аккаунт ашылған. Кең жолақты 
интернет желісіне қосылған мектеп-
тер саны артқан жағдайда қалған 34 
мектеп те онлайн режиміне қосылады. 
Порталдың ерекшелігі неде? 

Оқушылар әр тақырыпқа байланыс-
ты бейне, аудиожазбалармен таны-
сып, химиялық реакциялар жүргізеді. 
Бұл олардың қауіпсіздігінің кепілі. 
Демек, ауыл мен қала балаларының 
біліміндегі сапалық айырмашылық 
төмендейді. 

Ал «Bilimbook» ноутбугі ин-
тернет желісі жоқ ауылдарға да 
қолайлы. Мұнда әр пәнге қатысты 

деректер мен аудио, бейнефайлдар 
топтастырылған. Бұл технология 
23 шағын жинақты мектептерге та-
ратылады. Мұнан өзге «Е-әдіскер» 
мобильді қосымшасында пәнге 
қатысты қосымша деректер бар. 
Мұны дайындаған: Қызылорда 
облыстық оқу орталығы. Ал Youtube 
желісіндегі каналдан ұстаздардың 
үздік бейнесабақтарын қарай аласыз. 
Сондай-ақ, аймақтағы оқу орында-
ры туралы ақпарат та осында. Бұл 
мектептегі білімді цифрландыру 
жаңалықтары. Кәсіптік білім беру 
ұйымдары туралы не айта аламыз? 
Айталық, университеттер бірнеше 
жылдан бері «Рlotonus» ақпараттық 

жүйесін пайдаланады. Мұнда жал-
пы жоғары оқу орындары туралы 
ақпарат, жеке оқу жоспары, сапа-
лы тестілеуге мүмкіндік бар. Бұл 
арқылы ата-ана да, студент те элек-
тронды журналдан сабақ үлгерімді 
көре алады. Енді аймақтағы кәсіптік 
техникалық білім беру ұйымдарына 
да «Рlotonus» жүйесі енгізеледі. 

Сапар барысында «Абылайхан» 
атындағы жоғары колледж базасында 
ашылған ІТ орталықпен таныстық. 

– Студенттер мұнда графикалық 
дизайн, веб дизайн дайындауды 
үйреніп,  робототехника жасайды. 
Қазір орталықта ЗД принтер бар. Осы 
арқылы сапалы өнім жасап, жаңа ро-
бототехникалар дайындап жатыр, 
− дейді колледж директоры Дүлділ 
Руслан. Айталық, студент Нұрқанат 
Құрманәлі жапонның сумо спорты-
на негізделген мобильді қосымша 
жасапты. Роботмашиналар сумоның 
ережесіне сәйкес қозғалады. 

Байқағанымыздай, білім саласын 
цифрландыру жұмысы қарқынды. 
Алдағы уақытта балалардың ой-
лау қабілетін дамыту мақсатында 9 
оқушылар сарайын «3 Д лаборатория-
лармен», 92 мектепті робототехника 
кабинеттерімен жабдықтау және ІТ 
IMAQORDA ресурстық әдістемелік 
орталығын құру жұмыстары жүр-
гізіледі.

Айдана ЖҰМАДИНОВА, 
«Сыр бойы».

Аймақ бюджетінде шығыстар жо-
спары 99,2 процентті көрсетіп отыр. 
Игерілмеген қаржы көлемі 378,8 млн 
теңгені құрауда.

Елбасының бастамасымен қолға 
алынған “Нұрлы жер”, “Нұрлы 
жол” бағдарламасының қаржысы 
да өңі рімізде толық игерілді деген 
об лыстық қаржы басқармасының 
бас шысы Талғат Жақыпбаев жеке-
шелендіру жұмыстарының барысына 
да тоқталды.

– Жекешелендірудің екінші тол  -
қыны аясында облыста жеке ше  лен-
діруге жататын 15 нысан бел гіленді. 
Оның екеуі жойы лу ға жатады. 2016 
жылы сауда-сат тық кестеге сәйкес 
5 нысан жекешелендірілді. Өткен 
жылы 8 нысанның 3-нің үлестері са-
тылды, – деді басқарма басшысы.

Индустрияландыру бағдар лама-
сы аясында өңірімізде биыл жалпы 
құны 101,7 млрд теңгені құрайтын 4 
ірі жобаны жүзеге асыру жоспарла-
нуда. Олар қуаттылығы 197,1 тонна 
болатын “Табақша шыны шығару 
және өңдеу зауыты құрылысы”, 
“Қуаттылығы жылына 500 тонна 
екіокись молибден ұнтағын үшокись 
молибденге техникалық айналды-
ру өндірісін ұйымдастыру” жобасы, 
“Тампонаждық цемент зауытының 
құрылысы”, “Балықты тереңінен 
қайта өңдеу зауыты мен пластикалық 
қайық жасау цехын салу” жобасы. Бұл 
жайында облыстық экономика және 
бюджетті жоспарлау басқармасының 
басшысы Сәуле Құлымбетова талдау 
жасап берді.

– Бүгінгі күні өңірдің бір-
қатар макроэкономикалық көрсет-
кіштерінде өсу тенденциясы бар. 
Жұмыс орындарын құру және 
әлеуметтік тұрақтылықты сақтау 
бойынша қойылған мақсаттар орын-
далуда. Жыл басынан бері экономи-
ка салаларында 4021 жаңа жұмыс 
орны құрылды, оның 3925-і тұрақты. 
Өнеркәсіптің өңдеу секторында да 
дамудың оң динамикасы сақталуда. 
Мәселен, өнеркәсіптің шикізат емес 
секторында өнім өндіру көлемі 2,9 
процентке артты, – деп қорытты 
басқарма басшысы.

Мейрамгүл 
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,

“Сыр бойы”.

Жуырда облыстық ауыл шаруа-
шылығы басқармасы БАҚ өкілдеріне 
арнап баспасөз турын ұйымдастырды. 
Әуелі жылыжайдан бастадық. Мұнда 
қиярдың 4 түрлі тұқымы егіледі екен. 
Сонымен қатар қызанақтың бірнеше 
түрі, ақжелкен көктеп тұр.

– Кешен 2014 жылы салынған. 
Жылы жайда 19 адам еңбек етеді. 
Барлығын арнайы оқыттық. Респуб-
ликалық семинар-тренингтер-
ге жі бердік. Оңтүстік Қазақстан 
облы   сындағы әріптестерімізбен тә-
жірибе алмастық. Ақырындап осы 

саланы игере бастадық. Тұтыну-
шылардан сұраныс өте жоғары. 
Қызылордалықтарды толықтай жер-
гілікті өніммен қамтамасыз етсек 
дейміз. Осы мақсатта тынбай тер 
төгудеміз, – дейді жылыжай кешенінің 
жетекшісі Ғалым Төлегенов.

Жылына екі мәрте егілетін өнім-
дерді баптаумен білікті агроном-
дар айналысады. Мұнда 20-ға жуық 
ауыл тұрғындары жұмыс істейді. 
Ең бекақылары да көңілге қонымды. 
Жұмысқа барып-келуі, түскі асы 
шаруашылық есебінен. 

– Қызанақ 150 күнде өнім береді. 
Әр түптен 3 келіге жуық көкөніс ала-
мыз. Қияр 120 күнде піседі. Бір түп 
12 келіге дейін өнім береді. Тәулігіне 
120 келі қызанақ, 280 келі қияр жина-
лады. Қызанақтан 6 мың түп егілді. 
Үш жылдан бері жылыжаймен айна-
лысып, үлкен тәжірибе жинадық, – 
дейді агроном Нұркелді Пірәлиев.

Айта кетсек, шаруашылық был-
тыр «Ауыл шаруашылығы дақыл-
дарын қорғалған топырақта өсіру» 
бюд жеттік бағдарламасы арқылы 
жылы жайда өсірілген көкөніс дақыл-
дарына 9729,5 мың теңге көлемінде 
субсидия алған. Ал, «Орда» шаруа 
қожалығы «Ауыл шаруашылығын 
қар жылай қолдау қоры» АҚ баста-
масымен қала төңірегінде 10 гектар 
жерге салынған 120 жылыжайды 
лизингке алып, қазір онда қызанақ 

өсірілуде. Мамандардың сөзінше, 
70 жылыжайдың 50-де қызанақ егіл-
ген. Өнімділігі өте жақсы. Шама-
мен, әр жылыжайдан 3-4 тонна өнім 
алуға болатын көрінеді. Мұнда 17 
адам тұрақты түрде еңбек етеді. 
Өнім дер қала дүкендеріне көтерме 
баға мен жеткізіліп, сатылып жа-
тыр. Экологиялық тұрғыдан таза, әрі 
табиғи өнім. Ең бастысы, химиялық 
қоспалардан ада.

Осы кешен аумағында құс ферма-
сы да орналасқан. Онда ет бағытында  
құс өсірілуде. Мал мен құстың азығын 
шаруашылық өздері дайындайды. Бұл 
өз кезегінде қала халқын арзан етпен 
қамтамасыз етуге жағдай жасайды.

Құс фабрикасында қаз, үйрек, 
күр  кетауық, тауық, цесарка құсы 
өсірілуде. Фабрикада күніне 5 
тоннаға жуық тауық еті өндіріліп, 
«Таза» белгісімен сатылымға шы-
ғарылып жатыр.

– Бізде  120 мың “Арбор-Айкрес” 
тұ қымдас тауық өсіріледі. Күніне 
5 тонна ет өндіруге мүмкіндігіміз 
же теді. Құсты Алматы облысынан 
әке ліп отырмыз және өзіміз инку-
бациядан шығарамыз. Бүгінде құс 
фабрикасында 17 адам жұмыс жасай-
ды. Өнімдеріміз қаланың ішінде 250 
дүкенге сатылымға шықты. Алдағы 
уақытта сатылым аясын кеңейту 
жоспарда бар, – дейді құс өсіру 
шаруашылығына же тек шілік етіп 
отырған Кенжебек Қалмұратов.

Инкубацияға бір мезетте 35 
мың жұмыртқа салынып 21 күнде 
тіршілікке айналдырады. Бала пан-
дарға 5 мәрте екпе салынып, салмағы 2 
келіден асқан соң сойысқа жіберіледі. 
Жылына 900 мың балапан шығаруды 
мақсат еткен шаруашылықта 
қосымша инкубациялық жайлар мен 
тауық қоралар салынуда. Мұнан 
бөлек қаз-үйректер де көбейтілмекші. 
Бүгінде өсім беріп отырған олардың 
қарасы 2 мыңнан асқан.

Шаруа қожалыққа солтүстік 
өңірден асылтұқымды “Абердин-Ан-
гус”  мүйізді ірі қарасы әкелінген. Оны 
жергілікті “Әулиекөл” тұқымымен 
будандастыру жұмыстары қолға алы-
нуда. Қазіргі уақытта кәсіпкердің мал 
бордақылау алаңында  300 бас ірі 
қара мен 500 бас қой бордақылануда. 
Бордақылар мал сою пунктінде сойы-
лып, еті қала базарларына, дүкендерге 
жеткізілетін болады.

Қарауылтөбеде жұмыссыз жүр -
ген жан жоқ. Басым бөлігі осы 
шаруашылықта еңбек етеді. Кәсіп-
кер лер мен тұрғындар тізе қоса 
қимылдап, ілкімді істерді қолға алған. 
Жақында ғана тақтайдай тегіс жол 
төсепті. Кәсіпкерлердің көмегімен 
әлеуметтік нысандар да бой көтерген. 
Жоқ-жітікке жәрдемдесіп тұру да 
назардан тыс қалмаған. Қысқасы, 
ынтымағы жарасқан жұрттың жұмы-
ла жасаған жұмысы халық игілігіне 
бағытталған.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

Ежелгі Сырдария өзенінің 
орта ағысына орын теп-

кен Шиелі ауданында 
кәсіпкерлік саласының 
дамуы қарқынды. 2018 

жылдың І тоқсанында 4632 
шағын кәсіпкерлік субъекті 

тіркелген. Оның ішін де 
жеке кәсіпкер саны – 3587, 

шаруа қожалық саны – 507. 
Бизнесті қолдау мақ сатында 

Шиелі кен ті нің шығыс 
аймағынан ин дустриялық 

аймаққа 96 гектар жер 
беріліп, жарықпен, сумен, 

жолмен қамтамасыз етілген. 
Өткен жыл аудан үшін өте 

табысты болды. Бүгінгі күні 
индустриялық аймақтан 6 

жобаға 62,5 гектар жер телімі 
табысталып отыр. Олар – «Ге-

жуба Шиелі Цемент» ЖШС, 
«Мия Шиелі» ЖШС, «Тұлпар 

2000» ЖШС, «Шиелі тас» 
ЖШС, «Шиелі Жолшы» ЖШС, 

«Бек-транс строй» ЖШС. 

