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Кеше облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың төрағалығымен 2017-
2018 жылғы жылу беру маусымының 
қорытындысы және 2018-2019 
жылдардағы жылу беру маусымы-
на дайындық барысы талқыланған 
селекторлық мәжіліс өтті. Мәжіліске ҚР 
Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік 
инспекторы Нұрлан Тілешов қатысты. 

Аймақ басшысы атап өткендей, қыс кезеңінде 
тіршілікті қамтамасыз етуші нысандарда қысқа 
мерзімді тоқтаулар орын алғанымен, оларды дер 
кезінде жою жұмыстары жүргізіліп, жылу, газ, 
электр энергиясы мен ауызсу тұтынушыларға 
тұрақты түрде беріліп тұрды. Облыс әкімінің 
орынбасары  Серік Сүлейменовтің үйлестірген 
жұмыстарының арқасында коммуналдық ме
ке мелер арасындағы қарыздар өткен жыл
дармен салыстырғанда едәуір төмендеген. 
Мысалы, «Қызылордажылуэлектрорталығы» 
кәсіпорынының «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
алдындағы қарызы 2017 жылдың 1 сәуірімен 
салыстырғанда 3 есеге, ал соңғы 3 жылда 10 
есеге төмендеген. 

Мәжілісте 20172018 жылғы жылу беру 
маусымының қорытындысы туралы облыстық 

энергетика және тұрғын үйкоммуналдық ша
руа шылығы басқармасының басшысы Медет 
Усайн хабарлама жасады. Хабарламашы 
облыс бойынша жылу беру маусымы өз дең
гейінде өтіп, тіршілікті қамтамасыз етуші 
кәсіпорындар штаттық режимде жұмыс 
жасағанына назар аударды. Жауапты маусымда 
облыс бойынша әлеуметтік нысандар қажетті 
отын қорымен жасақталған. Білім саласында 
– 476, мәдениет және спорт саласында – 400, 
денсаулық саласында – 266 нысанға және 
орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған 
713 көпқабатты тұрғын үйлер жылумен тұрақты 
қамтамасыз етілді.

Басқарма басшысы атап өткеніндей, ҚР  
Энергетика министрлігінің «Жылыту маусымын 
іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші 
ұйымдарға отын сатып алуға субсидия беру 
қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, 
«ҚЖЭО» кәсіпорнына жылу беру маусымына 
586 млн теңге қаржы бөлініп, 9 мың тонна мазут 
отыны сатып алынған. Бүгінгі күні орталықтың 
эксплуатациялық қорында 4,6 мың тонна мазут 
бар. Өткен жылу беру маусымында әлеуметтік 
нысандарға 50,2 мың тонна көмір, 26,5 мың 
тонна дизельдік отын қоры жасақталып, жылу 
тұрақты түрде берілді. Облыс тұрғындарына 

қажетті көмірдің 209 мың тоннасы жеткізілді. 
Көмірмен қамтамасыз ету бойынша тұрғындар 
арасында өзекті мәселелер болған жоқ.              

М.Усайн бүгінгі күні, облыс орташа 
есеппен 93,1 МВт электр энергиясын тұтынып 
отырғанын жеткізді. Облыс бойынша электр 
желілерінде айтарлықтай апаттық жағдайлар 
орын алған жоқ. Ал газ тұтыну көлемі жалпы 
облыс бойынша 59,7 мың текше метр. Оның 
ішінде Қызылорда қаласының тұрғындары 
сағатына 15 мың текше метр, «ҚЖЭО» 15 мың 
текше метр, КристаллМенеджмент 22 мың 
текше метр алып тұрса, газдандырылған аудан 
орталықтарына 7,7 мың текше метр тұрақты 
түрде көгілдір отын берілуде.

Ағымдағы жылдың 14 ақпанында 
Қызылорда қаласында «ҚазТрансГаз Аймақ» 
АҚ Қызылорда өндірістік филиалына қарасты 
газ құбырынан ақау шығып, апаттық жағдай 
орын алды. Нәтижесінде қала бойынша 8 газ 
таратушы бекеттер жұмысы тоқтатылып, 8 
мыңға жуық (6200 – көпқабатты тұрғын үй 
тұрғындары және 1800 жеке тұрғын үй сектор 
тұрғындары) тұтынушылар табиғи газсыз 
қалды.

ЖЫЛУ МАУСЫМЫ СӘТТІ АЯҚТАЛДЫ, 
ЖАҢА МАУСЫМҒА ДАЙЫНДЫҚ ТОЛАСТАМАЙДЫ

Шырайлы шаһардың 200 жылдық мерей
тойына арналған дайындық қызу жүруде, 
тың жобалар қолға алынуда. Ең бастысы, 
бұл бағыттағы жұмыстарға жанашыр 
азаматтар елеулі үлес қосып келеді. Мәселен, 
жуырда қала әкімдігі көпқабатты тұрғын 
үйлердің сыртқы бейнесін сәулеттік және 
эстетикалық талаптарға сәйкестендіру үшін 
жергілікті құрылыс компанияларына ұсыныс 
білдірген еді. Көп ұзамай біз құрылыс 
компанияларының көркейтукөгалдандыру 
және абаттандыру ісіне жұмыла кірісе 
кеткенін көріп, қуандық. Туған жерге деген 
шынайы жанашырлығын сөзбен емес, іспен 
дәлелдеуді құп көрген құрылысшылар 
қазір Абай, Жібек жолы даңғылы мен 
Тоқмағамбетов, Әуелбеков, Сүлейменов 
көшесіндегі 30дан астам көпқабатты 
үйдің сырт келбетін өз қаражаты есебінен 
жаңартып, әрлеумен айналысуда. 

Бірі білсе, бірі білмес. Желтоқсан 
көшесіндегі №2 үй ұзақ уақыттан бері 
жөндеуден өтпеген болатын. Бірақ, бүгінде 
тұрғын жайдың сырт келбеті қалыпқа келді. 
«Нұрталап и К» серіктестігі директорының 
орынбасары Асқарбек Байкенжеевпен 
тіл дес кенімізде, ол тек баспана сыртын 
әрлеу ғана емес, ескірген шатырлар мен 
суағарларға дейін ауыстыру көзделіп 
отырғанын жеткізді. Осындай игі істі 
жалғастырушылар қатарында «Бақ береке» 
ЖШС директоры, қалалық мәслихат 
депутаты Қайрат Ерназаров бар. «Туған 
қаланы түлету – парызым» деп білетін «SGS 
Инжиниринг» серіктестігінің директоры 
Нұрлан Аманбаев та солардың қатарында. 
Кәсіпкер әрбір азамат өзінің туыпөскен 
ауылын, қаласын құрметтеп, оның алдағы 
өркендеуіне септесер болса, кейінгі ұрпақ 
та осы бастаманы жалғастыруды дәстүрге 
айналдыратынын айтады. 

– Қаланы абаттандыру, көгалдандыру 
бойынша бірқатар жұмыс атқарылуда. 
Мұның барлығы – тұрғындардың жайлы 
өмір сүруі үшін жасалып жатқан дүние. 
Біз де туған өлкемізді айшықтауға үлес 
қосудамыз. Осылайша, сүйікті қаламыздың 
200 жылдығына тарту жасағымыз келеді, – 
деді Н.Аманбаев.

Қала ажарына айрықша мән беру мәселесі 
күн тәртібінен түспек емес. ҚР «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Заңда да «Тұрғын үйді 
қалыпты жағдайда күтіпұстауға кететін 
шығынын өзінің ортақ меншіктегі үлесінің 
көлеміне қарай өтейді және пәтер иелері 
ортақ мүлікті өз үлесіне тең мөлшерде 
күтіпұстау мен пайдалану бойынша жалпы 
шығыстарға қатысуға міндетті» делінген. 
Бұл ретте құзырлы мекемелер тұрғындарды 
көркейту жұмыстарынан шет қалмауға 
шақырып отыр. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы». 

Суретті түсірген: Н.НҰРЖАУБАЙ. 

ҚАЛА МЕРЕКЕСІНЕ 
КӘСІПКЕРЛЕР ТАРТУЫ

Ауылда той болатын үйді бірден білесің. Онда ағайындар жиылып, қазан-ошақ дайындап, 
абыр-сабыр күйге енеді. Қала мерекесі қарсаңындағы әзірлік ағайынның сол ауызбіршілігін еске 
салғандай болды. 

Ағымдағы жылы Қазалы ауданында 17790 гектар 
жерге ауыл шаруашылығы дақылдары егілмекші. Оның 
ішінде күріш 6950 гектарға жеткізіледі деп межеленген. 
Барлық шаруашылықтарда күріш тұқымын тазалап, 
себу деңгейіне келтіру ісі жүргізілуде. Өткен жылы 
2 гектар жерге күріштің Ираннан жеткізілген жаңа 
тұқымы өсіріліп, сынақ жасалған болатын. Биыл 
«Торем Хошеми» сортын «Сыр Маржаны» ЖШС 
150 гектарға егуді жоспарлап отыр. Елу тонна тұқым 
алу үшін Иран Ислам Республикасымен келісімшарт 
жасалды.   

Егіске минералды тыңайтқыш пен күріш 
арамшөптеріне қарсы қолданатын  гербицид қорын 
мерзімінде жасау мақсатында Ресей мен Өзбекстандағы 
өндіріс орындарымен, Тараз қаласындағы фосфор 
зауытымен екіжақты шарт бекітілген. Қазалыда 
көктемгі дала жұмыстарына керекті техника мен жанар
жағармай да дайын.  Ауыл шаруашылығы дақылдарын 
вегетациялық кезеңде тұрақты сумен қамтамасыз 
етуге, экологиялық қажеттілікке суармалы су лимитіне 
келісім алынып, ішкі шаруашылық каналдарындағы 
су жолдары қамыстан тазартылып, су реттегіш 
пен су сору қондырғылары жөндеуден өткізілуі де 
ыждағаттылықтың нышаны.

Өткен жылдан бастап Қазалы ауданында баубақша 
өнімдерін егу жанданғаны белгілі. Тұрғындардың  
бақша егуге деген құлшынысы құптауға лайықты. 
Қала, кент, ауылдық округтерде баубақша, көкөніс 
өнімдерімен айналысатын кооперативтер құрылып, 
оларға жерді қоршау, өңдеу, аяқсу жеткізуде жасалған 
қолдаудың нәтижесінде 1050 гектар жерге бақша 
дақылдары егіліп, 14538 тонна өнім алынған болатын. 
Қуаныштысы, өткен жылы Ресейге  қауынқарбыз 
экспортталды. Сонымен қатар, Ақтөбе, Астана, 
Байқоңыр  қаласына қоса Арал, Қармақшы  аудандарына 
да қазалылық өнімдер жеткізілгенін кезінде жазған 
едік. Бұл игі іс биыл да жалғасын табатын болады. 

Ү.Түктібаев ауылында 60 гектарға баубақша егу 
жоспарланып отыр. Ауылда 2 кооператив құрылған. 
«Айтбай» кооперативінің төрағасы Кенжетай 
Нағызалиев 35 отбасын біріктіріп, жұмыс жасаса, 
«Жаңа тал» кооперативінің төрағасы Сабырбай 
Мұханов 15 отбасыға жетекшілік етуде. Абай ауылында 
20 отбасы 30 гектар жерді игеру жұмыстарын бастаса, 
Майдакөлде 80 гектар жерге  баубақша өнімдері 
егілмек. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы».

Қазалы ауданы.

ЕГІС ЕГІП, БАҚША БАПТАҒАН
Көктемнің әр күні – жылға азық. Мұны әрбір дала перзенті 

терең түйсінеді. Қысы қытымыр келетін Қазалы ауданында ауа 
райы әлі де толық жылына  қойған жоқ. Десе де, күн қабағын 
бағып үйренген диқан қауым ұтырлы сәтті тиімді пайдалануға 
ұмтылуда.

ТАҒЫЛЫМДЫ 
ҒАЛЫМ, КӨРНЕКТІ 
ПЕДАГОГ, ТАМАША 
ДОС ТУРАЛЫ
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– Қазір дән себуге толық дайынбыз. «Егінші жылда 
арманда» дегендей, 3200 гектар жерге күріш егіп, бұйыртқан 
ырыздығымызды теріп жеуге қарекет жасап жатырмыз. Оған 
қоса 428 гектар жоңышқа, 100 гектар бидай, 10 гектар картоп, 3 
гектар бақша өнімдерін егеміз. Былтыр 2 гектардай алма бағын 
еккенбіз, қазір 70 проценттейі шығып тұр. Биыл соған 4 гектар 
қосамыз, – деді серіктестік басшысы. 

Мұнда бірнеше жылдан бері күріштің «Лидер» сорты егіліп 
келеді. Биыл «Янтарь» сорты да қосылады. Серіктестікте жұмыс 
істейтін 400 адам жер айдау мен тегістеуге жұмыла кірісіп кеткен. 
Әр бригаданың жауапкершілігіне ауыл көшелерін абаттандыру, 
көркейту, тазалық жұмыстары да жүктелген.

Былтыр ауылда көкөніс базасы салынды. Өйткені жиналған 
көкөністі сақтайтын орын тапшы болды. 60 тонна картоп, 
маринадталған көкөністі, жеміс тоспасын сол базаға  сақтап, 
қазір дүкенде сатылуда. Бұл бағаны тұрақтандыруға оң әсер етті. 
Тәжірибе жинақталған соң бақша өнімдерінің көлемін ұлғайтуға, 
тағы бір база салуға, оған қоса 2 қойма мен диірменді жаңалауға  
әзірлік жүріп жатыр.

Көктемгі егіске жаңадан әкелінген  2 «Класс» тракторы 
соқасымен бірге дайын тұр. Қалған техникалар да сақадай сай. 

– Бірыңғай егінді ойлай бермей, ауылды көркейтуге де 
назар аудармасақ болмайды. Қазір қуғынсүргін құрбандарына 
арналған ескерткіш қоюға азаматтар ниет білдіріп отыр. 
Ауыл орталығындағы саябақта соғыс ардагерлеріне арналған 
ескерткіш бар еді. Енді жазықсыз қудаланған азаматтардың аты 
ардақталмақ. Тағы бір қанатына Ауған соғысының құрбаны 
болған ауыл азаматына, басқа да осы соғыстың ардагерлеріне 
арналған тақта орнатпақ ойымыз бар, – дейді серіктестік 
төрағасы. 

Сәті түсіп, біткен жұмыстың бірі – қараусыз қалған ауыл 
музейінің қайтадан жаңғыртылуы. Онда ауылдың, жерсу 
аттарының тарихы туралы мол мағлұматтар жинақталған. 
Қазір музей қызметкеріне серіктестік есебінен жалақы төленіп 
отыр. Оған қоса, күрішшілер мен жұмысшыларға Жаңақорған 
санаторийіне демалуға, ақсақалдар мен ауыл тұрғындарын 
Астанаға ЕХРО көрмесіне апаруға да демеушілік жасаған. Қыс 
бойы бригадалар, ауыл мекемелеріне арналған ауқымды мәдени 
шаралар ұйымдастырылды.

Мұндай жауапты кезде іс адамының уақытын алып, қолын 
байламайық деп сапарымызды әрі қарай жалғастырдық. 
Алқаптардағы тынымсыз тірлік осыдан қара күзге дейін 
тоқтамайтыны анық. Маңдай тер өтеліп, дән шығымды болғай!

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».

Қармақшы ауданы.

ТІЛШІ – ЕЛДЕН

«Жаңажол» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі – 
Қармақшы ауданындағы ғана емес, аймақтағы іргелі 
ұжым. Ауданға барған сапарымызда көктемгі егістің 
жауапты науқаны қарсаңындағы дайындық барысы 
туралы серіктестік төрағасы Орынбасар Төлеповпен аз-
кем сұхбаттастық. 

ДИҚАН
ДӘН 
СЕБУГЕ 
ДАЙЫН
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1-бет
Осыған орай, облыстық штаб

тың шешіміне сәйкес, шұғыл 
түрде «ҚЖЭО» МККның бу 
қазандығының газ тұтыну көлемі 
55 процентке дейін төмен де туді, 
ал Оңтүстік филиал қазан дықтары 
толығымен  мазут оты нына 
көшіруді және де КОГТЭСтегі 
2 газ турбинасының біреуін тоқ
тату, сонымен қатар, «Крис  талл
Менеджмент» ЖШС сияқ ты ірі 
тұтынушылардың газ тұтыну 
көлемін 70%ке дейін төмендету 
бойынша шешім қабыл  данды. 
Нәтижесінде облыс орталығы 
тұрғындарын газбен толықтай 
қамтамасыз етуге қол жеткізілді.

Хабарламашы 2018 жылы 
«Нұрлы жол» бағдарламасы ая
сында жобаларды жүзеге асы
ру мақсатында 5,9 шақырым 
жылу желілеріне 2,2 млрд теңге, 
72,4 шақырым ауызсу және 4,5 
шақырым кәріз жүйелерін қайта 
жаңғыртуға 2,9 млрд теңге қаржы 
бөлінгенін айтты. Аталған жо
балар бойынша мемлекеттік са
тып алу жұмыстары жүргізіліп, 
мердігер мекемелер анықталды. 
Қазіргі таңда, келісімшартқа қол 
қою жұмыстары жүргізілуде. 
Бас қарма басшысы, сондайақ, 
коммуналдық кәсіпорындар ара
сындағы қарыздарға да тоқталып 
өтті. Бүгінгі күнге ҚЖЭОның 
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ҚӨФ 
алдындағы қарызы 159 млн 
теңгені құрайды. Ағымдағы айға 
барлығы 342 млн теңгеге газға 
қарызды өтеу кестесі жасалды. 
Кестеге сәйкес, жоспар бойынша 
бүгінгі күнге 99,5 млн теңге төлеу 
қажет болса, нақты 142 млн теңге 
төленген. 

Басқарма басшысы сөз түйі
нінде облыс халқы қыс маусы
мына көп мөлшерде көмір алуы
на байланысты, қала және аудан 
әкімдіктеріне тамызқыркүйек 
айларында отын қоймаларына 
қажетті көмірдің 70 процентінің 
жеткізілуін қамтамасыз ету 
бойынша тиісті тапсырма беру 
жөнінде облыс әкіміне өз ұсы
нысын жеткізді. Облыс әкімі бұл 
ұсыныстың өте орынды екенін 
атап, жаңа жылу маусымына бай
ланысты құрылатын аудандық, 
қалалық, облыстық штабтардың 
бағдарламасына міндетті түрде 
енгізуді тапсырды. Сонымен бірге 
ең бірінші кезекте оқулықпен, 
дәрідәрмекпен және отын
мен қамтамасыз ету мәселесін 
шешіп алмай аудандық, қалалық 
бюджеттерді нақтылауға болмай
тынын қатаң ескертті. 

Мәжілісте «ҚазТрансГаз Ай
мақ» АҚ Қызылорда өндірістік 
филиалының директоры Талғат 
Қызылбаев «ҚЖЭО» МККның 
газға қарызы республикадағы 
басқа кәсіпорындармен салыс
тырғанда ең төменгі көрсеткішті 
құрап отырғанын атап өтті. Со
нымен бірге газдың апаттық қоры 
жасақталуда екенін жеткізді.

«ҚЖЭО» МКК директоры 
Руслан Нұрмағанбетов жылу 
беру маусымында 700 нысанға 
жылу беріліп, 208 млн кв/сағ 
энергия, 553 мың гигокалория 
жылу өндірілген 107 млн текше 
метр газ, 7,3 мың тонна мазут оты 
жағылғаны туралы деректерді 
келтіріп өтті. Бүгінгі таңда 4,7 мың 
тонна мазут қоры қалыптасқан. 
Орталыққа тұрғындар қарызы 
420 млн теңге болса, бизнес және 
шаруашылық субьектілерінің 
қарызы 73 млн теңгені құрап 

отыр. Кәсіпорын басшысы стан
ция жаз бойы жұмысын тоқтатпай 
электр энергиясын өндіріп, табыс 
табуды жоспарлап отырғанын 
жеткізді. Осы орайда облыс әкімі 
аймақтағы электр энергиясы
мен қамтамасыз етуші барлық 
мекемелерді «ҚЖЭО» өндіріп 
отырған электр энергиясының 
әрбір кв/сағатын 11,13 теңгелік 
тарифпен сатып алып тұруды 
міндеттеді. Бұл бір жағынан 
облыс алдындағы әлеуметтік 
жауапкершілік болмақ. Ал жылу 
орталығы электр энергиясын 
өндіріп, одан тапқан табыстан 
мекеменің Еуропалық қайта 
құру және даму банкіне несиелік 
берешектерін өтеп отыратын 
болады. Аймақ басшысы жылу 
орталығының жаңа маусымға 
дайындығына 250 млн теңге 
қаржы бөлу туралы облыстық 
экономика басқармасының бас
шысы С.Құлымбетоваға тапсыр
ма берді. 

