
Дүбірлі шараға ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің, Ауыл шаруашылығы қызмет
керлерінің салалық кәсіптік одағының, «Қаз
Агро» ұлттық басқарушы холдингінің басшы 
қызметкерлері, еліміздің белгілі ғалымдары, 
төрт түлік малдың республикалық палаталары 
мен Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, 
Жамбыл, Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан 
облыстарынан өкілдер қатысты.

Слет аясында жергілікті тауар өндірушілер 
өнімдерінің және ветеринарлық техника 
мен құралжабдықтарының көрмесі ұйым
дастырылды. Мұнан бөлек, асылтұқымды 
мал шаруашылығын дамыту және мал 
шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабі
леттілігін арттыру мәселелері бойынша семи
нар өтті. Сондайақ, делегаттар Жаңақорған 
ауданында орналасқан «Орда Агротехнология» 
және «Бекарыс Агрофуд» репродукциялық 
шаруашылықтардың жұмы сы мен танысты. 
Аталған шаруашылықтар «Байқоңыр» ӘКК 
бірлесіп, ет бағытындағы 150 бас «Санта 
Гертруда» және 300 бас қалмақ тұқымды ірі 
қара мал алып, селекциялық жұмыстармен 
айналысуда. 

Шарада облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
мал шаруашылығы қазақ халқының ата кәсібі 
және осы күнге дейін республикамызда 
жетекші сала екенін атап өтті.

– Мал шаруашылығын дамытуда біздің 

мүмкіндіктеріміз орасан. Жайылымдық көлемі 
бойынша Қазақстан әлемде 5ші орында. 110 
млн гектар жайылымдық жерасты суларымен 
қамтылған. Географиялық жағынан да еліміз 
үлкен нарықтардың жанында орналасқан. 
Осындай мүмкіндіктерімізді біз тиімді 
пайдалануымыз қажет. Сондықтан, көп жыл 
ұмыт болып, бүгінде дәстүрге айналған 
малшылар слетінің негізгі мақсаты да – төрт 
түліктің жаңа замандағы алар орны жайлы ой 
салу. Осы кәсіпті кеңейтіп, оны дамытудың 
жолдары туралы пікір алмасу. Осы мақсатта 
төртінші жыл қатарынан Жаңақорған 
өңірінде облыстық малшылар слетін өткізіп 
отырмыз. Жеткен жетістіктерді саралап, өзекті 
мәселелерді талқылап, мал шаруашылығын 
ғылыми негізде дамытудың басты бағыттарын 
айқындап келеміз, – деді аймақ басшысы. 

Мемлекет басшысы «Төртінші өнер
кәсіптік революция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері» атты биылғы Жолдауында 
10 міндетті айқындап берді. Облыс әкімі 
Жолдаудағы үшінші міндетке арнайылап 
тоқталды. Жолдауда «Ақылды технологиялар» 
– агроөнеркәсіп кешенін қарқынды дамыту 
мүмкіндігі екенін көрсетіп, алдағы 5 жылда 
оның еңбек өнімділігі мен өңделген ауыл 
шаруашылығы өнімінің экспортын кем 
дегенде 2,5 есеге арттыру жөнінде тапсырма 
берілген. Осы мақсатта еңбек өнімділігін 

және ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын 
жыл сайын кем дегенде 20 процентке арттыру 
жоспарын қабылдауымыз қажеттігін айтқан 
аймақ басшысы биылғы ісқимыл жоспарында 
агросектордың негізгі бағыттары ретінде 
өңдеу, ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
экспорты және өндірісті әртараптандыру 
айқындалғанын алға тартты.

Облысымызда ауыл шаруашылығын өр
кен детуде қолға алынған бастамалар жет
кілікті. Аймақ тарихында алғаш рет ауыл 
шаруашылығы өнімдерін тарату нарығына 
маркетингтік зерттеулер жүргізіліп, облыстың 
агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2020 
жылға дейінгі «Агрокартасы» қабылданды. 
Елбасы тапсырмасын жүзеге асыру 
мақсатында облыстық «Агрокартаны» іске 
асырудың 20182022 жылдарға арналған 
егжейтегжейлі ісшаралар жоспары әзірленді. 
Жоспарға сай, 2022 жылға дейін облыста ет 
өндірісін 13 мың тоннаға, сүт өндірісін 68 
мың тоннаға дейін ұлғайту көзделген. Сондай
ақ, 2021 жылға қарай ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің экспортын 5 есеге дейін арттыру 
мүмкіндігі бар. Облыстың географиялық жа
ғынан тиімді орналасқанын да айта кеткен 
жөн. Өнімдерімізді Қытай, Орталық Азия, 
Ресей, Еуропа мемлекеттеріне экспорттауға 
болады. «ЖезқазғанСексеуілБейнеу» темір 
жолы Иран және Парсы шығанағындағы 

елдермен саудасаттық жасаудың жолын ашып 
отыр. Ал, буферлік аймақтан шығуымыз, өткен 
жылдың өзінде Иран, Моңғолия, Біріккен 
Араб Әмірлігіне етке өткізу мақсатында мал 
экспорттауға мүмкіндік берді.

”ҚАЗІР ИРАН, ҚЫТАЙ, МОҢҒОЛИЯ, 
ЕУРОПА, РЕСЕЙ ЕЛДЕРІ 

ҚАЗАҚСТАНДА ӨНДІРІЛЕТІН ТАБИҒИ 
ӨНІМДЕРГЕ ҮЛКЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ 
ТАНЫТЫП, АГРОСЕКТОРҒА 
ИНВЕСТИЦИЯ САЛУҒА, ӨНДІРІЛГЕН 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІН 
САТЫП АЛУҒА ДАЙЫН ЕКЕНДІГІН 
БІЛДІРУДЕ. СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУЛАРДЫҢ 
АРҚАСЫНДА МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ 
ҚАЛЫПТАСЫП, АГРОӨНЕРКӘСІП 
КЕШЕНІНЕ САЛЫНЫП ЖАТҚАН 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЕСЕЛЕП ӨСУДЕ. 
СОҢҒЫ 5 ЖЫЛДЫҢ ӨЗІНДЕ САЛАҒА 
ТАРТЫЛҒАН ИНВЕСТИЦИЯ КӨЛЕМІ 
23 ЕСЕГЕ ҰЛҒАЙҒАН. «СЫБАҒА», 
«АЛТЫН АСЫҚ», «ҚҰЛАН» 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ АЯСЫН
ДА МАЛ БАСЫ КӨБЕЙІП, ТҰҚЫМ 
ТҮРЛЕНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРУДЕ. 
ЖАҢАДАН 134 ҰҢҒЫМА ІСКЕ ҚОСЫЛЫП, 
25 МЫҢ ГЕКТАР ЖАЙЫЛЫМДЫЛЫҚ 
СУЛАНДЫРЫЛДЫ. АСЫЛТҰҚЫМДЫ МАЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫМЕН АЙНАЛЫСАТЫН 
РЕПРОДУКТОРЛЫҚ ШАРУАШЫ ЛЫҚТАР 
ҚҰРЫЛДЫ. ТЕК СОҢҒЫ  5 ЖЫЛДА 
4,5 МЫҢ БАС АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ ІРІ 
ҚАРА, 36 МЫҢ ҚОЙ САТЫП АЛЫНДЫ. 
ЖЫЛЫНА 23 МЫҢ МҮЙІЗДІ ІРІ ҚАРАНЫ 
БОРДАҚЫЛАЙТЫН АЛАҢДАР САЛЫНДЫ. 
ЖЕМ ҚОРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
МАҚСАТЫНДА ЕГІН ШАРУАШЫЛЫҒЫН 
ӘРТАРАПТАНДЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ 
ЖҮРГІЗІЛІП, ҚҰРАМА ЖЕМ ӨНДІРЕТІН 
ЕКІ ЗАУЫТ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ. 

АТАКӘСІПТІ АЛҒА ОЗДЫРҒАН 
ДӘСТҮРЛІ ШАРА

ІV ОБЛЫСТЫҚ МАЛШЫЛАР СЛЕТІ

11-12 мамыр күндері 
Жаңақорған ауданында IV 
облыстық малшылар слеті 
өтті. Бұл шараны ел ішінде 
малшылардың тойы деп те 
атайды. Тіпті, тойға лайық 
аймақ таңдалған. Айналасын 
тау қоршаған жазық, ал, оның 
қақ ортасынан күретамырдай 
сол аймаққа нәр беретін мөлдір 
бұлақ ағып жатыр. Жан-жағының 
барлығы жап-жасыл. Дала төсін 
жусан басқан. Келген қонақтар 
тауға шығып, бұлаққа жуынып, 
тұмса табиғатқа таңырқаса 
қарасты. Бұл аймақты «Үсен бауы» 
деп атайды. Қаратаудың етегіндегі 
шатқалда орналасқан  «Үсен бауы» 
бұл күндері қайнаған тіршіліктің  
ортасына айналды. Алыстан мен 
мұндалаған ақшаңқан киіз үйлер, 
иық тіресе белдескен балуандар, 
сәйгүлікпен теңге ілген шабан-
доздар малшылар слетін думан-
дата түсті. Даланы әсем әуенге 
бөлеген әншілер жұртшылыққа 
көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. 
Мұның барлығын малшы қауымға 
жасалған құрмет деп білген жөн.

2-бет

Ең алдымен, жастардың ара сында әлеуметтік тұрғыдан аут
сайдер азаматтар болмауы қажет. Барлығына тең мүмкіндік беру 
керек. Маргинал жастарға көңіл бөліп, олардың өзгелермен бірдей 
білім алып, қоғамның қабырғалы азаматы болып қалыптасуына 
«Жас Отан» жастар қанаты әрқашан қамқор болуы тиіс.Бұл – бір. 

– Екіншіден, біз қазір нарық зама нында өмір сүріп жатырмыз. 
Нарық ешкімнің еркелігін көтер мейді. Көп жастың көкейінде 
«Нарық бізді қалай қарық қылады?» деген ой тұруы мүмкін. Оның 
парқы – жақсы білім алуда. Мықты маман болып қалыптасуда. 
Қазақта «шымшық сойса да, қасапшы сойсын» деген сөз бар. Әркім 
өзі игерген мамандықтың майталманы болмай, іс алға озбайды. 
Сондықтан әрбір жас өз кәсібінің шебері болуға ұмтылуы қажет. 