Өңірлік коммуникациялар қыз-
меті мен Шиелі ауданы әкім дігінің 
журналистерге арнап өткізген 
баспасөз турында БАҚ өкілдері 
барған алғашқы нысан тампонажды 
цемент шығару зауыты болды. Мұнда 
құрылыс жұмыстарының кезеңді 
мерзімі түсіндірілді.

Жобалық құны 64 млрд теңгені 
құрайтын тампонажды цемент 
шығару зауыты елімізге сырт-
тан келетін құрылыс материалда-
ры көлемін азайтуға айтарлықтай 
ықпал ететін болады. Кәсіпорынның 
жылдық қуаты 1 миллион тонна. 
Қазақстан-Қытай ынтымақтастығы 
негізінде жүзеге асырылып жатқан 
жоба 2017 жылдың сәуір айын-
да басталды. Жаңа зауыт Шиелі 
ауданындағы индустриалды аймақта 
орналасқан. Ол үшін 46 гектар жер 
телімі бөлінген. Тампонажды цемент 
әлемдік нарықта жоғары сұранысқа 
ие. Әсіресе мұнай және атом сала-
сына аса қажет компонент саналады. 
Отандық өнімге қажетті шикізаттың 
98% өңірден табылады. Бұл – құм, 
доломит, әк және қиыршық тас. 
Тек 1-2% қоспалар ғана сырттан 
әкелінеді. Бүгінде 560 адам құрылыс 
жұмыстарын жүргізуде. Ал зауыт іске 
қосылғанда, 260 тұрақты жұмыс орны 
ашылады. Зауыттың толық аяқталу 
мерзімі 2019 жыл деп жоспарлануда. 
Бұл жөнінде серіктестік директоры 
Ли Цзиньцин мәлімдеді. 

– «Гежуба Шиелі Цемент» ком-
па ниясы Қазақстан мен Қытай ак -
цио  нерлерінің қатысуымен құ -
рыл    ған. Бүгінде өндіріске ке ректі 
жабдықтардың барлығы Қы   тай -
дан жеткізіледі. Құрылыс жұ мысы 
жоспарға сай жүргізілуде. Сәуір 
айының соңында қондыру жұ мыс-
тарына, яғни құрылыстың ең қар-
қынды кезеңіне өтетін боламыз. 
Цементтің 80% әктастан тұрады, бұл 
шикізат осы жерден 30 шақырым 

жердегі Қаратаудан табылып отыр. 
Топырақты Жаңақорған ауданынан 
тасимыз, – деді ол.

Зауыт аумағында одан бөлек, 
әкімшілік ғимараттар, қойма, 
темір жол рельсі және 300 
адамға арналған жатақхана 
болады. Құрылыстың бас 
мердігері «Чайна триумф 
интернэшнл инжини-
ринг» серіктестігінің ди-
ректоры Чиан Инг Чунг 
биылғы жылдың аяғында 
өндірісті іске қосуды 
жос парлап отырғанын 
айтты. 

Бүгінде 50 адам 
осы зауытқа тұрақты 
жұмысқа орна-
ласу үшін Шиелі 
ауданындағы агро -
тех никалық коллед-
жде оқытылуда. Ал дағы 
уақытта олар Қы тайдағы 
цемент зауы тына барып, 
тәжіри беден өтеді. 

Одан кейін ау дан дағы тіректі 
елді мекен саналатын Еңбекші ау-
ылында болдық. 2480 тұрғыны 
бар ауылда өткен жылы ғана жаңа 
типтегі дәрігерлік-амбулаториялық 
емхана пайдалануға берілген. Мұнда 
13 адам жұмыспен қамтылған. 
Қазір 90 орындық балабақша, 150 
орындық ауылдық клуб және 120 
орындық спорт кешенінің құрылысы 
жүргізілуде. 

– Құрылыс жұмыстары мамыр 
аяғына дейін пайдалануға берілуі 
керек. Клуб құрылысына ауыл 
тұрғындарынан 9 адам жұмыспен 
қамтылып отыр. Құрылысы 
аяқталғаннан кейін көрермен залы, 
кітапхана іске қосылып, оқушылар 
үшін үйірмелер жұмыс жасайтын бо-
лады, – деді ауыл әкімі Б.Омаров.

Еңбекшіде бұған дейін тек 2 
жеке балабақша жұмыс істеп келген. 
90 орындық мемлекеттік балабақша 
құрылысына 11 адам, ал спорт 
кешені құрылысына 8 адам жұмысқа 
тартылып отыр. Үш құрылысқа 
да облыстық бюджеттен қаржы 
бөлінген. Пайдалануға берілгеннен 
кейін 60-қа жуық ауыл тұрғыны 
тұрақты жұмыспен қамтылатын бо-
лады. 

Аудандағы ірі жобалардың 

бірі – кент орталығында бой кө-
теріп жатқан аудандық ауруха-
на құрылысы. Республикалық 
бюджеттің есебінен қаржы лан-
дырылған жобаның құны – 7 млрд 
41 млн теңге. Аурухана құрылысы 
4 блоктан тұрады. Қазіргі таңда 2 
блоктың тас қалау жұмыстары, соңғы 
блоктың іргетасы қаланып жатыр. 
Одан бөлек, шаруашылық, ас дайын-
дау блоктары мен жылы автотұрағы 
бар. Мұнда құрылыс жұмыстарына 
150 жұмысшы тартылған. Құрылыс 
жұмыстары қыркүйек айына дейін 
толық бітеді. Одан кейін ішкі 
жұмыстары жасалады. Аурухана 
құрылысы келесі жылдың маусым 
айында тапсырылады деп жоспарла-
нуда. 

– Медициналық қызметтің сапа-
лы болуы материалдық-техни калық 
жабдықталуына тікелей байланы-
сты. Бүгінгі таңда аудан халқына 
150-ге жуық дәрігер, 850 орта буын-
ды қызметкерлер қызмет көрсетуде. 
Шиелі ауданында соңғы бес жылда 6 
дәрігерлік-амбулатория пайдалануға 
берілді. Құрылысы жүріп жатқан 
аурухана ауданаралық көпсалалы 
бейінді аурухана болып саналады. 
Даму жоспары бойынша ауруха-
на іске қосылғаннан кейін балалар 

хирургиясы, көз ауру-
лар бөлімшесі, реабили-
тация бөлімшесі және 
мейірбикелік күтім бө-
лімшелері жұмыс жасай-
тын болады деп күтілуде, 
– деді аудандық ауру ха-
наның бас дәрігері Яхия 
Шорабаев.

”АЙТА КЕТУ 
КЕРЕК, МЕМ-

ЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕН-
ШІК ӘРІПТЕСТІК АЯ-
СЫНДА ӨТКЕН ЖЫЛЫ 
ШАЛҒАЙ ЕКІ АУЫЛ-
ДА МЕДИЦИНАЛЫҚ 

БЕКЕТ САЛЫНҒАН. АЛ, БИЫЛ 
ӘРІПТЕСТІК АЯСЫНДА 1 
ФЕЛЬДШЕРЛІК-АКУШЕРЛІК 
ПУНКТ, 2 ДӘРІГЕРЛІК АМБУЛА-
ТОРИЯ САЛЫНУ ЖОСПАРЛА-
НЫП ОТЫР. 

Бидайкөл ауылының тұрғыны 
Қанат Мұсаев бақша өнімдерін 
егумен айналысады. Осы жолда 
үнемі ізденіс үстінде жүретін ол 
жаңа әдістерді пайдаланып, 27 гек-
тар жерге қауын, қарбыз, қызанақ 
көшеттерін отырғызған. «Ерасыл» 
шаруа қожалығы мен «Бай дала 
Агро» ЖШС атынан 14,5 гектарға 
қарбыз, 12,5 гектар алқапқа қауын, 
3,5 гектарға қызанақ еккен. Өткен 
жылы берген өнімнің 100 тоннасын 
Ресейге экспорттаған. Биыл оның 
көлемін 1000 тоннаға жеткізуді жос-
парлап отыр.

Осы ауылдың тағы бір тұрғыны 
«Нәлібай» шаруа қожалығының 
төрағасы Қыдырәлі Есенбеков 10 
гек тар жерге 20 мың түп алма аға-
шын егуді қолға алған. Бүгінде жерді 
тегістеп, аудару жұмыстары жүр-
гізілуде. Алма ағашы тамшылатып 
суару әдісімен бапталатын болады. 

«Асылхан» шаруа қожалығы 
2004 жылы құрылған. Қазір 
мұнда 35-ке жуық адам жұмыспен 
қамтылған. Шаруа қожалығы мал, 
егін шаруашылығымен айналыса-
ды. Оның ішінде бақша дақылдары, 
ет-сүт бағытында жұмыстар жаса-
луда. 2017 жылы «Асылхан» шаруа 
қожалығының сүт және сүт өнімдерін 
өндіретін жаңа цехы іске қосылды. 
Тәулігіне 1 тонна сүт өңдеу цехы 
жұмыс жасауда. Сүт өңдеу цехы мен 
мал сою пунктіне құны 91 млн теңгені 
құрайтын құрал-жабдықтар «КазАгро 
Финанс» АҚ арқылы лизингке алын-
ды.

Облыстық бюджет есебінен 
Шиелі кентіндегі №45 «Ақ Орда» 
мектеп-гимназиясының қосымша құ-
рылысы өткен жылы басталды. Жоба 
құны – 220,9 млн теңге. Мектеп ди-
ректоры Айнұр Архабаеваның айту-
ынша, 95 жылдан аса тарихы бар мек-
тепте 125 ұстаз 727 оқушы бар. 

«Ел қонды» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі – 200 орындық 
бастауыш оқушыларына арналған 
қосымша құрылыстың бас мердігер 
компаниясы. Құрылыста мұнан бөлек 
100 орындық асхана да жоспарланған. 

– Құрылыс жұмыстары мамыр 
айының ортасына дейін аяқталады 
деп жоспарлануда. Екіқабатты ғи-
мараттың құрылысына 25 адам 
тартылған. Бүгінгі таңда әрлеу жұ-
мыстары жүргізілуде, – деді мектеп 
директоры.

Аудандағы игілікті бастама-
лардан өңірдің өрелі белесін бай-
қайсың. Кейінгі жылдары мұнда 
өңдеу өнеркәсібінің үлесі артып 
келеді. Бұл көрсеткішке шаруасы 
ширақ кәсіпкерлік нысандары қосып 
отырған үлес мол.

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы».

ӨРКЕНДЕУ 
ЖОЛЫНДАҒЫ 
ӨҢІР

Елбасы жариялаған халықтың 
әл-ауқатын жақсартуға бағытталған 
бастамалар халықаралық сарапшы-
лар тарапынан оң бағаға ие болды.

«Бағдарламаны іске асыру 
«әлеу меттік мемлекет» туралы 
конс титуциялық норманы жаңа 
маз мұнмен толықтырады» деп 
атап көрсетті Өңірлік проблема-
лар инсти тутының бас директоры 
Дмит рий Журавлев.

«Мұның бәрі адамдарды жаңа 
экономикадағы лайықты қыз-
меткерлерге айналдыратындай 
өмір сүру мен білім алудың жоғары 
деңгейін қалыптастыруы тиіс. 
Менің ойымша, Қазақстан кемінде 
өмір сүру деңгейі біздей елдер 
үшін көшбасшыға айналады. Ел 
Президенті жанындағы Қазақстан 
стратегиялық зерттеулер институ-
тында Мемлекет басшысының жаңа 
әлеуметтік бастамалары теңдессіз 
– әсіресе әлемнің басқа елдерінің 
қатарында. Сондықтан, Нұрсұлтан 
Назарбаев бағдарламаны іске 
асыру «әлеуметтік мемлекет» ту-
ралы конституциялық норманы 
жаңа мазмұнмен толықтыратынын 
кездейсоқ айтқан жоқ», – деді ол.