Мәжілісте облыстағы энерге
тикалық жобаларды жүзеге асы
ру мәселелері бойынша облыс 
әкімінің кеңесшісі Болат Рама
занов айтып өтті. Бүгінде об
лыста жаңа жылу орталығын 
салу жөнінде жұмыс жүруде. 
Мәжілісте осы жобаның техни
калық құжаттамаларымен ай
налысып жатқан «Yildizlar SSS 
Holding» компаниясының өкілі 
Эфе Догу Гехкан бәрі ойдағыдай 
екенін жеткізді. Облыс әкімі бұл 
бағыттағы мәселелерді Энер
гетика министрлігімен уақы
тылы шешіп тұруды жауапты 
өкілдіктерге тапсырды. 

Облыс басшысы тамыз, қыр
күйек, желтоқсан, ақпан ай ла
рының штаб  отырысында «Қы
зылорда су жүйесі» мекемесінің 
«КРЭК» АҚның алдындағы 
қарыздарын өтеуге нақты шара
лар қабылдауды тапсырғанын 
еске салып өтті. Қарыз әлі күнге 
дейін азаймай тұр. Мысалы, тамыз 
 айында мекеменің қарызы 184 млн 
теңге болса, бүгінгі күнге де 182 
млн теңгені құрап отыр. Осы рет
те облыс әкімі Қызылорда қаласы 
әкімінің орынбасары Асылбек 
Шәменовке қарыздарды өтеу бой
ынша берілген тапсырманы тиісті 
деңгейде орындамағаны үшін 
қалалық тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық және тұрғын үй 
инс пекциясы бөлімінің басшысы
на және «Қызылорда Су жүйесі» 
кәсіпорын директорына тәртіптік 
шара қабылдауды тапсырды.      

Жиын қорытындысында об
лыс басшысы қала, аудан әкім
дері мен сала  басшыларына және 
коммуналдық қызмет жетек ші
леріне алдағы жылу беру мау
сымына дайындық және оны 
өткізу жөніндегі облыстық, 
қала лық және аудандық штаб
тар құру туралы тапсырды. Со
нымен бірге штабтар 20172018 
жылғы жылу беру маусымында 
жіберілген кемшіліктерге талдау 
жасап, алдағы жылу беру маусы
мына дайындық жұмыстарының 
кестесін әзірлеп, барлық шаралар
ды ағымдағы жылдың 1 қазанына 
толық аяқтауды қамтамасыз етуі 
тиіс. Дайындық жұмыстары тура
лы күнделікті мониторинг жаса
лып, мәліметтер жинақталып, әр 
аптаның жұма күні облыс әкімінің 
аппаратына ұсынылып тұратын 
болады.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ, 
«Сыр бойы».

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).
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Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласында аударма 
мәселесіне ерекше назар аударғаны 
мәлім. Нәтижесінде «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры құрылып, 
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы 
жүзеге асырыла бастады. 

Бағдарламалық мақаланың бір 
жыл дығында жоба аясында жарық 
көрген кітаптардың тұсаукесері ау
дармашылар тобының ғана емес, бар
ша халықтың асыға күткен шарасы 
еді. Ғалымдар қауымы алғашқы жұмыс нәтижесін 
жылы қабылдады.

Студент кезімізде, аспирантурада білімімізді 
жалғастырған жылдарда қазақ тілді ғылыми 
әдебиеттер тапшы болатын. Барлық әдебиеттерді 
орыс тілінен қазақшаға аударып, сабаққа дай
ындалатынбыз. Ғылыми ізденістер барысын
да да осындай жағдайлар қайталанып тұрды. 
Сондықтан жоба бойынша алғашқы аударылған 
18 кітап тек студентжастар үшін ғана емес, 
отандық ғалымдарымыздың жаңа ізденісіне 
қозғау салады деп ойлаймыз.

Аударма мемлекеттік маңызы 
бар сала болғандықтан, аудар
машыларға жоғары талаптар 
қойылады. Мамандар рухани 
дүниетанымының кеңдігімен 
қа тар, ауқымды және жан
жақты білім иелері болуы керек. 
Ғылымитехникалық әдебиет
тердің аудармашысы берілген 
саланың барлық мәселесін білуі 
қажет. Аудармашылар қауымы 
бұл үдеден шыға білді деп ойлай
мыз.

Жалпы, аударма адамзаттың 
мәдени дамуында ерекше орын алады. Соның 
нәтижесінде бір елдің азаматтары өзге елдің өмірі, 
тұрмыстіршілігі, тарихы, әдебиеті және ғылыми 
жетістіктерімен танысады. Аударылған және 
алдағы уақытта аударылатын кітаптар ұлттық 
ғылыми әдебиеттердің бір бөлігі болатындығына 
сеніміміз мол.

Мұрат НАСИМОВ,
саяси ғылымдарының кандидаты,

қауымдастырылған профессор,
«Болашақ» ғылыми-зерттеу 

институтының директоры.

Ұлт болашағының, 
келешек кемелдігінің 
кепілі саналатын «Ру
хани жаңғыру» бағ
дарламасы бойынша ірі 
жобалар жүзеге асы
рылып, айтулы шара
лар атқарылып келеді. 
Бұл жолғы қоғамдық 
және гуманитарлық ғы
лымдар бойынша «Жаңа 
гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық» жобасы негі зінде 
қолға алынған жұ мыстың алғашқы 
нәтижесінің жарыққа шығуы – тағы бір 
ауқымды істің жемісі.

Жалпы таралымы 47 миллионнан 
асатын философия, әлеуметтану, тіл 
білімі, антропология мен дінтану, жур
налистика, экономика мен кәсіпкерлік 
салаларын қамтыған әлемнің ең үздік 
18 оқулығының түпнұсқадан тікелей 
қазақ тіліне аударылуы жұмыстың 
құндылығын арттыра түскендей. Осы 
тұста Елбасының «Мына кітаптарды 
оқу үшін, алдымен, қазақтың тілін 

білу керек. Өз тілімізді 
білмесең, қалай оқисың?! 
Қазақтың тілін жетік 
білген адам мынаның 
бәрін түсініп оқиды. 
Мұның да мағынасы 
бар» деген сөзі маған 
ерекше әсер етті. Рухани 
жаңғырудың басты коды 
да сол – туған тілді білу, 
қадірлеу, ұрпаққа таза 
күйінде жеткізу.

Оқулықтардың қол
жетімді, яғни кітап, элек

тронды онлайн нұсқасы және үздік 
лекторлардың ашық дәріс терінің ви
деотекасы сияқты үш форматта тегін 
таратылуы жастардың дүние жүзіндегі 
таңдаулы үлгілер негізінде білім алуы
на жасалған ерекше мүмкіндік, мемле
кет қамқорлығы деп білемін.

Нағиша ЕСБОСЫН,
№10 «Білім-инновация» лицей-

интернатының мұғалімі.
Қызылорда қаласы.

Облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
аумақтық инспекциясында ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс 
бойынша департаменті бастамасымен семинар өтті. Қоғамда 
сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне мүлдем 
төзбеушілікті қалыптастыру, мемлекеттік қызметші лердің 
мінез-құлық нормаларын сақтап, заңбұзушылықтардың 
алдын алуды мақсат еткен жиынға департамент басшысының 
орынбасары Б.Байхожаев, «Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиалының заңгер-консультанты С.Алшынбеков, департа-
менттің бас маманы Ә.Амангелдиев қатысып, маңызды 
мәселелер төңірегінде баяндама жасады.

– Жемқорлық көріністеріне қарсы күресуде азаматтардың барлығы 
белсенділік танытып, мүлдем төзбеушілік қасиетін қалыптастыруы 
керек. Себебі, осындай тәжірибені қолданған Сингапур, Оңтүстік 
Корея елдерінде соңғы жылдары жемқорлық деректері 2% құраған. 
«Қазақстан Республикасының 20152025 жылдарға арналған сыбай
лас жемқорлыққа қарсы стратегиясы» – сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясаттың негізі. Осы стратегияда да кешенді шаралардың жұрт
шылықтың қатысуымен жүргізілу қажеттігі айтылған. Мемлекет пен 
қоғам тығыз қарымқатынаста болғанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
төтеп бере аламыз, – деді Б.Байхожаев.

Басқосуда Ә.Аманкелдиев Ұлт жоспары – «100 нақты қадам» ая
сында мемлекеттік қызметшілердің жаңа Әдеп кодексі қабылданғанын, 
этикалық нормаларды бұзуға әкелетін және жемқорлық құбылыстарын 
туындататын жағдайлардың алдын алу бойынша бірқатар шара
лар жүзеге асырылғанын айтты. Сонымен қатар абыройлы қызметті 
арқалаған қызметшілер жұмыстан тыс уақытта да моральдық
әдептілік нормаларын ұстану қажеттігін алға тартып,  биыл агенттіктің 
мемлекеттік қызметшілердің күнделікті жұмысында қолдануға 
қолайлы Әдеп кодексінің қойын кітапшасы, покетбук енгізгенін ха
барлады. Жиын соңында спикерлер сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті реттейтін заң нормаларына қатысты түсіндірме жұмыстарының 
әлі де жалғасатынын жеткізсе, қатысушылар өздерін толғандырған 
сұрақтарға мардымды жауап ала алды. 

М.СНАДИНҚЫЗЫ.

Облыстық мекемелер үйінде ҚР 2015-2025 
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясының іске асырылуын сырт-
қы талдау және бағалау жөніндегі арнайы мони-
торингтік топ мүшелерінің кезекті отырысы 
өтіп, онда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, 
инертті жүктерді тасымалдаушылар алдындағы 
әкімшілік кедергілерді жою, жер қойнауын пай-
даланушылардың жүк тасымалына қатысты ереже 
талаптарын сақтауына байланысты мәселелер 
талқыланды.

Отырысқа ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сы
байлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің облыс 
бойынша департамент басшысы Абзал Мұхимов және 
жер қойнауын пайдаланушы мекемелер басшылары мен 
кәсіпкерлер, облыс бойынша мемлекеттік кірістер, эко

логия департаменттерінің, облыстық индустриалды
инновациялық даму басқармасы мен облыстық көліктік 
бақылау, аймақтық геология және жер қойнауын пайдала
ну инспекциясының басшылары қатысты. 

Басқосуда карьер басшыларының тасымалдаушыларға 
жүк құжатын бермеуі, салдарынан рұқсат етілген мөл
шерден ауыр жүктің тасымалдануы жиілегені айтылып, 
оларды шешу жолдары талқыланды.

Облыстық көліктік бақылау инспекциясы басшы
сының орынбасары Гүлмира Пірназарованың айту
ынша, жол желісінің бұзылуына кері әсерін тигізетін 
себептердің бірі ол – ауыр салмақты көліктермен инертті 
жүкті тасымалдау болып отыр. 2016 жылдан бастап 
оның алдын алу бағытындағы жұмыстар күшейтілген. 
Жол желісінің сақталу мәселесі облыс әкімі, көлік про
куратурасы, Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің облыс бойын

ша департаменті өткізген мәжілістердің күн тәртібінде 
қаралған. Нәтижесінде, инертті жүкті тасымалдау мәселесі 
оң шешімін тапқанымен, жүк жөнелтушілер тарапынан 
тауаркөлік жүкқұжатын немесе таразыға тарту актісін 
ұсынбауы орын алуда.

Мәселен, ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында 90 
құқық бұзушылық анықталған. Ауыр салмақты жүкті ар
найы рұқсатсыз тасымалдағандар жауапкершілікке тарты
лып, оларға 6,5 млн теңге көлемінде айыппұл салынған. 

Осы орайда мамандар карьерлер көп шоғырланған 
Жаңақорған, Шиелі аудандарында ірі өндіріс орында
ры орналасқан маңайға арнайы өлшеу құралдарын қою, 
сыбайлас жемқорлықтың жолын кесу бағытындағы 
жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі пікірлерін ортаға 
салды.  

Айнұр БАТТАЛОВА, 
«Сыр бойы».

ЖЫЛУ МАУСЫМЫ 
СӘТТІ АЯҚТАЛДЫ,
ЖАҢА МАУСЫМҒА 
ДАЙЫНДЫҚ 
ТОЛАСТАМАЙДЫ

ТАҢДАУЛЫ ҮЛГІЛЕРГЕ САЙ 
БІЛІМ АЛУ МҮМКІНДІГІ

ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМИ 
ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ БІР БӨЛІГІ

ЮНЕСКО жанынан құрылған 
Ескерткіштер мен көрікті орындар 
мәселелері  бойынша халықаралық 
кеңес Ассамблеясының ұйға ры-
мымен 1982 жылдан бері 18 сәуір 
– Халықара лық ескерткіштер 
мен тарихи орындар күні ретін-
де аталып өтеді. Елімізде де бұл 
мерекеге ерекше сипат беріл ген. 
Рухани даму бағытының түп-
төркіні – тарихи-мәдени құнды-
лықтарымызды терең танып, 
кеңінен насихаттап, сонымен бір-
ге, қорғау шаралары қолға алы-
нып отыр.

Мерекеге орай Ә.Тәжібаев атын-
дағы облыстық ғылыми әмбебап 
кітапханасында «Тарихи-мәдени 
мұра: тәжірибелер, мәсе лелер 
және даму болашағы» тақы-
рыбында республикалық семи нар-
кеңес өтті. 
Жиынға әлФараби атындағы Қазақ 

ұлттық уни вер ситеті «Археология, этно
логия және музеология» кафедрасының 
профессоры Мадияр Елеуов бастаған әр 
өңірдегі тарихимәдени ескерткіштерді 
қорғау жөніндегі мекеме басшылары 
қатысты. 

Семинаркеңесті  облыстық мәдениет 
бас қармасы бас шы сының  орынбасары 
Жанат Құрамысова ашып, шараға қаты
су шыларды жиынның мақсаты мен маз
мұнынан хабардар етті. 

– Мемлекет басшысының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласына 
орай қабылданған «Рухани қазына» кіші 
бағдарламасының аясында аймағымызда 
көптеген шаралар атқарылып жатыр. 
Оның бір көрінісі, осы кезеңде облыс 
аумағындағы 517 ескерткіш  мемлекет 
қорғауына алынды. Сондайақ, Сыр өңірі
нің Сығанақ, Жанкент қала шықтары мен 
Сауысқандық петроглифтері, Жетіасар 
мәдениет ескерткіштерін ЮНЕСКОның 
Дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізу 

мақсатында толық құжаттамалар топтама
сы әзірленіп, қорғау аймақтары белгіленді, 
– деді Ж.Құрамысова. 

Бұдан әрі жиынды облыстық тарихи
мәдени ескерт кіштерді қорғау мекемесінің 
басшысы Сапар Көзейбаев жүргізді. Ол 
мерекелік шара аясында ұйымдастырылып 
отырған семинаркеңесте тарихимәдени 
ескерткіштерді қорғау бағытында өзге 
өңірлерде атқарылып жатқан жұмыстар 
барысын айтып, осы саладағы өзекті 
мәселелер, сонымен бірге, алдағы жоспар

лар сараланатынын жеткізді. Осы бағытта 
облыста атқарылып жатқан жұмыстар 
жөнінде қысқаша баяндады. Айталық, 
бүгінгі таңда аймақта облыс әкімінің 
төрағалығымен ғылыми әдістемелік кеңес 
жұмыс жасайды. Кеңестің алға қойған 
ауқымды жоспары бар. Соның бір айғағы, 
2015 жылдан бері Сығанақ, Жанкент, 
ШірікРабат, Сортөбе, Жент қалашықтары 
мен Кердері кесенесіне кешенді түрде 
археологиялық зерттеулер жүргізілген 
болса, алдағы уақытта Қышқала, Бәбіш 
Молла қалашықтарына қазба жұмыстары 
жоспарланып отыр. 

Жиында талқыланған тақырыпқа бай
ланысты пікірін білдірген Мадияр Елеуов, 
тарихи мәдени ескерткіштерді есепке алу
дан бөлек, оларды қор ғау және насихаттау  
мәселесіне баса назар  аудару қажеттігін 
айтты. Бұл тұрғыда Сыр өңірінде қолға 
алынған шаралар көңіл қуантатынын 
атап өтті. Таяуда ғана Шиелі ауданын
да ашылған тарихи өлкетану музейіне өз 
қолымен құнды жәдігерлер табыстағанын 
«Мәңгілік Ел» ұғымының қадірқасиеті 
осындай тарихи, рухани құндылықтармен 
сабақтас екенін айтты. 

Жиынға қатысушылар «Сыр бойы – 
мыңжылдықтар мирасқоры» деп аталатын 
көрмені тамашалап, көңілдеріне көркем ой 
түйді.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

МӘДЕНИ  МҰРА – 
МӘҢГІЛІК  ЕЛ  ҚҰНДЫЛЫҒЫ

ЖҮК ТАСЫМАЛДАУШЫЛАР ЖҰМЫСЫ НАЗАРДА БОЛМАҚ

СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚСЫЗ ҚОҒАМ

14-15 сәуір күндері Астанада 
арбадағы биден ел чемпионаты 
өтіп, одан жерлестеріміз 
олжалы оралды. Ескеретін 
жайт, мұндай сайысқа 
Қызылордадан бұрын-соңды 
ешкім қатыспаған. Аста на дан келген 
күні олар өңір лік коммуникациялар 
қызметінде брифинг ұйымдастырып, 
алғашқы қадам мен әсерлері туралы 
айтып берді. 

Мүмкіндігі шектеулі жандарды жарыққа 
шығарып, би әлеміне жетелеген волонтер
лар болатын. Олар бекзат өнердің ұңғыл
шұңғылын білмесе де, мамандардың көмегі
мен чемпионатқа мұқият дайындалды. 
Қызылорда қаласындағы «Алекс» би мектеп
студиясының директоры Елена Ким 11 облыс 
өкілдерінің ішінде осалы болмағанын, арба
мен билеудің қиындығына қарамастан, бәрі 
сәтті өнер көрсеткенін жеткізді. 

– Қазақылықтың қаймағы бұзылмаған 
өңірден қатысып отырғандықтан, біз қазақ
тың ұлттық билеріне басымдық бердік. 
Мұны қазылар алқасы жоғары бағалады. 
Тамашалаған жұрт та ыстық ықыласпен 
қабылдады, – деді өнер мектебінің жетекшісі. 

Командалық би сайысында Сағатбек 
Қуанышбайұлы, Роза Смағұлова, Несібелі 
Мүсілімова, Есет Дәрібаев, Александр Огай 
бақ сынап, жеңімпаз тұғырынан көрінді. Ал 
Диана Смағұлованың жұбы екінші орынға ие 
болды. Диана өзінің жұбы, кәсіби биші Ғафур 

Абитовпен бірге Чарли Чаплиннің күлкілі 
биін орындапты. 

– Біздің қадамымыз Талсуаттағы оңалту 
орталығынан басталды. Чемпионатқа ба
рамыз деп ойлағанымыз да жоқ. Тек үйде 
отырып қалмайық, уақытымыз босқа 
өтпесін деген оймен жиналып, волонтер
лармен бірге өзіміз үшін ғана жаттығып 
жүрдік. Ал чемпионатқа бару туралы шешім 
қабылдағаннан кейін арбадағы би туралы көп 
ізденіп, уақытымыздың көбін арнадық, – деді 
күміс жүлдегер. 

Мүмкіндігі шектеулі жандарға айрықша 
бидің техникасы мен тілін үйретуде хо
реограф Замира Ыстықбаева елеулі еңбек 
сіңірді. Ол алдағы сайысқа бұдан да жоғары 
дайындықпен бару үшін күш салатынын айт
ты. Дегенмен, өнерге құштар қызжігіттерге 
би арбасының болмауы кедергі келтіріп 
келеді. Олар келесі чемпионатқа дейін 
мәселенің шешілетінінен үмітті. 

Брифингте арбадағы би шеберлері 
облыстық дене шынықтыру және спорт 
басқармасына, облыстық филармония мен 
«BestService LTD» серіктестігіне қолдауы 
үшін алғыс білдірді. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы».

Облыста «Жастар корпусын 
дамыту» жобасы таныстырылды.  
Білім және ғылым министрлігі мен 
Халықаралық қайта құру және даму 
банкінің қолдауымен іске асқан 
жоба туралы өңірлік коммуникация 
қызметінде өткен брифингте 
Үйлестіру агенттігінің басшысы Вера 
Ким мен облыстық жастар саясаты 
мәселелері басқармасының басшысы 
Еркебұлан Меңлібаев айтып берді.  