Үшіншіден, бүгінде уақыт бізді сәт сайын таңқалдырып, 
алдымызға жаңа мақсатміндеттер қойып отыр. Көз ілеспес 
шапшаңдықпен дамып жатқан жаңа технология зама нында біз 
жастарымыздан тың дүниелер күтеміз. Елге пайдасы тиетін 
өміршең идеяларыңызды ұсыныңыздар. Біз оны әрдайым қолдауға, 
іске асуына көмектесуге дайынбыз, – деді облыс әкімі. 

Жастарға мемлекет әрқашан қолдау көрсетіп, қамқорлық 
таны тып келеді. Өткен жылдың ең басты жетістігі – түлектердің 
97%і жоғары және орта оқу орындарына түсті. Бұл маргинал 
жастардың әлеуметтік негізін әлдеқайда азайтуға мүмкіндік береді. 
4 мың бала «Серпін» бағдарламасы бойын ша өзге өңірлерде білім 
алып жүр. 2014 жылдан бастап 452 түлек Мәскеу мен Санкт
Петербургтың үздік техникалық жоғары оқу орындарында Ресей 
Үкіметінің грантымен оқып келеді. М.В.Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университеті биылдан бастап магистратураға 
жыл сайын 20 грант бөлетін болды. Сондайақ, әр жылы 20 
адамды Татарстанның Иннополис университетінде оқыту жөнінде 
келісім жасалды. «Microsoft» компаниясымен және «Сколково» 
жаңа технологиялар орталығымен ынтымақтастық та жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашады. Білімге құштар, бірақ әлеуметтік 
жағдайы оқуына мүмкіндік бермейтін ауыл балаларына облыс әкімі 
тарапынан жылда грант бөлініп келеді. Бүгінде мұндай гранттар 
саны 700ге жуықтады. Аталған қолдау аясы осы жылы тағы 
біршама кеңеймек. 

–  Біз Сырдарияның сол жағалауында жаңа қаланың құры лысын 
бастап кеттік. Қазіргі күні «Болашақ» университетінің кампусы, 
ІТ саябағы, жастар ресурстық орталығы салынып жатыр. Алдағы 
уақытта Неке сарайының құрылысын бастаймыз, – деді аймақ 
басшысы. 

«Жас Отан» жастар қанатының атқарушы хатшысы Дәулет 
Кәрібек өз кезегінде іргелі ұйымның жобалары жөнінде айтып берді. 
Жасотандықтар бес жылдан бері «Сәтті қадам» партиялық жобасын 
табысты жүзеге асырып келеді. Бұл – жоғары оқу орындары мен 
колледждердің түлектері үшін ірі ұйымдар, ұлттық компаниялар, 
түрлі министрліктер мен мекемелерден тағылымдамадан өтудің 
бірегей мүмкіндігі. 

– Қазіргі уақытта «Серпін» бағдарламасы бойынша білім алған 
жастарды жоба аясында еңбекпен қамту және оларды өздері оқыған 
оқу орындарында қалдыру мүмкіндіктерін қарастырып жатырмыз. 
Тағы бір тиімді жобаны қолға алдық. Ағылшын тілін үйренгісі 
келетін ауыл жастары үшін елді мекендерге волонтерлар тартамыз, 
– деді ол. 

Тағдырдың жазуымен арбаға таңылғанына қарамастан, заман
дастарына үлгі болып жүрген Сағатбек Қуанышбайұлының сөзі 
көпшілікті тебірентпей қоймады. Ол – «Жылы жүрек жастары» 
еріктілер тобының жетекшісі, Қызылорда қаласы әкімінің 
«Самғау» жастар сыйлығының иегері. Өткен айда ғана Астанада 

өткен арбадағы биден ел чемпионатына қатысып, жеңімпаздар 
қатарынан көрінді. 

– Менің қоғамдық ісшараларға белсене қатысуымның себебі 
– мүмкіндігі шектеулі жандарға қатысты қоғамның көзқарасын 
өзгерту. Жұрт бізге мүсіркеп емес, өздерімен тең дәрежеде қараса 
екен деймін. Біздің қандай да бір іспен айналысып, елге пайдамызды 
тигізуімізге денеміздегі кемшілік кедергі бола алмайды, – деді 
белсенді жас. 

Форумда «Жас Отан» жастар қанаты орталық кеңесінің 
мүшесі, «Мағжан және К» толық серіктестігінің директоры 
Мағжан Ералиев, «Dream house» сауда дүкенінің директоры Азамат 
Төребек, Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Шахмардан 
Махметқожа ойпікірлерін ортаға салды. Жас кәсіпкер Азамат 
Төребек өзі жетекшілік ететін ойыншықтар дүкенінің Алматыдан 
желісін ашуды жоспарлап отырғанын жеткізді. 

Облыстық «Жас Отан» жастар қанатының төрағасы Талғат 
Тілес алдағы уақытта жастар қанатының жанынан «Креативті 
идеялар фабрикасы» мен «Жас журналистер клубы» құрылатынын 
мәлімдеді. Клуб аясында «Sarap time» бағдарламасы ашылады. 
Одан бөлек, «Гранд Мастер» бағдарламалау мектебімен бірге «Start 
up nation» жобасын жүзеге асыруға ниетті. 

Форум бес бағытты қамтитын «Open talks» форматындағы 
сессия жұмыстарына ұласты. Қатысушылар топтарға бөлініп, 
жобаларын қорғап, үздік деп танылғандары бағалы сыйлықтармен 
марапатталды. Нәтижесінде облыстық «Жас Отан» жастар 
қанатының 2021 жылға дейінгі жол картасы қабылданды. 

Форум соңында жастар канатының кубогына арналған 
«Жайдарман» сайысы ұйымдастырылып, онда облыстық лигадағы 
9 команда өнер көрсетті. 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы». 

ЖАСТАРҒА 
АРНАЛҒАН 
АМАНАТ

Облыстық «Жас Отан» жастар қанаты өткен жұмада 
Қызылордада «Жаңа әлемдегі жастар келбеті» атты 
облыстық жастар форумын ұйымдастырды. Облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев форумға қатысушыларға 
тілектестік айтып, бүгінгі қоғамдағы жастар мәселесіне 
қатысты ой саларлық орнықты пікір білдірді. 

ФОРУМ

Өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыс әкімінің орынбасары 
Серік Қожаниязов жоба қаржысы респу
бликалық бюджет пен Дүниежүзілік банк 
заемы есебінен бөлінетінін жеткізді. Енді 
«ғасыр жобасының» жалғасы қандай компо
ненттерді қамтитынына тоқталайық. 

Өткен ғасырдың елуінші жылдары 
салын ған Қызылорда су торабы келер 
жылы кешенді жөндеуден өткізілмек. 
Қажет қаражатты республикалық бюджетті 
нақтылау барысында бөлу жоспарланып 
отыр. Жалағаш ауданының Тұрымбет, 
Қорғанша учаскелерінде Сырдария өзенінің 
арнасын түзету, Қармақшы, Қазалы 
аудандарындағы қорғаныс бөгеттерін 
нығайту шаралары 20172020 жылдарға 
арналған «Су тасқыны қатерлерінің алдын 
алу және жою жөніндегі шаралар кешені» 

жол картасы шеңберінде жүзеге асырылады. 
Қазалы ауданының Бірлік ауылы 

маңында автомобиль көпірін салу компоненті 
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
шеңберінде 2019 жылдан бастап қолға 
алынғалы отыр. Ал Қамыстыбас және 
Ақшатау көлдер жүйелерін қалпына келтіру 
компоненті Су ресурстары комитетінің 
бюджеттік бағдарламалары шеңберінде іске 
асырылады. 

– Қамыстыбас балық өсіру питомнигінің 
Тастақ учаскесіндегі балық өсіру тоғандарын 
кеңейту компонентіне өзгеріс енгізіледі. 
Өйткені бүгінде балық өсіру питомнигі 
ескірді. Бірінші кезекте питомниктің өзін, 
содан кейін тоғандарды қайта жаңғыртамыз, 
– деді облыс әкімінің орынбасары. 

САРАТС2 жобасының бірінші кезеңіне 
тек республикалық бюджет қаржысы 

жұмсалады. Ал екінші кезең Дүниежүзілік 
банк заемы есебінен орындалады. Ол 
коллекторлықдренаждық суларды Арал 
теңізіне бұру, Көкарал бөгетінің төменгі 
жағында гидрологиялық және орман
мелиорациялық жұмыс жүргізу сияқты 
шараларды қамтиды. 

– Бұл суармалы жерлердегі су шығы
нын азайтып, Аралға түсетін су көлемін 
арттырады. Сулыбатпақты алқап қалып
тастыру арқылы Арал өңірінің экологиясын 
жақсартып, теңіздің шығыс жағалауында 
жасыл белдеу құруға, сол маңдағы елді 
мекендерді құм көшкінінен сақтауға 
мүмкіндік береді, – деді Серік Қожаниязов. 

Сондайақ, ол биыл су мөлшері 
былтырғыдан 2,53 есе кем болатынын, сол 
себепті аз суды тиімді және мақсатты түрде 
пайдалану керектігін ескертті. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

БРИФИНГ
Аймақта САРАТС жобасының екінші кезеңі жүзеге асырыла бастады. Ол 8 ком-

поненттен тұрады. Алғашқы 6-ы – бірінші, қалған 2-і – келесі кезеңнің еншісінде. 
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Нұрсұлтан Назарбаев кездесу ба
ры сында Владимир Путинді Ресей Фе
дерациясының Президенті сайлауындағы 
жеңісімен тағы да құттықтап, жауапты 
қызметіне табыс тіледі.