«Материалдық пайда маңызды 
рөлге ие, алайда әлеуметтік бір лік-
тің өмірлік маңызы зор. Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев халықтың 
әлеуметтік осал топтарының өмір 
сүру жағдайын жақсарту қажет 
екенін жақсы түсінеді, бұл сондай-
ақ Қазақстанның экономикалық өсі-
міне септігін тигізеді. Осылайша, 
ол тұрғын үй, жоғары білім беру, 
жалақыны көтеру және мұқтаж 
жандардың өмір сүру жағдайын 
жақсарту сияқты халықтың негізгі 
сұраныстарын қанағаттандыруға 
баса назар аударады. Елді жал-
пы жаңғыртумен қатар, Прези-
дент дамудың барлық бағыттарын 
қамтуға тырысатыны айқын.

«Бұл аз қорғалған санаттарға 
қамқорлық көрсету арқылы тең 
мүмкіндіктер ұсынудың айқын 
мысалы.  Қазақстан бұл бастама-
лардан тек пайда табады, себебі 
халық елдің әрі қарайғы дамуында 
біртұтас болмақ», – деп жазды Син-
гапур баспасөз клубының Құрметті 
хатшысы Сантош Кумар.

Президент Н.Назарбаевтың 
Қазақ стан халқына арнаған үндеуін 
жаңа әлеуметтік бастамаларды 
белсенді түрде таратып отыратын 
әлемдік БАҚ-тар да назардан тыс 
қалдырмады.   

Қазақстан Президенті Нұрсұл-
тан Назарбаев еліміздің сол түстік 
аймақтарын газбен қам тамасыз 
ететін газ құбырын салу жөнінде 
бастама білдірді, деп хабарлайды 
ТАСС агенттігі.

«Қазақстанда тұрғын үй алуға 
берілетін ипотека мөлшерлемесі 
екі есеге төмендетіледі. Қазақ-

стан Президенті Парламент пен 
Үкіметтің бірлескен отыры сында 
сөйлеген сөзінде ипо тека лық 
несиелендірудің жаңа бағдар-
ламасын және өзге де ауқымды 
әлеуметтік реформаларды іске асы-
руды ұсынды», – деп хабарлайды 
«МИР 24»  тілшісі Назар Ахмаров.

Сондай-ақ, ұсынылған баста-
малар салықтарды қысқарту, білім 
беру сапасын жақсарту, бизнеске 
жеңілдікті шағын несиелер беруге 
және газдандыруға қатысты.

«Президент салықты төмендету 
туралы мәлім етті: ай сайын ең 
төменгі есептік көрсеткіштің 25 
еселенген көлемінен аз жалақы 
алатындарға салынатын салық 
жүктемесі 10%-тен 1%-ке төмен-
детіледі. Мемлекет басшысы ре-
формалар нәтижесінде алынған 
қаржыны жалақыны көбейтуге 
жұмсауды ұсынды. Осы рефор-
маларды жүзеге асырған соң, 
Қазақстанның кем дегенде 2 млн 
азаматы бүгінгі күнге қарағанда 
көбірек жалақы алатын болады», – 
деп жазылған басылымда.

Lenta.ru былай деп жазады:
Қазақстан Президенті Нұрсұл-

тан Назарбаев 2019 жыл дың 
1 қаңтарынан бастап салықты 
төмендетуге уәде берді. Төмен 
жалақы алатын екі миллион азамат 
үшін алым 10 есеге азаяды.

«Жалақысы төмен жұмыс шы-
лардың еңбекақысын көбейту үшін 
олардың салық жүктемесін азайту. 
Салыстырмалы түрде жалақысы 
төмен қазақстандықтарды қолдау 
үшін 2019 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап олардың салық жүктемесін 
он есеге азайтып, 1% ғана салық са-
луды ұсынамын», – деді Президент 
Парламент отырысында.

Жеке табыс салығы бойынша 
жеңілдіктер ай сайын ең төменгі 
есептік көрсеткіштің 25 еселенген 
көлемінен аз жалақы алатындарға 
енгізіледі (Ресейдің ең төменгі 
жалақы мөлшерінің аналогы). 
Салықты азайту нәтижесінде қазақ-
стандықтардың жалақысы өседі.

«Салықты азайтудан шығатын 
қаржы олардың жалақысын көбей-
туге жұмсалуы қажет. Нәти-
жесінде, еліміздегі барша жалдама-
лы жұмыскерлердің кемінде үштен 
бірінің, бұл екі миллионнан астам 
адам, жалақысы жұмыс берушіге 
салмақ салмай-ақ көбейетін 
болады», – деп мәлімдеді 
Н.Назарбаев.

Сондай-ақ, Президент 
әрі қарай Үкімет табыс 
салығының прогрес сивті 
шкаласын енгізу мүм-
кіндігін зерделеуі керек 
екенін атап өтті.

Әзірлеген
Ж.ӘЛМАХАН.

Тілдік қолданысымызға «цифрландыру» сөзінің енгеніне көп бола қойған 
жоқ. Алайда, сандық технологияға көшу қай саланы да жандандырды. Айталық, 
осының арқасында сынып журналынан баға жөндеу, ауылдағы ата-ананың бала 
білімінен хабарсыз болуы дегендей мәселелер шешімін табады. Мұғалімдер 

қағазбастылықтан арылады. Білім саласындағы қызметтер 
қолжетімділігінің бұрынғыдан артқанын білім беру 
ұйымдарына жасаған баспасөз турында байқадық.

«ӘЛЕУМЕТТІК
МЕМЛЕКЕТ» 
ҰҒЫМЫ ЖАҢА 
МАЗМҰНМЕН 
ТОЛЫҚТЫРЫЛДЫ

ДАМУ ДИНАМИКАСЫ 
САҚТАЛУДА

ЫНТЫМАҚ – ЫРЫС БАСТАУЫ

САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 
САЛАНЫ ТҮЛЕТЕДІ

Қызылорда қаласының ір ге сіндегі Қарауылтөбе ауыл дық 
округінде қарқынды тірлік байқалады. Мұнда көп салалы «Нати-
шаева» жеке кә сіп керлігінің шаруашылық ке шені мен «Орда» ша-
руа қожалығы орналасқан. Кешенде мал бордақылау алаңы, мал 
сою пункті, ет бағытындағы құс фермасы және жылыжай бар.

Осы жылдың бірінші тоқсан қорытындысы бойынша облыс 
бюджетінің түсімдер болжамы 113,7 процентке орындалған. 
Яғни аймақ бюджетіне 6,9 млрд теңге артығымен түскен. 
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен бри-
фингте облыстық қаржы басқармасының басшысы Талғат 
Жақыпбаев хабарласа, өңір экономикасындағы атқарылған 
жұмыстар барысын облыстық экономика және бюджетті жоспар-
лау басқармасының басшысы Сәуле Құлымбетова айтып берді.
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және ауданның барлық басылымдарына 

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

E-maіl: smjarnama@mail.ru

ҰСТАЗ ЖОЛЫ

Қызылорда облысының әкімдігі мен облыстық мәслихаты, «Нұр Отан» 
партиясының облыстық филиалы, Қызылорда облысының Қоғамдық кеңесі 
Құтжановтар әулетіне Су шаруашылығы саласының ардагері, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері 

Құтжанов Әбдіманап Құтжанұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемле

кеттік кәсіпорнының Қызылорда филиалы және өндірістік учаске лердің 
ұжымдары облыстық су шаруашылығы саласының ардагері 

Әбдіманап Құтжановтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректо

раты мен ұжымы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайрат кері, 
Қызылорда облысының су шаруашылығы саласының ардагері

Әбдіманап Құтжановтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыс тарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқар масы 

және Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық драма театрының ұжымы 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Кәмила Әбжановаға інісі

Әнуарбектің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

Кәмила Әбжановаға інісі
Әнуарбектің

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
«Аралтұз» АҚ «Қызылорда облысы Арал ауданындағы 

Жақсықылыш көлінің Оңтүстік алабындағы ас тұздың кен ор
нын өнеркәсiптiк өңдеу жобасы» жобасына «Қоршаған ортаға 
тигізетін әсерін бақылау» III дәрежелі «Қоршаған ортаны күзету 
бөлімі» Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғатты  
пайдалануды реттеу басқармасында мемлекеттік сараптамасын
да екендігін хабарлайды. Барлық туындаған мәселелер бойынша 
«Қызылорда облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайда
лануды реттеу баскармасы» ММне хабарласа аласыздар, байла
ныс тел.: 235487.

Назар аударыңыздар! Қызылорда мемле кеттік мүлік және 
жекешелендіру департаменті мүлікті тәркілеу бөлігінде қыл
мыс тық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мем лекетке 
беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу 
бойынша элек трондық саудасаттықтарды өткізуде. Соны  мен 
қатар, мүліктерді саудасаттыққа дейін вебпортал арқылы 
(тендер бойынша) мем ле кеттік заңды тұлғаларға, оның ішінде 
әлеуметтік қызметтердің субъектілеріне олар дың теңгеріміне 
беру үшін ұсынылады. Саудасаттықтар және оған қатысу 
 бойынша толық ақпарат www.qosreestr.kz сайтына орна ласты
рылған.

«Қызылорда облысының Ден сау  лық басқармасы» ММ мемле кеттік
же ке  шелік әріптестік жобаларын дайын даудың басталғандығы туралы 
хабар  лайды және әлеуетті жекеше әріп  тес терді жобалардың детальдарын 
талқылауға шақырады:

1. «Жеті орталық аудандық ауру ха налардың және ШЖҚ МКК «№6 қа
лалық  аурухана» медициналық тех ни камен кешенді жарақтандыру» (Жаңа
қорған орта лық аудандық амбу латориялықем ханалық қызмет көр сететін 
ауру хана, Сырдария орта лық ау дан дық амбулаториялықем ханалық қызмет 
көрсететін аурухана, Қармақшы орталық аудандық амбулаториялық
емханалық қызмет көрсететін ауру хана, Қазалы орталық аудандық амбу
латориялықемханалық қызмет көр се тетін аурухана, Арал орталық аудандық 
амбулаториялықемханалық қызмет көр сететін аурухана, Жалағаш орталық 
аудандық амбулаториялықемханалық қызмет көрсететін ауру хана, Шиелі 
орталық аудандық  ам бу  латориялықемхана лық қызмет көр  се  тетін аурухана, 
«№6 қала лық ауру хана»);

2. «Қызылорда облысының кон суль тативтікдиагностикалық орта  лы ғы» 
ШЖҚ МКК «Қызылорда облы сы ның туберкулезге қарсы диспансер» ММ 
меди циналық техникамен кешенді жарақтандыру»;

3. «Облыстық медициналық орта лық» ШЖҚ МКК медициналық техни
камен кешенді жарақтандыру»;

4. «Облыстық перинаталдық орта лық» ШЖҚ МКК, «Қызылорда қала
лық емханасы», «Облыстық балалар ауруханасы» КМҚП меди циналық тех
никамен кешенді жарақтандыру»;

5. «Облыстық онкалогиялық орта лығы» ШЖҚ МКК, медициналық тех
никамен кешенді жарақтандыру»;

Қызмет түрлері: 
 медициналық техниканы лизингке алу, кепілдікті сервистік қызмет 

көр  сетуді қамтамасыз ету
МЖӘ түрі: жабдықтаумонтаждаутехникалық қызмет көрсету
Жоба мерзімі: 5 жыл, соның ішінде 5 жылға кепілдікті сервистік қызмет 

көрсету
Болжамды шығындарды өтеу және кірістерді алу көздері:
 қолжетімділік үшін төлемақы
Жоба бойынша ұсыныстар 2018 жылдың 23 сәуірге дейін қабылданады.
Барынша толығырақ ақпаратты «Қызылорда облысының Ден саулық 

басқар масы» ММ, Қызылорда қаласы, Абай к. 60 мекенжайы бойынша 
алуға болады, байланысушы тұлға – Кеншимбаева Бақыт Қуанышбаевна 
(телефон: 8(7112) 24 55 06).

Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
объектілерін медициналық техникамен кешенді 

жарақтандыру МЖӘ жобалары бойынша 
қызығушылық білдіретін сұрау салу

Қазіргі уақытта жержерде, әсіресе 
қалалар мен аудан орталықтарында 
тұрғын үй құрылысы қарқын  алуда. 
Бұл құптарлық іс. Дегенмен, кейбір 
келеңсіз жағдайлар кездесуде. Мұн
дағы келеңсіздік – азаматтардың кей 
уақыттары жерді өз бетінше иеленуі. 
Мәселен, 2016 жылы мемлекет мен
шігіндегі жерді заңсыз иеленген 700
ге жуық тұлға анықталып, әкімшілік 
жауапкершілікке тартылса, өткен жылы 
мұндай 90 жағдай кездескен. Айта кету 
керек, мемлекет меншігіндегі жерді 
заңсыз иелену жағдайы едәуір төмен
дегенімен, қолданылған шараларға қара
мастан түпкілікті тыйылмай келеді. 

Осы орайда, азаматтардың жерді 
заңсыз иеленуі заңмен жазаланаты
нын білмеуі – жауапкершіліктен бо сат
пайтындығын қаперінде ұстауы қажет. 

Жалпы жер учаскесiнiң нақтылы 
(белгiлi бiр жердегi) шекарасы белгi
ленгенге дейiн және құқық белгi
лейтiн құжаттар берiлгенге дейiн жер 
учаскесiн пайдалануға жол берiлмейдi. 
Яғни, жергілікті атқарушы органның 
(әкімнің) жерге табыстау туралы шешімі 
қабылданып, сәйкестендіру құжатын 
(МемАкт) рәсімдеп алмайынша жерді 
пайдалануға болмайды.

Осы норманы сақтамау жер 
учаскесiн өз бетiнше иеленiп алу деп 
бағаланып, Қазақстан Респуб ликасының 
әкiмшiлiк құқық бұзу шылық туралы 
заңнамасына сәйкес, айыппұл түріндегі 
әкiмшiлiк жауап тылық көзделген.

Сонымен қатар, ҚР жер заңнамала
рының талаптарына сәйкес, өз бетін ше 
иеленіп алған жер учаскесін Қазақ стан 
Республикасының әкім шілік құқық бұзу
шы лық туралы заң намасында көзделген 
әкімшілік жазалар қолданылған кез
ден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде 
босатуға және өз бетінше иеленіп алған 
жер учаскесінде салынған (салынып 
жат қан) құрылысты, өзі немесе өз есебі
нен бұзуды жүзеге асыруға міндет тілігі 
нақты көрсетілген. 

Егер, заңсыз иеленушінің өз бетінше 
иеленіп алған жер учаскесін босату 
және мұндай учаскеде салынған (салы
нып жатқан) құрылысты бұзу жөніндегі 
міндеттерді орындамаса, оны мәжбүрлі 
түрде орындату сот тәртібімен міндет
телетіні белгіленген.      

Негізінен, нарық еніп, тіршілік 
етіп жатқан бүгінгідей уақытта жер
ге аса жанашырлықпен қарау қажет. 
Сондықтан, әр азамат мемлекет мен ші
гіндегі жерді заңсыз иеленбес бұрын,  өз 
ісіне мұқият болғаны жөн. 

Жер – халық байлығы. Сондықтан, 
оны қорғау, заңсыз иеленуге жол бер
меу, тиімді пайдалану, бүлдірмеу 
баршамыздың борышымыз. 

С.ӨМІРЗАҚОВ,
облыстық жердің пайдаланылуы 

мен қорғалуын бақылау басқармасы 
мониторинг, сараптама және есеп 

бөлімінің бас маманы. 

1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Қазақстан Республикасының елордасы –  Астана қала сының 20 
жылдығына арналған «Burabay Summer Fest» Халықаралық балалар 
мен жасөспірімдер телевизиялық фести валін (бұдан әрі – Фестиваль) 
өткізу қағидалары (бұдан әрі – Ереже) Фестивальдің өткізу тәртібін 
анықтайды.

2. Фестиваль Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министр лігінің (бұдан әрі – Министрлік) ұйым дас тыруы мен 2018 
жылғы 22 маусым3 шілде күндері ара лы ғында Ақмола облысы Бурабай 
демалыс аймағында өткізіледі.

3. Фестивальдің Галаконцерті 2018 жылғы 1 шілде күні Астана 
қаласында өтеді.

2-тарау. Фестивальдің мақсаты мен міндеттері 
 
4. Едәуір дарынды балалар мен талантты жастарды анықтау және 

оларды жанжақты қолдау.  
5. Олардың шығармашылық қабілеттілігін дамыту және оры

даушылық шеберлік деңгейін арттыру.  
6. Халықаралық мәдени байланыстарды дамыту және нығайту, 

тәжірибе алмасу.
7. Отансүйгіштікке тәрбиелеу, еліміздің ұлттық өнері мен тарихына 

деген қызығушылықты арттыру, жалпыадамгершілік құндылықтарды 
қалыптастыру, қарымқатынасты дамыту болып табылады. 

3-тарау. Фестивальді өткізу тәртібі

8. Фестиваль аясында балалар мен жасөспірімдер шығар машы
лығының конкурсы (бұдан әрі – Конкурс) өткізі леді.

9. Конкурсқа 1016 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдер 
қатыса алады.

10. Конкурс 7 номинация бойынша өткізіледі:
Вокалдық өнері:
1) дәстүрлі ән;
2) академиялық ән;
3) эстрадалық ән;
Инструменталдық орындаушылық:
4) дәстүрлі өнер;
5) классикалық өнер;
6) эстрадалық өнер;
7) көркемдік оқу;

Фестиваль үш іріктеу кезеңінен тұрады:
1) І кезең – «аудандық, қалалық» – 2018 жылғы 16 сәуірге 

дейін жоғарыда аталған 9 номинация бойынша үздік қатысушыларды 
анықтау;

2) ІІ кезең – «облыстық» – аталған 9 номинация бойынша І кезеңнен 
өткен 2018 жылғы 13 мамырға дейін үздік үміткерлерді анықтау;

3) ІІІ кезең – «халықаралық» – аталған 9 номинация бойынша ІІ 
кезеңнен өткен үздік үміткерлері арасынан іріктеу кезеңі өткізіледі. 

11. Конкурстың І және ІІ іріктеу кезеңдерінің өңірлік телеканалда
рымен бірлесе түсірілімдерді ұйымдастыру және жеңімпаздардың та
ныстыру бейнебаянын түсіру, сондайақ аталған бейнематериалдарды 
Министрлікке 2018 жылғы 13 мамырға дейін (республикалық іріктеу 
кезеңіне) ұсыну қажет.

12. Фестивальдің ашылу салтанаты 2018 жылғы 22 маусым күні 
Бурабай демалыс аймағында өтеді.

13. 2018 жылғы 22 маусым3 шілде күндері аралы ғында Бурабай 
демалыс аймағында Фестивальдің онкүндік дайындық бағдарламасы 
аясында:

 танымал өнер шеберлерінің шеберлік сыныптары;
 сурет салу пленэрі;
 Бурабай демалыс аймағы бойынша қатысушыларға арналған экс

курсия және т.б. ойынсауық ісшаралары; 
14. Өздігімен жолдаған өтінімдер қаралмайды.  
15. Үміткерлердің Бурабай демалыс аймағына іссапар шығындары 

(жатын орындары, тамақтануы немесе тәу ліктік) жолдаушы тарапынан 
қамтамасыз етіледі.

16. Конкурстың ІІІ қорытынды кезеңіне қатысу үшін Қағида лардың 
3қосымшасына сәйкес ұсынымдары болуы қажет. Ұсынымдарға 
төмендегідей құжаттар қоса беріледі:

1) тууы туралы немесе жеке куәлік көшірмесі;
2) шығармашылық мінездеме;
3) өмірбаяны (ұстазының, концертмейстерінің атыжөні көрсетілуі 

тиіс (болған жағдайда);
4) оқу орнынан анықтама;
5) JPEG форматында, электронды түрде 13х18 см көле міндегі 2 

дана түрлітүсті фотосурет;
6) шығармалар тізімі:
музыкалық өнер (дәстүрлі ән, академиялық ән, эстрадалық ән, 

көркемдік оқу, ұлттық музыкалық аспаптарда орындау өнері, класси
калық музыкалық аспаптарда орындау өнері, эстраданың сүйемел
денуімен музыкалық аспаптарда орындау өнері) – 5 (бес) шығармадан;

көркемдік оқу – 5 (бес) шығармадан; 
7) Осы қағидалардың 11 тармағына сәйкес бейнебаян дар дың ма

териалдары;
17. Құжаттар 2018 жылғы 13 мамырға дейінгі мерзімде мына 

мекенжайға жіберілуі тиіс: 010000, Қазақстан, Астана қаласы, Мәңгілік 
ел көшесі 8, «Министрліктер үйі», 15 кіреберіс, ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігі (бұдан әрі – Министрлік). Байланыс телефондары 
мен электрондық мекенжайы: Кәденова Жанерке – 8 705 661 00 48, 
Мұсағалиева Менсұлу – 8 702 825 74 13, bsfest2018@mail.ru. 

18. Көрсетілген мерзімнен кеш жіберілген құжаттар қабыл
данбайды.

19. Сондайақ Фестивальдің қонақтары ретінде шет елдер дің та
лантты балалары мен жасөспірімдердің қатысуы жоспарлануда. 

20. Шет елдері қатысушыларының жол шығындары жолдаушы та
рапынан, ал жатын орны мен тамақтану немесе тәу ліктік шығындары 
ұйымдастырушылар тарапынан өтеледі.

4-тарау. Конкурстың әділ-қазылар алқасы 

21. Конкурстың ІІІ турда өнерлерін көрсеткен қатысушы
ларды бағалау, сондайақ қорытынды шығару үшін осы Қағида ларға 
қосымшасымен анықталған  қазылар алқасы құрылады. 

22. Қазылар алқасының шешімі түпкілікті және қайта қарау ға жат

пайды. Қазылар алқасының шешімі хаттамамен ресім деледі және оның 
барлық мүшелері қол қояды.

23. Қазылар алқасының дауыстары тең бөлінген жағдайда Төраға
ның дауысы шешуші болып табылады.

24. І және ІІ кезеңдер бойынша қазылар алқасы өңірлік деңгейлерде 
құралады. 

5-тарау. Ұйымдастыру комитеті

25. Министрлік Қағидалардың 1қосымшасына сәйкес Фестивальді 
дайындау және өткізу бойынша Ұйымдастыру коми тетінің құрамы 
(бұдан әрі – Ұйымдастыру комитеті) бекі теді. 

26. Ұйымдастыру комитеті Фестивальді дайындау және өткізу бой
ынша басшылықты жүзеге асырады.

27. Ұйымдастыру комитеті Фестивальді дайындау және өткізу ба
рысында туындайтын өзге де ұйымдастыру мәселе лерін шешеді.

6-тарау. Қатысушыларды марапаттау

28. Конкурстың І және ІІ іріктеу кезеңдерінің ұйымдас тырушы
ларымен өңірлік кезеңдерінің қатысушыларына бағалы сыйлықтар мен 
дипломдар қарастырылады. 

29. Конкурстың жоғарыда аталған номинациялары бойынша жүлде 
қоры:

Бас жүлде
І орын
ІІ орын
ІІІ орын
30. Конкурстың ІІІ кезеңінің жеңімпаздары лауреат атақ тарымен, 

дипломдармен және бағалы сыйлықтарымен марапатталады. Сондай
ақ жеңімпаздар жоғары дәрежелі халықаралық конкурстарға қатысуға 
және еліміздің шығармашылық өнер оқу орындарына ұсынылады.

7-тарау. Қорытынды ереже

31. Осы ережеде реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Респуб
ликасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шеші леді.