«Жастар корпусын дамыту» жо
басы ең алдымен білім алуға немесе 
тұрақты жұмысқа орналасуға мүмкіндігі 
аз жастарға қолдау көрсетеді. Пилоттық 
бағдарлама арқылы жоба қатысушысына 
1 млн теңге қайтарымсыз грант беріледі. 
Тіпті, арнайы шәкіртақысы бар. Бастал
ғанына аз уақыт болған  жоба нәтижесінде 
қаншама жас кәсіпкер атанды.    Бұл жоба 
алғашқыда Алматы, Павлодар, Қарағанды 
және Оңтүстік Қазақстан облыстарында 
жүзеге асты.  

Брифингте сөз алған Үйлестіру агент
тігінің басшысы Вера Ким Дүниежүзілік 
банк 20172020 жылдарға арналған 
«Жас тар корпусын дамыту» жобасын 
қаржыландыру үшін грант бөлінгенін мәлім 
етті. Мұнда жастарды әлеуметтендіру, 
әсіресе аз қамтылғандарды қоғамдық 
пай далы істерге жұмылдыра отырып, 
ынта ландыру мақсат етіледі. Бұл жоба 
Қазақстанда алғаш рет іске асуда. Жастар 
35тен топтасып, әлеуметтік жоба әзірлеп, 
оны конкурстық комиссияға ұсынады. 
Жүргі зілген іріктеу нәтижесінде жас тар 

айлық курстарға жіберіледі. Курс соңында 
әлеуметтік жобаларды одан әрі дамыту 
үшін гранттар беріледі. Ең жоғары  грант 
сомасы 1 млн теңге.

– Жалпы, жобаға 1429 жас аралы
ғындағы жастар қатыса алады. Ең басты 
басымдылық оқымайтын және жұмыс 
істемейтін, жұмысы болса да,  жалақысы 
төмен жастарға беріледі. Өткен жылы 
жобаға  Қазақстанның төрт облысынан ша
мамен 2000 қатысушы қамтылған. Биылғы 
жылы бұл меже 3500 адамға жетеді деп 
жоспарлануда, – деді Вера Ким. 

Жоба қатысушылары өмірлік маңызы 
бар дағдылар мен жобаларды басқару  
бағдарламасы бойынша үш кезеңдік оқы
тудан өтеді, 6 ай бойы өз әлеуметтік жо
баларын іске асырады.   Өңірде жобалық 
өтінімді ұсыну 20 мамыр мен 20 маусым 
аралығын қамтиды. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

АЛҒАШҚЫ 
ҚАДАМ – 
АЛҒАШҚЫ 
ОЛЖА

ЖОБАҒА ҚАТЫССАҢ, 
ШӘКІРТАҚЫ АЛАСЫҢ
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Уақыт неткен жылдам 
де сеңізші, ортамызда жүр
ген белгілі ғалым, ірі педа
гог, тамаша жан және дос 
Мұстафа Матайұлы Матаевтың 
дүниеден өткеніне, міне, бір 
жыл өте шығыпты.

Мұстафа Матаев тек ғылымға, 
философияға ғана емес, әсіресе, 
Қазақстанның жоғары білім беру 
ісіне қомақты үлес қосқан ұлағат иесі. 
Ол ұзақ жылдар бойы Қызылорда 
мемлекеттік университетінде кафедра 
меңгерушісі, декан қызметін атқарып, 
қоғамдық істермен айналысты, 
философия, юриспруденция, басқа 
да ғылымдар саласында мың
даған жоғары білімді мамандар 
дайындады, сол шәкірттері Қазақстан 
Республикасының түрлі салаларында 
табысты еңбек етіп, қоғамға қызмет 
жасап жүр.  

Мен Мұстафа Матайұлын жақсы 
білетін едім, өткен ғасырдың 50ші 
жылдарынан бастап дос болдық. Бұл 
оның орта мектепті алтын медальмен 
тәмамдаған соң Қазақ мемлекеттік 
университетінің философия факуль
тетіне оқуға түскен кезі еді. Ол 
кездерде мектепті алтын медальмен 
бітіру екінің бірінің қолынан келе 
бермейтінді, мұндай жоғары белгіні 
тек шынымен еңбек сіңірген, соған 
нағыз лайықты оқушылар ғана 
иеленетін.    

Біздің балалық шағымыз өте 
ауыр соғыс жылдарымен тұспатұс, 
қиынқыстау жағдайда өтті, сол 
кезеңдердегі барша халқымыз бастан 
кешкен ауыртпалықтарды біздер,  
балалар да, басымыздан өткердік. 
Біз тез есейдік, ерте ержеттік, 
тіршіліктің тауқыметін ерте түсіндік, 
содан да болар, университетке 
түскен кезде әлдебір маңызды да 
қажетті нәрселерді атқарсақ деп 
армандадық, армандап қана қоймай, 
білім алуға ынтамыз зор болды, 
жастық жігермен алға ұмтылдық. 
Біздің жолымыз болды десек те 
болады. Москвада, Ленинградта, 
еліміздің басқа да ірі ғылым және 
білім орталықтары болған қалаларда  
космополитизм делінетін қатал күрес 
жүріп жатты. Ірі университеттердің 
көрнекті профессорларын, ғылым 
докторларын, ойлы да парасатты 
адамдарын алыс аймақтарға жіберіп 
жатты. Осы адамдар біздің Қазақ 
университетіне де келіп, бізді 
оқыт ты, керемет сабақтар берді,  
философиядан терең білімдерін 
дарытты.  Оның үстіне, ол кездерде 
философиядан оқулықтар да жоқ еді, 
сондықтан ұстаздарымыз ең басынан 
әлемдік философия классиктері ‒ 
Платон, Аристотель, Декарт, Спиноза, 
Кант, Гегель, Маркс және басқаларды 
оқыптануға бағдарлады. 

Мұстафа Матаев әуел бастанақ 
өзінің өте қабілетті, білімге құмар, 
еңбекқор және жауапкершілігі жоғары 
студент екенін көрсетті. Екеуміз 
өзіміздің ғылыми қызығушылығымыз 
арқылы айрықша жақындасып 
кеттік. Ол кезде таным теориясымен 

айналысу өте қиын еді, республикада 
философия ғылымының осы бағыты 
бойынша мамандар тіпті жоқтың қасы 
болды. Біз болсақ таным теориясы, 
диалектика, философия тарихы 
проблемаларына қызығушылық 
біл  діретінбіз, күні бойы кітап
ханалар мен оқу залдарынан шық
пай, қайнар көздерден оқып, үйреніп, 
гносеологиялық күр делі пробле
маларды зерделеп, пікір таластарға 
түсіп отыратынбыз.     

Мұстафа Матайұлы университетті 
ойдағыдай тәмамдады, дегенмен, 
отбасылық жағдайларына байланысты 
өзінің туған жеріне, Қызылордаға 
оралуға мәжбүр болды. Сол жерде ол 
райком, обкомның лекторлық тобында 
жұмыс істеді, ал мен оқуымды 
аспирантурада жалғастырдым. 
Екеуміз бірбірімізбен жақын 
байланысымызды университеттен 
кейін де үзген жоқпыз. Мен Москвада 
докторлық диссертациямды қорғаған 
кезде ол КОКП ОК жанындағы 
Қоғамдық ғылымдар академиясында 
оқып жүрді. Мұстафа Матайұлының 
ғылыми жетекшісі көрнекті философ, 
таным теориясы саласындағы ең озық 
маман, философия ғылымдарының 
докторы, профессор Марк Моисеевич 
Розенталь болды. Мұстафа Матайұлы 
беделді Қоғамдық ғылымдар акаде
миясының аспирантурасын ойдағыдай 
аяқтап, кандидаттық диссертациясын 
керемет қорғап шықты.    

Кейін, өзім ҚазКСР Ғылым 
академиясының Философия және 
құқық институтын басқарған кезде 
Мұстафа Матайұлын бірнеше рет 
Алматыға шақырдым. Өйткені оның 
тамаша кәсіби дайындығы, жо
ғары ғылыми және рухани әлеуеті 
туралы жақсы білетінмін. Өкінішке 
орай, оның отбасылық жағдайлары 
Алматыға ауысуына мүмкіндік 
бермеді. Дегенмен, философия 
саласындағы барлық ойларын, өзінің 
дарыны мен білімін жоғары мектепте 
еңбек ете жүріп, шәкірттеріне бере 
алды. Оның оқытушылық қызметін өз 
университетінің, республикамыздың 
Білім және ғылым министрлігінің 
биік бағалауы тектен тек емес. 
Мұстафа Матайұлының еңбегі 
министрліктің грамоталарымен, ма
ра паттарымен бірнеше рет атап 
өтілді. ҚР Әлеуметтік ғылымдар 
академиясының құрметті академигі, 
Халықаралық педагогикалық ғы
лымдар академиясының академигі, 
Қазақстан Республикасы  білім беру 
ісінің құрметті қызметкері атанды. 

Мұстафа Матайұлы Матаев 
тек парасатты педагог, көрнекті 
ғалым ғана болып қойған жоқ, оны 
барлық достары, әріптестері, жақын
жуықтары тамаша адам ретінде де 
құрметтеді. Ол қарапайым, еңбекқор, 
шығармашыл, өте жауапкершілікті 
жан әрі нағыз адал дос  еді. Екеуміз 
өмірбойы дос болдық, жақын болдық, 
бірбірімізге деген құрметіміз шынайы 
әрі шексіз еді, біз балаларымыздың 
арқасында туыстасып та кеттік. 

Мен өзімнің жолым болды 
деп санаймын, өйткені Мұстафа 
Матайұлының тек досы ғана болып 

қоймай, осындай керемет жанның 
жақын туысына айналдым. Соңғы 
жылдары біз жиі кездесіп тұрдық, 
ол Астанаға үнемі келіп тұратын, 
екеуміздің кездесулеріміз нағыз 
мерекеге айналып жүре беретін, 
өйткені біз өзіміздің рухани 
жағымыздан өте жақын едік. 
Мұстафа Матайұлымен араласудың 
өте қызықты әрі жемісті болатын. 
Себебі ол барлық әдеби және ғылыми 
жаңалықтардан хабардар жүретін, 
болып жатқан барлық оқиғаларды 
қадағалап, алдымен ғылыми 
өмірдегілер туралы әрқашан біліп 
отыратын. Мен өзімнің БАҚғы кейбір 
сөздерім, шыққан мақалаларым 
туралы кейде есіме ұстай бермеймін, 
ал Мұстафа Матайұлы барлық 
маңызды оқиғаларды әрдайым мұқият 
қадағалап, олар туралы өзінің нақты 
әрі тұшымды пікірлерін жиі айтып 
отыратын. Ғылыми жұмыстарым мен 
еңбектеріме берген оның бағаларын 
әрқашан аса жоғары қадірледім.

Мұстафа Матайұлы отбасының 
ақылман басшысы, тірегі, алтын 
қазығы болды. Оны жақсы 
білетіндердің бәрі Мәкеңнің 
Ақзиядай айнымас адал жармен 
басқосуы отбасылық өмірден жолы 
болғандығының жарқын дәлелі дер 
еді. Ақзия өз өмірін балаларына, 
Матаевтар әулетіне және туған
туыстарына арнаған, тіршілік 
тауқыметін, отбасының ыстық
суығын мойнымен көтерген жайсаң 
жан болды. Мұстафа Матайұлының 
артында тамаша ұрпақтары қалды. 
Оның балалары белгілі қоғам, 
мемлекет қайраткерлері болып қана 
қоймай, бәрі де әкелері сияқты 
терең рухани, адами қасиеттердің 
иесі атанды. Олардың бәрі де 
әрдайым адамдардың тағдырына 
етене араласады, ал мұндай тамаша 
қасиеттерді Мұстафа Матайұлының 
немерелері де бойына сіңіріп 
өсті. Олардың алды әлемнің ең 
беделді университеттерінде білім 
алды, кейінгілері білім алуда, 
оқу бітіргендері ең дамыған мем
лекеттердің астаналарында еңбек 
етуде. Мұның бәрі Мұстафа 
Матайұлының тек ғылымда, 
Қазақстанның білімінде, қоғамдық 
қызмет саласында ғана емес, абзал 
әке ретінде де өмірде өзінің өшпес ізін 
қалдырғанының айқын көрінісі. 

Мен жалпы, Мұстафа Матайұлын 
өте бақытты адам деп есептеймін. 
Өйткені оның достары өте көп 
еді, отбасы өнегелі болды, үлкен 
ғылыми және қоғамдық жетістіктері 
болды. Оны бірге қызметтес болған 
әріптестері, білім беріп, үлкен өмірге 
қанаттандырған шәкірттері, ризалық 
сезімге толы туыстары мен адал ұл
қыздары мәңгі ұмытпайды! 

Жабайхан ӘБДІЛДИН,
философия ғылымдарының 

докторы, 
профессор,  ҚР ҰҒА академигі.

Жаңақорған ауданында «Бас
тау» жобасына қатысушылар 
қатары мол. Олар бизнес сауат
тылықтарын арттырып, мемле
кет қолдауы арқасында кәсіп
терін ашуда.

Жобаның аудандық үйлестірушісі 
Заура Қарабалаеваның айтуынша, 
былтыр ауданда 195 азамат оқытылып, 
оның 140 жобасын сәтті қорғап 
шыққан. Оның ішінде 108 жоба қаржы
ландырылды. 

Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Данияр 
Ахметов өткен жылы «Бастау» жобасын 
сәтті бітіріп, өз кәсібін ашқан болатын. 

Балта, балға, ара, шот, сүргі, бұрғы, 
қашау, шапқы, егеу, пышақ секілді 
бұйымдар Даниярдың күнделікті еңбек 
құралы. Шебер ағаштан ою ойып, 
көркем бұйым жасайды. Жаңақорғандық 
азаматтың бұл кәсіппен айналысқанына 
да 10 жылдан асыпты. Еңбек өнімділігін 
арттыру үшін шебер Кәсіпкерлер 
палатасының аудандық филиалынан 
кеңес алып, «Бастау» жобасы аясында 
оқыды. Оны сәтті қорғаған ұста 2,5 
млн теңге несие алып, қажетті құрал
саймандарын алады.

«Бұл жұмысымның тез жүруіне сеп 
болды. Қасымда бір жұмысшы бар. 
Екеуміз күнде тапсырыс қабылдаймыз. 
Балабақшаға қол жуғыштар, өзге де 
түрлі тұрмысқа қажетті бұйымдарды 
жасаудамыз», – дейді ұста.

Данияр бүгінде ағаштан қол жуғыш, 
сандық, үстел, кітап сөрелері сынды 
түрлі бұйымдар жасайды. Алдағы 
жоспары үлкен ағаш шеберханасын 
ашу. Аудан тұрғындарынан түскен 
тапсырысты дер кезінде орындап, 
қызмет аясын кеңейту.

Айта кету керек, биыл облыста 
«Бастау» жобасы аясында 1600 
азаматты оқыту жоспарлануда. Оның 
250і жаңақорғандық үміткер. Жоба 
қатысушылары 1 ай мерзімде 12 модуль 
бойынша білім алады. Модульдер 
кәсібін енді бастап жатқан азаматтар 
үшін барынша пайдалы. «Бастауды» 
үздік тәмамдап, өз жобасын сәтті 
қорғағандар 19 млн теңгеге дейін 
жылдық 6 проценттік мөлшерлемемен 
оңтайлы қаржыландыруға және бизнес 
ашқан соң жанжақты қолдауға ие 
болады.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
 «Сыр бойы».

Жалпы, тігін тігіп, сырмақ сыру, кесте тоқып, ою салу 
халқымыздың жанына жақын кәсіп. Сондықтан болар, қолы 
епті қызкеліншектердің қимылы да ширақ. Олардың барлығы 
дерлік бұл кәсіпті отбасында, ана тәрбиесі арқылы бойға 
сіңіргенін айтады. Дегенмен, мұнда еңбек етіп жатқан 20 тігінші 
«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» 

бағдарламасының бірінші бағыты бойынша үш ай мерзімде оқып, 
кәсіби даярлықтан өтті. 

Жобаның жалпы құны 38,2 млн теңгені құрайды. Оның 
ішінде жаңа стандартқа сай тігін машиналары Ресейден 
әкелінген. Өнім дайындауға қажетті тауарлар да сол жақтан 
алынып отыр. Сондықтан мұндағы тігіншілердің қолынан өткен 
бұйымдардың сапасы да мықты. Шеберхана меңгерушісі Ақылхан 
Босшаеваның айтуынша, осы уақытқа дейін жұмыссыз отырған 
қызкеліншектер бұл кәсіпке ерекше ынтамен кірісіп кеткен. 
Сондайақ, олар мемлекеттік тапсырыстарды орындаумен бірге, 
аудан тұрғындарына да қызмет көрсетеді. Киімкешектер, құрақ 
көрпешелер, төсек жабдықтарын тігеді. Шеберхана ашылғалы 
осында еңбек етіп жатқан Айнаш Бегімсалова – өз жұмысын 
тиянақты орындайтын білікті тігіншілердің бірі. 

– Мемлекеттің қолдауымен кәсіби даярлықтан өтіп, жұмыс 
жасап келеміз. Еңбекақымыз да уақытылы. Ең бастысы, 
жұмысымыз көңілімізден шығады. Кәсіп аясын кеңейтуге 

қолымыздан келгенше өз үлесімізді қосамыз, – дейді ол.
 Көздің жауын алардай құрақ көрпешелер, өзге де 
шеберлер қолынан шыққан бұйымдар еріксіз ризалық 

сезім тудырады. 
                                                                                           

  Ғазиза ӘБІЛДА,
                                                  «Сыр бойы»

                              Жалағаш ауданынан.

– Жандос, ең алдымен өзің жайлы айтып өтсең...
– Мен 1994 жылы Қызылорда қаласында дәрігерлер отба

сында дүниеге келдім. 2012 жылы №15 гимназияны бітіріп, 
жоғары оқу орнын арман қала Алматыда, Халықаралық 
ақпараттық технологиялар университетінде (МУИТ) «ITFi
nance» мамандығы бойынша тәмамдадым. 20162017 жылдары 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде 
информатика мамандығы бойынша магистратурада оқыдым. 
Барлығын ағылшын тілінде бітіріп шықтым. Мектепте оқып 
жүргенімде «KazGerMunai» компаниясының жолдамасын ұтып 
алып, Лондон, Кембридж және Ипсвич қалаларында ағылшын 
тілін жетілдіруге мүмкіндік алдым. 

– Естуімізше, өзің 19 жастан бастап кәсіппен 
айналысыпсың. Іс бастауыңа не түрткі болды?

– Студент кезімде өндірістік тәжірибеден өту үшін мені 
банкке жіберді. Ол жердің күнделікті клиент қабылдау, қағаз 
толтыру секілді бір сарынды жұмысы ұнамады. Азаннан кешке 
дейін орындықта отырып қызмет істейсің. Содан ойлана келе, 
өзімнің болашағымды осы кәсіпкерлік саласы жағынан көргім 
келді. Алғашқы капиталды Алматыдағы Барахолка базарынан 
сағаттар мен наушниктер әкеліп сатудан бастадым. Сөйте келе,  
«Ballon D’or» футбол дүкенін аштым. Бірақ дүкен ұзақ жұмыс 
істемеді. Тәжірибе мен білімнің аздығынан банкрот болдым. 
Дегенмен, шығынға ұшырау менің меселімді қайтара алмады. 
Керісінше, білімімді шыңдадым, семинарларға қатысып, өзімді 
дамыттым. 

– Қазір нақты қандай кәсіппен айналысасың?
– Бүгінде «Оразмаханов» ЖК арқылы жастардың бизнес 

жобаларына инвестиция бөлеміз, мемлекеттік сатып алуларға 
қатысып,  футбол және стрит воркаут алаңдарын саламыз. «Ee_
Go» деген жас вайнерлардың да продюсерімін. Ендігі жерде 
фотовидео студиясын ашуды жоспарлап отырмыз. Сондайақ, 
кәсіпкерлікті дамытуға байланысты ісшаралар өткіземін. Оған 
қоса Қорқыт ата атындағы ҚМУда «БизнесСтарт» орталығын 
басқарамын. Бұл жерде де жастарды кәсіпкерлікке баулып 
отырмын. Нәтиже жаман емес, 60қа жуық  студент өз кәсібін 
жасауда.

– Өзің секілді жастарға қандай кәсіппен айналысуға 
кеңес бересің? Еліміздің нарығында қандай кәсіп түрлері 
тиімді?