– Биылғы 18 наурызда тарихи маңызы 
бар оқиға болды. Сіз Ресей халқының зор 
сеніміне ие болдыңыз. Қазіргідей күрделі 
жағдайда мұндай сенімнің мәні зор, – деді 
Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен 
Ресей арасындағы саудаэкономикалық, 
инвес тициялық және басқа да маңызды 
салалар мен бағыттарда екіжақты достық 
әрі тығыз ынтымақтастық орнағанына 
тоқталды.

– Қазақстан – Ресеймен үлгі болар
лық қарымқатынас және қарқынды эко
номикалық байланыс орнатқан ең жақын 
мемлекет. Елдеріміз арасындағы тауар 
айналымының көлемі – 16 миллиард дол
ларға жуық. Бірлескен кәсіпорындар саны 
артып келеді. Қазақстан әрдайым сіздермен 
бірге. Біз әрқашан бірге жұмыс істеп, алға 
ұмтылып, бұл кезеңдерді де еңсеретін 
боламыз. Бүгінде барлық бағыт бойынша 
бірқалыпты жұмыс жүргізілуде. Көршілес 
тәуелсіз мемлекеттер арасында әрдайым 

мәселелер туындап жатады. Үкі мет теріміз 
бен министрліктеріміз арасында тығыз 
қарымқатынас орнаған. Туындайтын мәсе
лелерді дүрліктірмей, байсалдылықпен 
шешу қажет. Біз – одақтас елдерміз, екі 
елдің бұқаралық ақпарат құралдары да 
осы бағытта жұмыс істеуге тиіс, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Ресей Федерациясының Президенті 
екі мемлекет арасындағы түрлі салаларда 
өзара тиімді қарымқатынастар орнағанын 
айтып, олардың оң қарқынмен дамып келе 
жатқанына тоқталды.

Владимир Путин Қазақстан Ресейдің 
стратегиялық одақтасы ғана емес, сондай
ақ ең жақын экономикалық серіктестерінің 
бірі екенін атап өтті.

– Елдеріміз арасындағы қатынастар 
табысты әрі дәйекті дамып келеді. Былтыр 
экономикада жақсы нәтижеге қол жеткіздік. 
Атап айтқанда, тауар айналымы 30 
пайызға өсті. Ресей Қазақстанның жетекші 
саудаэкономикалық серіктестерінің бірі 
болып қала бермек. Ресейдің Қазақстан 
экономикасына құйған тікелей инвес
тициясының көлемі артқанын да атап өткім 
келеді, – деді Владимир Путин.

СЕНІМДІ СЕРІКТЕСТІК СЕРПІНІ 
ПРЕЗИДЕНТ

Кеше Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Сочи қаласында Ресей 
Федерациясының Президенті Владимир Путинмен кездесті.



Осы сынды жетістіктерді 
алға тартқан облыс әкімі 
халықаралық стандартқа сай 

келе тін ет комбинатын салу қажеттігін айтты. 
Аталған  жоба құрылысы биыл басталатынын 
жеткізді. Сүт шаруашылығын дамыту мақ
сатында Шиелі ауданында 1200 малға арналған 
тауарлы сүт кешенінің құрылысы басталды. 
Құс шаруашылығы да қолға алынды. Былтыр 
Шиеліде жұмыртқа өндіретін бірінші құс 
фермасы іске қосылса, Қармақшы ауданында 
1500 тонна құс етін өндіретін фабрика, 
Қызылорда қаласында екі құс фермасын 
салу жобалары іске асырылуда. «Жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы аясында 
пилоттық негізде Жаңақорған ауданында кұс 
етін өндіретін ауыл шаруашылығы кооперативін 
құрып, қаржыландыру жұмыстары басталды. 

Дегенмен, мал шаруашылығын дамыту 
үшін басқа да мәселелер жетіпартылады. Бұл 
ретте жемшөп қорының жеткіліксіздігі, мал 
басының жеке сектордағы үлесінің басым 
болуы, жергілікті мал өнімділігінің төмендігін 
атап өтуге болады. Сондықтан, бірінші кезекте 
шалғайдағы жайылымдарды суландырып, 
өнімділігін арттыру арқылы отарлы мал 
шаруашылығын өркендету қажет. Облыста 
жайылымдық қор жеткілікті. Бүгінгі таңда 
аймақтағы 11 млн гектар жайылымның 24% ғана 
пайдаланылуда. Екіншіден, асылтұқымды мал 
басын көбейтетін репродуктор шаруашылықтар 
құру керек. Бұл жерде мал шаруашылығы 
өнімдерін өңдейтін кәсіпорындар мәселесі 
тағы бар. Әсіресе, ет, сүт, жүн және теріні 

терең өңдейтін жаңа технологияларды 
енгізу аса маңызды. Сонымен қатар, ет, сүт 
өндірушілерді жеке секторда отбасылық шағын 
тауарлы өндірістерді ұйымдастыру, оларды 
ауыл шаруашылығы кооперативіне біріктіру 
арқылы өңдеу кәсіпорындарының жүктемесін 
ұлғайтып, ішкі және сыртқы нарықтарда сатуды 
ұйымдастыру да алда тұрған жұмыстың бірі. Бұл 
ауыл шаруашылығы өндірісін ұлғайтуға және 
ауылдық жерлерде жұмыссыз жүрген халықты 
тұрақты жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. 
Ол үшін мемлекеттік қолдаулар қарастырылған. 
Биыл облыста «Жаппай кәсіпкерлікті қолдау» 
жылы болып жарияланды. Бұл мақсатқа 
қыруар қаржы бөлінді. Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес Үкімет тарапынан мал 
шаруашылығын дамыту үшін қосымша шаралар 
қарастырылуда. 

Төрт түлік малды тегінен танитын шаруақор 
ағайынның күннің ыстықсуығына қарамай 
атқарған еңбегі қашанда құрметке лайық. 
Осы орайда, жыл сайын облыстық малшылар 
слетіне басқа өңірлерден қатысушылардың саны 
артып келе жатқанын назарда ұстаған аймақ 
басшысы келер жылы біздің облыста «Бірінші 
республикалық малшылар слетін» өткізуді 
ұсынды. 

Дәстүр бойынша аймақтың агроөнеркәсіп 
кешенінің үздік қызметкерлеріне ҚР АШМ 
медальдары мен Құрмет грамоталары, 
салалық төсбелгілер және облыс әкімінің 
алғыс хаты табысталды. Марапат иелерінің 
қатарында ауыл шаруашылығын насихаттауға 
үлес қосып жүрген «QAZAQSTAN» ұлттық 

арнасының облыстағы меншікті тілшісі 
Ақерке Биятова мен Шиелі аудандық «Өскен 
өңір» газетінің бөлім меңгерушісі Гүлнәр 
Дүйсебай сынды әріптестеріміз де бар. Біз 
өз кезегінде марапат биігіндегілерді де сөзге 
тартқан едік. Жаңақорғандық «Миялы» 
кооперативінің төрағасы Абдулла Әбсаттаров 
мемлекет қолдауы ауыл шаруашылығын 
өркендетуге мол мүмкіндік беретінін айтып, 
мал шаруашылығын жандандыруға үлес қосып, 
ет бағытындағы жұмысты оңтайландыру үшін 
еңбек ете беретіндіктерін жеткізді. Ал, үздік ет 
бағытындағы шаруашылық аталымы бойынша 
марапатталған қызылордалық Сұлтанбек 
Сисенбаевтың сөзінен еткен еңбегінің лайықты 
бағаланғанын аңғардық.   

Қаратау қойнауындағы дүбір мұнымен біткен 
жоқ. Өнер саңлақтары әнбиден шашу шашты. 
Қараша үйлерде ұлттық тағамдар тарқатылып, 
қонақжайлылық лебі есті. Спорттық ойындардан 
сайыс ұйымдастырылып, малшылар думаны 
қыза түсті. Боз кілемде иық тіресе белдескен 
балуандар өзара кім мықтыны анықтады. Білек 
күші мен жүрек күшіне сенгендер қол күрестіріп, 
гір тасын көтерді. Соңында командалар арасында 
арқан тартыс өткізілді. Осындай шаралардың 
куәсі болған қонақтар разы болып тарасты.

Жаңғырған дәстүрдің табысты жолы ел 
игілігіне айналғанын көріп, біз де бір марқайып 
қалдық.

Әзиз БАТЫРБЕКОВ,
«Сыр бойы».

Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).
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Облыс аумағында 
тұтынушылардың 
құқықтарын қорғауды 
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі 
Табиғи монополиялар
ды реттеу, бәсекелестікті 
және тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау 
комитетінің Қызылорда об
лысы бойынша департаменті 
жүзеге асырады. Оқырмандар 
тарапынан туындаған 
сауалдарға байланысты газет 
тілшісі аталған комитеттің облыс бойынша департамент 
басшысының міндетін атқарушы Гүлмира Өтегеноваға 
жолығып, сауалдарға жауап беруін өтінген еді.

– Өткен жылдың маусым айынан бастап департамент тұты
нушылардың құқықтарын қорғау функциясын жүзеге асырып келеді, 
– деді бізбен әңгімесінде Гүлмира Сейітбекқызы. – Департамент 
базасында тұтынушылардың құқықтарын қорғау сұрақтары бойынша 
«Қауырт желі» жұмыс жасады және облыс тұрғындарына тегін 
кеңес берілді. Сонымен қатар департамент мамандары тарапынан 
азаматтарды қабылдау жүргізіліп, олардың ауызша немесе жазбаша 
өтініштерін қарады, кеңес беріп, әдістемелік көмектер көрсетілді.

Тұтынушылар арасында бөлшек сауда, туристік, электр қуатымен 
жабдықтау, қоғамдық көлік қызметі тақырыптарында сауалнамалар 
жүргізілді. Сауалнама жүргізілген салалардағы проблемаларды 
жанжақты зерделеу және оларды шешуге ұсыныстар әзірлеу үшін 
тұрақты түрде семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізілді.  

Бұл ретте 2017 жылы департаменттің ұйымдастыруымен 
мемлекеттік органдар, облыстық кәсіпкерлік палатасы, нарық 
субъектілері, тұтынушылардың құқығын  қорғау қоғамы, бұқаралық 
ақпарат құралдары өкілдерінің қатысуымен  6 кеңес, 12 дөңгелек 
үстел,  7 семинар, оның ішінде  4 ауданда (Арал, Қазалы, Жаңақорған, 
Шиелі),  36 лекция,   14 «Ашық есік» күндері өткізілді.  