Қазақстан Республикасының елордасы – 
Астана қаласының 20 жылдығы аясындағы 

«Burabay Summer Fest» Халықаралық балалар мен жасөспірімдер 
телевизиялық фестивалін өткізудің ережесіне 

3қосымша

Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 
жылдығына арналған «Burabay Summer Fest» Халықаралық 

балалар мен жасөспірімдер телевизиялық фестивалі аясындағы 
балалар мен жасөспірімдер шығармашылығының 

республикалық конкурсына
ҰСЫНЫМ

Облыс, қала атауы
Қатысушылардың
аты-жөні (ұжым 
атауы), жасы және 
номинация атауы

Аты-жөні 
(ұжым атауы):

Жасы: 

Номинация: 
«Дәстүрлі ән»

Шығарма атауы 
мен авторы: 

Аты-жөні 
(ұжым атауы):

Жасы:
 
Номинация: 
«Классикалық 
музыкалық 
аспаптарда орындау»

Шығарма атауы 
мен авторы:

Аты-жөні 
(ұжым атауы):

Жасы: 

Номинация: 
«Академиялық ән»

Шығарма атауы 
мен авторы:

Аты-жөні 
(ұжым атауы):

Жасы:
 
Номинация: 
«Эстраданың 
сүйемелденуімен 
музыкалық 
аспаптарда орындау»

Шығарма атауы 
мен авторы:

Аты-жөні 
(ұжым атауы):

Жасы: 

Номинация: 
«Эстрадалық ән»

Шығарма атауы мен авторы:
Аты-жөні 
(ұжым атауы):

Жасы:
 
Номинация: 
«Көркемдік оқу»

Шығарма атауы 
мен авторы:

Аты-жөні 
(ұжым атауы):

Жасы: 

Номинация: 
«Ұлттық музыкалық 
аспаптарда орындау»

Шығарма атауы 
мен авторы:

Жауапты 
қызметкердің 
байланыс 
телефондары

телефон:
email:

Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 
20 жылдығына арналған «Burabay Summer Fest» Халықаралық 
балалар мен жасөспірімдер телевизиялық фестивалін өткізудің

ҚАҒИДАЛАРЫ

Арнаулы салық режимдеріне жаңадан 
енгізілген салық режим түрі – 

тіркелген шегерім пайдаланылатын 
арнаулы салық режимі

Құрметті салық төлеушілер! Қызылорда облысы бойынша Мемле
кеттік кірістер департаменті, 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Кодексінің (Салық кодексі)  679бабына сәйкес, осы 
бөлімнің осындай әрбір режимі үшін белгіленген, оны қолдану шарт
тарына сәйкес болған кезде, арнаулы салық режимін таңдауды, оның 
ішінде басқа да арнаулы салық режимдеріне ауысқан кезде  уәкілетті 
орган белгілеген нысан бойынша қолданылатын салық салу режимі 
туралы хабарламада жүзеге асырылатынын ескертеді.

Жаңадан құрылғанын қоспағанда, салық төлеуші арнаулы салық 
режимін қолдану шарттарына сәйкес, оның ішінде жалпыға бірдей 
белгіленген салық салу тәртібінен, шағын бизнес субъектілері үшін 
басқа да арнаулы салық режимдерінен, сондайақ ауыл шаруашылығы 
өнімін өндірушілер үшін арнаулы салық режимдерінен  тіркелген 
шегерім пайдалануға құқылы.

Тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимін 
қолданатын салық төлеуші үшін салық салу объектісі осы Кодекстің 
691бабының 4тармағында көзделген түзетулерді есепке алғандағы кіріс 
пен көзделген шегерімдер арасындағы айырма ретінде айқындалатын 
салық салынатын кіріс болып табылады. 

Заңды тұлғаның немесе дара кәсіпкердің кірісі осы тұлғалардың 
Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерлерде салықтық 
кезең ішінде алынуға жататын (алынған) кірістерінен тұрады. 

Осы режимді қолдану мақсатында кірістер тізбесі кірістер деп 
қарастырылмайды.

Тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимін қолда
натын салық төлеушілер салық төлеушінің тұрған жеріндегі салық 
органына есепті салықтық кезеңнен кейінгі жылдың 31 наурызынан 
кешіктірілмейтін мерзімде 912.00 үлгідегі салықтық декларациясын  
тапсырады.

Тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимін қолда
натын салық төлеушілерге арналған декларацияда көрсетілген салық
тарды бюджетке төлеу декларация тапсыру үшін белгіленген мерзімнен 
кейін күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде немесе 10 сәуірде 
салықтық кезеңнің қорытындысы бойынша жүргізіледі.

Байланыс тел.: 23-56-03.

Қызылорда облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер департаменті.

Облыс бойынша ҚР ҚК-нің 190-бабында (алаяқтық) 
көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты жасап, 

сот үкімдерімен сотталған адамдардың тізімі
№ Қылмыс жасаған тұлғалар 

туралы мәлімет
Оның жасаған 

қылмысы
Қабылданған 
сот үкімдері

1. Хамзиева Айдана Алмасовна 
 06.09.1989 жылы 
Қызылорда облысында 
туған, ұлты қазақ, Қазақстан 
Республикасының 
азаматшасы, отбасылы, 
білімі жоғары, «Батт Ойл
Трейд» ЖШСде жұмыс 
істейді, бұрын сотты 
болмаған, Қызылорда 
қаласы, Абдрахманова 
көшесі №15 «А» үйдің 
тұрғыны.

Сотталушы А.Хамзиева 2017 
жылдың маусым айының 
29ы күні, П.Балабаевамен 
ұялы телефон арқылы сөйлесу 
барысында, оның «Ботакөз» 
есімді қызын Қызылорда 
қаласындағы «Евразиялық 
банкке» менеджер ретінде 200 
000 теңге сыйақысы болса 
жұмысқа тұрғызып беремін 
деп, алдап кеткен.

Қызылорда қаласының 
№2 сотының 05.01.2018ж. 
үкімімен сотталушы 
Хамзиева Айдана 
Алмасовна ҚКтің 
190бабының 1бөлігімен 
кінәлі деп танылып, мүлкі 
тәркіленіп, 1 (бір) жылға 
бас бостандығын шектеуге 
жазасы тағайындалған.

2. Тунгатаров Жасулан 
Азатбекович 04.06.1986 
жылы Қызылорда облысы, 
Қармақшы ауданында 
туған, ұлты қазақ, Қазақстан 
Республикасының азаматы, 
отбасылы, білімі орта.

Сотталушы Ж.Тунгатаров 
2017 жылдың тамыз айының 
орта кезінде жәбірленуші 
К.Есенмен Қызылорда қаласы, 
Ғ.Мұратбаев көшесі бойында 
орналасқан «Ақмешіт» 
университетінің маңайында 
кездесіп жәбірленуші К.Есенге 
өзінің таныстары арқылы 
«2 000 000 теңге несие алып 
беремін» деп 15 мың теңгесін 
алып алаяқтық жасаған.

Қызылорда қаласының 
№2 сотының 23.01.2018ж. 
үкімімен 
сотталушы Тунгатаров 
Жасулан Азатбекович 
ҚКтің 190бабының 
2 бөлігінің 1), 
2)тармақтарымен кінәлі 
деп танылып, 2 (екі) 
жыл 6 (алты) айға бас 
бостандығын шектеу 
жазасы тағайындалған.

3. Нурбаева Айгуль 
Абдрахимовна 06.06.1986 
жылы Қызылорда қаласында 
туған, ұлты қазақ, Қазақстан 
Республикасының 
азаматшасы, ажырасқан, 
білімі жоғары, «Игілігім» 
жеке балабақшасының 
директорының міндетін 
атқарушы, бұрын сотты 
болмаған, мекенжайы: 
Қызылорда қаласы, Қорқыт 
ата көшесі 12 участок № 121 
үй тұрғыны.

Сотталушы А.Нурбаева 
жәбірленуші Г.Жөкебайды өзі 
қызмет істейтін Қызылорда 
қаласы, Қорқыт ата көшесі 
№ 121 үйде орналасқан 
«Игілігім» балабақшасында 
кездесіп «Қызылорда 
облыстық медициналық 
орталығына жұмысқа 
тұрғызып беремін» деп 
сенімді теріс пайдалану 
жолымен 350 000 (үш жүз 
елу мың) теңгесін алып 
алаяқтықпен жымқырған.

Қызылорда қаласының 
№2 сотының 23.01.2018ж. 
үкімімен сотталушы 
Нурбаева Айгуль 
Абдрахимовна ҚК тің 
190бабының 1бөлігімен 
кінәлі деп танылып, 1 (бір) 
жылға бас бостандығын 
шектеу жазасы 
тағайындалған.

Қызылорда облысы 
кәсіпкерлері назарына!

2018 жылдың 19 сәуірінде «Бизнестің жол картасы2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде мемлекеттік гранттар беру үшін конкурстық 
іріктеу басталатынын хабарлаймыз.

Конкурсты ұйымдастырушы:
«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 

басқармасы» ММ;
Орналасқан жері: Қызылорда облысы, Қызылорда 

қаласы, Әйтеке би көшесі 28;
пошталық мекенжайы: 120014;
электрондық пошта мекенжайы: grantdkb@gmail.com;
байланыс телефоны: 8 (7242) 401059, 705487;
Конкурс нысанасы: «Бизнестің жол картасы2020» 

бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде 
ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге, әйел
дерге, мүгедектерге және 50 жастан асқан адамдарға (өз 
бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру.

Конкурс нысаны: ашық конкурс.
Конкурсқа қатысу үшін өтінім берілетін жер: «Қызыл

орда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» ММ, 
Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі 28, 3 қабат, 301 каби
нет;

Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа 
қатысу үшін үміткерлер көрсетілген мекенжайға өзі, пошта 
арқылы немесе өзінің өкілетті өкілі арқылы бекітілген нысан 
бойынша конкурстық өтінім мен толық құжаттама топтама
сын береді. 

Ұсынылатын құжаттар тізімі:
1) Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 2қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша мемлекеттік грант беру бойынша 
конкурстық іріктеуге қатысуға арналған өтінім;

2) заңды тұлғаны (дара кәсіпкерді) мемлекеттік тіркеу ту
ралы куәліктің көшірмесі;

3) өтініш берілген күнге дейін кемінде күнтізбелік 30 
күннен кешіктірілмей берілген бюджетке төленетін міндетті 
төлемдер бойынша берешектің жоқ екені туралы анықтама;

4) өтінім берілген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің ор
таша саны туралы басшының қолымен және өтініш берушінің 
мөрімен (болған кезде) расталған анықтама;

5) бизнесжоба;

6) Бағдарламаның және/немесе Нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 
жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде кәсіп
кердің оқудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі;

7) кәсіпкердің ағымдағы шотында ақша қаражатының бар 
екені туралы банк шотынан үзінді немесе жылжымалы және/
немесе жылжымайтын мүліктің бағалау құнын растайтын 
құжаттар;

8) кәсіпкердің атынан өтінім беру құқығы бар сенімхат, 
сенім білдірілген адам паспортының көшірмесі (заңды 
тұлғаның атынан – заңды тұлға куәландырған).

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2018 ж. «19» 
сәуірінен бастап 2018 ж. «15» мамыры аралығында, жұмыс 
күндері сағат 9.00ден 18.00ге дейін (жергілікті уақытпен). 
Түскі асқа үзіліс сағат 13.00ден 15.00ге дейін.

Өтінімдерді беру басталатын күні мен уақыты: 2018 ж. 
«19» сәуірі сағат 9.00 (жергілікті уақытпен).

Өтінімдерді беру аяқталатын күні мен уақыты: 2018 ж. 
«15» мамыры сағат 18.00 (жергілікті уақытпен).

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін түскен өтінімдер 
қабылданбайды. Осы хабарландырумен және конкурстық 
құжаттамамен Қызылорда облысы әкімдігінің ресми интер
нетресурсында https://e-kyzylorda.gov.kz танысуға болады.

МЕМЛЕКЕТ МЕНШІГІНДЕГІ 
ЖЕРДІ ЗАҢСЫЗ ИЕЛЕНУГЕ 

ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ

Ұстаздық қызметінің өзіне 
төртінші ондық айналған Бағила 

Ертайқызы анасы Ділданың: 
«Өсем, өнем десең, өтірік айтпа, 

уәде бердің бе, оны бұзба» 
деген ақылын есінен бір сәт те 
шығарған емес. Атадан өсиет, 
анадан қасиет дарыған қазақ 

қызы бала кезінен қалыптасқан 
осы қасиетті қаншама кесе-

көлденең бөгесіндер кездессе де 
бұзбауға тырысады. 