– Кәсіптің кез келген түрімен айналысуға болады. Оның 
ішінде әрбір адам өзінің жақсы көретін ісін, яғни хоббиін 
бизнеске айналдырса өте жақсы болар еді. Бұл арқылы адам 
шаршамайды, табыс табады әрі ләззат алады. Ескеретін бір 
жайт, осы сала бойынша білімді жетілдіріп отыру керек. Сол 
кезде бірінші болуға болады. Әсіресе, Қызылордада бизнес 
үшін бос орындар көп. Бізде жеңіл өнеркәсіп жағы кенжелеу 
қалып тұр. Қазіргі күні әлеуметтік желі арқылы да кәсіп 
жүргізуге болады. Ең бастысы, ештеңеден қорықпау қажет. 
«Тәуекел түбі – жел қайық» деген, жастар табыссыз қалмайды, 
табандылық танытса. 

– Ал идеясы бар, бірақ қаражаты жоқ азаматтар 
инвестицияны қайдан тартса болады?

– Шынын айту керек, жастарда идея бар, бірақ 
жоба жоқ. Сол себепті ақша табу қиынға соғады. Егер 
идеяңызды толық зерттеп, нарыққа қажеттілігін, 
кірісі мен шығысын жоспарласаңыз, инвесторлар 
өздері тартылады. Барлығы дайын болса, «Бизнес
старт» орталығы арқылы инвесторлармен 
байланыстыруға дайынмын. Жақсы жобаларға 
қаржы құюға әзір кәсіпкерлер аймағымызда көп. 
Сондықтан идеяны ойға түйіп жүрмей, қағазға түсіріп, 
талдау жасай білуіміз керек.

– Алға қойған мақсатың қандай?
– Басты мақсатым жастардың кәсіппен 

айналысуға деген қызығушылығын арттырып, 
бір сарынды қалыптан оятқым келеді. 
Тек студент жастарды ғана емес мектеп 
базасында бизнесинкубаторларды ашу 
жұмыстарын қолға алмақпын.  Бизнесте 
адамның жасы емес, ақылы мен санасы 
рөл ойнайды. Сондықтан, оқушыларға 
әлеуеті мен ерікжігері мықты, креативті 
ойлай алатын жеке тұлға ретінде 
қараған жөн. Осы жолдағы өскелең 
ұрпаққа дұрыс бағыт пен сапалы бағдар 
бергім келеді. Сол кезде біздің елден 
де Стив Джобс, Билл Гейтс, Илон Маск 
және Марк Цукерберг сынды алпауыт 
инноватор кәсіпкерлер шығады.

– Әңгімеңізге рахмет.

Әңгімелескен,
Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,

«Сыр бойы».

Елімізде өз кәсібін дөңгелентіп отырған табысты жа
стар көбейіп келеді. Өйткені, ізденген жанға мүмкіндік 
мол. Ешқандай шектеу жоқ, керісінше ынтасы мен жігері 
бар жасқа қолдау көп. Бұл – қуанарлық жағдай. Осын
дай демеудің арқасында кәсібін көркейтіп отырған жан
дар біздің өңірімізде де жетерлік. Солардың бірі – студент 
күнінен табыстың кілтін тапқан азамат Жандос Оразмаха
нов. Жас кәсіпкермен тілдескен едік.

ТАБАНДЫЛЫҚТА

КӘСІБІН БАСТАДЫ
«БАСТАУМЕН» 

Өткен жылы  ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері  және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс
қимыл агенттігі алғаш рет  «Үздік мемлекеттік 
қызметші» конкурсын ұйымдастырды. Биыл бұл 
шара өз жалғасын тауып, байқау мемлекеттік 
қызмет істері органдарының 20 жылдығына 
орай өткізілді. 

Байқаудың маңызды мақсаттарының бірі  мемлекеттік 
қызмет беделін арттыру, мемлекеттік басқарудың үздік 
тәжірибесін тарату, Қазақстан Республикасының үздік 
кәсіби білімдері мен дағдыларына ие мемлекеттік 
қызметшілерін анықтау, көтермелеу және оларды 
ынталандыру болды.

Өңірімізде алғаш рет өткізіліп жатқан конкурс 
жайында департамент басшысы, комиссия төрағасы 
Абзал Мұхимов кеңінен айтып, үздіктерді анықтау 
мақсатында конкурстың комиссиясы  белсенді жұмыс 
жасағандығын жеткізді. 

Жалпы, конкурс екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңді 
Агенттіктің облыс бойынша департаменті жанынан 
құралған өңірлік конкурстық комиссиясы өткізді. Онда 
құжат қабылдау ақпан айының 15нен бастап наурыз 
айының 15і аралығында жүргізілді. Байқауға өңірімізден 
13 мемлекеттік қызметші ниет білдіріп, құжаттарын 
ұсынды. Ал, стратегиялық және бағдарламалық 
құжаттардан өткен  тестілеуге 10 азамат қатысып, 7і 
белгіленген шекті мәннен жоғары балл жинады. Мұнан 
кейін комиссияның отырысында кандидаттың ахуалдық 
мәселені шешу қабілеті бағаланды. Онда  байқауға 
қатысушылар әңгімелесу барысында өздерін жан
жақты көрсетті. Комиссия құрамы олардың  берілген 
тапсырмаға сай проблемалық мәселені білуі, зерттеу 
деңгейі мен жауабының нақтылығына қарап бағалады.  
Енді үміткерлер республикалық байқауда бақ сынамақ. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».
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Сананы жаңғырту жұмысы мәдени жадқа, 
символикалық, киелі және мәдени-тарихи 
заттарға негізделуі тиіс. Киелі жерлер немесе 
рухани қасиетті орындар – халықтың рухани 
дәстүрінің тірегі. Қазақстанда мұндай орындар 
көп, олардың кейбіреулері әлемдік деңгейдегі 
жауһарлар болып табылады. «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жобасы ұлттық 
нышандарды, қазақстандық ұлттық бірегейліктің 
каркасын анықтауға мүмкіндік береді. Бұған 
қоса, «киелі белдеудің» объектілері туризм инду-
стриясы үшін өрлеу нүктесіне айналады.

«Қазақстанның киелі географиясын» құрас-
тырған кезде негізгі үш элемент – әр қазақс-
тандықты «Қазақстанның мәдени-географиялық 
белдігіне» қатысты танымдық дайындау, БАҚ-
тың ақпараттық-үгіттеу жұмысын ілгерілету 
бойынша жүйелік тәсілдемесі, ішкі және сыртқы 
мәдени туризмнің халықтың символикалық 
мұрасымен шоғырлануы еске ріледі. 

«Қазақстанның киелі жерлерінің география-
сы» − Елбасының Қоғамдық сананы жаңғырту 
бағдарламасы аясында жасалған ауқымды 
жоба. Жобаны үйлестіруші – Мәдениет және 
спорт министрлігі, яғни орындаушы  – Ұлттық 
музейдің жанынан құрылған «Киелі Қазақстан» 
ғылыми-зерттеу орталығы.

Мәдениет және спорт министрі Арыстан-
бек Мұхамедиұлы жобаны жүзеге асыру ба-
рысында осы уақытқа дейін еліміз бойынша 
киелі жер ретінде 100-ден аса нысанның тізімге 
алынатындығын, оның ішінде ЮНЕСКО-
ның Бүкіләлемдік мәдени және табиғи 
мұралар тізіміне енген тарихи және мәдени 
ескерткіштердің бар екенін айтты. 

Бүкіл еліміз бойынша «Киелі жерлер 
географиясы» ретінде 500-ге жуық нысан 
белгіленбек. Оларға археологиялық және сәулет 
ескерткіштері, ерекше құрметтелетін діни нысан-
дар, тарихи тұлғалар мен саяси оқиғаларға байла-
нысты киелі жерлерді картаға кіргізу көзделуде. 

Ең алдымен киелі нысандарды іріктеудің 
өлшемдері болуы тиіс, сондай-ақ, оларды 
жобаға кіргізу үшін әдістеме жасалу қажет. 
«Қазақстанның киелі жерлері» жобасы – діни 
жоба емес. Сондай-ақ, таза ғылыми жоба деп те 
айтуға келмейді. Өйткені, жобаның саяси жағы 
да бар. Санамызды дамыту үшін, қазақстандық 
бірегейлікті қалыптастыру үшін жұмыс атқару 
керек. Бұл бізге сырттан келіп жатқан жат 
идеологияларға қалқан болып тұру үшін қажет.

Жобаны жүзеге асыру барысында наси-
хат жұмыстарына көңіл бөлініп, оның ішінде 
кітаптар шығарылып, мерзімді баспасөздерде 
материалдар жарияланып, бейнероликтер 
түсірілетін болады.  Сондай-ақ, бүкіл Қазақстан 
бойынша ұйымдастырылған экспедициялар 
бүгінде бірнеше облысты қамтыды. 

«Қазақстанның киелі жерлерінің геогра-
фиясы» жобасын жүзеге асырудың негізгі 
қағидаларының бірі – кең көлемді кешенді зерт-
теу жүргізу, материал жинақтау. Биыл елімізде 
алты бағыт  (Оңтүстік, Солтүстік,  Шығыс, Ба-
тыс, Орталық және Оңтүстік-Шығыс)  бойынша 
ғылыми-зерттеу және дала экспедицияларын 
өткізу жоспарланған.

Қызылорда облысында мыңдаған тарихи-
мәдени ескерткіштердің бар екенін ескер-
сек, олардың әрқайсысының тарихы, өзіндік 
ерекшелігі мен құндылықтары бар. Елбасы киелі 
жерлердің картасы туризмге де жұмыс жасау 
керектігін айтты. Сол себепті, киелі жерлердің 
ең белгілісін және болашақта туристік нысандар 
мен маршруттарға айналатын ескерткіштерді 
қамту керек. Сонымен қатар, өлкеміздің киелі 
орындарын көрсеткенде табиғи байлығымыздың 
ерекшеліктерін атап өту маңызды. Мысалға, 
Қаратау сілемдері, Сырдария өзені мен олардың 
көне сағалары, Қызылқұм құмды массиві, 
Қамбаш көлі және аты әлемге мәлім Арал теңізі 
және т.б. киелі нысандарымыз қасиетті жерде 
орналасқандығы баршамызға мәлім.

Біздің аймақ шығыстан батысқа қарай со-
зыла орналасқандықтан, киелі орындарды 
тақырыптық топтарға бөліп бірнеше картасын 
жасауға болады. Оларды аралауда «Батыс Еуро-
па – Батыс Қытай» күре жолы үлкен маңызға ие. 
Бұл болашақта өлкеміздің туризм саласының да-
муына әсерін тигізері сөзсіз.

Сыр бойының киелі жерлерінің тақырыптық 
экскурсиялардың технологиялық картала-
рын 4 ауданға – Қызылорда-Қаратау бағыты, 
Қызылорда-Қызылқұм немесе «Құм басқан 
өркениеттер» бағыты,  Қызылорда-Жетіасар-
Қорқыт ата, Қызылорда-Арал теңізі бағыты деп 
бөліп қарастыруға болады. Осы бағыттар бой-
ынша өлкеміздің қола дәуірінен бастап бүгінге 
дейінгі аралықпен мерзімделетін киелі (қасиетті) 
орындары енгізілді. Әрине, картаға барлығын 
қосу мүмкін емес, бірақ, осы маршруттар бары-

сында көптеген қосымша нысандарды қамтуға 
болады.

ҚЫЗЫЛОРДА-ҚАРАТАУ БАҒЫТЫ

Қызылорда – Бәйгеқұм ауылы – Оқшы ата 
қорымы – Шиелі – Көккесене – Төменарық – 
Жаңақорған – Қыркеңсе ауылы – Төлегатай-
Қылышты ата кесенесі – Қорасан баба қорымы 
– Сунақ ата ауылы – Сығанақ кешені – Еңбекші 
ауылы – Сауысқандық жартас суреттері.

Қамтылатын нысандарға сипаттама берейік.
Жеті әулие немесе Оқшы ата қорымы. Мұнда 

қазақтың жеті әулиесі, сөзге шешен датқалары, 
батырлары жатыр. Атап айтқанда,  Бала би, 
 Есабыз, Ғайып ата, Қыш ата, Асан Қайғы, Оқшы 
ата, Досбол датқа кесенелері орналасқан.

Көккесене  – орта ғасырлардан орны 
сақталған архитектуралық ескерткіш, Cырдария 
өзенінің жағасына тұрғызылған сәулетті күмбез. 
Мамышбектің (Алып Мамыш, Алпамыс) 
жұбайы Баршын сұлудың (Гүлбаршын) қабіріне 
салжұқтар заманы сәулет өнерінің үлгісімен биік 
мұнаралы етіп салынған.

Төлегатай-Қылышты ата кешені. Төлегатай 
баба Сүйінішұлы (шамамен 15-ғасырда өмір 
сүрген) – тарихи тұлға. Найманның (Ақсопының) 
шөбересі.Төлегатай баба өз заманында қол 
бастаған батыр, елдің қамын жеп, бірлігін 
ойлаған қайраткер болған. Мазары Қылышты 
ата әулиенің қорымында. Қылышты ата – 
аруақты адам болған, ХІ-ХІІ ғасырларда өмір 
сүрген. Қайта жаңғыртудан өткен кешен – дайын 
туристік нысан.

Қорасан баба қорымы. Әбдіжәлил баб – 
Әли Абу Тәліптің (Әзірет Әлінің) жетінші 
ұрпағы, Хазірет имам Хұсайын әулетінен. ХVІІІ 
ғасырдың 2-жартысында Йеменде патшалық 
құрған. Әбдіжәлил баб пен оның ұлы Хұсайын 
баба жатқан жер «Қорасан әулие» аталып, 
бірнеше ғасырдан бері зиярат ету орнына айна-
лып келеді. Олар жайлы ел аузында таңғажайып 
аңыздар сақталған.

 Сығанақ қалашығы – Қыпшақ хандығының 
(ХІ-ХІІІ ғасырлар), Ақ Орданың (ХІV-ХV 
ғасырлар), Қазақ хандығының (ХV-ХVІ 
ғасырлар) астанасы. Ұлы Жібек жолының 
маңызды бір тармағының бойында орналасқан 
Сығанақ қаласы Шығыс пен Батыстың көптеген 
ірі қалаларымен сауда, экономикалық, сая-
си және мәдени байланыстарда маңызды рөл 
атқарды. Сығанақ қалашығымен қатар Сунақ 
ата кесенесін, Сығанақ мешіт-медресесін 
тамашалауға болады.

 Сауысқандық петроглифтері. Қаратаудың 
Сауысқандық, Бала Сауысқандық тауларының 
Күркіреуік өзенінің оң жағалауындағы қыратта 
және Сауысқандық өзенінің оң жағалауында 
орналасқан. Тарихы қола дәуірінен басталып, 
ортағасырларға дейін созылған петроглиф-
тер сюжеттерінің ішінде Қаратау мен іргелес 
аудандардың фаунасы мен мекендейтін жан-
жануарларды бейнелейтін зооморфты бейне-
лер басым. Жартас суреттерінің арасында ан-
тропоморфты бейнелерді, арбалар, аңшылық 
сюжеттерін, солярлық таңбаларды, «күн басты» 
тіршілік иелерін кездестіруге болады.  

 
ҚЫЗЫЛОРДА-ҚЫЗЫЛҚҰМ БАҒЫТЫ

Қызылорда – Қармақшы ауданы, Көмекбаев 
ауылы – Бәбіш-мола қалашығы – Шірік-Рабат 
қала-қорымы – Сеңгіртам қорымы – Баланды 
кешені – Ұйғарақ қорымы – Оңтүстік Түгіскен 
қорымы – Солтүстік Түгіскен кесенесі – Жент 
қалашығы.

 Бәбіш-мола кешені – еліміздегі ең ежелгі 
қала. Б.з.д. ІV-ІІ ғасырларда егіншілікпен 
айналысқан Арал маңы сақтарының ірі орталығы. 
Қалашықпен қатар ондаған қоныстар мен ірі 
ғибадатхана орналасқан кешен.

 Шірік-Рабат қала қорымы – б.з.д. IV-
II ғасырларда қанатын жайып, Арал маңы 
сақтарының «дах» деп аталатын тайпасының 
діни-рухани астанасына айналған орталық.

 Сеңгіртам қорымы – Сырдың төменгі ағысын 
б.з.д. VІІІ-VІІ ғасырларда мекендеген көшпелі 
тайпалардың «өлікті өртеу» ғұрпы жүрген 
«шлакты» обалар мәдениетінің қорымы.

 Баланды кешеніне – б.з.д. ІV-ІІ ғасырлар 
мерзімделетін қоныстар мен ірі жерлеу 
құрылыстары кіреді. Әсіресе, Баланды-2 кесенесі 
ең алғашқы дәстүрлі күмбезді сәулет өнерінің ту-
ындысы болып табылады.

 Ұйғарақ және Оңтүстік Түгіскен обалы 
қорымы – б.з.д. VII-V ғасырларда Аралдың 
шығыс өңірін мекендеген тайпалардың мате-
риалдық мәдениетінің бейнесін толық сипаттай-
тын ескерткіштер.

 Солтүстік Түгіскен кесенелері – кейінгі қола 

дәуіріндегі (б.з.д. ІХ-VІІІ ғасырлар) көсемдер 
жерленген орын. Саз кесектен тұрғызылған кесе-
нелер Орта Азия мен Қазақстан ғана емес бүкіл 
Евразия даласына танымал ескерткіш.

 Жент – Сырдарияның төменгі ағысы 
бойындағы ортағасырлық қала орны. Қалада 
мұсылман дінін ұстанған түркі тайпала-
ры қоныстанған. Жент Х-ХІІ ғасырларда 
Сырдарияның төменгі ағысы бойындағы негізгі 
үлкен қала болған. 

 ҚЫЗЫЛОРДА-ЖЕТІАСАР-ҚОРҚЫТ АТА

Қызылорда – Тереңөзек – Қалжан ахун 
мешіт-медресесі – Жалағаш – Қармақшы ау-
даны, Тұрмағанбет ауылы – Жалпақ-асар – 
Қурайлы асар – Кіші Қос-асар – Үлкен Қос-асар 
– Томпақ-асар – Алтын-асар – Бұзық-асар – Ор-
дазы (Сортөбе) – Қорқыт ата кешені – Қармақшы 
ата қорымы – Марал ишан кесенесі және Қалқай 
ишан кесенесі.

 Қалжан ахун мешіт-медресесі. XIX 
ғасырдың аяғында салынған медресе. Мешіттің 
батыс беткейіндегі қорымда өзі жерленген. 
Қалжан ахун 1862 жылы Хиуа хандығында 
дүниеге келген және Хиуа мен Бұқараның ру-
хани оқу орындарында білім алған. Мешіт-
медресе республикалық маңызы бар мемлекеттік 
ескерткіштер қатарына жатады.

 Жетіасар қалалары. Жетіасар жазирасында 
б.з.д. I мыңжылдықтың соңы мен б.з. VIII-IX 
ғасырларға дейін тіршілік ошағы болған жал-
пы саны шамамен 50-ден аса қамал-қалалар бой 
көтерген. Оның 27-сі Жетіасар алқабында 5-7-ден 
топ-топ болып, Сырдарияның көне салаларының 
бірі Қуаңдария мен Ескідариялықтың ондаған 
ұсақ тарамдары мен қолдан қазылған оман 
арықтарының бойына салынған. Олардың 
қазіргі үйіндісінің биіктігі 18-20 метрге жетеді. 
Асарлардың барлығы әртүрлі деңгейде жасалған 
қорғаныс жүйелерімен қоршалған. Қорған іші 
тұрғын үй, зәулім сарай және қолөнер шеберлері 
тұратын бөліктерге бөлінген. Картаға жеті 
қалашықты ғана енгізіп отырмыз.

 Ордазы (Сортөбе) – Қорқыт ата дәуірінде өмір 
сүрген оғыздардың қалашығы. Археологиялық 
қазба жұмыстары барысында құнды жәдігерлер 
табылған.

 Қорқыт ата кешені – сәулет өнерінің 
айрықша үлгісі. Өлкеміздің басты киелі орны 
ғана емес басты туристік нысан. Ескерткіш түркі 
халықтарына ортақ ұлы ойшыл, жырау, қобызшы 
Қорқыт бабаға арнап салынған. Кешенге жақын 
Сырдарияның оң жағалауында Қорқыт атаның 
кесенесі болған үлкен қорым бар. Қорым бірнеше 
кезеңді қамтиды. Осы қорымға барар жолда 
аңыздарда кездесетін Ақсақ қызға арналған 
мұнара түріндегі ескерткіш тұрғызылған. Де-
ректерге сүйенсек, Ақсақ қыздың да моласы осы 
тұста болған.  