– Гүлмира Сейітбекқызы,  нарықта жүз мыңдаған тауар түрі 
бар. Оларды таңдау кезінде сапасы мен сақталу мерзіміне назар 
аудару қалыпты нәрсе. Алайда, кейде осындай жағдайларға мән 
бермей, тауарды сатып алған соң өкінетініміз жасырын емес. 
Мұндайда сатып алған тауардың ақшасын қалай кері қайтаруға 
болады?

– Тиісті сападағы, яғни қалыпты, бірақ сізге осы немесе басқа 
себептер бойынша, мысалы, өлшемі, түсі, фасоны бойынша  ұнамай 
қалған тауарды қайтару үшін сіз сатушыға 14 күн ішінде жүгінуіңіз 
қажет. Егер сіз сәйкессіздікті 15 күнде анықтаған болсаңыз, сіз 
оны ауыстыра алмайсыз. Сатушы сізді кері қайтарады және ол 
дұрыс жасайды. Ал егер де сатушы 14 күнге дейінгі мерзімде оны 
айырбастаудан бас тартатын болса, сіз тиісті орындарға жүгіне 
аласыз. Бұл орын алған жағдайларды құқықтық реттеу Заңының 14, 
30баптарында атап өтілген.

Заңнама бойынша дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы 
бұйымдар, іш киім, шұлық бұйымдары, жануарлар мен өсімдіктер, 
метрлеп сатылатын тауарлар (талшықты маталардың барлық түрі, 
трикотажды және перделік мата, жасанды тері, кілем бұйымдары, 
тоқыма емес маталар, ленталар, шілтерлер, кестелер, сымдар, баулар, 
кабельдер, линолеум, багет, пленка мен клеенка) айырбастауға 
жатпайды. 

Сапасыз тауарды айырбастау әлдеқайда оңай. Заңның 30бабы 
11 тармақшасына сәйкес, сатушы мерзімі өткен, техникалық 
регламентпен белгіленген, өнімнің нормативтік құжаттарының 
талаптарына сай емес, соның ішінде зияткерлік меншік құқықтары 
бұзылып өндірілген, оның пайдаланғанына, тауарлық түрінің, 
қасиеттерінің, пломбасы мен заттаңбаларының сақталмағандығына 
қарамастан сапасыз тауарды сатушы сатып алынған 30 күнтізбелік 
күн ішінде, айырбастауға  немесе ақшасын қайтаруға міндетті. 
Сатып алынған сапасыз тауар қолданыста болмаған сондай тауарға 
айырбасталуы немесе тұтынушыға тауарға жұмсаған сомасы 
қайтарылуы тиіс. 

Заңның 30бабы, 2тармақшасына сәйкес, тұтынушы тауардың 
кемшіліктерін анықтап сатушыға оның айырбастау жөнінде талап 
қойған жағдайда сатушы (өндіруші) оны дереу айырбастауға 
міндетті. Тауардың сапасын қосымша тексеру (сараптама) қажет 
болған жағдайда сатушы (өндіруші) айырбасты талап қойылған 
мерзімінен 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Тауар сапасын 
қосымша тексеруді (сараптама) сатушы төлейді. Егер сараптама 
барысында тауардың сапасыздығы анықталмаса немесе тұтынушыға 
сатылғаннан кейін оның пайдалану және сақтау ережелерін бұзу, 
үшінші тұлғалардың пайдалануы салдарынан орын алса, тұтынушы 
сатушыға (өндірушіге) тексеруге және оны ұйымдастыруға кеткен 
транспорттық шығындарды өтеуге міндетті. Тұтынушы тауардың 
сапасын тексеру сараптамасына өзі немесе сенімді тұлғасы арқылы 
қатысуға, сондайақ оны өз қаражатына өткізуге құқылы.

– Тиісті сападағы және тиісті сападағы емес тауарды кері 
қайтарған кезде сатушы тауарды кері қайтарып алудан бас 
тартты делік. Осы жағдайда тұтынушы қандай іс-әрекеттер 
жасауы қажет?  

– Егер сатушы тауарды кері қайтып алудан бас тартса, 
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңының 
22бабын басшылыққа алып құқықтарыңыз бен заңды мүдделеріңізді 
қорғауыңызға болады.

Тұтынушы тауарды сатушыға өз құқықтары мен заңды 
мүдделерін бұзушылықты жою туралы және осы бұзушылықтардан 
тұтынушыға келтірілген залалды ерікті түрде өтеу туралы кінә 
қоюға, яғни наразылық жазуға құқылы. Егер сатушы наразылыққа 
10 күн ішінде жауап бермесе немесе келтірілген залалды ерікті түрде 
өтеуден бас тартса, тұтынушы сотқа жүгінуге құқылы.

– Дүкен ішіндегі тауарларға фото/бейне түсірілім жасауға  
бола ма?  

– Дүкен – ол қоғамдық орын, ал қоғамдық орында суретке 
түсіруге болады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 
20бабына сәйкес кез келген азамат заңда тыйым салынбаған кез 
келген тәсілмен еркін ақпарат алуға және таратуға құқығы бар. 
Сонымен қатар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 
ҚР Заңының 24бабының 12тармағына және 18бабына сәйкес 
сіз тек қана фото және бейнетүсірілімге түсіріп қоймай, оны сауда 
жасағаныңызды растайтын ресми дәлел ретінде ұсынуға құқығыңыз 
бар. Осылайша, егер дүкен күзетшісі дүкен ішінде жеке мақсаттарға 
суретке түсіруге тыйым салатындай болса, онда сіз сенімді түрде 
Қазақстан Республикасы Конституциясына және «Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңына сілтеме жасап, полиция 
шақыра аласыз.  

***
Г.Өтегенова сөз соңында азаматтардың құқықтары бұзылған 

жағдайда департаментке келіп жолығуға болатынын мәлімдеді.  
Қысқасы, департаментте тұтынушылар құқын қорғауға байланысты 
барлық мәселелер бойынша түсіндірме алуға болады. 

Ж.ӘЛМАХАН.

СҰХБАТ

ТҰТЫНУШЫЛАР 
МҮДДЕСІН ҚОРҒАУ – 
МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕ

АТАКӘСІПТІ АЛҒА ОЗДЫРҒАН 
ДӘСТҮРЛІ ШАРА

Аймақта “Тарлан  тарих  тағы
лы мы” атты жаңа өлкетану жобасы 
жүзеге аспақ. Бұл туралы өңірлік 
ком муникациялар қызметінде өткен 
брифингте “Нұр Отан” партиясы об
лыстық филиалы төрағасының орын
басары Ержан Байтілес хабарлады.

Оның айтуынша, жаңа жоба  ұлттық 
тари  хымызды көпшілікке таныта отырып, 
құн дылықтарымыздың ұрпақтан ұрпаққа 
жетуіне ықпал ететін болады. Оған өлке
танушылар, тарихшылар, көнекөз қариялар 
мен этнографтар қатыстырылады. Жоба 
бірнеше бағыт бойынша жүзеге асырылады. 
Біріншіден, өлке тарихын қалыптастырған 
шежірені зерделеу мақсатында дәрістер 
ұйымдастыру. Бұл бағытта тарихи құнды
лықтарды насихаттауға, ұмытыла бастаған 
салтдәстүрлерімізді дәріптеуге бағытталған 
ғалымдардың  бірыңғай  тақырыптық дәріс

тері өтеді. Екіншіден, тарихи ескерткіштер 
мен жәдігерлерді, қасиетті орындарды дәріп
теу. Облыс шеңберінде қаншама мәдени 
ескерткіштер мен қасиетті орындардың бар 
екенін ескерсек, осы тұрғыда жоба үлкен 
маңыздылыққа ие болмақ. Үшіншіден, 
жоба аясында ішкі туризмді дамыту қолға 
алынады. Бұл – өңір экономикасының әлеуе
тін арттыруға өзіндік ықпалын тигізетін 
болады. Бағыт бойынша еліміздің әрбір 
өңірінде жергілікті тұрғындар үшін Қожа 
Ахмет Яссауи, Арыстанбаб, Бекет ата, 
Қорқыт ата, Қобыланды батыр кесенесі 
секілді киелі орындарға саяхат сапарлары 
ұйымдастырылады.

– Тарихи құнды дүниелерімізді кейінгі 
ұрпаққа жеткізу біздің басты міндетіміз. 
Сондықтан жобаның өңір үшін  маңызы зор. 
Нақты жұмыстар жаз айында басталады. 
“Рухани жаңғыру” бағдарламасына үлес 
қосуға бағытталған партиялық жоба 

болғандықтан, аймақтағы “Рухани жаңғыру” 
орталығымен бірлесе қолға алынды, – дейді 
Е.Байтілес.

Ал, “Рухани жаңғыру” орталығының ди
рек торы Нұрлыбек Мыңжас аталған жобаны 
қолдауға дайын екендігін жеткізді.

– Өлке тарихын жазуға, зерделеуге біздің 
орталықтың мүмкіншілігі жеткілікті. “Рухани 
жаңғыру” бағдарламасына негізделген бұл 
бастаманың кейінгіге берері мол. Сол себепті 
партия қолға алған жобаны қолдаймыз, – деді 
Н.Кәрібозұлы.