Алматы қаласындағы С.М.Киров 
атындағы Мемлекеттік университеті
нің биология факультетінің 2ші кур
сын тәмамдап, 1981 жылы курстық 
жұмысын ерте тапсырған Бағила 
мен Орыншаны кураторы бір ғылым 
канди датының ғылыми жұмысына 
көмектесуге жекті. Ол кісінің ізденісі 
Сыр бойындағы өсім діктердің био
геоценозына (тір ші лігіне) қатысты 
болса керек. Мін дет телген шаруаны 
тыңғылықты атқа руға қалыптасқан 
екі жас шәкірт  Бота ника институты 
экспедициясының қыз мет керлерімен 
бірге жолға шығады. Қызыл орда қала
сына пойызбен келген соң, автобуспен 
оңтүстікке қарай тағы 34 сағат жол 
жүреді.

Экспедицияның діттеген жері 
Сыр  дарияның жағасы, қалың тоғай, 
бұлар бұрын көрмеген жиде, жыңғыл 
мен шеңгел. Шілденің кезі – күн 
ыстық, кейде тыныс ала алмайтын 
қапырық басады. Бұлармен қатар 
Түркі менстаннан келген мия  тамырын 
жинап, ізденушілер де жұмыс  жасап 
жүрді. Қалыңның арасынан естіле
тін шибөрінің шуылы мен шилан 
қоңыздың шырылы бір тыным таппай
ды. Үрейлендіреді. Оның үстіне қалың 
маса гулеп, шіркейі бетауызды ши
едей талайды. Бұл жақтағылар маса
хана ішінде жатады екен, екі құрбыға 
да амал жоқ, сол дәке үйді паналауға 

тура келді. Алыстан көрінетін күре 
жолдан андасанда гүжілдеген авто
көліктің дауысы естіліп, сәлден соң 
бәрі де жымжылас болады. Біле
тіндер: «Қарғалының  автобусы ғой», 
– деп қояды. Осы сөз ғана Бағила
ның құлағында қалыпты. Соны мен 
екі аптадай ғалым ағаларының іс
тәжірибесіне қажетті  материалдарды 
дайындап, елге қайтуға рұқсат алды. 
Қиыншылықтан құтылғанына қуанған 
қос құрбының «Енді бұл жерді желке
міздің шұқыры көрсін» – дегендері де 
бар. 

Бағила Ағыбаева өзі қалап түскен 
университеттегі оқу озаттарының бірі 
болды. Мектепте білім нәрімен суар
ған ұстаздары математик Көбетай 
Жолдасов, Айдархан Сүйіндіков, 
орыс тілі пәнінің мұғалімі Юсуф 
Қасымұлы, неміс тілінен дәріс берген 
Бек Владимир Давыдович, химия
дан Фатима апайы мен биолог Серік 
ағайының үмітін ақтады. Айтпақшы, 
кейіпкеріміздің орта мектепті бітірген 
жылы туған ауылын дағы көкөніс 
қалбырлау цехында бір жыл еңбек 
етіп, шыңдалғаны да бар. Туған 
өлкесі Жамбыл облысының Талас 
ауданына қарасты Шолақтау атала
тын ауыл. Табиғаты да керемет, ауыл 
адамдарының ынтымағы жарас қан 
жер.  

Комсомол белсендісі еді. Осы 
іскер лігі және сабақтағы жақсы 
үлге  рімі үшін 1984 жылы  Алматы 
қаласында өткен республикалық ком
сомол слетіне делегат болып қатыс
қаны қатарластары арасында беделін 
өсіре түсті. Өзі де қоғамдық жұмыс 
десе жанып тұратын алғыр бола
тын. Университетті үздік дипломмен 
бітірді. Алматы қаласында орнала
сатын жұмысы да дайын еді. Алай

да, «мен кезбеймін, несібем кезеді» 
демекші, Бағила Ертайқызы сонау 
қиыр дағы Жезқазған қаласынан 
 бірақ шықты. Облыс орталығындағы 
«Қазақ мемлекеттік жер жобалау инс
титутының» жергілікті филиалына  
қызметке орналасты. 

Бағила мен Орынша оқуға түс
кеннен бір бөлмеде жатты, бірге 
жүрді. Кейін оқуды бітіргеннен соң да 
бірге жұмыс істейміз деп уәделесетін. 
Сол сөзінен шыға алмаған Бағила сол 
қалаға жолдама алған Орыншамен 
бірге Жезқазғанның дәмі тартты.  

Қанша айтқанмен жатжұрттық 
бой  жеткен емес пе, теңтеңімен, те
зек қабы мен дегендей, осы жерде 
Жезқазған политехникалық инсти

туты ның 5ші курсында оқитын шие
лі лік Нұрмахан Спановпен танысып, 
көңіл жарастырады. Келер жылы 
келін болып, Шиеліге келіп, осын
да түпкілікті қалуына тура келеді. 
Гиганттағы №148 қазақ орта мектебіне 
орна ласып, биология пәнінен дәріс 
бере бас тады. Бұл әйгілі 1986 жылдың 
күзі болатынды. Бірде автобекет 
маңында «Қарғалы, Қарғалы» деген 
жүргізушінің дауысын естіп, өзінің 
баяғыда жастық желігінде қайта көр
меймін деген өлкеге біржола келгенін 
бірақ білгені бар. Тағдыр деген осы. 

Өз ісіне бекем, білім  саласында 
тәжірибе жинақтаған білікті  маман 
20032006 жылдары сол ауыл мекте
бінде мектеп директорының ғылыми 
істер жөніндегі орынбасар лығына 
жоға  рылатылды. Ал 20072013 жыл
дар ара лы ғында директор дың оқуісі 
жөнін дегі орынбасары лауазымын 
атқарды. Қазіргі уақытта да Бағила 
өзінің сүйікті пәні биологиядан дәріс 
беріп келеді. 

Өз ісінің шебері үнемі ізденіс 
үстінде жүреді. Шәкірттеріне білім 
беру үрдісін жаңарту мен тереңдету, за
мана талабына сай тұлға тәрбиелеудегі 
еңбегі үлкен. Жоғарғы орындар арқы
лы бұл еңбектері лайықты бағаланып, 
бірнеше марапаттарға да ие болды. 
«Педагогтың кәсіби деңгейін өсіруде 
әдістемелік жұмысты ұйымдастыру 
жолдары» атты жинақта оның  іс
тәжі рибесі респуб лика көлеміне 
тара   тылды. Сондайақ, «Зерттеуші» 
рес   публикалық ғылыми білім беру 
орталығы ұйымдастырған байқауда 
үздік шығып, бірінші орынды ием
денді.  Ал ғылыми еңбегі «Ғылым 
және білім ғасыры» журналында жа
рияланып, көпшілікке таратылды. 

2014 жылы «Оқытудың модульдік 
технологиясын биология сабағында 
қол дану» оқуәдістемелік құралын 
шы ғарды. Өз шәкірттерінің жүрегіне 
жол тапқан ұстаздың осындай  айтулы 
еңбектері молақ. Бағила соны
мен бірге шахмат, дойбы ойнаудың 
шебері. Бір неше жарыстарға қатысып, 
үздік шық қаны да оқушыларына үлгі. 

Мұғалімнің өзге мамандықтан 
бір ерекшелігі – жақсы ұстазды үнемі 
шәкірттерінің іздеп, сәлемдесіп тұруы. 
Қалжағдайларын білісіп, қамқорлық 
танытуы дер едік. Мәселен, белгілі ак
тер, Шымкент қаласындағы цирк ди
ректоры Арман Әлиев және басқалары 
апайын іздеп, хабарласып тұрады. 
Шәкірттері Бинаш Қиянбекова, Сәуле 
Камалова ұстаздық жолға түсті. Ал 
Сейсенбек, Батырхан, Сәкен, Марат, 
Әзімхан есімді оқушылары түрлі сала
да өнімді еңбек етіп жүр. Сондайақ, 
мектепті әр жылдары «Алтын белгіге» 
бітірген Ғани, Бибінұр, Айнұр, Ару
жан есімді шәкірттері де ауылға келсе, 
ең әуелі апайларына соғады. 

Енесі Қаншайым көргенді адам 
еді. Жас келінді тәрбиелеу барысын
да білгенін үйретуден танған емес. 
«Сөз қуған бәлеге жолығады, жол 
қуған қазынаға жолығады. Уайым 
түбі тұңғиық, батасың да кетесің. 
Тәуекел түбі желқайық, өтесің де 
кетесің», – деп отыратын. Сол үлкен 
кісі айтпақшы, Бағила Ағыбаева та
лай өткелектерден өтіп, өмір сыны
на төтеп беріп келеді. Сүйікті жары 
Нұрмахан екеуі бір ұл, екі қыз өсіріп, 
бұл күндері немере сүйген сая лы 
шаңыраққа айналды.  

Қазына дегені осы болар. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы. 

БІЛІМ ҚУҒАН ҚАЗЫНАҒА ЖОЛЫҒАДЫ

(Жалғасы бар)



17 жастағы қызылордалық Бекзатхан 
Дүйсенбеков – туабітті көз мүгедегі. Соған 
қарамастан, бір жарым жылдан бері Құран Кәрімнің 
сүрелерін жаттап жүр. Өткен сенбіде ол Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының облыстық 
өкілдігі ұйымдастырған Құран байқауына қатысты. 

– Жарысқа мәнерлеп оқу бөлімі бойынша қатысып 
жатырмын. Қаладағы Төлен ата мешітінің имамы, ұстазым 
Бақытбек Омаровтың көмегімен 20 шақты сүрені жаттап 
үлгердім. Білімімді әлі де толықтыра түскім келеді, – дейді 
зағип жан. 

Бекзатхан қасиетті кітаптың сөздерін есту арқылы 
жадына түйіпті. Нүктелі-бедерлі Брайль жазуы арқылы 
үйренуден гөрі сол оңайырақ болған көрінеді. «Байқауға 
қатысудағы мақсатым – жеңу емес, басқаларға үлгі болу» 
деген Бекзатханның өнегелі ісін ҚМДБ өкілдігі елеп-
ескеріп, ақшалай сыйақы беріп, мерейін көтеріп тастады. 

Облыстық орталық «Ақмешіт-Сырдария» мешітінде 
болған ғибратты шараға аудандар мен Қызылорда 
қаласынан 30 жасқа дейінгі 40-қа жуық адам қатысты. Олар 
Құран Кәрімнің сөздерін мәнерлеп оқу, 10, 20, 30 парасын 
жатқа айту сияқты номинациялар бойынша бақтарын 
сынап көрді. Талапкерлерге облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Сейілбек Шаухаманов, Т.Жүргенов атындағы 
қоғамдық қор төрағасы Сәпен Аңсатов және ҚМДБ-ның 
облыстағы өкіл имамы Болатбек қажы Ұласқанұлы сәттілік 
тіледі. 

– Адамзат тарихында теңдесі жоқ үш құндылық бар. 
Олар – ислам діні, Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбар және 
Құран Кәрім. Құран Кәрім – Аллаһ тағаланың шексіз 
рақымдылығының айғағындай болған Жаратқанның ең 
соңғы кітабы. Адам баласы жазу-сызуды үйренгелі ол 
сияқты құрметке, қамқорға ие болған ешбір кітап жоқ. 
Ғылым да, білім де, келешектің кілті де – Құранда, – деді 
С.Шаухаманов. 

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) хадисінде: 
«Жүрегінде Құраны жоқ адам қираған үй секілді», сондай-
ақ «Сіздердің ең жақсыларыңыз – Құранды үйреніп, 
оны басқаларға үйреткендеріңіз» дейді. Игі шараның 
маңыздылығына тоқталған өкіл имам:

– Құран Кәрім түскен пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) 
елшілердің ішіндегі ардақтысына, Рамазан айы айлардың 
сұлтанына, Қадір түні түндердің қадірлісіне айналды. Ал 
Құран адамның жүрегіне түссе, оның бойында имандылық, 
жүрегінде тыныштық орнайды. Құран – өзін оқығанға 
шапағатшы. Сіздер – екі дүние бақытының кілті – Алланың 
кәләмін жаттаған бақытты жансыздар, – деді. 