Қорқыт ата ескерткіші гранит тастан 
жасалған 4 тік стелладан тұрады. Әрбір стелла 
әр тарапқа қаратып тұрғызылған құлпытастарға 
ұқсайды. Жоғары жағы кеңейе келіп, шөміш 
пішінінде түйісетін стеллалар қобыз бейнесін де 
меңзейді. Түйісер түбіндегі орталық тесігінде ме-
талл түтіктер бар. Олар жел соққан кезде қобыз 
сарынымен үндес дыбыс шығарады. Аңыздарда 
айтылғандай, Қорқыт ата мазарында соққан 
желге үн қосатын қобыз қойылған.  Амфитеатр, 
қошқар бейнесіндегі ескерткіш, музей, т.б. ны-
сандардан тұратын тұтас архитектуралық ан-
самбль жасалып, мемориалдық кешенге айналды.

 Қармақшы ата (шамамен 1630-1710 жылда-
ры өмір сүрген) – әулие. Әулие атаның мейірім-
шапағатына бөленген елді мекен – қазіргі 
Қармақшы ауданы кейін осы кісінің лақап 
есімімен аталып кеткен. Әулие қабірінің басына 
кезінде мазар салынып, белгі тұрғызылған.

 Марал ишан (1769-1841 жж.) – имам, 
жерді отарлауға қарсы халық қозғалысын 
ұйымдастырушы. Марал ишан Кенесары 
Қасымұлының туған нағашы ағасы. Ханның 
ұлт-азаттық көтерілісін қолдаған. Марал ишанға 
қатысты көптеген деректер мен аңыздар бар.

 Қалқай ишан Қалмұхамед Маралұлы (1815-
1870 жж.) қайраткер. Марал ишанның үлкен ба-
ласы. Әкесінен діни тағылым алып, кейін Бұхара 
мен Бағдат қалаларындағы діни медреселерде 
оқып, білімін толықтырған. Қалқай ишан мешіт, 
медресе салып, жастарға мұсылмандық білім бе-
румен қатар, елді егіншілікке үйреткен. Екеуінің 
де мазарлары бір қорымда орналасқан. Бүгінде 
осы кесенелер тәуеп ету орындарына айналған.

 
ҚЫЗЫЛОРДА-АРАЛ ТЕҢІЗІ БАҒЫТЫ

Қызылорда – Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті 
– Өркендеу ауылы – Қамбаш көлі – Бегім ана 
мұнарасы – Ұзынтам мұнарасы – Көкарал пла-
тинасы – Арал-асар қонысы – Кердері кесенесі 
– Барсакелмес қорығы.

 Жанкент қалашығы – ІХ-ХІ ғасырларда өмір 
сүрген. Оғыз мемлекетінің ордасына айналған ірі 
қалалық орталық.

 Бегім ана мұнарасы – шамамен X-XII 
ғасырлардан сақталған сәулет өнері ескерткіші. 
Аңыз бойынша, Бегім ана Жанкент әмірінің әйелі, 
нақақ жаланың құрбаны болған. Қазақстанда осы 
тәріздес ортағасырлық мұнаралар (Ұзын там, 
Сараманқоса) көп кездеспейді, ал Орта Азияда 
мүлде жоқ. Бірақ «мұнаралы кесене» деген атау-
мен белгілі (XIII-XIV ғасырлардан кейін) мұндай 
ескерткіштер Иран, Түркия, Әзірбайжанда кең 
тараған. Бұл жағдай осы елдерге Арал аймағынан 
түркі тайпаларының ығысып баруына байланыс-
ты болуы мүмкін.

Ұзынтам мұнарасы – сәулет өнерінің 
ескерткіші.

 Арал-асар қонысы және Кердері кесенесі – 
Арал ауданы, Қаратерең ауылынан 65 шақырым 
жерде орналасқан. Қоныстың жалпы көлемі 6 
гектар. Кердері кесенесі – Арал теңізінің кепкен 
табанында Барсакелмес аралының солтүстігінде 
30 шақырымда орналасқан. Табылған жәдігерлер 
бойынша ескерткіштерді Алтын Орда дәуірімен 
(XIII-XIV ғасырларда) мерзімдеуге болады. 

Бұл Арал теңізінің осы дәуірде тартылғанын 
көрсетеді.

Киелі орындардың тақырыптық-туристік 
маршруттық картасы туристер үшін қолайлы 
болу керек. Аталған нысандардың басым 
бөлігіне туристер апаруға болады. «Қызылорда 
облысының қасиетті жерлерінің география-
сы» атты облыстық іс-шаралар жүзеге асқан 
жағдайда киелі нысандарға қатысты аңыздар мен 
хикаяттарды жинақтау үшін аудандарға экспеди-
циялар ұйымдастыру қажет. Нәтижесінде Сыр 
өңірінің қасиетті орындарын қамтитын үлкен 
еңбек шығары сөзсіз. 

Әзілхан ТӘЖЕКЕЕВ, 
Қорқыт ата атындағы ҚМУ 

«Археология және этнография» 
ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі, 

тарих ғылымдарының кандидаты.

Сыр өңірі

«Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, оны 
халықтың әрбір азаматы біледі. Бұл – рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі», – де-
ген еді Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында.

ҚАСИЕТТІ ЖЕРЛЕРІНІҢ 
ГЕОГРАФИЯСЫ
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Қызылорда облысының 
ауыл шаруашылығы басқармасы 

облыстық бюджеттің №019  бағдарламасына 
сәйкес агроөнеркәсiптiк кешен саласында 
инновациялық жобаларды iрiктеу жөнiнде 

2018 жылға арналған конкурс өткізеді
Хабарландыру: Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы облыс

тық бюджеттің №019 бағдарламасына сәйкес агроөнеркәсiптiк кешен саласында иннова
циялық жобаларды iрiктеу жөнiнде 2018 жылға арналған конкурс өткізеді.

Конкурстық құжаттар мына мекенжайда қабылданады: Қызылорда облысы, Қызыл
орда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі н/з, № 212 кабинет.

Анықтама телефоны: 8 (7242) 605450.
Конкурс құжаттарын қабылдау және конкурс өткізілетін мерзімі:
 конкурс құжаттарын қабылдау мерзімі 19.04.2018 ж. – 18.05.2018 ж. аралығында. 
Конкурс құжаттарының Қағидасын http://www.ekyzylorda.gov.kz сайтынан немесе 

жоғарыда көрсетілген мекенжайдан алуға болады.

Қызылорда облысы әкімдігінің
 2013 жылғы «11»  қыркүйек  №275 қаулысымен 

бекітілген

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптiк кешен саласында 
инновациялық жобаларды iрiктеуді ұйымдастыру қағидасы

1. Жалпы ережелер

1. Қызылорда облысының агроөнеркәсiптiк кешен саласында инновациялық 
жобаларды iрiктеуді ұйымдастыру қағидасы (бұдан әрi  Қағида) «Агроөнеркәсiптiк 
кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы»  Қазақстан 
Республикасының 2005 жылғы 8 шiлдедегi Заңына (бұдан әрi  Заң) сәйкес әзiрлендi 
және оларды облыстық бюджет қаражаты есебiнен енгiзу мен тарату үшiн Қызылорда 
облысының агроөнеркәсiп кешенi (бұдан әрi – облыс АӨК) саласындағы инновациялық 
жобаларды iрiктеуді ұйымдастырудың тәртiбiн белгiлейдi.

2. Осы Қағидада мынадай негiзгi ұғымдар қолданылады:
1) агроөнеркәсiптiк кешен – ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы өнiмдерiн 

өндiрудi, дайындауды, сақтауды, тасымалдауды, қайта өңдеудi және өткiзудi, сондай
ақ тамақ өнеркәсiбiн, оларды қазiргi заманғы техникамен, технологиялық жабдықпен, 
ақшамен, ақпараттық және басқа да ресурстармен қамтамасыз ететiн iлеспе өндiрiстер 
мен қызмет салаларын, ветеринариялықсанитариялық және фитосанитариялық 
қауiпсiздiктi, ғылыми қамтамасыз ету мен кадрлар даярлауды қамтитын экономика 
салаларының жиынтығы;

2) агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерi  агроөнеркәсiптiк кешенде қызметiн жүзеге 
асыратын жеке және заңды тұлғалар;

3) бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi – Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
белгiленген тәртiпте облыстың АӨК инновациялық тәжiрибенi тарату және енгiзу 
бойынша бюджеттiк бағдарламаға әкiмшiлiк ету жөнiндегi функциялар жүктелген 
жергiлiктi атқарушы орган «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі; 

4) инновация – экономикалық тиiмдiлiктi арттыру мақсатында, экологиялық 
қауiпсiздiктi ескере отырып, жаңа немесе жетiлдiрiлген өндiрiстер, технологиялар, 
тауарлар, жұмыстар мен қызметтер техникалық, өндiрiстiк, әкiмшiлiк, коммерциялық 
сипаттағы ұйымдастырушылық шешiмдер, сондайақ өзге де қоғамдық пайдасы бар 
нәтиже түрiнде iс жүзінде асырылған  жеке және (немесе) заңды тұлғалар қызметiнiң 
нәтижесi;

5) өтінім – инвестициялық жобаларды іріктеп алу жөніндегі конкурсқа қатысуға 
берілетін  белгіленген үлгідегі құжаттар пакеті;

6) өтініш беруші  инвестициялық жобаларды іріктеу жөніндегі конкурсқа қатысуға 
өтінім берген жеке немесе заңды тұлғалар.

2. Инновациялық жобаларды iрiктеу шарттары

3. Инновациялық жобаларды iрiктеу өтiнiш бергендер арасында жүзеге асырылады 
және агроөнеркәсiптiк кешеннiң мынадай салалық бағыттары бойынша жүргiзiледi:

өсiмдiк шаруашылығы және егiншiлiк (оның iшiнде өсiмдiктердi қорғау және 
өсiмдiктер карантинi);

мал шаруашылығы және ветеринария;
ауыл шаруашылығын механикаландыру;
ауылшаруашылық өнiмiн қайта өңдеу.
4. Қызылорда облысының жағдайында қолданылатын АӨК саласында қолданбалы 

сипаттағы ғылыми жетістіктерді (әзірлемелерді) енгізу мен таратуға өзіне төмендегіні 
қамтиды:

1) осы өңірдің табиғиклиматтық, әлеуметтікэкономикалық жағдайына қолданбалы 
АӨК субъектілерінде инновациялық агротехнологияларды енгізу мен таратуға беріледі;

2) ауыл шаруашылығын жүргізудің технологиялық әдістерін енгізу және тарату, 
ауылшаруашылық өнімін өндіру үдерістерін жетілдіру;

3) су ресурстарын тиімді жүргізудің технологиялық әдістерін енгізу және тарату;
4) облыстың АӨК жаңа машиналарды және механизмдерді енгізу және пайдалану, 

инженерлік нысандардың немесе техникалық жүйенің конструкцияларын көбейту 
(конструкторлық жұмыстар);

5) ғылыми және инновациялық технологиялардың тәжірибелік үлгілерін (жаңадан 
жасалған қағидаттық өзгешеліктері бар бірегей моделдерді) енгізу және тарату;

6) Қызылорда облысының табиғиклиматтық, топырақ жағдайына бейімделген ауыл 
шаруашылығы дақылдарының жаңа сорттарын әзірлеу, енгізу және тарату.

5. Жұмысты бағалау келесi iсшараларды орындау бойынша жүзеге асырылады:
1) ғылымизерттеу және тәжiрибелiкконструкторлық жұмыстардың (бұдан әрi – 

ҒЗТКЖ) нәтижелерiн өндiрiске енгiзудi, оның iшiнде зерттеулер үшiн ғылыми шығын 
материалдарын сатып алуды ғылымиәдiстемелiк сүйемелдеу жөнiнде кеңес беру 
қызметтерi;

2) облыстың АӨК субъектiлерiнiң немесе ғылыми, тәжiрибелiк және өзге де аграрлық 
сала ұйымдарының өндiрiстiк базасында «егiстiк күндерi» ғылымипрактикалық семинар
кеңестерін өткiзу;

3) ҒЗКТЖ тәжiрибесiн және алынған нәтижелерiн тарату (тұсау кесер, брошюралар, 
буклеттер әзiрлеу және шығару бейнематериалдарын дайындау).

3. Инновациялық жобаларды iрiктеу тәртiбi

6. Инновациялық жобаларды iрiктеудi бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi 
конкурстық негiзде жүргiзедi.

7. Құрамына ауыл шаруашылығына жетекшiлiк ететiн облыс әкiмiнiң орынбасары, 
облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдарының өкiлдерi, 
жергiлiктi өкілді органдар, ғылым  және қоғамдық бiрлестiктері енгізілген инновациялық 
жобаларды iрiктеу жөнiндегi конкурстық комиссия (бұдан әрi – Комиссия) облыс әкімінің 
өкімімен құрылады.  

Комиссияның жұмыс органы бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi болып табылады.
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi мерзімдік басылымда және облыс әкімдігінің 

интернетресурсында қазақ және орыс тiлдерiнде конкурс өткiзуге дейiн 30 (отыз) 
күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей конкурс өтетiнi туралы хабарландыруды орналастырады.

8. Алдағы конкурс туралы хабарландыруда мынадай мәлiметтер болуы тиiс:
1)   конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қабылдау мерзiмi және орны;
2) конкурсқа қатысуға берiлетiн өтiнiмге қоса ұсынылатын қажеттi құжаттардың 

тiзбесi, оларды рәсiмдеу талаптары;
3) іріктеу жүргізілетін инновациялық жобалардың басым бағыттарының атаулары.
9. Өтiнiш берушi инновациялық жобаны енгізу жөніндегі өтiнiмдi бюджеттiк 

бағдарламаның әкiмшiсiне жарияланған хабарландыруда белгiленген мерзiмде және осы 
Қағиданың 1қосымшасына сәйкес нысанда бередi.

10. Өтiнiш берушi өтiнiмге, оның ажыратылмайтын бөлiгi ретiнде мынадай 
құжаттарды қоса бередi:

1) осы Қағиданың 2қосымшасына сәйкес инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iсшаралар жоспары;

2) осы Қағиданың 3қосымшасына сәйкес инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iсшаралар жоспарына түсiндiрме жазба;

3) осы Қағиданың 4қосымшасына сәйкес өтініш берушімен әзірленген 
инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iсшаралардың шығыс сметасы;

4) аграрлық сипаттағы инновациялық технологияларды енгiзу және тарату үшiн 
қажеттi ғылымитехникалық және материалдықөндiрiстiк базаға құқық белгiлейтiн 
құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі;

5)  конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау уақытының аяқталуының алдындағы бір 
айдан бұрын емес берілген үш айдан астам (төлем мерзімі Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) салық берешегінің және 
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік 
аударымдары бойынша берешегінің жоқ екені туралы не бір теңгеден кем салық 
берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің бар екені туралы тиісті салық 
органының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы;

6) өтінім берушіге қызмет көрсетілетін банктің немесе банк филиалының қолы 
және мөрі бар өтінім берушінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқар
масының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі және ипотекалық 
компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының Үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе 
банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама 
берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы 
туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер өтінім беруші екінші деңгейдегі бірнеше 
банктің немесе филиалдарын, сондайақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы 
анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурсқа қатысуға 
өтінімдерді қабылдау уақытының аяқталуының алдындағы бір айдың ішінде берілуі тиіс;

7) лицензиялардың не электрондық құжаттық қағаз көшірмесі түріндегі лицензияның 
және (немесе) патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, рұқсаттардың, өтініш 
берушінің аграрлық бейіндегі ғылыми, ғылымитехникалық және инновациялық 
салаларда жұмыстар орындауға біліктілік талаптарын растайтын басқа да құжаттардың 
нотариалды куәландырылған көшiрмелерi;

8) заңды тұлғалар үшiн қосымша:
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе 

анықтаманың нотариалды куәландырылған көшірмесін. Егер заңды тұлға қызметін 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген Үлгілік 
жарғының негізінде жүзеге асырған жағдайда, онда мемлекеттік тіркеу туралы өтініштің 
нотариалды куәландырылған көшірмесін.

Ескертпе: *«Қазақстан Респбликасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды 
тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны 
(филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды 
тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады.

9) жеке тұлғалар үшiн қосымша:
жеке куәлiгiнiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi.
11. Өтiнiм және қоса берiлген құжаттардың тiзбесi көрсетіле отырып, барлық 

құжаттар бiр папкаға жинақталады, парақтары нөмiрленіп, тігіліп, мөр басылып, осы 
Қағида мен оның қосымшаларының талаптарына сәйкес ресiмделген болуы тиiс.

12. Өтiнiш берушi берiлген құжаттардың, бастапқы мәлiметтердiң, есептеулердiң, 
негiздемелердiң толықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз етедi.

13. Өтінімдерді қабылдау мерзімі өткен соң бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi 5 
(бес) жұмыс күні ішінде өтініштерді алдын ала іріктеу жұмысын жүргізеді.

Алдын ала іріктеу мына критерий бойынша жүргізіледі: 
1) өтініш беруші материалдарының осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігі;
2) өзектілігі және облыстағы АӨК дамуының басым бағыттарына сәйкестігі.
14. Өтiнiмдерi алдын ала iрiктеуден өткен өтiнiш иелерiне, 3 (үш) жұмыс күнi iшiнде 

алдынала iрiктеу қорытындысы немесе көрсетiлген себепке байланысты өтiнiмнiң керi 
қайтарылуы туралы жазбаша түрде хабарланады.

15. Өтiнiм мына жағдайда керi қайтарылады:

1) өтiнiш берушi ақпараттарды толық  ұсынбаса немесе өтiнiм құжаттары осы 
Қағидалардың талаптарына сай жасалмаса;

2) жоба iске асырылатын орын тиiстi облыстан тыс жерге орналасқан жағдайда;
3) өтiнiш жасалған бюджеттiк бағдарлама шаралары осы өңiрдiң АӨК дамытудың 

басым бағытына қатысы болмаса;
4) өтiнiш беруші бұрын бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде қаржы алып, бiрақ 

бюджеттiк бағдарламаның шараларын iске асыру барысы қанағаттанарлық емес деп 
танылса.

16. Осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін өтінімдер бойынша бюджеттiк 
бағдар ламаның әкiмшiсi кешенді қорытынды шығарады, сосын ол Комиссияның 
қарауына беріледі. Комиссия өтiнiмдердi алдын ала iрiктеуден өткен жобалар бойынша 
өтiнiмдердi кешендi бағалау жүргiзудi қамтамасыз етедi.

Комиссия кешендi бағалауды мына өлшемдері бойынша жүргiзедi:
1) жобаның инновациялық бағытталғандығы, техникалық жүзеге асырылу және 

оның облыстың АӨКге енгізу мен таратуға дайындық деңгейі;
2) инновациялық жоба қаражаттарының игерілуіне егжейтегжейлі құрылған 

көрінісінің болуы және инновациялық жобаның облыс АӨКде әрі қарай келешегі;
3) инновациялық жобаны орындау үшін жабдықтың, инфрақұрылымның және 

ресурстардың болуы;
4) инновациялық жобаның бәсекеге қабілеттілігі;
5) инновациялық жобаның экономикалық мақсатқа лайықтығы.
17. Өтiнiмдi кешендi бағалау жүргiзу барысында комиссия өтiнiш берушiлерден 

түсiнiктеме беретiн ақпарат сұратуға, бағалауды сапалы жүргiзудi қамтамасыз ету 
мақсатында қажет болған кезде тиiстi бiлiктiлiктегi басқа мамандарды тартуға құқылы. 
Өтiнiмдердi кешендi бағалау және iрiктеу 10 (он) жұмыс күнi iшiнде жүргiзiледi.

18. Өтінімдерді қарау қорытындысы бойынша Комиссия инновациялық жобаны 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру немесе оны қаржыландырудан 
бас тарту туралы ұсынымдар шығарады. Комиссия ұсынымдары комиссия отырысының 
хаттамасымен рәсімделеді.

19. Комиссия отырыстары оның құрамының жалпы санының екiден үш бөлiгi 
қатысқанда заңды деп есептеледi. Комиссияның шешiмi ашық дауыс берумен 
қабылданады және егер оған Комиссия мүшелерiнiң жалпы санының көпшiлiгi дауыс 
берсе, қабылданды деп есептеледi. Дауыстар тең түскен жағдайда Комиссия төрағасының 
дауысы шешушi болып табылады.

Егер Комиссия мүшелерiнiң бiрi қабылданған шешiммен келiспесе және хаттамаға 
қол қоймаса, ол өзiнiң келiспеу себептерiн жазбаша түрде баяндайды, ол Комиссия 
отырысының хаттамасына қоса берiледi.