Айта кетсек, партия жұмысын сарап
таудың және халық тарапынан келіп түс
кен ұсыныстардың нәтижесінде 20дан 
астам партиялық жоба дайындалған. Оның 
қатарында жұмысы жаңа сипат алған 
“Арда  герлерді ардақтайық”, “Кедергісіз 
келе   шек” атты бұрынғы жобалар бар. Мұ
нан бөлек, “Балаларға арналған ІТсынып 
тар”, “ІТмамандарды даярлау”, “Геоақ

параттандырылған онлайн сервис”, 
“Тіл дердің үштұғырлығына өту”, “Қазақс
танның кітапханалары” жобалары да ұйым
дастырылады.  Бұл бастамалар негізінде ІТ
технологияларды қолдану мен білім алудың 
қолжетімділігі, азаматтардың цифрлық 
сауат тылығы артады, бизнестің мемлекеттік 
қызметтерін электронды форматқа 
ауыстыра отырып, дамыған елдердің үздік 
стандарттары мен тәжірибесі енгізіледі. 
Сондайақ, ағыл шын тілінде ауызша сөйлеу 
дағдыларын үйрету үшін ауыл балалары 
мен мұғалімдеріне тіл ортасын ашу және 
кітапханаларды қазіргі заманғы білім 
орталықтарына қайта ұйымдастыру іске 
асырылады.

 
Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,

“Сыр бойы”.

ӨЛКЕТАНУДАҒЫ ЖАҢА ЖОБА 

Құрметті қызылордалықтар! Өздеріңізге 
белгілі, биылғы жыл облысымызда «Жап
пай кәсіпкерлікті қолдау жылы» болып 
жарияланды. Осы орайда, біз назарларыңызға 
несие алып немесе мемлекеттік инновациялық 
жобалар грантына қатысу үшін қайда баруға 
болады? Нақты қандай қадамдар жасау 
керек? Міне, осы сұрақтарыңызға қысқаша 
инфографика ұсынуды жөн көрдік.

Ең бірінші, кәсіппен айналысқыңыз 
келіп, бірақ неден, қалай бастарыңызды 

білмей жүрсеңіз – онда Қызылорда облы
сы кәсіпкерлер палатасына барсаңыз бола
ды. Немесе Кәсіпкерлер палатасының аудан
дардағы филиалына барып, мамандардан кеңес 
ала аласыз.

Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр 
ксі, 46 үй, тел.:8/72433/79199

Қазалы ауданы –  Әйтеке би кенті – 
Жалаңтөс ксі,  23 үй, тел.:8/72438/79243

Қазалы ауданы –  Қазалы қаласы – Әйтеке 
би ксі,  9 «а» үй, тел.:8/72433/79199

Қармақшы ауданы – Жосалы кенті, 
Көшербаев ксі, 36 үй, тел.:8/72437/79120

Жалағаш ауданы –  Жалағаш кенті, Сәрке 
батыр ксі, 7 үй, 8/72431/79199

Сырдария ауданы – Сырдария кенті, Қонаев 
ксі, 12 үй, 8/72436/79179

Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, Рысқұлов 
ксі, 5 үй, тел.:8/72432/79255

Жаңақорған ауданы –  Жаңақорған кенті, 
А.Иманов. ксі, 134 «а» үй, тел.:8/72435/79120

Қармақшы ауданы – Байқоңыр қаласы, 
Абай даңғылы, 16, 8/33622/23527

Қызылорда қаласы – Қызылорда қаласы, 
Әйтеке би, 28.

Анықтама үшін телефон: 400874, 4002
02

СallCenter – 1432.
Келесі қадам жобаңызға жеңілдетілген 

несие қажет пе әлде инновациялық жобаларға 
арналған грантқа ұсынбақшысыз ба? Міне, 

осыны анықтап алыңыз. Егер жеңілдетілген 
несие алғыңыз келсе «Қызылорда» Өңірлік 
инвестициялық орталығынан немесе «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ
дан алуға мүмкіндігіңіз бар. Қазіргі таңда 
аталған қаржы институттары кәсіпкерлікпен 
айналысқысы келетін азаматтардың жобаларын 
белсенді қаржыландыруда. 

Ал инновациялық жобалар грантына 
қатысқыңыз келсе, онда құжаттарды облыстық 
кәсіпкерлік және туризм басқармасына ұсы
насыз. 

Жоғарыда айтқан кәсіпкерлікке қатысы бар 
ұйымдардың барлығы да Кәсіпкерлер үйінде 
– Қызылорда қаласы, Әйтеке би, 28 мекен
жайында орналасқан.

Ендеше келіңіз! Біз Сіздің кәсіпкер болу
дағы бастамаңызға қолдау көрсетеміз. Ең 
бастысы – қызметтеріміздің барлығы ТЕГІН. 

2018  – ОБЛЫСТА  “ЖАППАЙ
КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ ЖЫЛЫ”

ТАҒАЙЫНДАУ

Облыстық білім 
басқармасының басшысы 
лауазымына Мелдебекова 
Майра Тұрғанбайқызы 
тағайын далды.

М. Мелдебекова 1971 жылы 
туған.

Абай атындағы Алматы 
мемлекеттік университетін 
«Физика және информатика 
пәндерінің мұғалімі» 
мамандығы бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1993 жылы 
Шымкент қаласындағы №8 
мектепгимназиясының 
мұғалімі ретінде бастаған.

20052017 жылдары 
Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінде 
бас маман, басқарма басшысы, 
департамент директорының 
орынбасары.

2017 жылдың шілде 
айынан бастап осы кезге дейін 
Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің 
Стратегиялық жоспарлау және 
үйлестіру департаментінің 
директоры қызметін атқарып 
келді.

ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ 
БАСҚАРМАСЫНДА 

ЖАҢА  БАСШЫ 

1бет
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның 

барлық басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52 
 телефон да ры арқылы байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru

№69 (19552)
15 мамыр, сейсенбі
2018 жыл

Қазақстан Республикасы Қаржы ми
нистрлігі Мемлекеттік кірістер коми те
ті нің Қызылорда облысы бойынша Мем
ле кеттік кірістер департаменті, 120008, 
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 64 «г»; 
тел.: 8 (7242) 238775, электронды  пошта ме
кенжайы: a.bazhiyeva@kgd.gov.kz; Эконо
микалық тергеу қызметінің жеделтергеу 
бөлімшелеріндегі бос лауазымдарға орнала
суға конкурс жариялайды.

Қазақстан Республикасының Қаржы ми
нистрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің 
Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті Профилактикалық жұ
мыс және бақылау басқармасының жетекші 
маманофицері лауазымы СGDO6 санаты (1 
бірлік).

Функционалдық міндеттері:  Жедел 
кезек шінің көмекшісі болып табылады. Депар
таменттің әкімшілік ғимаратына өту тәр
тібін бақылау жүргізу және келген адамдар
ды, азаматтарды тіркеу журналына тіркеу, 
түнгі уақытта Департаменттің әкімшілік 
ғимаратының аймағын күзету жұмыстарын 
қадағалау, өрт қауіпсіздігін және қаружарақ 
бөлмесінің сақтығын қадағалау, режімдік 
кабинеттердің және қоймалар мен гараждардың 
кіру есіктерінің мөрлері мен кілт салынған 
мөрленген колбаларын тиісті журналға қол 
қою арқылы қабылдау. Комитеттің, Департа
мент басшылығының бұйрықтарының, шешім
дерінің, тапсырмаларының және де басқа өзіне 
жүктелген функциялардың уақытылы және са
палы орындалуын жүзеге асырады.

Конкурс қатысушыларына қойылатын 
талаптар: Нақты лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби 
білімі. Осы лауазым бойынша функционалдық 
міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті 
білімінің, икемінің және дағдысының болуы. 
Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін 
денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы, 
соның ішінде полиграфологиялық зерттеу
ден міндетті түрде өту қажет. Қазақстан 
Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексі, Қазақ
стан Республикасының Қылмыстықпроцес
суалдық кодексі, «Мемлекеттік құпия ту
ралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 
«Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы, «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы, «Қазақстан 
Республикасындағы кеден ісі туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексі,  «Салық 
және бюджетке төленетін басқа міндетті 
төлемдер туралы Қазақстан Республикасының 
Кодексі (Салық кодексі), «Жеделіздестіру 
қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы.  

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжат
тардың тізімі:

1) осы Қағидаларға 3қосымшаға сәйкес 
нысандағы өтінішті;

2) осы Қағидаларға 4қосымшаға сәйкес ны
сан бойынша кадрларды есепке алу жөніндегі 
толтырылған жеке парақты (нақты тұрғылықты 
жерінің мекенжайын және байланыс телефон
дарын көрсете отырып);

3) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесін;

4) бiлiмi туралы құжаттардың (диплом мен 
қосымшаның) көшiрмесiн;

5) әскери қызмет өткерген немесе Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс министрлігінің маман
дан дырылған ұйымдарында әскери оқытылған 
резервті даярлау жөніндегі әскери даярлықтан 
өткені, сондайақ «Әскери қызмет және әс кери 
қызметшілердің мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес мер зімді 
әскери қызметке әскерге шақырудан боса
тылған немесе кейінге қалдырылғаны туралы 
құжаттарының көшiрмесiн;

6) өлшемі 3х4 фотосуретін (4 дана);
7) осы Қағидаларға 5қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша жақын туыстарын, оның 
ішінде бұрынғы жұбайларын көрсете отырып, 
өз қолымен жазылған және А4 форматында ба
сылып шығарылған өмірбаянын;

8) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшiр месiн;

9) құқықтық статистика және арнайы есеп
ке алу органдарының соттылығы, бір жылдың 
ішінде қасақана құқық бұзушылық жасағаны 
үшін сот тәртібінде әкімшілік жауапкершілікке, 
сыбайлас жемқорлықтық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін тәртіптік және әкімшілік 
жауапкершілікке тартылмағандығы туралы 
анықтама;

10) үміткердің және оның жұбайының 
(зайыбының) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес тұрғылықты жері бойынша 
мемлекеттік кірістер органдарына табыстары 
мен мүлкі туралы декларациялар тапсырғанын 
растайтын құжаттар;

11) құжаттар тапсыру сәтінде жарамды 
мем лекеттік қызмет жөніндегі уәкілетті орган
нан заңнамаларға біліктілігін тестілеуден шекті 
деңгейден төмен емес нәтижеде өткендігі тура
лы сертификат; 

12) құжаттар тапсыру сәтінде жарамды 
мемлекеттік қызмет жөніндегі уәкілетті орган
нан жеке құзыреттерін бағалаудан өткендігі ту
ралы қорытынды.