Құран тілінің сұлулығын, әуезділігі мен көркемдігін 
қатысушылар шама-шарқынша жеткізуге тырысты. 
Қазылар алқасына «Нұр-Мүбәрак» Египет ислам мәдениеті 
университетінің оқытушысы, PhD доктор Мұхаммед 
Абдулхамид Хаттаб Алматыдан арнайы келіп жетекшілік 
етті. Бағалау қорытындысымен Құран сөздерін мәнерлеп 
оқудан Берік Асқарұлы, 10 парасын жатқа айтудан Шыңғыс 
Сәдуов, 20 парасын оқудан Азамат Әбжалов, түгелімен 
жаттап оқудан Әбдіқадір Айдаров І орынға лайық деп 
танылды. 

Жеңімпаздардың ішіндегі ең жасы – Берік Асқарұлы, 
ол – небәрі 15-те. Қатысушылардың арасында 6 
жастағы балаға дейін болды. Әмір Құлмырзаев облыс 
орталығындағы №212 мектеп-гимназияның мектепалды 
даярлық сыныбында оқиды. Қаршадай бала уақытын бос 
өткізбей, қазірден бастап Құранның кәусар бұлағынан 
сусындауға арнап жүр. Әмір де қари ағаларына ұқсағысы 
келеді. 

Байқауда орынға іліге алмағандар алғыс хаттармен 
марапатталды. Ал топ жарғандар VІІ республикалық Құран 
байқауына қатысады. 
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«Сыр бойы».

Меншік иесі
БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

қабылдау бөлмесі
тел/факс: 8/7242/ 70-00-36

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

қабылдау бөлмесі – 
тел: 8/7242/ 40-02-17

жауапкершілігі
шектеулі 

серіктестігі

Бас редактордың орынбасары – 70-00-43
Жауапты хатшы – 70-00-81

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 70-00-64, 70-00-41
экономика – 70-00-41, 70-00-68
әлеумет және саясат – 70-00-73
жарнама – 70-00-49, 70-00-52
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38, 
компьютер орталығы және корректорлар – 70-00-34

Газет аптасына 3 рет 
(сейсенбі, бейсенбі, сенбі 
күндері) шығады.

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 30315
Тапсырыс №576

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.

e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz

Кезекші редактор Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.  

www.syrboyi.kzz

№56 (19539)
17 сәуір, сейсенбі
2018 жыл  4

АҒАЙЫНДЫЛАР 
АЛҒАН АСУЛАР

Қоңырқожа мен Ләтипаның 
үлкен ұлы Қожахмет  1910 жылы 
Перовскте дүниеге келген. Алғашқы 
кәсіби график-суретші ретінде қазақ 
өнерінің тарихында аты қалған. 
1934 жылы Мәскеуде өткен қазақ 
суретшілерінің тұңғыш көрмесіне 
қатысқан. Оны Қазақстан халық 
ағарту бөлімі Тәшкендегі өнер 
мұражайы жанындағы суретші 
Розанов жетекшілік ететін студияға 
жолдамамен жібереді. 1926-1928 
жылдары Мәскеудегі Халық 
ағарту министрі Луначарский 
ұйымдастырған жоғары мемлекеттік көркем-
техникалық шеберханада Кеңестік Шығыс 
халықтарына арналған курста (ВХУТЕМАС) 
оқыған.

1931-1938 жылдары Қазақстан Орталық 
музейінде, Қазақ драма театрында бас қоюшы-
суретші болып жұмыс істеген. Осы жылдары 
бейнелеу өнеріндегі жаңа бағыт – карикатура 
мен саяси плакат жанрының негізін салады. 
Оның жүздеген лингогравюралары ішкі және 
сыртқы саясаттағы күн тәртібінде тұрған 
тақырыптарды қамтыды. Суретшілердің 
«ҚазИЗО» деп аталатын өндірістік 
шығармашылық бірлестігін ұйымдастыруға 
қатысады. Көркемөнер галереясының 
ашылуына ықпал етеді. 1938 жылы әкесінен 
соң  тұтқындалып, 1943 жылы жазылмас 
дертке шалдығып оралады да, дүниеден өтеді.

Суретшінің отбасында, жеке 
коллекционерлерде, музейлерде оның 80-ге 
жуық туындылары сақталған. Қарақалпақ 
Республикасының музейінде Орал Таңсықбаев 
тапсырған 14 шығармасы бар.     

Құлахмет 1914 жылы Түркістанда 
дүниеге келген. Тағдыр оған өз бойындағы 
бар талантын көрсетуді жазыпты. Бұл 
жағынан ағасына қарағанда Құлахметтің 
жолы болды. Ол қазақтың кино және театр 
өнерінің бірінші суретшісі ретінде танылды. 
Ленинградтағы Үлкен театрдың көркемсурет 
студиясын бітірген. Қазақ драма театрында, 
«Қазақфильмде» суретші болды. Кейін 
қолөнер музейін құрып, басқарды.  Отызыншы 
жылдары ағасы Қожахметпен бірлесіп және 
жеке өзі Қазақ драма театрында сахналанған 
«Еңлік-Кебек», «Талтаңбайдың тәртібі», 
«Отелло», «Атамекен», т.б спектакльдерді 
көркемдеген. Сонымен қатар Құлахмет 
Қожықов ҚазЛИТО-ның бас суретшісі болған. 
Қазақ киносының алтын қорына енген ондаған 
фильмнің қоюшы-суретшісі. Мәселен «Біз 
Жетісуданбыз», «Алдар Көсе», «Менің атым 
– Қожа», «Қыз Жібек», т.б. туындыларда 
қолтаңбасы қалған. 

Нұрахмет әйгілі мүсінші болды. Оның 
скульптура және монументалистика 
жанрларында жасаған еңбектері Қазақстанда 
көптеп кездеседі. Соның бірі – Отан 
қорғаушыларға арналған монументте өз 
анасының бейнесін сомдаған. Соғыс мүгедегі 
болғандықтан, Нұрахмет те өз талантын 
барлық қырынан ашып көрсете алмады. Ұзақ 
жылдар төсекке таңылғанмен, артында өшпес 
мұра қалдырды. 

Қоңырқожа мен Ләтипаның кіші ұлы 
Сұлтанахметтің аты «қазақ киносы» деген 
ұғыммен қабысып кетті. Өйткені, қазақ 
киносы туралы әңгіме қозғала қалса Қожықов 
есімі алдымен ауызға ілігеді. Бүкілодақтық 
мемлекеттік кинематографиялық институттың,  
яғни атақты ВГИК-тің Довженко шеберха-
насында  Сергей Бондарчук, Владимир 
Монаховпен бірге  білім алған. 

«Қожықов, Монахов, 
Бондарчук  сияқты қан 
майданды бастан өткерген 
сарбаздарды курстастары 
ерекше сыйлаған. Соғыстан 
кейінгі алғашқы жылдар 
ешкімге де жеңіл соқпағаны 
белгілі. Қысқы каникул 
кезінде Бондарчук Херсонға, 
Монахов Днепропетровскіге, 
Қожықов Қазақстанға қайта 
алмаған. Асхана жабық, 
өз есебінен тамақтануға 

студенттердің қалтасы таяз. Мұндайда 
тығырықтан жол тапқыш Қожықов 
екен. Оның бастамасымен үш дос түн 
жарымында ВДНХ маңындағы соғыстан 
бұрын отырғызылған шыршалардың 
төменгі бұтақтарын кесіп, суретші-
вгикшілерден бояу алып жаңажылдық 
әдемі сыйлықтар жасап шығарады. 
Студенттердің тауары дем арасында өтіп 
кетеді. Сол жолғы Жаңа жылды Монахов 
жиі есіне алатын». Бұл – Ресейдің Халық 
артисі А.Панкратов-Черныйдың естелігі. 

Сұлтанахмет қазақ кино өнерінің 
інжу-маржаны, үкілеп бетке ұстайтын 
дүниеміз – «Қыз Жібекті» қойған режиссер. 
Қазақ кино өнерінің бүтіндей бір шоғыры 
түскен бұл фильм сан ғасыр бұрынғы оқиғаны 
баяндаса да, мәңгілік махаббатты әспеттеуімен 
мәңгі жас әрі жаңа. Сұлтан Қожықовтың 
әйгілі Қажымұқан жайындағы «Бізді танып 
қойыңдар», «Мәншүк туралы ән» атты 
фильмдері де алтын қорға қосылған кесек 
туындылар. 

«Қыз Жібек» қырық жылдан астам 
уақыттан бері экранда жүріп жатса да халықтың 
бұл кино туындыға деген махаббаты бір 
мысқал да төмендеген жоқ. Неліктен? Өйткені, 
онда қазақтың табиғаты мен адамдардың 
мінез-құлқы, бүтіндей бір халықтың ықылым 
заманнан бергі ұстанып келе жатқан салт-
дәстүрлері боямасыз көрсетілген. Ол тек бір-
біріне қосыла алмаған қос ғашықтың хикаясы 
ғана емес, елдік пен бірлікті ту еткен туынды. 
Өйткені онда қазақтың сан ғасырлардан 
бергі арманы Төлегеннің аузымен айтылады. 
Жетімдік пен жесірлік деген тауқыметті өз 
басынан өткен режиссер «Қыз Жібек» арқылы 
ата-бабасы мен туған халқының қасіретін 
бейнелейді.

«Қыз Жібектің» толық мәтінінің экранға 
шығуына мың сан кедергілер кез болғаны 
туралы соңғы жылдары ғана айтылып жүр. 
Асанәлі Әшімовтің «Майраның әні» атты 
кітабында ол туралы былай делінген: 

«Қалың жұртшылық ерте хабарланып, 
елеңдесе тосып отырған «Қыз Жібек» тағы 
да ұзақ қырланып-жөнделіп болған соң 
көрерменіне жол тартты. Ұлы Отан соғысының 
от-жалынын кешіп келіп, көз жұмғанша бар 
күш-қуатын қазақ кино өнерінің өркендеуіне 

арнаған осы бір жанмен жұмыс істеудің өзі көп 
дүниені үйретіп кеткендей. Жалпы суреткер 
өзінің талантын танытып үлгеру үшін көптеген 
шығарма жасау шарт та болмауы керек. Біздің 
Сұлтекең «Қыз Жібекті» аспандатып халқына 
қайтарса, «Қыз Жібек» те Сұлтекеңді көкке 
көтерді. Осы бір фильммен-ақ ол өзінің шебер 
режиссер екенін дәлелдеп берді. 

Сұлтекең халқының алғысын да, атақ-
даңқты да алды. Бірақ фильмнің көпшілік 
көрерменге ұсынған нұсқасы үшін қатты 
қиналып жүрді. Айтып-айтпай не керек, бар 
жан-тәнін, бүкіл дарын, қабілетін жұмсап 
шығарған адал еңбек, төккен терінің ең 
бір шұрайлы тұстары Орталық Комитеттің 
идеологиялық сүзгісінен соң жүнін жұлған 
тауықтай болып, саясаттың сақылдап тұрған 
қайшысына түсті. Социалистік реализм 
әдісін бүкіл әдебиет, өнердің театр, бейнелеу, 
кино, тіпті хореография сияқты барлық 
түрлеріне таз кепеш қып кигізіп қойып, 
«Әй, мынау социалистік реализм әдісіне 
келмейді-ау» деген күмәнді тұстың бәрін де 
жонып, жоңқалап отырды. Бір таңғалатыным, 
қыза-қыза келіп өнеріміздің, әдебиетіміздің 
Кеңес дәуіріне дейінгі ғасырлар қойнауында 
жатқан бүкіл болмысына, тарихына да аямай 

ревизия жасады-ау. 
Соның бір салқыны 
«Қыз Жібекке» де 
тиіп кетті. «Жоғары 
жақта» отырғандардың 
пікірінше Кеңес 
дәуіріне дейінгі қазақ 
өмірін, тұрмысын 
қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалаған заман 
қылып, сән-салтанатын 
социализм дәуірінен 
артық қылып көрсетуге 
болмайды екен. 
Төлеген мен Шегенің 
Қыз Жібекті іздегенде 
қалың көшті аралап 
жүріп, «Көш алдына 

қараса, бір қыз кетіп барады» дейтін тұсына 
келгенде Сұлтекең «қазақ өмірін тым-тым 
гүлдендіріп» алыпты. Тізбекті көш керуен 
қысқарды, тіпті түйе үстіндегі мол жасау-
жабдық, көшті айнала сауық құрған қыз-
бозбалалар салтанаты пышақ үстінен кесіліп 
кетіпті. Тағы да қара жерді қайыстырған 
қалың қолдарды көрсетсек қазақтың бұрын 
мол болғанын сездіріп алармыз деп қауіптенсе 
керек, сарбаздар саны да пәлен есеге 
қысқарды».