20. Комиссияның ұсынымы негізінде бюджеттік бағдарламаның әкімшісі оның 
отырысының хаттамасына қол қойылған күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде 
бюджеттік бағдарлама шеңберінде инновациялық жобаны жергілікті бюджет қаражаты 
есебінен қаржыландыру немесе оны қаржыландырудан бас тарту туралы шешім 
қабылдайды.

21. Инновациялық жобаны қаржыландыру туралы шешім қабылданған сәттен бастап 
бюджеттік бағдарламаның әкімшісі 7 (жеті) жұмыс күні ішінде конкурс қорытындысы 
бойынша жеңімпаз деп анықталған өтінім берушімен инновациялық жобаны енгізу және 
тарату бойынша шарт жасайды.

22. Инновациялық жобаны қаржыландыруға берілген бюджет қаражаты бекітілген 
шығындар сметасында қарастырылмаған мақсаттарға пайдаланылған жағдайда жергілікті 
бюджетке толық қайтаруға жатады.

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы 
инновациялық жобаларды  iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына 

1қосымша

Нысан

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi өтiнiм 

1. Тiркеу нөмiрi және күнi
 (бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң қызметкерлерi толтырады)

2. Инновациялық жобаның атауы

3. Өңiрдiң агроөнеркәсiптiк кешенiнде инновациялық тәжiрибенi енгiзу 
және тарату саласы (кiшi саласы)

4. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iсшаралардың қысқаша 
сипаттамасы (жобаның негiзгi мақсаттарын және мәнiн, жоба 
нәтижелерiнiң нақты қолданылуын, осыған ұқсас жобаларды iске 
асыруға қатысу тәжiрибесiн көрсету)

5. Жобаның ұзақтығы   (айлармен есептегенде)

6. Жобаның басталу және аяқталу күнi

7. Сұратылған қаражат сомасы (теңге)

8. Өтiнiш берушiнiң Т.А.Ә. немесе  (атауы), мекенжайы, телефоны/
факсы, электрондық поштасының мекенжайы)

9. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iсшараларды iске асыруға 
қатысатын агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiнiң атауы, мекенжайы, 
телефоны/факсы, электрондық поштасының мекенжайы

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы 
инновациялық жобаларды  iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына 

2қосымша
          
 

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iс-шаралар жоспары

Қызмет 
түрлерi

Күтiлетiн нәтижелер 
1 тоқсан 2  тоқсан 3  тоқсан 4  тоқсан

1
2

3
 

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы 
инновациялық жобаларды  iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына 

3қосымша

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iс-шаралар жоспарына түсiндiрме жазба

1. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iсшаралардың атаулары.
2. Iсшараларды iске асыру орны: елдi мекен.
3. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iсшаралардың мақсаты және мiндеттерi.
4. Өтiнiш берушiнің қысқаша сипаттамасы:
өтiнiш берушiнiң толық атауы;
өтiнiш берушiнің негізгі қызметiнiң сипаттамасы;
басты мамандар, олардың орындайтын қызметтерінің түрлерi (түйiндемесi және 

бiлiктiлiгiн растайтын құжаттары қоса берiле отырып).
5. Өндiрiстiң осы буынындағы проблемаларды, осы проблемаға бағытталған iс

шараларды көрсете отырып, инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iсшараларды 
негiздеу. Iсшараларды iске асырудың маңыздылығы мен қажеттiлiгiн, олардың өңiр 
агроөнеркәсiп кешенiнiң технологиялық даму деңгейiне және еңбек өнiмдiлiгiне ықпалын 
сипаттау.

6. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iсшараларды iске асыру аясында 
көрсетiлетiн негiзгi тауарлар, жұмыс, қызметтер тiзбесi, олардың сипаттамасы, өндiрiсте 
қолдану үшiн, жобаны орындау барысында сынақтан өткiзiп, көрсету үшiн ұсынылатын 
нақты шешiмдер және технологиялар, нақты шаруашылық, аудан және облыс экономикасы 
үшiн практикалық мәнiн бағалау. Мазмұнын, ұзақтығын, күтiлетiн нәтижелерiн, 
ресурстардың қажеттiлiгiн, оның iшiнде инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс
шаралар жоспарын iске асыруға қатысушы агроөнеркәсiп кешенi субъектiсiнiң базасында 
ғылыми әзiрленiмдердi (технологияларды) енгiзу және тарату бойынша ғылымизерттеу 
әдiснамасын көрсету қажет.

7. Нәтижелiлiк: инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iсшараларды iске асыру 
нәтижелерiнiң сан мен сапа көрсеткiштерi. Көрсеткiштерде агроөнеркәсiптiк кешен 
субъектiлерi мен облыс экономикасының еңбек өнiмдiлiгiн және өндiрiс тиiмдiлiгiн 
жақсартуға ықпалын бағалай отырып, жоспарланған нәтижелер туралы ақпарат қамтылуы 
тиiс.

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iсшаралар жоспарын iске асырудың 
экономикалық тиімділігін бұрын қолданылған технологиялармен салыстырып көрсету, 
облыстың аграрлық өнеркәсiп кешенiн дамыту, аграрлық нарықтағы ахуал тұрғысынан 
iсшараның мақсаттылығын негiздеу қажет.

8. Экологиялық бағалауда ұсынылып отырған технологиялардың қоршаған ортаға 
және облыстың табиғат ресурстарына ықпалын бағалау болуы тиiс (оң ықпал, ықпалсыз 
немесе керi ықпал). Керi ықпал болған жағдайда, мұндай ықпалдың зардабын азайту үшiн 
қандай әрекеттер қолданылатынын көрсету қажет.

9. Тәуекелдер: инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi ісшараларды табыспен 
аяқтау үшiн негiзгi тәуекелдер және сол тәуекелдерден өту бойынша шаралар.

10. Жобаның тiршiлiкке қабiлеттiлiгi: инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс
шараларға қатысушы агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiнің өндiрiсiн қаржыландыру 
аяқталғаннан кейiнгi тұрақтылығын қамтамасыз ету үшiн қабылданатын шараларды 
сипаттау қажет.

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы 
инновациялық жобаларды  iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына 

4қосымша

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың  шығыс сметасы

мың теңге

№ Шығыстардың 
баптары*

Өлшем 
бiрлігі Бағасы Құны

оның iшiнде айлар бойынша

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Еңбекақы

1.1.

1.2.

2. Iссапар 
шығыстары

2.1.

2.2.

3. Тiкелей 
шығыстар

3.1.

3.2.

4. Үстеме 
шығыстар

          Жиыны:

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының әкім
шілігі мен кәсіподақ комитеті осы акционерлік қоғамның Құмкөл 
кенішіндегі Материалдық ресурстар басқармасының ақпаратты өңдеу 
жөніндегі маманы 

Шакратдин  Сүлейменовтің
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облысы соттарының, облыстық Соттар әкімшісінің 

ұжымдары және ҚР Судьялар Одағының облыстық филиалы Қызылорда 
облыстық сотының судьясы Наримов Артур Зұлхарнайұлына зайыбы

Муслимова Айнұр Талғатқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Жүркеев Жарқынбек Бәкуұлының атына Қызылорда облысы, Сыр

дария ауданы, Н.Ілиясов атындағы ауылы, Ғани Мұратбаев көшесі 41/1 
үйге берілген уақытша (ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге) өтеулі жер пай
далану (жалға алу) құқығын беретін актісінің (кадастрлық №10153016
488, №0097737 13.04.2007 ж.) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жа
рамсыз деп есептелсін.

* * *
Ерхашев Мураттың атына Қызылорда облысы, Жаңақорған ауда

ны, М.Нәлібаев ауылындағы №196 орта мектебін 1992 жылы бітіргені 
жөнінде берілген А №195979 аттестаты жоғалуына байланысты жарам
сыз деп есептелсін.

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, 
Қожам  берді ауылына орнатылатын Қожамберді 
батыр ес керт кішінің эскиздік жобасына ашық кон-
курс жарияланады.

Конкурсты Қызылорда облыстық тарихи және 
мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі КММ ұйым
дастырады.

Конкурстың мақсаты – ескерткіштің бейнесін аша
тын, аса мәнерлі мүсіндік көркемдік шешімді анықтау. 
Ұсынылған жобалар жоғары идеялық және сәулеттік
көркемдік деңгейде орындалуы тиіс.

1. Конкурстың бағдарламасы 
Конкурстық құжаттардың құрамы және оларды 

рәсімдеуге қойылатын талаптар 

1. Ескерткіштің жобасын іріктеу талаптары: 
 көркемдік деңгейі жоғары, эстетикалық мәнерлі

ліктің болуы; 
 идеялық мазмұны, көркемдік тұтастығы мен 

бітімі ерекше болуы; 
 ескерткіштің алыстан көз тартуы; 
 орналасатын жердегі көріністің (панорама) басым 

композициясына айналуы керек. 
2. Конкурстық материалдар құрамында ұсыны

латын құжаттар: 
1) Орналасу сызбасы   М1:500
2) Бас жоспар    М1:500
3) Нұсқа (макет)   М1:10
4) Ескерткіштің қасбеттері  М1:10
5) Ескерткіштің эскиздері – Н0,500,60 см. 
6) Ескерткіштің көркемдік шешімі мен кеңістікті 

ұйымдастыру қағидалары және негізгі идеясы мазмұн
далған №14 өлшемді «TimesNewRoman» шрифтімен 
бірінші жоларалығымен басылған 2 беттен аспайтын 
мәтіннен тұратын, 2 дана қысқаша түсініктеме жазба. 

3. Ескерткіштің орналасу сызбасы қалалық және 
аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімдерімен 
келісілуі тиіс.

4. Барлық графикалық жұмыстар 60х90 см план
шетте беріледі. 

Графикалық орындау әдістер – макеттің түсі, тех
никасы, материалы және ескерткіш – автордың өз 
қалауы бойынша орындалады. 

Көрнекті түрде назарға ұсыну үшін барлық мате
риалдар электрондық нұсқада қосымша ұсынылады. 

2. Конкурстың шарттары

1. Конкурсқа қатысуға мүсіншілер және авторлық 
ұжымдар шақырылады. 

2. Ескерткіштің материалы – қола. Натуралдық 
мөлшері – 2,5.

Ескерткіш орнатылатын жері: Қызылорда облысы, 
Жаңақорған ауданы.

3. Конкурсқа ұсынылатын материалдар  «Облыста 
жаңа ескерткіштерді орнатуды реттеу және тарихи
мәдени мұра объектілерін тарих және мәде ниет 
ескерт кіштері деп тану, сондайақ оларды мәрте бесі
нен айыру туралы қорытынды әзірлейтін облыстық 
комиссияда» қаралып, аталған комиссияның оң қоры
тындысымен Монументті өнердің жаңа құры лыстарын 
орнату жөніндегі Мемлекеттік комиссия ның қарауына 
ұсынылатын болады. 

4. Авторлар конкурс материалдарын Қызылорда 
облыстық тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау 
жөніндегі КММне баспасөз бетіне жарияланған 
күннен 30 күнтізбелік күн ішінде ұсынулары қажет. 

5.  Конкурс жобалары алты таңбалы сандармен 
белгі ленген шифрмен ұсынылады. Шифр  конкурсқа 
ұсы нылған жоба материалдарының, сондайақ кон
верттің оң жақ жоғарғы бұрышына жазылады (биіктігі 
1 см). Жобаға қосымша желімделген конвертте автор
лардың атыжөні, тегі көрсетілген ақпараттық парақ 
тіркеледі. 

Конкурс шарттары сақталмаған жобалар байқауға 
жіберілмейді және комиссияда қаралмайды. 

6. Бағдарлама және конкурс шарттары бойынша 
ақпарат алу үшін төмендегі мекенжайға хабарласуға 
болады:

120001; Қызылорда қаласы, И.Тоқтыбаев 
тұйығы, 2, құрылым №1 (бұрынғы әскери комис-
сариаттың шақыру пункті ғимараты) Қызылорда 
облыстық тарихи және мәдени ескерткіштерді 
қорғау жөніндегі КММ. Байланыс тел.: 8 (7242) 27-
86-84; 26-41-93;

 e-mail:ohranakzl@mail.ru 

КОНКУРCҚА ҚАТЫСЫҢЫЗ! Көпсалалы «Ұлағат Қызылорда» колледжі
«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017

2021 жылдарға арналған бағдарламасы» аясында жұмысшы мамандарын даярлау 
бағыты бойынша 9сынып негізінде төмендегі мамандықтарға тегін (грант) оқуға 
қабылдайды.

р/с Мамандық Біліктілігі Оқу мерзімі Оқушы саны
1 0513000

«Маркетинг»
0513032 

«Бақылаушыкассир»
2 жыл 10 ай 25

2 0518000
«Есеп және аудит»

0518012 
«Бухгалтер»

2 жыл 10 ай 25

Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 64. 
Байланыс тел.: 23-79-40, 23-11-61, 87754457814, 87474198458.

(6-3)

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республикасының 2015 жылдың 18 желтоқ

санын дағы №410V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
туралы» (өзгерістерімен және толықтыруларымен 03.07.2017 
ж.) Заңнамасына сәйкес КМҚК «Қызылорда облыстық жұқ
палы аурулар ауруханасында» +7 (7242) 244841 сенім теле
фоны жұмыс істейтінін хабарлайды. 

ХАБАРЛАМА
«Көлжан» ЖШС 2007 жылғы 9 қаң

тардағы №212ІІІ Қазақстан Респуб лика
сының Экология Кодексінің 57бабының 
талаптарына сәйкес «Солтүстік Батыс 
Қы зылқия кенішіндегі мұнай жинау 
жүйесі. №№113, 114, 239 ұңғымалардан 
 ара лық құбырлар тарту» жобасы жөніндегі 

құжаттаманың   мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға жолданғандығы жайлы хабар
лайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғам
дық бірлестіктерге мемлекеттік сарап
тамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой
пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 
(7242) 29-92-11.

Инфляция
Қазақстан Республикасының ҰЭМ статис

тика Комитетінің ресми деректеріне сәйкес 
Қызылорда облысы бойынша ағымдағы жылдың 
ақпан айын өткен жылдың желтоқсан айымен 
салыстырғанда Қызылорда облысындағы тұтыну 
бағаларының индексі 101,6%ды құрады. Азық
түлік тауарлары 1,4%ға, азықтүлік емес тауар
лары  1,0%ға қымбаттады. Ақылы қызметтер 
тарифы  2,5%ға арзандады.

Банк секторы 
2018 жылдың 1 наурызына Қызылорда облы

сы аумағында екінші деңгейлі банктердің 13 фи
лиалы, 1 Қазпошта АҚ филиалы қызмет атқаруда. 
Айырбас пункттердің жалпы саны 63, оның 43і 
екінші деңгейдегі банк филиалдарының айырбас 
пункттері, 11  Қазпошта АҚ айырбас пункттері 
және 9 уәкілетті ұйымдардың айырбас пункттері.

Банктегі депозиттер
2018 жылдың 1 наурыз деңгейіне облыстағы 

депозиттер көлемі 116,8 млрд. теңгені құрап, 
2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
18,6%ға артты. Оның ішінде ұлттық валютадағы 
депозиттер көлемі 23,4%ға артып, 72,5 млрд. 
теңгені құраса, ал шетел валютасы 11,5%ға ар
тып, 44,2 млрд. теңгені құрады. 

Заңды тұлғалардың депозиттері 16,9%ға ар
тып, 28,1 млрд. теңгені құрады. 

Тұрғындардың депозиттері 19,2%ға артып, 
88,6 млрд. теңгені құрады. Бұл негізінен теңге 
бөлігінің 62,5 млрд. теңгені құрап, 28,2%ға ар
туынан болды. (депозиттердің жалпы сомасынан 
тұрғындардың депозиттерінің үлесі 70,6%). 

Жеке тұлғалардың салымдарының құрылы
мында шетел валютасындағы депозиттердің 
үлесі 34,4%дан 29,4%ға төмендеді.

2018 жылдың ақпан айында ұлттық валюта
дағы депозиттердің сыйақы мөлшері 9,3%, 
 шетел валютасындағы депозиттер бойынша 1,9% 
құрады.

Банктердің экономикаға несиесі
2018 жылдың ақпан айында банктердің эконо

миканы несиелеу көлемі 21,3%ға өсіп, 11,3 млрд. 
теңгені құрады. Оның ішінде заңды тұлғалардың 
несиелері 8,3%ға өсіп 2,4 млрд.теңгені құраса, 
жеке тұлғалар бойынша 25,3%ға өсіп 8,9 млрд.
теңгені құрады. Шағын кәсіпкерлікпен айна

лысатын тұлғаларға берілген несиелер көлемі 
65,8%ға артып, 1,8 млрд. теңгені құрады (жалпы 
экономикаға несиенің 16%ы).

Тұтыну мақсатына берілген несиелердің өсуі 
жалғасуда. Халыққа тұтыну мақсатына берілген 
несиелер 2018 жылдың ақпан айында 2017 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда  21,4%
ға 8,0 млрд. теңгеге дейін өскен. 

2018 жылдың 1 наурыз деңгейіне берілген не
сиелер бойынша нақты қарыз 166,6 млрд. теңгені 
(2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
14,8%ға өскен) құрады. Оның құрылымында 
ұзақ мерзімді несиелер 14,6%ға 155,7 млрд.
теңгеге дейін, ал қысқамерзімді несиелер 17,5%
ға 10,9 млрд.теңгеге дейін өсті.

2018 жылдың 1 наурыз деңгейіне несиелер 
бойынша мерзімі өткен берешектер 9,8 млрд. 
теңгені құрады, бұл жалпы қарыздың тек 5,9%ы.

2018 жылдың ақпанында берілген несие
лер бойынша орташа сыйақы мөлшері 18,5%
ды (2017 жылдың ақпанында  17,5%), шағын 
кәсіпкерлік субъектілеріне берілген несие бойын
ша 14,6%ды (15,8%) құрады. Тұтыну мақсатына 
берілген несиелер бойынша орташа сыйақы 
мөлшері 20,7% құрады (2017ж. Ақпанда  18,6%).

Валюта нарығы
2018 жылдың қаңтарақпанында USD сату/

сатып алудың орташа бағамы 326,60/323,41 
теңгені құрады (2017 жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда (324,38/320,76 теңге). 

2018 жылдың ақпан айының соңына АҚШ 
долларына қатысты теңгенің биржалық бағамы 
бір АҚШ долларына 318,68 теңгені құрап, 
өткен жылдың осы кезеңімен (28.02.2017ж.) 
салыстырғанда 2,0%ға бекіді.

2018 жылдың қаңтарақпан айында АҚШ 
долларын сату/сатып алу көлемі сәйкесінше 
14302,5/8039,7 мың USD құрады. 2017 жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда USD сату көлемі 
0,1%ға өсіп отыр, ал сатып алу көлемі 30,9%ға 
төмендеген. 

2018 жылы 2 ай қортындысы бойынша 
АҚШ долларын орташа сату/сатып алу бағамы 
326,60/323,41 теңгені құрады. (2017 жылдың 
сәйкес кезеңінде – 324,38/320,76 теңге). 2018 
жыл дың сәйкес кезеңімен (28.02.2017ж.) салыс
тырғанда АҚШ долларына қатысты теңгенің 

биржалық бағамы 2,0%ға төмендеді және 318,68 
теңгені құрады

Европалық валютаны сату/сатып алудың 
жалпы көлемі кезең ішінде 618,3 және 294,5 мың 
евроны құрады орташа сату/сатып алу бағамы 
399,59/396,40 теңге. (2017 жылдың сәйкес 
кезеңін де 351,21/344,00 теңге). 2017 жылдың 
сәй кес кезеңімен (28.02.2017ж.) салыстырғанда 
евроға қатысты теңгенің биржалық бағамы 
18,9%ға төмендеді және 393,06 теңгені құрады. 

2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстыр
ғанда, евроны сату көлемі 54,0%ға төмендеді, 
ал сатып алу 17,7% ға өсті. EUR неттосаты
лымының көлемі 70,4%ға төмендеп, 323,8 мың 
EUR құрады.

Есепті кезеңде ресей рублін сату/сатыа алу 
көлемі сәйкесінше 18,9%ға 95538,8 мың RUR 
және 45,6%ға 154902,7 мың RUR дейін өсіп 
отыр. RUR неттосатып алу көлемі 2,3 есеге өсіп, 
59363,9 мың RUR құрады. 2017 жылдың сәйкес 
кезеңімен (28.02.2017ж.) салыстырғанда ресей 
рубліне қатысты теңгенің биржалық бағамы 
5,5%ға төмендеді және 5,71 теңгені құрады. 