Құжаттар қабылдау мерзімі  конкурсты 
өткізу туралы соңғы хабарлама жарияланған 
күннен бастап 10 (он) жұмыс күні.

Құжаттар Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті 
Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаментінде Адам ресурстары 
басқармасы персоналмен жұмыс бөлімінде 
(Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 64 «г», 
409бөлме) қағаз тасымалдағыштары арқылы 
қабылданады, тел.: 8(7242)238775, сондайақ, 
электронды түрде a.bazhiyeva@kgd.gov.kz элек
тронды пошта арқылы қабылданады.

Конкурсқа қатысу үшін электрондық пош
та арқылы құжаттарын тапсырған азаматтар 
конкурстық комиссия қарауына 1 жұмыс күні 
қалғанға дейін құжаттарының түпнұсқаларын 
ұсынады.

Құжаттардың көшірмелерін қабылдау 
кезінде салыстыру үшін олардың түпнұсқалары 
қарастырылады немесе нотариалды куәланды
рылған көшірмелері қабылданады.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну 
конкурстық комиссиямен оларды қараудан бас 
тартуы үшін негіз болып табылады.

Конкурстық комиссия жұмысының объек
тив тілігі мен айқындылығын қамтамасыз ету 
үшін оның отырысында бақылаушылардың 
қатысуы рұқсат етіледі.

Конкурсқа қатысу шығыстарын (конкурс 
өтетiн жерге келу және қайту, тұрғын үйжайды 
жалдау, тұру, байланыс қызметiнiң барлық 
түрлерiн пайдалану) азаматтар өздерінің жеке 
қаражаттарының есебiнен жүргiзедi.

Бақұл бол, ардақты әріптес
2018 жылдың 12 мамыр күні Қорқыт ата атын дағы 

Қызылорда мемлекеттік университетінің «Педагогика 
және оқыту әдістемесі» кафедрасының қауым дастырылған 
профессор міндетін атқарушы, фило логия   ғылымдарының 
кандидаты Қуаныш Абдразақов дүниеден өтті. 

Ол 1953 жылы 26 шілдеде Қызылорда  облысы, Қазалы 
ауданы, №6 Энгельс ауылдық советінде дүние ге келген. 
Қазалы қаласындағы №17 Ғ.Мұратбаев атын дағы орта 
мек тептің 1970 жылғы түлегі. Орта мек тепті бітірген 
соң өзінің туған ауылы Энгельс атындағы кеңшарда бір 
жыл шаруашылықта еңбек етті. 1976 жылы Қызылорда 
қаласындағы  Н.В.Гоголь атындағы педагогикалық инсти

туттың «Орта мектептің музыка және ән пәнінің мұғалімі» мамандығы бой
ынша бітірді.  19761978 жылдары Жаңақазалы  қыстағындағы  балалар му
зыка мектебінде мұғалім, 19781993 жылдары Қызылорда қаласындағы Қазақ 
қыздар педа гогикалық училищесінде оқытушы, 19931995 жылдары Қызылорда 
транспорт техникумының оқутәрбие ісінің меңгерушісі, 19951997  жылдары 
Қызылорда музыкалық колледжі  оқутәрбие  ісінің  меңгерушісі қызметтерін 
атқарған. 

2002 жылы Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік  универ ситетінің 
«Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасына келісімшарт 
негізінде оқытушылыққа қабылданды. 20032009 жылдары Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда   мемлекеттік  университетінің ізденушісі болып, 2009 жылы әл
Фараби атындағы ҚҰУ диссертациялық кеңесінде филология ғылымдарының 
кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін «Бұдабай  Қабылұлының  әдеби  мұрасы»  
тақырыбында  диссертация қорғады. 

Өзінің саналы ғұмырында Қуандық Абдразақов студенттердің ғы лыми 
жобаларына жетекшілік етіп, жобалары түрлі конкурста жүлделі орынға ие 
болды. Бірнеше мәрте халықаралық, республикалық ғылыми кон ферен ция
ларға қатысып, баяндамалар оқыды. Ғылыми бағыты бойынша 50ден аса 
ғылыми мақалалар, 1 монография, әдістемелік  нұсқау және 3 магис транттың 
диссертациялық жұмыстарына жетекшілік жасаған. Облыс әкімінің, «Нұр Отан» 
партиясы, Қорқыт ата атындағы ҚМУ ректорының 2 мәрте Алғыс хаттарымен 
марапатталған.

Қуандық Абдразақовтың жарқын бейнесі әріптестерінің жадында әрдайым 
сақталады. 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің ректораты мен ұжымы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС ХАБАРЛАНДЫРУ
Жалағаш ауданының әкімдігі Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2015 жылғы 19 наурыздағы №1804/245 бұйрығымен бекітілген «Аңшылық алқаптар мен балық 
шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу» 
Қағидаларына сәйкес резервте тұрған балық шаруашылығы маңызы бар су айдындарын бекітіп 
беруге конкурс жариялайды.

 Конкурстың өткізілетін уақыты мен орны: конкурс 2018 жылы 30 мамыр күні, сағат 11.00де 
өткізіледі.

Өтетін орны: Жалағаш кенті, ДЭУ көшесі № 11 үй, «Жалағаш аудандық ауыл шаруашылығы 
бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, байланыс телефондары:  8(724) (31) 31870, 31884.   

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

№ Су айдындарының 
атауы

Ауданы
(га)

Бекітіп беру 
мерзімі

Балық 
шаруашылығын 
жүргізу мақсаты

Жыл сайынғы 
балықтандыру 
көлемі (дана)

1 БақашМаман 25 бес жыл кәсіпшілік 4375
2 Құмкөл 38 бес жыл кәсіпшілік 6650
3 Мақпалкөл 15 бес жыл кәсіпшілік 2625
4 Шағала 30 бес жыл кәсіпшілік 5250
5 Бесмола 30 он жыл тауарлы балық өсіру 

шаруашылығы
5250

Конкурстық құжаттар топтамасын Жалағаш кенті ДЭУ көшесі №11 үй, «Жалағаш аудандық 
ауыл шаруашылығы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен алуға болады.

Сонымен қатар, конкурстың тәртібі Қызылорда облысы әкім дігінің ғалам торресурсында 
(www://tabigat.еkyzylorda.gov.kz) жария ланады.

Конкурстық өтінімдерді қабылдау мерзімі  2018 жылы 29 мамыр сағат 18.00ге дейін.
 Өтінім тігілген күйінде, нөмірленген беттерімен беріледі және соңғы беті қол қою арқылы 

және мөрмен куәландырылады (егер болса, жеке тұлға үшін).
 Жеке немесе заңды тұлғалар әрбір мәлімделетін балық шаруашылығы су айдынына және 

(немесе) учаскесіне жеке конкурстық өтінім дайындап, оны хабарландыруда көрсетілген 
мекенжай бойынша ұсынады.

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

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

Қызылорда облысы 
тұрғындарының назарына!
Темір жол құрылғылары, байланыс кабельдерінің 

қолды болуына байланысты ҚР Қылмыстық кодексінің 
398бабының 1,2,3тармағына сәйкес «Байланыс желі
леріне зақым келтіру бойынша» жауапкершілікке тар
тылатынын ескертеміз.

Қызылорда белгі беру және 
байланыс дистанциясы әкімшілігі.

«Қазақстан» РТРК» АҚ Қызылорда облыстық филиалы ұжымы («QYZYLORDA» теле
арнасы) белгілі ақын, «Қызылорда қоғамдық телерадиокомпаниясы» ЖШС құрыл тайшысы 
Әбдікәрімов Шәкизада Өтетілеуұлына апасы

Айғанша Өтетілеуқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облысы соттары мен Қызылорда облысы бойынша Соттар әкімшісінің 

ұжымдары және ҚР Судьялар Одағының облыстық филиалы сот саласының ардагері
Сейтов Тілектес Күнтуғанұлының

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

* * *
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қызылорда облысы бойынша  педагогикалық қызмет

керлердің біліктілігін арттыру институтының ұжымы институт директоры, физикамате
матика ғылымдарының кандидаты, профессор Елеусінов Бауыржан Тәжімағанбетұлына 
қарындасы 

Райхан Тәжімағанбетқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл  айтады.

* * *
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының әкімшілігі мен кәсіподақ 

комитеті компанияның ардагері, бұрынғы қызметкер 
Сәрсембаев Хұсайын Ғазизұлының

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

* * *
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректораты мен ұжымы 

Қызылорда облыстық мәслихатының депутаты Шәкизада Әбдікәрімовке апасы
Бәйімбетова Айғанша Өтетілеуқызының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
* * *

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы серіктестік қызметкері Мұрат Өтегеновке анасы 
Шаһизада (Сартай) Алдабергенқызының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Жас ұрпақ атабабаларымыздың даңқты жолын 
жақсы біліп, келешекке жеткізуі керек. Бұл түптеп 
келгенде қоғамымыздағы тыныштық пен келісімнің, 
ел өркендеуінің басты кепілі болмақ. Бүгінгі бақытты 
өміріміз бен нұрлы болашағымыздың негізін салушы
лар қатарында жерлесіміз Байзақов Маширхан атамыз 
да бар еді.  

Байзақов Маширхан 1924 жылы мамыр айында 
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Амангелді 
ауылында кедей отбасында дүниеге келген. Орта 
білім алғаннан кейін 17 жасынан бастап ауылдық 
кеңес хатшысы болған. 1942 жылы ақпан айының 
аяғында әскерге шақыру қағазы келеді. Қатарымнан 
қалмаймын деп 1942 жылдың наурыз айында соғысқа 
аттанады. Маширханмен бір күнде соғысқа аттан
ған әкесі Байзақ, бауырлары Айтжан мен Маханбет 
қайтып оралмады. 

М.Байзақов 1949 жылдың желтоқсан айына дейін 
УстьНарвада шекарашылық қызмет атқарып барып 
елге оралады. Соғыс ауыртпалығы артта қалды де
сек те, ел көші әлі де бірден түзеліп кете қойған жоқ. 
Елге майданнан жаралы болып оралғандардың өзі 
денсаулығына қарамастан еңбекке араласты.