 «Қыз Жібек» Брюссель өнер институтында 
көрсетілген кезде «Бүгінгі фильмдер экраннан 
қатыгездікті насихаттайды, ал мен адамға деген 
сыйластықтан туған картинканы көрдім, бұл 
ретте қазақтардан үйренетін нәрсе көп екен. 
Шығыстан жан сергітер самал жел ескендей» 
деген баға алыпты.  

Өнер несімен өңіршең? Халықтың жан 
дүниесін нұрландырып отыруымен. Үнемі 
сұлулық әлеміне жетелеп, адамдардың бір-
біріне деген  жетелейтін алғаусыз сезімдерін 
насихаттайтын туындының ғұмыры мәңгілік. 
Міне, осындай қадау-қадау дүниелер 
туғызған қазақ өнеріндегі Қожықовтардың 
шығармашылығы мен өмірі әлі талай 
зерттеулерге негіз болуы тиіс. Өйткені 
ашылмаған ақтаңдақтар жеткілікті.

(Соңы. Басы өткен сандарда).

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».

Мақалаға Сәуле Қожықованың «На 
перипетиях времени» естелігі, Асанәлі 

Әшімовтің «Майраның әні» кітабы дереккөз 
ретінде пайдаланылды. 

ҚАЗАҚ ӨНЕРІНДЕГІ 
ҚОЖЫҚОВТАР ҚОЛТАҢБАСЫ 

ЗАҒИП ЖАН 
ҚҰРАН СӨЗІН 
ҚАЛАЙ 
ЖАТТАДЫ?

Қашанда игі бастамадан қалыс 
қалмайтын Қазалы ауданында ағаш 
отырғызу акциясы ұйымдастырылды. 
Айта кетерлігі, қоршаған ортаны 
көгалдандыруды басты мақсат еткен 
шара аудан тұрғындары тарапынан 
үлкен қолдау тапты. 

Сенбілік барысында мектеп 
ұстаздары, балабақша қызмет-
керлері, студент жастар, теміржол 
саласының мамандары, дербес 
бөлім қызметкерлері, дәрігерлер, 

ардагерлер мен мешіт қызметкерлері 
белсенділік танытты. Осылайша қала, 

кент, ауылдық округтерде 21 мың көшет 
егілсе, оның 4300 түбін  жеміс ағаштары 
құрады. 

Биылғы жылы Қазалы ауданында жасыл 
белдеулер орналастыру жұмыстары қолға 
алынған болатын. Нәтижесінде, Әйтеке би 

кентінің бас қақпасынан бастап теміржол 
өткеліне дейінгі аралықтағы 2,6 гектар 

аумаққа көшет отырғызылуда. Жасыл 

белдеуге Сыр талы, үйеңкі, қайың, қаратал 
сынды 8800 тал ағаштары егіліп, күтімге 
алынатын болады. Екпе талдар тамшылатып 
суарылып, екі жағы тормен қоршалмақ. 
 Аудан әкімінің өкімімен жарияланған 
көктемгі көркейту-көгалдандыру және 
санитарлық тазалық жұмыстары 11 наурызда 
басталды. Содан бері аудан көлемінде 6 рет 
өткізілген сенбілік жұмыстары өз нәтижесін 
беруде. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы».

Қазалы ауданы.

Басқа халық секiлдi қазақ та көктемдi 
алғаш көрген жыл құсының атымен 
байланыстырады. Құс дегенде, қазақ 
санасында қарлығаш пен қарғаның киелi 
құс болып саналатындығын білеміз. 
Сөз киелілікке келсе – бүркіт, аққу, қаз, 
қырғауыл, қарқара секiлдi құстар тiзiмi де 
шет қалмайды. Ал, көшпелiлер өмiрiнде 
саңырау көкек, сасық көкек, бәбiсек көкек 
деген түрлі атау алған көкек құсы аса 
мәртебеге ие емес. Ел іші оларды «ұшқалақ, 
тасбауыр, жұмыртқасын жат ұяға салады» 
деп саралайды.   Қолынан ұя салу келмейтiн, 
баласын басқаның бауырына салып беретiн 
көкектiң осы мінезіне қарап, «көкек ана» 
деген тіркес те қалыптасып кеткен. Сонымен 
бірге «көкек өз атын өзі шақырады» 
деген тағы бар. Өз басым осы екі сөзді де 
қостамаймын. Неге екенін сәлден кейін 
айтамын.

Түркiтiлдес халықтар арасында көбiне 
жыл құсы ретiнде қарғаны есепке алатыны 
анық байқалады. Ендеше не себептi қазақтың 
кәрiқұлақ есепшiлерi жыл басын «көкек 
айы» деп атайды? Мүмкiн, қарғадан бұрын  
жылдың беташары болып қанатын қағатын 
сол сасық, бәбiсек деп атау берген көкегiмiз 
шығар.  «Қарға – Тәңiрiнiң елшiсi» деген 
тәмсiлге қарасақ, көктемнiң келгенiн алғаш 
жеткiзетiн жыл құсы – осы ұзақ қарға. 
Көкектiң көктемде келiп-кеткендiгiн де біреу 
байқап, біреу байқамай қалады. Есепшiлер 
«көкек» айының атауын осы көкек құсымен 
байланыстыратын болса, екiншiден «көк» 
сөзiмен де ұштастырады. Бiрақ, көкек құсын 
көп жерде мiсе тұта бермейтiн түркiлер әлемi 
бұл ұстанымның қытайлардан жұққандығын 
да айтып дауласады дейді ұлы даланың 
бейнесін беске айтып жүрген білімдар 
жас Ұларбек Дәлейұлы.  Мұның себебі 
де жоқ емес. Cол қытайлар ерте көктемде 

алғаш болып үн шығаратын көкек деп 
есептейдi-міс. Тіпті, Ұларбек өз жазбасында 
осыдан бiрнеше жыл бұрын қытайлық 
қандас бауырымыздың қазақ жерiне келiп 
«Көкегiм» деп ән айтқанын еске салыпты. 
Әннiң айтылуынан да қытайға тән бір ырғақ 
сезіліпті. Қазақ сияқты «қарғам-ау» деудiң 
орнына, қытайша «көкегiм» деп емiреніп 
тұрғаны қызық екен. 

Ал, енді ел аузында қалыптасып қалған 
әлгі екі сөздің жөніне ой жіберейік.

Көкек құстың балапанын өзге ұяға 
апарып тастайтыны рас. Ол балапанын өзі 
басып шығармайды. Байғұс құсым-ай, сені 
қалай ақтап алсам екен?

Біріншіден, орнитологтар көкектің 
жаратылысы балапан басуға қабілетсіз  
екенін айтады. Егер ол балапан басуға 
отырса, онда алғашқы балапаны жарыққа 
шыққанда соңғысы әлі жұмыртқа күйінде 
жатады екен. Себебі, көкектің жұмыртқаны 
тез шайқап шығаруға денеден бөлінетін 
жылуы тапшы. Сондықтан, бір балапанын 
шығарам деп жүргенде жетілген екінші 
балапанның жұмыртқа ішінде өліп қалуы 
әбден мүмкін. Олай болса біз құйттай құстың 
бойынан Жаратушы бермеген қасиетті неге 
іздеуіміз керек. Егер құстар адамға «біз 
сияқты неге ұшпайсыңдар» деп кінә тақса 
қисынды болар ма еді?

Екіншіден, аталық көкек балапанына өш 
келеді дейді. Тіпті, ол тұқымын жұмыртқа 
күйінде жарып тастаудан тайсалмайды. 
Аналық көкектің шыр-пыр болып өз 
жұмырқасын өзге ұяға тасуына себеп 
болатын жағдайдың бірі сол болса керек. 
Нағыз аналық махаббат осы емес пе? 

... Жетімсіреп жем іздеп балапанға,
Жалғыз көкек жүретін жаға талда.
Әлдекімді жоқтайтын күн батарда,
Әлдекімді жоқтайтын таң атарда. – 

Мұқағали ақынның осы бір шумағында біз 
сезінбеген бір мұң бар.

Мүмкін сол бір сорлы құс басқа ұяда 
қалған балапанын іздейтін шығар.

Байыбына бармай байбалам салған 
адамдардың «көкек ана» деген сөзін қайтып 
алғаны дұрыс-ау. Ал, Алла сана берген, сан 
түрлі нығымет берген адам баласының іштен 
шыққан бейкүнә нәрестесін лақтырып кетуі 
лағынет дегенге ғана лайық. 

Екінші мәселе, көкек өз атын шақыра ма? 
«Кук-кукк!» деп барынан хабар беріп тұрған 
құйттай жаратылысқа қапелімде ат таппай, өз 
даусын өзіне ат қылып бере салған осы біз, 
адамдар, емес пе екенбіз? Ендеше, оны «өз 
атын шақырады» деп ғайбаттап жүргенімізге 
жол болсын.

Көкек айы, яғни көкек құстың көк кезіп 
келген мезгілі көктемнің күшіне мініп, 
көңілдің құшына түлеп, табиғаттың бақытты 
түс көріп оянған қыздай балбыраған шағы. 
Жазда аптаптан, күзде қара желден, қыста 
бораннан шаршаған шаруа бұл мезгілге 
жеткенше асыққан. Осы бір шақ қиялға 
ғана сиятын ғажайыбындай. Баяғыда үлкен 
кісілерден қымбат бір затты сұрай қалсақ, 
«көкек айында көресің» дейтін. Оның 
мәнісі көкек айының сағынтып жететінінде 
жатқанын қайдан білейік. 

Міне, сол сағынтқан көкек айы осы! Па, 
шіркін, қырға төсеген парсылық кілемдей 
көкқұт қауызы гүл ашқалы қашан.

Кеше мен оны көрдім, түймедей көзінен 
жерге жаухар төгіліп жатқандай. Қанатын 
қандай шебер тарап қойды екен, жемсауы 
баланың еңбегіндей лүп-лүп етеді, сүйкімді 
өзі.  

Көкек құс туралы жақсы ойлаңыздаршы...                                                                                                     
                                                                                                 

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.
«Сыр бойы».

ТАБИҒАТ  ТЕРЕЗЕСІ

Жаңақорғанда танымал сықақшы 
Көпен Әмірбековтің «Көпен келе 
жатыр» атты шығармашылық кеші 
мен аудандық «Жаңаша»  әзіл-сықақ 
отауының 30 жылдық мерейтойына 
арналған шара өтті. 

Қазақстанның енбек сіңірген қайраткері, 
«Парасат» орденінің иегері, сықақшы, ақын 
Көпен Әмірбек сахна төрінде жұртшылықты 
күлкіге көмді. Қоғамдағы келеңсіз 
көріністерді сын найзасына ілген сатирик бір 
ауық қазақтың белгілі  тұлғалары туралы да  
қызықты әңгіме өрбітті.  

Кешке аудан әкімі Ғалым Әміреев 
қатысып марапат жасады. Бірнеше 
дүркін сахна төріне көтерілген сықақшы 
жұртшылықты орындаушылық шеберлігімен 
де күлкіге қарқ қылса, 30 жылдық тарихы бар 
«Жаңаша» әзіл-сықақ отауының әртістері де 
кештің қызықты өтуіне атсалысты. Әсіресе, 
әртістер Балмұхаммед Әбжаппаров пен 
Тохтар Әжімұратов  орындаған  «Көкпар» 
скетчі көрерменін бір серпілтті.  Сондай-ақ, 
аудан өнерпаздары көңілді әуендерімен әдемі 
тарту жасады.

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Жаңақорған ауданы. 

21 МЫҢ ТҮП 
АҒАШ ЕГІЛДІ

КӨКҚҰТ КӨЗІН АШТЫ, 
КӨКЕК ҚАНАТЫН ЖАЗДЫ

Қызылорда қаласы, С.Бейбарыс көшесінде орналасқан 
мекемеге сәуір-қазан аралығында маусымдық жұмысқа гүл 
өсіруші, ағаштарды күтіп-бап таушы бағбан қажет. Жалақысы 
– 45000 теңге. Байланыс тел.: 8 777 451 91 05.
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КҮЛКІ ДЕ 
КЕЛЕДІ 

ҚАЗАЛЫДА 