Қытай юанын сату көлемі 2,6%ға 66,4 мың 
CNY өсіп, ал сатып алу көлемі 46,5%ға 68,1 мың 
CNY дейін өсті. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен 
(28.02.2017ж.) салыстырғанда қытай юанына 
қатысты теңгенің биржалық бағамы 11,1%
ға төмендеп, бір қытай юанына 50,53 теңгені 
құрады.

Төлем карточкалары 
2018 жылдың 1 ақпан деңгейінде 2017 жыл

мен салыстырғанда Қызылорда облысында төлем 
карточкаларын ұстаушылар саны 12%ға артып, 
477,2 мың адамды құрап отыр, ал айналымға 
шығарылған төлем карточкалары 12,8%ға өсіп, 
саны 531,5 мың бірлікті құрады.

Төлем карточкаларын пайдалану арқылы 
қолмақол ақшасыз төлем бойынша транзакция
лар саны 81,6%ға өсіп, 143,1 мың транзакцияға 
жетті.

Толық мәліметтерді төмендегі телефондар 
бойынша алуға болады:

+7(724) 255 15 22
+7(724) 255 15 23
email: kuz_80@nationalbank.kz

2018 жылдың ақпан айындағы қаржы
нарығының жағдайы туралы

Жуырда №1 қалалық емхана аумағына қарасты 
«Жайна» сауда үйінде «Сау болу – сәнді!» ұранымен сала 
мамандарының қатысуымен кең ауқымды акция өткізілді.

Акция барысында дәрігерлер кеңес беріп, түсіндірме жұмыстары 
жүргізілді. Сондайақ, қандағы қант деңгейі мен холестеринді анықтап, 
артериялық қан қысымы, бой, салмақ өлшеніп, кетле индексі  мен бел 
көлемі анықталды. Денсаулықты сақтау мен нығайту тәсілдері туралы 
ақпараттықтанымдық материалдар таратылды.

Индира АХМЕДОВА, 
№1 қалалық емхана. 

«САУ БОЛУ – СӘНДІ!»

Айналадағы көптеген жұқпалы аурулардың қоздырғыштарына адам қарсы тұра алады. Ауру қоздырғышы 
бүтін немесе  жарақатталмаған тері, жоғарғы тыныс алу мүшелерінің кілегей  қабаттары арқылы денеге 
ене  алмайды. Асқазанға түскен жағдайда, сөл әсерінен қоздырғыштар өледі. Егер денеде жарақат, ас қорыту 
жүйесінде ақау болса,  ауру қоздырғышы ағзаға түскен жағдайда иммунитет ауруға қарсы тұрады. Кейбір 
жұқпалы аурулардан кейін  ағзада тұрақты, өмір бойы сақталатын иммунитет күші қалыптасса, кей жағдайда 
иммунитет әлсіз және ұзақ уақыт  сақталмайтындығынан адам ауруға қайтақайта шалдығады. Ауырғаннан 
кейін қалыптасатын иммунитет күшімен шектелуге болады деген ой қалыптасуы мүмкін. Алайда, ауру асқынса 
өлімге апаруы ықтимал екенін естен шығармауымыз қажет. Мысалы, қызылшада құлақ, өкпе, кеңірдек, бронхы, 
ми қабаттары қабынса қызамық ауруы жүкті әйелдер үшін  қауіпті. Себебі, вирус қан арқылы нәрестеге жұғып, 
нәтижесінде әйелдер  түсік тастап, өлі бала туып жатады. Мұндайда бала соқыр, саңырау, жүрек ауру және ақыл
есінің кеміс болып туылуы мүмкін. 

Эпидпаротит немесе шошқамойын ауруы – құлақ асты, сілекей бездерінің ісінуінің салдарынан науқастың 
бет пішінің өзгеруіне, бедеулікке, менингитке және саңырау дерттеріне шалдықтырса, сал ауруы  адамды мүгедек 
етуі ғажап емес.

Ауа арқылы таралатын, балалар жиі шалдығатын  көкжөтел  алғашқыда қарапайым салқын тиюден басталады. 
Жөтел жиі қайталанатын, ұстама түрінде біртебірте күшейіп, ауа жетіспеушілігіне, өкпенің (пневмония), бас 
миының қабынуына әкеліп соғуы мүмкін екенін естен шығармаған жөн. 

Сіреспе ауруы адамнан адамға жұқпайды, әртүрлі дәрежелі үсік, күйік шалғанда, антисанитарлық жағдайда 
туу, аборт жасау кезінде, жануарлар тістегенде, яғни, тері қабаты жарақаттанғанда ауру қоздырғышы ағзаға 
енеді. Сіреспеде жарақаттың көлемі аса маңызды рөлді атқармайды, ластанған затпен кішкене жарақаттанудың 
өзі  қауіпті.  

Құрөзек – кең таралған, ауыр ағымдағы ауа арқылы жөтелгенде, түшкіргенде жұғатын жұқпалы ауру. Ол 
басында баспа ауруы (ангина)  секілді әлсіздік, дене қызуының көтерілуі, жұтынғанда ауырсыну белгілерімен 
сипатталады. Өзге ауруларға қарағанда ең көп асқынуларымен (жүрек, тыныс алу мүшелерінің және көк еттің 
бұлшық еттері параличі,  таңдай, бет, мойын, дене және аяққол бұлшық еттерінің параличі) қауіпті. 

Әлемде осы жұқпалы аурулардың кесірінен мыңдаған адам көз жұмған. 1881 жылы Луи Пастер ең алғашқы 
рет сібір жарасы мен 1885 жылы құтыруға қарсы вакцинаны адамдарға енгізіп, нәтижесіне көз жеткізді. Мыңдаған 
адам өмірін алып кеткен натуралды оспаны  1978 жылы жеңген, 2002 жылы еліміз сал ауруынан «бос статусын» 
алған, құрөзек ауруының көптеп тіркелуі 1993 жылы орын алды. Ал, 2020 жылға қарай қызылша мен қызамық 
ауруларын жою жоспарлануда.   

Әр азамат өз елінің Ұлттық алдын ала егу кестесіне сәйкес егілуде. Қазақстан бойынша жұқпалы аурудың 21 
түріне қарсы (құтырма,  іш сүзегі, көктемгіжазғы кене энцефалиті, «В» вирусты гепатиті, «b» типті гемофильдік 
инфекция,  көкжөтел, құрөзек, қызылша, қызамық, полиомиелит, сіреспе, туберкулез, оба, эпидемиялық паротит, 
дизентерия,      сальмонеллез,  пневмококк инфекциясы) екпелер республикалық бюджеттен қаржыландырылады, 
яғни, тегін  жүргізіледі. Алдын ала екпелерді арнайы оқытылған медицина маманына ғана – тек жұқпалы 
ауруларға қарсы жүргізілуге рұқсат берілген  егу бөлмелерінде жүргізеді.  Кейінгі уақытта дін жолына түскен 
азаматтар арасында пайдаланып жатқан вакциналар «харам» деп түсініп, алдын ала егулерден бас тарту 

жағдайлары кездесуде. Маман ретінде айтатынымыз, пайдаланылып отырған вакцина – белгілі бір жұқпалы 
аурулардың өлі немесе әлсіретілген қоздырғыш микроорганизмдерінен жасалынған препарат екенін айтқымыз 
келеді. Олардың шығарылу тәртібіне қатаң талап қойылып, зиянсыздығына, қауіпсіздігіне және тиімділігіне  
зертханалық, клиникалық тексерулер жүргізіледі. Сонымен қатар, пайдалануға енгізетін  елдерде арнайы 
мамандардың тексеруінен өтеді. Тексеріліп, «оң» нәтиже алғаннан кейін қолдануға рұқсат беріледі. 

ҚР Ұлттық алдын ала егу кестесі

Аурулар түрі 0-4 
күн 2 ай 3 ай 4 ай 12 (15) 

ай 18 ай 6 жас
16, 26, 
36, 46, 
56 жас  

Туберкулез (БЦЖ) +      +  
Полиомиелит (ОПВ, ИПВ)  + + + +  +   
Вирусный гепатит «В» + +  +     
Көкжөтел, құрөзек, сіреспе (АКДС,АбКДС)  + + +  +   
Гемофильді инфекция  b типті (Хиб)  + + +  +   
Құрөзек, сіреспе  (АбКДС)       +  
Пневмококк инфекциясы   +   +  +    
Құрөзек, сіріспе  (АДСМ)        +
Қызылша, қызамық, шошқа мойын (ККП)     +  +  

Есте сақтаңыз! Егуден бас тартсаңыз, Сіз ауыр асқынулары бар, тіпті, өлімге апаруы мүмкін  жұқпалы  
ауруды таңдағаныңыз. 

Сіздің балаңыздың денсаулығы Сіздің қолыңызда.
Балаңыздың жұқпалы ауруларға қарсы уақытылы егілуіне және еліміздің сау азаматы болып өсуіне атса

лысыныз! 
Осы жылдың 2329 сәуір аралығында  «Біздің ортақ қорғанымыз, вакциналар жұмыс жасайды!» ұранымен 

өткізілетін  иммундау апталығына белсенді қатысуға шақырамыз. Кез келген азамат жақын орналасқан емханаға 
барып, ҚР Ұлттық алдын ала егу кестесіне  сәйкес тиісті екпелерін ала алады. Екпелердің барлығы тегін 
жүргізіледі. 

 Алия ИДРИСОВА, 
ҚР ДСМ ҚДСК Қызылорда облысы департаментінің инфекциялық және 

паразитарлық ауруларға эпидқадағалау бөлімінің басшысы.

АЛДЫН АЛА ЕКПЕЛЕР ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАРҒА 
ҚАРСЫ ТҰРУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ



ЖӘДІГЕР
 – Мен саған ең құнды дүниелерді 

біртіндеп көрсетейін. Анау тұрған 
шоқкөмбішті әкелші.

Үлкендердің тапсырмасын қайта
лап сұрай берген ыңғайсыз. Бірақ 
анау жаққа бара жатқаныммен, 
шоқкөмбішті таппауым мүмкін еді. 
Абырой болғанда сыртында аты 
жазылыпты.

 – Атабабаларымыз шаңырақтың 
ошағын өшірмеген. Киіз үйдің 
ортасына қазақ от жаққан. Сол отты 
сөндірмей таңға дейін сақтайтын 
құрал – шоқкөмбіш. Ертеде ел бір
бірінен от сұрайтын болған, − деді 
Күләш апай.

Байқасақ, қазір шоқкөмбішті 
ұмыт тық. Онымен бірге оттың 

қасиеті де естен шыға бастады. Отқа 
май құйып, ошағың сөнбесін дейтін 
елдің ұрпағы жалынды қызық көре 
бастады. Қандай қуаныштың алдында 
да жастар торттың бетіне от жағып, 
үрлеп сөндіреді. Мүмкін, содан ба 
екен, ошағы жанбай жатып сөнетін 
шаңырақ көбейді. Бұл жақсы істің 
басындағы жаман ырым. Биікте – 
күн, біле білсек, жер қойнауы да – от. 
«Бүкіл Тәңіртаудың өзі – от перзенті. 
Жердің ішекқарны ақтарылып, от 
болып бұрқылдағанда таулар туған», 
− демейтін бе еді Шерхан Мұртаза. 

Бұл көнеден жеткен шоқкөмбішті 
көргендегі ой. Замандастарымыз 
көріп, оның қасиетін ұғынса, осы 
ой оларға да келер еді. Жалпы көне 
заттарды жинап әуреленудің не 
керегі бар?! Байқасақ, шоқкөмбіштің 
өзі қазақы дәстүр мен қасиетті 
ұғындыруға қауқарлы. Ал ардагер
ұстаз Күләш Алматшаеваның 
қырық жылдық коллекциясы – елу 
чемодандық. Әрқайсысының сырын 
тарқатсаң, тарихқа кенелесің.

Ол байқауға “Мейірім үміт” 
қо ры ның атынан қатысқан. Кол
лекция қалай жиналды? 1972 
жылы К.Қаракөзов атындағы №235 
мектептің ашылу салтанатында 
Күләш апайға ең жас ұстаз ретінде 
символикалық кілт тапсырылады. 
Бұл естелікпен бірге алғашқы 
қоңырау, мектептің төлқұжаты да 
жыл өткен сайын экспонат қатарын 
толықтырады.  Күләш апайдың 
талабына қолдау танытқан мектептің 
директоры – Рахат Құлтанов еді. 
Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұға
лімінің жинаған жәдігері үш қапты 
толтырыпты. Сол қазынамен 
Мұқағали Мақатаевтың көрмесінде 
19 қаладан жиылған коллекционерлер 
арасында бас жүлдені иеленеді. 
Бір қызығы, Күләш апай қай жерге 
бармасын, сол үйдің көз тартар 
дүниесін емес, көне заттарын 
қарай жүреді. Қаласа қолқа салады. 
Кішкентай дүниені де көзі қалт 
жібермейді. Айталық, мал қырқатын 
қырықтықтың қыдырып барған үйдің 
қорасында тұрғанын байқайды. Сұрап 
көрсе, сол үйдің атасы дүниеден 

қайтқан 20 жылда қырықтыққа қол 
тимеген екен. «Сіздерде тұрса, құны 
болмас. Маған беріңіздер, балалар 
көреді» деп қалап алады. Бүгінде 
жәдігерлер мектептің «Атамекен» 
мұра жайында жинақталған. Елу 
чемо  дандық дүние дегенімізбен, 
мұн да чемоданға сыймайтын екі 
ғасырға жуық тарихы бар келі, ұлттық 
киімдер, сандық, кебеже, зергерлік 
бұйымдар жасайтын көрік, тулақ, 
бөстек, шалғы, орақ, үтік, қақпан 
түрлері, білте шамдар, көне ыдыс
аяқтар сақталған. 

Әсіресе, соғысты көрген дүние
лердің жөні бөлек. 1941 жылы 
Алматыда жасалған қара чемодан, 
шинел мен бешпент, жауынгердің 
ыдыстары оқ пен оттан аман келген. 
Тіпті, немістің пышағы мен ас ішкен 
қасығы да осында. 

Күләш апайдың құнттылығы 
сондай, шағын деректер қорын 
жасақтаған. «Бір хаттың ізімен», 
«Москва үшін шайқас», «Ұлы Отан 
соғысының біткеніне 70 жыл», 
«Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 
Кеңес Одағының батырлары», 
«Сырдан шыққан тұңғыш партизан 
қыз», «Жерсу атаулары», «Ленин 
жолы. Ленин туы. Сыр бойы», 
«Қамыс қала. Ақмешіт. Перовск», 
«Жаңа Қызылорда», «Туған қалам – 
Қызылорда», «Білім ордалары», т.б 
атаулармен папкалар жинақтаған. 
«Қазақ    қашанда қазақ» деген 
папканың іші тола «Егемен 
Қазақстанның» екі дәуірдегі Алаш 
жұртын салыстыра бейнелеген 
суреттері. Жинақтардың арасында 
қазақ тарихында сегіз Жәнібектің 

болғанын дәлелдейтін деректер, 
Түркістанда жерленген игі 
жақсылардың есімдері тізімделген. 
Деректердің сап түзеп, таптұйнақтай 
тұруына көмектескен құрал – қайшы. 
Басылымды тұтастай жинаса, 
керегіңді ұзақ іздейсің. Ал, мұнда 
дапдайын мақала, ойыңа дөп түсетін 
материал бар.

– Музейдің есігінде де сыр бар. 
Елбасының 1998 жылғы Сыр еліне 
сапарында №12 І.Қабылов атындағы 
мектепке келетіні белгілі болды. 
Сонда К.Қаракөзов атындағы №235 
мектептің мұғалімдері Маралбек 
Исаев пен Асқар Жұматаев ағаштан 
ойып, киіз үйдің сықырлауығын 
жасады. Есіктің нақышын көрген 
Елбасы еңбекке риза болып, бата 
берді, − дейді Күләш апай. Расымен, 
он сан ою жиналып, есікке тұра 
қалған ба дерсің?! Күлдіреуіштің өзі 
де бедерлі.

– Күлдіреуішті қазақ текке жаса
маған. Үй ішіндегі түтін түндіктен 
түзу шығу үшін күлдіреуіштен жел 
соққан, − дейді Асқар ата. Байқасақ, 
музейдегі мүсін, көркемсуреттің 
көпшілігі осы кісінің туындысы екен. 

Мұражай соғыстың, шайқастың 
шерлі шындығын сезіндірді. Мұнда 
2015 жылы Екінші Дүниежүзілік 
соғыстың қарсаңында Санкт
Петербург маңындағы Мишкино 
селосында сүйегі табылған, Айдарлы 
ауылының тұрғыны Нұреден 
Тоқпанбетовтың заттары да бар. 
Жетпіс жыл жер астында жатқан 
жауынгердің бойтұмары (жауынгер 
медальоны), теңгелер мен қаламұш 
сол қанқасаптың куәсі. 

– Ағасын Ресейге іздеп ба рып, 
елге әкелген немере інісі, ұшқыш 
– Ырзахмет Жұмахметов. Осыны 
жазшы, қазір бауырын жат санай
тындар көбейді ғой, − дейді Күләш 
апай. 

Коллекция жинау – белгілі бір 
дүниеге қызығушылықтан туған 
әуес тік. Бірақ ол ұлтқа он есе ұпай 
әкелетін жәдігер болса – құнды мұра. 
Айталық, жеті атаңды мақтану үшін 
айтып жүрмейсің ғой, тегіңе нұқсан 
келтірмеу үшін намысқа басасың, 
солардан үлгі аласың, рухтанасың. 
Жәдігер ше? Ол да қазақы қалып, 
қасиетіңді еске түсіреді. Экспонатқа 
ықтиятты қараудың себебі – осы. 
Алдағы уақытта Күләш апай 
мұражай мұрасын чемоданға салып, 
ауылдарды араламақшы. Қырық 
жылдық коллекция құнды тарихты 
арқалап елге жол тартады.

А.НҰРТАЙҚЫЗЫ.
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Ресейдегі Уақытша үкімет 1917 жылы 
5 наурызда жергілікті жерлерде басқару 
жұмысымен айналысатын мекемелер 
құру туралы қаулы шығарып, облыс, 
уез, болыс және ауылдарда құлаған ескі 
үкіметтің орнына жаңа басқару орын-
дарын құра бастайды. Бүкіл Ресейдегі 
сияқты қазақ даласында да Уақытша 
үкіметтің билік орындары алғашқы 
кезеңде азаматтық комитеттер есебінде 
пайда болды. 

Облыстық тарихиөлкетану музейінің ғылыми 
қызметкері Асылхан Асуатов ұсынған тарихи 
деректерге қарағанда, мұндай комитеттерді 
құруда талай жылдар отарлық езгіде келген елдің 
зиялы азаматтарының аздығы сезілген. Мысалы, 
бұл туралы 1917 жылдың маусымынан жарық 
көрген және алғашқы редакторы М.Шоқай болған 
«Бірлік туы» газетінде: «Ең алғаш өзгеріс болған 
уақытта Ақмешіт қазақтары бұл таныс болмаған 
жаңа бір жолға басшы табайық деп, телеграмма 
үстіне телеграмма беріп, Петербордан Мұстафа 
Шоқайды, Термізден Серәлі Лапинді, Самарқаннан 
Хұсан Ибрагимовты, мұғалім Табанбаевты, 
Қоқаннан Серікбай Ақаевты, Әндіжаннан 
Қоңырқожа Қожықовты, Қармақшыдан мұғалім 
Ибрагим Қасымовты шақырды» деп жазылған. 

Қазақ комитеттерi сөз жүзiнде Уақытша 
үкiметтi қолдағанымен, оның барлық iсәрекетi 
ұлттық мүдделерге қызмет еттi. Мұстафа Шоқай 
Уақытша үкiметтiң Түркiстан комитетiнiң 
құрамына енгiзiлдi. Сырдария облысында 
ұлттық комитеттерді құру аса қиын жағдайда 
жүрді. Аштыққа, қырғынға ұшыраған халықтың 
саясатқа, ел билеуге араласа алмауы үрдісінде 
кей жерлерде ұлттық ұйымдардың басына 
бұрынғы атқамінерлер келіп, халыққа тауқымет 
тарттырды. Осындай себептерге байланысты 
олар Сырдария облысының кей жерлерінде тамыз 
айына дейін ұлттық ұйым құруда ымыраға келе 
алмады. Өлке орталығында қалыптасқан осындай 
саяси жағдайда жергiлiктi халықтың саясатқа 
белсендi түрде араласа бастаған өкiлдерi екi саяси 
ұйым құрды. Олардың бiрiншiсi – қоғамдық
саяси өмiр мәселелерiне белгiлi дережеде 
консервативтiк бағыт ұстаған «Ғұламалар одағы» 
(Улема жамиғаты) болса, екiншiсi – қоғамды 
буржуазиялық демократиялы тұрғыда өзгертуге 
бейiм тұрған «Ислам кеңесi» едi.