«Қара қағаз» алып көкірегі шер мен мұңға толған 
ана мен жесір, ата мен бала тіренішті еңбектен тап
ты. Таңның атысы, күннің батысы еңбек майданында 
жүргендер 1950 жылдың ортасына дейін сол соғыс 
жылдарындағы тәртіппен, сол тұстағы нормаға сай 
жұмыс істеді. Елге келгеннен кейін қалалық түрме 
бақылаушысы болып қызмет атқарады. Одан соң ав
томеханик қызметін атқарған. 19551957 жылдары ав
токомбинатта жұмыс істеген. Одан соң Қызылорда об
лысы КРЭК басқармасында 4 жыл еңбек еткен. АТП1 
машина жөндейтін цехта жұмыс істейді.1983 жылы 
қараша айының 27сінде дүниеден өтті. Артында 3 ба
ласымен жары Айсұлу апа қала берді. 

Маширхан ағаның баянды ғұмыры ақсақалдардың 
өсиет, өнегесін тыңдаудан, қолдарына  су құюдан 
өрбіді. Ауыл, елдің ақ батасын алды. Сөйтіп, бала 
Маширхан иманын серік етіп, әскери және жалпы 
ғұмырындағы талай қауіп пен қиындықтарды жеңе 
білді. 

«Кеңес Армиясының отыз жылдығы 19181948 
жж.», «Ерлігі үшін», «19411945 жж. Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің жиырма жылдығы» медаль
дарымен, «Даңқ» орденімен марапатталған. 

Батыр ағаның өмірі мен қызметі, отбасы, ұрпақтары 
жөнінде білмек үшін Маширхан аға шаңырағына  
бас сұққанымызда алдымыздан қарттықтың төріне 
шыққан Айсұлу әжейді кезіктірдік.

Төргі бөлмеге өткенде Маширхан ағаның  қабыр
ғаға ілінген үлкен суреті көзге оттай басылды. Нар 
тұлғалы, жүзінен нұр төгілген, өн бойынан сабыр
лылық пен салқынқандылық лебі еседі. Суретші 
қылқа ламынан туған жансыз суретке ұқсамайды, 
бейнебір өзін көргендей әсерде қаласыз.

– Тағдырыма ризамын, – деп бастады сөзін апа.            
– Қазақтың Маширхандай аяулы да ардақты азаматы
мен дәмтұзым жарасып, отау құрдық. Бірбірімізге 
сүйеу бола жүріп, өмірдің ащысы мен тұщысын  бірге 
таттық.

Әжейдің көңілі босаңқырап қолына ақ матаға 
оралған затты ортаға қойды да, ішінен бір суретті алып  
телміре ұзақ қарады. Ол Маширхан ағаның суреті бо
латын. Менің қолыма Маширхан атаңның анасына 
жазған хаттары деп  сарғайған қағаз беттерін ұстатты. 
«Сағынышты сәлем хат» деп бастаған екен атай 
бір хатында, «Ардақты, аса артық көруші жан анам 
Шаркүлге  армияда өмір сүруші перзентің Маширхан
нан сансыз сағынышты сәлем бердім, осы алақандай 
ақ қағаз арқылы, сағынышымды білдіргелі отырмын. 
Денің сау, саулықтың арқасында ағайынтуысқанның 
арасында тиісті қызметіңізді атқарып жүрсіз бе, 
көптен бері хат жаза алмағаныма ренжімеңіз, оры
ным ауысып хат сала алмадым, мені уайымдамаңыз 
менде бәрі жақсы, денім сау, Қызыл армиядағы тиісті 
міндетімді ойдағыдай атқарып жүрмін. Мені ойлап 
жылама, неге жылайсыз? Мен қазір үлкен жігіт бол
дым. Сенің кішкентай Маширханың ел қорғайтын 
жігіт болды. Апа, денсаулығыңызға қараңыз, сіздің 
саулығыңызды күнде Алладан тілеп жүрмін, сізде 
күнде менің тілегімді тілеп жүрген боларсыз мен 
Эстония шекарасында қызметімді атқарып жүрмін. 

Біз жеңіспен ораламыз, батыр ұлыңызға сеніңіз, 
сіздердің үміттеріңізді қалайда ақтаймыз, апа. Аман 
болыңыздар, босап жатсам міндетті түрде хат жазып 
тұрамын. Есендік хатпен балаңыз Байзақов Машир
ханнан. 03.05.45 жыл» делінген.

Бүгінде Маширхан ағаның көре алмай кеткен 
қызығын Айсұлу ана қызықтап, төрт баланың, 8 неме
ренің, 4 шөберенің шуағына жылынып, шатшады
ман өмір сүруде. Маширхан ағаның артында өзін 
жоқтатпайтын іскер азамат, ат үстінде жүрген  Янухан 
есімді ұлы бар. Януханнан Әлихан, Нұрлыхан есімді 
ұл, Әйгерім есімді қыз туып, еліміздің үлгілі аза
маттары қатарына қосылды. Күлпан, Гүлбану есімді 
қыздары атаанасынан алған өнегелі тәрбиені немере
шөберелеріне дарытып, асқар таудай әкеге және 
ардақты анаға қамқор бола білді. Бар базары осылай
ша жалғасумен келеді. Сонау бір жылдары «Ақмешіт 
апталығы» газетінде  «Сарғайған хаттардың сыры» 
атты мақала жазғаны бар. 

– Ал енді айтайын дегенім, қанша ауыр  болса 
да адамды қара жұмыс қажыта алмайды, қайта 
қайраттандырып жібереді екен. Соғыс жылдарын
да осындай болдық қой. Ең жаманы, қайғықасірет 
екен. Сол сұрапыл кезеңде қара жамылып, жүрегі 
жараланбаған жан болды ма, амалдың жоқтығынан 
көндік, көтердік. Өз әкем Төрегелдиев Ермағамбет 
1942 жылы наурыз айында соғысқа аттанды. Артын
да анасы, қарындасы, жұбайы және үш баласы қалды. 
Жарынан 28 жасында жесір қалған анам  колхоздың 
барлық жұмыстарын өз қолымен өткерді. Егін егіп, 
оны бастыру, ору, жинау жұмыстарымен қатар өзге 
замандастары секілді мал шаруашылығының да оты
мен кіріп, күлімен шықты. «Шіркейлі» каналын қазуға 
белсене араласты. Жұмыс таңдаған жоқ, тіпті олай 
етуге қақысы да жоқ болатын. Жастай жесір қалса 
да енесі мен балаларының жағдайын жасап, қайта 
тұрмыс құрмады. Балалар да еңбектен тыс қалмады. 
Колхозда қолдарынан келген іске араласты. Бидай ба
улары тиелген өгіз арбаны қырманға жеткізу, масақ 
теру, тракторға иінағашпен су тасу жұмыстары буыны 
қатаймаған балалардың еншісінде болатын, –  дейді 
әжей.

Маширхан атаның ерлігі және жары Айсұлу 
апаның тылдағы еткен қызметі бүгінгі бейбіт күннің 
өтеуі жолындағы жанқиярлық іс. Демек бұл кісінің 
майдандағы ер лік істері мен жарының тылдағы ерен 
еңбектері терең зерттеліп, тиісті бағасын алады деп  
ойлаймын.

Эльмира НҰРПЕЙІСОВА, 
Қызылорда медицина 

жоғары колледжінің оқытушысы.

Қалмағамбет ақсақал 
жас кезінен қағілез, елге
зек адам болатын. Жастай
ынан есте сақ тау қабілеті 
мықты әрі білімге деген 
ынтасы да ерекше  болды. 
Пахтаарал, Сұлутөбе, Тар 
тоғай, Төңкеріс ауыл да
рында көшіп жүріп әр 
мек тепте оқығанына қара
мас тан жетіжылдық мек
тепті бірыңғай «бес» деген 
бағамен бітіріп шығады. 
Мектеп басшылары баланың 
оқуға деген ықыласын та
нып, өзара ақылдаса келе 
Қызылорда қаласындағы 
пед  училищеге құжаттарын 
апарып өткізеді. Осылайша 
оқуын жалғастырам, бұл 
оқу орнын тәмамдаған соң 

әрі қарай институтта оқысам деген арманмен 
қалаға басқан қадамын 1941 жылы баста
лып кеткен соғыс тұсады.  Еразаматтардың 
барлығын жаппай әскер қатарына шақыру 
басталды. Ауылда азаматтар бірінен соң 
бірі сұрапыл соғысқа кетіп жатты. Олардың 
орнын әйелдер мен балалар алмастырып, 
жаппай жұмысқа тартылып жатқан кезең 
болатын. Қалмағамбет те 194142 жылда
ры педучилищенің бірінші курсын бестік 
бағамен бітірген соң, 1942 жылы өзі оқыған 
Киров атындағы мектепке мұғалім болып ор
наласып, жұмысқа араласады. 1943 жылдың 
8 ақпаны күні әскери комиссариаттың 
шақыруын алған Қалекең әскери міндетін 
өтеу үшін сапқа тұрады. Оқуға зерек баланы 
комиссариаттағылар Ташкенттегі офицерлер 
дайындайтын училищеге жібереді. Ол жерде 
барлық емтихандарды бестік бағаға тапсы
рып, сынақтан өткенмен офицерлерді дайын
дайтын оқу орны мұны қабылдамай қояды. 
Шағын денелі, бойы аласа болғандықтан Орал
баев Қалмағамбетті Самарқанд қаласындағы 
кіші командирлерді дайындайтын мектепке 
жібереді. Бір жағы әскери өнердің қырсырын 
оқыса, екінші жағынан Ташкент қаласындағы 
қаружарақ қоймасын күзетеді.