Ақпан революциясынан кейін Сырдария 
облысында   құрылған    кейбір ұлттық комитет
тердегі жағдайды Ақмешіттегі комитет тердің 
қызметінен көруге болады. Ол жөнінде М.Шоқай 
былай деп еске алады: «Мен Ақмешітке келгенде, 
ол жерде үш ұйым бар болатын. 1. Ақмешіт ұлттық 
кеңесі – төрағасы Ерәлі Қасымов. 2. Ақмешіт 
халық өкілдерінің кеңесі төрағасы – Серәлі Лапин. 
3. Ақмешіт жұмысшысолдат кеңесі».

1917 жылдың  25 тамыз    аралығында    
Ташкентте  Түркістан өлкесі қазаққырғыздарының 
жалпы съезі өтті. Съезге Түркістан аймағындағы 
барлық аудандардан арнайы сайланып келген 
уәкілдер қатысады. Басқарушы төрағалардың 

ішінде С.Асфандияров – съездің құрметті төра
ғасы, М.Тынышпаев  – съезд төрағасы, төра
ғалық серіктікке А.Мангелдин, Ә.Кенесарин, 
С.Өтегенов, хатшылыққа З.Сейдалин, Ш.Көп
саламов және С.Қожанов сайланды. Осы съезде 
«Түркістан өлкелік қазаққырғыздардың орта
лық Кеңесі» құрылады. Сонымен бірге Сырдария 
облысының орталық атқару кеңесі құрылып, оған 
мүшелікке С.Өтегенов, Ә.Көтібаров, И.Қасымов, 
И.Тоқтыбаев, Т.Рысқұлов және С.Қожанов 
кіріп, бір орталыққа бірік кен «Түркістан өлкелік 
қазаққырғыз атқару кеңестерінің» жұмысын 
үйлестіруді Сырдария облыстық қазақ атқару 
кеңесіне жүктейді. Түркістанда бір орталыққа 
біріккен қазаққырғыз кеңесінің төрағалық 
міндетін алғашқыда И.Қасымов, хатшылық 
қызметін Т.Рысқұлов атқарса, кейін төрағалық 
міндетті Ә.Көтібаров атқарды. Ал М.Шоқай осы 
Кеңестің құрметті төрағасы болып сайланып, 
оның жалпы жұмысына басшылық жасайды. 
Сырдария облысындағы ұлттық ұйымдар 
қазаққырғыз Кеңесі деп аталды. Осы съезде 
қабылданған қаулыда «Түркістан аймағында 
қазаққырғыз кеңесі ашылсын. Ал қазаққырғыз 
кеңестері жоқ облыстарда тездетіп облыстық 
қазақ кеңестері құрылсын»,делінеді. Осыған 
байланысты Сырдария облысында облыстық 
қазақ атқару кеңесінің төрағасы Ә.Көтібаров, 
Перовск уезіндегі кеңестің төрағасы алғашқыда 
Е.Қасымов, кейін Қ.Ибраһимов, Қазалыда 
А.Жанталин сайланды.

Ақпан революциясынан кейін Сырдария 
облысында жұмысшы және солдат ұйымдары 
Черняев уезінде және оның Түркістан бөлім
шесінде, Қазалы, Перовск уездеріндегі ең жақсы 
топтасқан ұйым болды.  1917 жылдың екінші 
жартысында барлық қазақ облыстары секілді 
Сырдария облысында да қоғамдықсаяси өмір 
шиеленісіп, қарапайым халықтың әлеуметтік 
жағдайы мүлдем ауырлап кетті. Сырдария 
облысында егін егетін жердің көпшілігіне мақта 
егілгендіктен, өлкеде аштық басталған болатын. 
Ашаршылықтың күрт етек алып кеткендігі 
сондай, аш қазақтардың жағдайы тіпті мүшкіл 
күйге түсті. Ресейден Түркістанға 30000 пұт 
астық бөлінгенімен, революцияның салдарынан 
теміржолдар істен шығып, астықтың бәрі 
Түркістанға жете алмай жолда тоқтап қалды. 
1917 жылдың қазан айының екінші жетісінде 
Ташкентте «Жамия қоғамы» мен «Ғұламалар 
қоғамының» шақыруымен «Түркістан және 
Қазақстан» мұсылмандарының съезіне, сондайақ 
1917 жылдың 1720 қазан аралығында Түркістан 
қаласында (Черняев уезі) С.Лапин мен шымкенттік 
ишан Садық қожа басқаруымен болған «Ғұламалар 
қоғамының» Сырдария облыстық мұсылмандар 
съезіне осы облыстан құрылтай жиналысына 
баратын депутаттарды сайлау тәртібі ешқандай 
сын көтермеді. Сонымен қатар Сырдария облысы 
Перовск уезінде Е.Қасымов басшылық еткен 
уездік ұлттық комитет пен Қ.Ибраһимов басқарған 
қазақ депутаттарының кеңесі арасындағы өзара 
қатынас таластартысқа айналып, ауызбірлік 
таппады. Бұл екі арадағы кикілжің Қазан 
революциясынан кейінгі уақытта да жалғаса берді. 

Осындай жағдайда жаңа орыс билік мекемесі – 
жұмысшы, солдат депутаттарының кеңесі өкілдері 
Ақмешіттен Ташкентке дейінгі аралықтағы 
Жөлек, Шиелі, Жаңақорған, Түркістан, Арыс 
және басқа жерлердегі халықты ашықтанашық 
талап, зорлықзомбылықтарын жүргізді.

1917 жылдың 25 қазанындағы Петроградтағы 
қарулы көтеріліс ақпан революциясының 
демократиялық реформаларына үміт артқан 
ұлттық қоғамдықсаяси ұйымдарға үлкен соққы 
болып тиді. Түркістан өлкесі шаруаларының 
екінші съезінің делегаттары биліктің больше
виктер үстемдік етіп отырған кеңестердің қолына 
өтуіне қарсы екендіктерін ашық танытып: 
«Бүкілресейлік құрылтай жиналысы шақы
рылғанға дейін Түркістандағы және орталықтағы 
билік Уақытша үкіметтің қолында қалуы тиіс» 
деген қаулы қабылдаған еді.

Алайда большевиктер ұйымдастырған төңке
рістен кейін елде мүлдем түсініксіз аласапыран  
саяси ахуал қалыптасады. Бұл жайында 
А.Байтұрсынов «Қазақтарға Ақпан революциясы 
қандай түсінікті болса, Қазан революциясы оларға 
соншалықты түсініксіз көрінді. Олар алғашқы 
революцияны қандай қуанышпен қарсы алса, тура 
сондай үреймен екіншісін қарсы алуға мәжбүр 
болды. Қазақ халқымен таныс адамдар үшін 
қазақтардың бұл революцияларға деген мұндай 
қатынасы әбден табиғи және түсінікті болатын. 
Алғашқы революцияны қазақтар тура түсініп, 
қуанышпен қарсы алуындағы себебі, біріншіден,  
бұл революцияның оларды патша үкіметінің 
қанауы мен зорлығынан құтқаруына, екіншіден, 
олардың өзімізді өзіміз басқарсақ деген ескі үмітін 
нығайта түсуінде еді» деп сипаттама берді.  

1917 жылы 30 қазанда жұмысшы, солдат 
депутаттары кеңесі өкілдерінің ұйымдастыруымен 
Перовск еңбекшілері мен жергілікті гарнизон 
солдаттарының митингісі болып, онда Кеңес 
өкіметі билікті өз қолына алды деп хабарлады. 
Перовск кеңесі өкімет билігін алғаннан кейін 
бірінбірі қолдау қажеттілігі туралы нақты іс
шараларын ұсынып, Ташкент кеңестеріне хат 
жазды. Өзара көмек көрсетуге келісім жасау 
үшін Қазалыға бес адамнан тұратын делегация 
жіберілді. Сөйтіп Орта Азия мен Қазақстанда 
бірінші болып Кеңес өкіметі Перовскте орнады. 
Ал Қазалыда қарашаның екінші жартысында 
өкімет билігі Кеңестердің қолына өтті.

1918 жылдың екінші жартысында Түркістан 
партия ұйымдарының өлкелік съезі өткізілді. 
Түркістан компартиясы ұйымының қалыптасуы 
Перовск  және Қазалы партия ұйымдарын 
күшейтіп, жергілікті жерлерде жаңа партия 
ұйымдарының пайда болуына әсер етті. Жалпы 
алғанда, Қазақстанда оның ішінде Сыр өңірінде 
Кеңес үкіметінің орнауы жергілікті халыққа үлкен 
озбырлықпен, ланкестік әрекеттермен, алдап
арбаумен тапқан табыстарын тартып алумен 
көрінді. Большевиктер мен ақгвардияшылардың 
қақтығысынан мыңдаған адам зардап шекті.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».

Көзіқарақты көрерменге белгілі, сайыс 
барысында әуелі серілердің ұлттық спортқа 
икемділігі сыналды. Жігіттер ат ерттеу, 
шөп ору, асық ату, ләңгі тебу, аударыспақ, 
қой көтеру, арқан тарту сынды ұлттық, 
спорттық ойындармен қатар, бір күн әскери 
тәртіпке бағынып, сарбаз өмірімен де 
танысты. Актерлік, ақындық қабілеттерін 
де көрсетті. Мегажоба салтдәстүрді, 
қазақы құндылықты қадірлейтін жігіттерді 
анықтаумен қатар, елдің мерейі – ерлердің 
абыройын асқақтатуды көздеген.

 – Биыл Қазақ телевизиясының 60 
жылдығы. Өткен жылы ребрендинг 
жариялап, «Qyzylorda» атауын иеленген 
телеарна жаңа бағдарлама, өзгеше контент
пен көрерменін қуантуда. Ақпараттық қана 
емес, жастарды ұлттық өнерге баулитын 
реалитишоуды екі жыл қатарынан өткізді. 
Мегажобада жастардың өнерді бағалап, 
дәстүрді құрметтейтінін, болашаққа сенімді 
болмысын байқадық. Алдағы уақытта 
Қызылорда қаласының 200 жылдығына 
орай аймақтың жетекші арнасымен бірлесіп 
елге пайдалы жобалар жасаймыз, − деді қала 
әкімінің орынбасары Шахмардан Байманов. 

«Мен» деген жігіттерді қапы қалдырып, 
суырылып алға шыққан Сыр серісі қандай 
қабілетімен дараланды? Өнері озық жігіт 
Ізбасар Әкімов – Абай ауылының тұрғыны. 
Жеке кәсіппен айналысады. Ұлттық ат 
спорты аударыспақтан ҚР чемпионатының 
қола жүлдегері. Бұған дейін де талайды 
таңғалдырған Ізбасар 2015 жылғы қалалық 
«Жігіт сұлтаны» байқауының бас жүлде 
иегері. Сайыс барысында аттың құлағында 
ойнайтын шапшаңдығы, ақылдылығымен 
үздік атанған. 

Ал, І орын иегері – Нұржұман Пірназар 
Қорқыт ата атындағы ҚМУ ректорының 
жастар ісі жөніндегі көмекшісі. Жастар ісі 
жөніндегі комитеттің төрағасы ақындық 
қабілетімен ерекшеленді. ІІ орынды 
еншілеген Ермұхамед Сражов – Болашақ 
университетінің «Денешынықтыру және 
спорт» мамандығының студенті. Ол 
көркемсөз оқу шебері, ат ерттеу, аударыспақ, 
ет жіліктеу сайысында өзгелерден 
даралана білген. ІІІ орынды иемденген 
Нұржан Нұғыман М.Мәметова атындағы 
педагогикалық жоғары колледжінің «Бей
нелеу өнері және сызу» мамандығын 
меңгеруде. Аударыспақ, турникке тартылуда 
талайды сан соқтыратын Нұржанның 
қолөнер бұйымдарын жасауға да икемі бар. 
Сондайақ, «Батыл жігіт» − Абылайхан 
Қалмағамбетов, «Сегіз қырлы, бір сырлы 
жігіт» − Нартай Әбдіраш, «Қайсар жігіт» 
− Бақдәулет Сматулла, «Өнерлі жігіт» 
− Арман Мергенбаев, «Жігерлі жігіт» − 
Диас Сейілов, «Шешен жігіт» − Шерхан 
Жақсыбай, «Талантты жігіт» Бақтияр 
Баймахан болып танылды.

Сырдың серісіне жылқының жүйрігі – 
арғымақ тарту етілді. Сондайақ, сыннан 
сүрінбей, өнерімен, мінезімен, өнегелі 
ісімен алға шыққан азаматқа және жастарды 
отаншылдыққа тәрбиелеуге қосқан үлесі 
үшін «Сыр серілері» телевизиялық жоба
сының жетекшісі Айсұлу Қасымоваға 
«Батыр шапағаты» медалі табыс етілді.

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».

СЫР 
СЕРІСІ – 
ІЗБАСАР 

«Qyzylorda» телеарнасы мен 
Жастар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен өткен «Сыр 
серісі» реалити-шоуы діттеген 
мақсатына жетті. Екінші мәрте 
өткізілген ұлттық жобаға биыл 
40 жігіт қатысып, оның 18-і 
іріктеліп алынды. Олардың 
арасынан 11 жігіт сан түрлі 
сынақтан сүрінбей өтіп, ептілігі 
мен төзімділігін, шеберлігін 
дүйім елге әйгіледі. Н.Бекежанов 
атындағы облыстық драма театрда 
өткен жеңімпаздарды марапат-
тау салтанатына қала әкімінің 
орынбасары Шахмардан Байма-
нов, «Qyzylorda» телеарнасының 
директоры Жағыпар Қарабала, 
Жастар ресурстық орталығының 
директоры Жасұлан Алдабергенов 
және қазылар алқасының мүшелері 
қатысты.

ЧЕМОДАНДАҒЫ МУЗЕЙ

АҚМЕШІТ– ПЕРОВСК–ҚЫЗЫЛОРДА С.Лапин атындағы №261 
орта мектебінің директоры 

Шүренов Алтынсары 
Әлекеұлына

Құрметті 
Алтынсары Әлекеұлы!

Сіз еңбекке ерте араласып, 
ұлағатты өмір мектебінен 
өт тіңіз. Шәкірт тәрбиелей 
жүріп, ұстаздығыңызды шы
ғар  машылық жұмыспен ұш
тас  тыра білдіңіз. Шәкірт
теріңіздің білімді, парасатты 
болып шығуы жолында 
аянбай еңбек етіп келесіз. 
Терең білім, берік ұстаным, 

іскерлік қабілет және азаматтық парасат сізді зор құрметке 
бөледі. Ұстаз бақыты деген осы.

Сізді мерейлі мерекеңізбен құттықтай отырып, зор 
денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық тілейміз.

Әрбір белес, әрбір асу, ол – бір із,
Қашанда да жақсылыққа сендіңіз.
Тұлғаңыздан үлгіөнеге таратып,
Міне, сіз де 63ке келдіңіз.
 Өткен күннің артта қалып елесі, 
 Тіршіліктің жылжи берер кемесі.
 Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған,
 63тің құтты болсын белесі.
Ағай, сіздің биік бізге бағаңыз,
Әр белестен, әр асудан қалады із.
Құттықтайды сізді ұстаздар ұжымы,
Қуанышыңыздың бәріне ортақ боламыз!

Құрметпен, С.Лапин атындағы 
            № 261 орта мектеп ұжымы.

Еліміздің тарихын, мәдениетін, туған өлкеміздің 
өткенін білу – әрбір азаматтың міндеті. Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласынан 
туындайтын осы міндетті жүзеге асыру барысында облыс 
бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаменті бірқатар 
бастаманы қолға алды. 

Департаментке қарасты мекемелердегі жас мамандарды 
патриоттық және руханиэстетикалық бағытта тәрбиелеу, 
ұрпақтар сабақтастығын насихаттау мақсатында жуырда 
Қызылорда облыстық тарихиөлкетану музейіне  экскурсия 
ұйымдастырылды. Жастар аймақ тарихын айшықтайтын  
музейде өңірдің өткенінен  сыр шертетін жәдігерлермен 
танысты. 

Музей қызметкерлері құнды экспонаттар жайлы 
баяндап, әр дәуір тынысы жайлы кеңінен мәлімет берді. 

Халқымыздың рухани асыл қазыналарын жинақтап, 
өлкеміздің өткені мен бүгінін жалғап отырған музейден 
жастар тамаша  әсер алып қайтты.

Дана ДОСТАНОВА,
Қызылорда облысы бойынша 

ҚАЖД маманы.

ЖАС МАМАНДАР 
МУЗЕЙГЕ БАРДЫ

Байқоңыр қаласында әмбебап жекпежектен 
20002001 жылдары туған жасөспірімдер арасында 
Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. 
Жарысқа еліміздің барлық өңірінен 12 команда 180 
спортшы қатысып, 14 салмақ дәрежесі бойынша 
жүлделерді сарапқа салды. 

Нұрбек Жармаханов пен Қазыбек Алтыруовтан 
тәлім алатын жерлестеріміз қоржынға 8 жүлде салып, 
жалпыкомандалық есепте 1орынды жеңіп алды.  
Екінші орынды Алматы қаласы, үшінші орынды 
Оңтүстік Қазақстан облысының спортшылары 
иеленді. 

Жекелей сында Ғазиза Айболатова, Нұрлыхан 
Тілектесов, Нұржан Құлтаев, Аружан Боранбаева 
және Мақсат  Сауытбеков секілді болат білек, күрзі 
жұдырық жас батырлар Қазақстан чемпиондары 
атанды.  

Бұл 5 спортшы үстіміздегі жылдың мамыр айында 
Сингапурда өтетін Азия чемпионатына қатысады.

                                                                                   Р.ДҮЙСЕНҰЛЫ.

ӘМБЕБАП 
ЖЕКПЕ-ЖЕКТЕН 
БІРІНШІ ОРЫН

ҚЫЗЫЛОРДА – 200

РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ

ҚОС ТӨҢКЕРІС КЕЗІНДЕ

Құттықтау!

СЕРГЕК

БАСТАМА

”БҰЛ ҚАЗЫНА №235 МЕКТЕПТІҢ МҰРАЖАЙЫНДА 
ТҰРА БЕРЕР МЕ ЕДІ?! ҚҰНДЫЛЫҚҚА ҚОЗҒАУ САЛҒАН 

– «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ БОЛДЫ. СӘУІР 
АЙЫНЫҢ БЕСАЛТЫСЫНДА АЛМАТЫДА «SOCIAL INNOVA
TION – 2018» ИННОВАЦИЯЛАР ЖОБАСЫ ӨТТІ. БАЙҚАУҒА 
156 ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӨТІНІШ БЕРГЕНМЕН, ҚАЗЫЛАРДЫҢ 
ТАҢДАУЫ 50 ЖОБАҒА ТҮСКЕН. СОНЫҢ ІШІНДЕ 10 ЖОБАНЫҢ 
АВТОРЫ ҒАНА ҚАРЖЫЛАЙ ҚОЛДАУҒА ИЕ БОЛАДЫ. 
БАЙҚАҒАНДАРЫҢЫЗДАЙ ҚАЗЫЛАРДЫҢ ҮЗДІК ДЕП БАҒАЛАҒАН 
ЖОБАСЫНЫҢ БІРІ – 66 ЖАСТАҒЫ ЗЕЙНЕТКЕР КҮЛӘШ 
АЛМАТШАЕВАНЫҢ «ЧЕМОДАНДАҒЫ МУЗЕЙІ» ЕДІ. 

ЖӘРМЕҢКЕ ӨТЕДІ
2018 жылғы 21 сәуір күні Қызылорда 

қаласы мен Шиелі, Қазалы, Жалағаш   
аудандары әкімдіктерінің ұйымдастыруымен 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі 
төменде көрсетілген орындарда өткізіледі. 
Басталуы сағат 09.00. 

Қызылорда қаласы – Төле би көшесі 
(ҚІІБ мен Жанқожа батыр көшесінің 
аралығы),

Шиелі ауданы – Тасбөгет кенті (Орталық 
алаң),

Қазалы ауданы – Ғ.Мұратбаев көшесі 
(Қ.Яссауи көшесі мен Жанқожа батыр 
көшесінің аралығы),

Жалағаш ауданы – Ә.Қашаубаев 
көшесінің бойы (Жетікөл көшесімен 
қиылысы).