Сол тұста соғысқа бармай ел ішінде 
қашып жүрген дезертирлер де көп болған 
ғой. Қалмағамбеттің осы қашқындарды бой
та салап жүрген жерлерінен ұстап, комис
сариатқа тапсырған да кезі болды. Жи налған 
штрафниктерді эшелондарға тиеген соң 
оқып жүрген курсанттар мен белсенді ком
сомолдардан құралған топ эшелонды күзетке 
алып Украинаның Харьков облысына дейін 
жеткізеді. Жолда вагонның астын тесіп 
төрт адамның қашып кеткендігі анықталған 
соң соғысқа бастап келген белсенді 
конвойлардың салғырттығы мен кемшілігі 
болды деп тапқан командирлер бұлардың 
өздерін де штрафниктердің қатарына қосып 
соғысқа қарай айдайды. Бұрын жаумен бетпе
бет келіп көрмеген, соғыс тәсілінен хабары 
жоқ мұсылман тобынан құралған айыпта
лушы батальонды айыптарын өтеу үшін бо
рап тұрған оқтың астына салады. Харьков 
облысындағы №369 төбені жаудан азат ету 
туралы тапсырма беріледі. Қолында дұрыс 
қаруы да жоқ айып батальоны төбеге қарай 
шабуылға шыққанымен мықты бекінген 
жау құрамының боратқан оғының астында 
бір сәтте баудай түсіп қырылып қалады. Ел
ден жинап келген өрімдей боздақтар соғыс 
деген жалынның алапат күшіне төтеп бере 

алмай бір сәтте топыраққа 
айналды. Қалмағамбеттің 
кө рер жарығы бар екен, өзі 
секілді тірі қалған солдаттар
ды командирлер кейін алып 
шықты да жаңадан батальон 
жасақтады. Айып батальоны 
өз айыбын қанмен жуу керек 
деген қасаң қағида бар, осы 
бір солақай саясаттың сал
дарынан қаншама адамдар 
қарусыз майданға шығып қы
рылумен болды.

Кейін жасақталған бата
льон бұрынғыдай емес тәуір 
қаружа рақтармен жабдық
талған соң КишиневСандо
мир жаға ла уын жаудан азат 
етуге қаты сады. Бұл кезде 
Беларусь майданында кес кі 
лескен соғыстың жүріп жат

қан кезі. Украи наның Львов қаласын жаудан 
азат етуге қаты сады. Польша мен Болгария 
жерлерінде жүргі зілген соғыстарға қатысып, 
бұл елдерді де немістерден тазартады. Поль
шаны азат еткен соң Германияның Горлиц 
аймағын басып алады. Жеңісті Чехослова
кия астанасы Прага түбінде қарсы алады. 
Жеңістен соң да бұларды бірден елге қайтара 
қоймайды. Бұлардың Прага маңында тұрған 
батальонын жаяулатып Украинаның Каме
нецПодольск облысына жеткізеді. Славу
та қаласындағы әскери қалашықта әскери 
міндетін жалғастыруға тура келеді. Бұл 
белгілі бендершілердің шоғырланған аймағы 
болатын. Бұрын сыртқы жаумен соғысқан 
батальон енді ішкі жаулармен соғысты 
жалғастырады. Бендершілердің бүлігін басу 
да оңайға соқпады, талай боздақтар осы ішкі 
қырқыстың кесірінен оққа ұшты. Осындай 
сәттердің бірінде «ауыл мұғалімдері елге 
оралып жұмыстарын жалғастырсын» де
ген бұйрыққа байланысты 1945 жылдың 25 
желтоқсанында елге қайту жөнінде тапсыр
ма алады. Осылайша өзінің сүйікті кәсібі 
мектептегі мұғалімдік мамандығының 
арқасында әскерден босап, туған ауылына 
оралады. 

Соғыстан кейінгі ауыр жылдарда ауыл 
мектептерінің деңгейін көтеру ісіне аян
бай кіріседі. Өзі оқыған училищені қайта 
жалғастырып, мұғалімдік дипломын алып 
келген соң да ұстаздық жұмысына берілген 
ағамыз шаңырақ көтеруге де асыға қоймаған 
сияқты. Орда бұзар жасында Тұрсынкүл апа 
екеуі бас қосады. Екеуі құрған шаңырақта 
сегіз ұл, бір қыз өсіріп, ұлды ұяға, қызды 
қияға қондырады. Өз кіндігінен тараған ба
лалар да әкенің қатал тәрбиесі арқасында 
мектепті үздік бітіріп, әр салада білікті ма
ман болып жұмыстарын абыроймен атқаруда. 
1942 жылы еңбек жолын мектептің мұғалімі 
болып бастаған Қалмағамбет ұстаз сүйікті 
кәсібінен 1991 жылға дейін  қол үзген жоқ. Елу 
жыл ғұмырын мұғалімдікке арнайды. 1985 
жылы зейнетке шыққанымен байыз тауып 
үйде отыра алмайды. Бар бейнетті еңбекпен 
жеңе білген қарияның бұл еңбегі атаусыз 
қалмады, кезінде «Қазақ ССР халық ағарту 
ісінің озық қызметкері», «Еңбек ардагері» 
медалін иеленді. Соғыста көрсеткен ерлігі 
үшін «ІІдәрежелі Отан соғысы» орденімен, 
«Ерлігі үшін» және басқа да медальдармен 
марапатталған. 

Бақыт ӘБЖЕТ,
аймақтық «Рухани жаңғыру» 

орталығының  бас маманы.

МАЙДАНГЕР ҰСТАЗ

САҒЫНЫШ  СЫРЛАРЫ

«СЕНІМ» ЖОБАСЫ 
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

Облыстық барлық жергілікті атқарушы орган
дарда жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке 
мәселелермен қабылдауды оңтайландыру мақсатында 
үстіміздегі жылдың 10 мамырынан бастап «Сенім» 
жобасы іске қосылғандығын хабарлаймыз.

Пейіште нұрың шалқысын
Жарық дүниеде ананың ыстық алақанына, мейі

рімді жүзіне жетер не бар екен? Отбасымыздың 
ақылшысы, аяулы анамыз, немерелерінің сүйік
ті әжесі Утегенова Шаһизада (Сартай) Алдабер
генқызы осы жылдың 13 мамырында жетпіс жасқа 
қараған шағында өмірден озды. 

Жанжағына мейірім шуағын шашып, шаңы
рағымызды шаттыққа бөлеп, барынша қарапайым 
мінезімен ағайынтуыстың ортасында сыйлы 
болған аяулы анамыздан қасқағым сәтте айырылып 
қаламыз деп ойлаппыз ба? 

Іздесек те сені, анашым, таппаймыз,
Сабыр сақтап, Алла ісіне тоқтаймыз.
Жатқан жерің жайлы болсын деп тілеп,
Есімізде мәңгі сізді сақтаймыз.

Аяулы анамыз Шаһизада Алдабергенқызының намазы 15 мамыр күні 
сағат 11.00де Қызылорда қаласы, С.Мұқанов көшесі №103 үйде болатынын 
хабарлаймыз.

Балалары, бауырлары.

«Сырдария1» кредиттік серіктестігі» ЖШС 
құрыл тайшылардың  кезектен тыс жалпы жиналы
сын 2018 жылдың 15 маусым күні сағат 11.00де 
мына мекенжайда өткізетінін хабарлайды:  Қызыл
орда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек кентi, 
Абай Құнанбаев көшесі №38.

Күн тәртібінде:
1. Серіктестік құрамынан құрылтайшылардың 

қосымша тізім бойынша өз арыздарына сәйкес 
үлестерін сату, құрылтайшылар қатарынан шығару, 
қосымша тізімге сәйкес құрылтайшылар үлесінің 
бір бөлігін сату, жаңа құрылтайшыларды қосымша 
тізімге сәйкес қабылдау, қосымша тізімге сәйкес 
құрылтайшылардың үлестерін көбейту және осы 
өзгерістерді серіктестіктің Жарғысына, Құрылтай 
шартына енгізу, Әділет басқармасына тіркеу тура
лы.

2. Серіктестіктің  20162017  жылдардағы  қаржы  
есебіне  «Аграрлық Несие Корпорациясы» АҚның 
аудиторлық тексеруінің қорытынды есебін  талқы
лау  және бекіту  туралы.  

3. Серіктестіктің  2017 жылғы қаржы есебіне 
тәуел сіз аудитордың  тексеру  қорытынды  есебін  
тал қы лау  және бекіту  туралы.  

4. Серіктестіктің 2017 жылғы  қаржы  есебіне  
серік тестік ревизорының тексеру қорытынды  есебін 
талқылау  және бекіту  туралы.  

5. Серіктестіктің Кредиттік комитетінің құра
мына өзгеріс енгізіп, қайта бекіту туралы. 

6. Серіктестіктің жарғылық қорындағы ақша 
қара жатынан, ішкі қарыздары жоқ бұрынғы құрыл
тайшыларға несие беру ережелерін бекіту және 
құрылтайшылар келісімін алу туралы. 

7. Серіктестіктің құрылтайшылары арасында не
сие лимитін бөлу туралы.

Сонымен қатар, құрылтайшыларға күн тәртібіне 
қосатын ұсыныспікірлеріңіз бар болса 10 күн 
ішінде жиналыс ашылғанға дейін серіктестікке 
 ұсы нуларыңызды, жиналысқа міндетті түрде  
қатысу ларыңызды сұраймыз. 

(БИН 040 540 001 348)

ХАБАРЛАНДЫРУ
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Қызылорда облысының кәсіп кер
лік және туризм басқармасы жанынан 
құрылған «Кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі «бір терезе» қағидатымен жергі
лікті кәсіпкерлерге кеңес беретіндігін және 
көмек көрсететіндігін назарларыңызға 
жеткіземіз. Орталық 40тан аса қызмет 
түрлерін көрсетеді. Орталықтың барлық 
қызметтері ақысыз түрінде беріледі.

Орталық кәсіпкерлерге келесі 
қызмет түрлерін ұсынады:

инженерлік коммуникацияларға қо
сы луға кеңес беру және көмек көрсету 
(электр, газ, сумен жабдықтау, жылыту);

архитектура және құрылыс салалары 
бойынша кеңес беру және көмек  көрсету; 

жер мәселелері бойынша кеңес беру 
және көмек көрсету;

мемлекеттік кірістерге байланысты 
қызметтер бойынша кеңес беру және 
көмек көрсету;

 кәсіпкерлердің жобаларын екінші 
деңгейдегі банктерге дейін және одан 
кейін сүйемелдеу жөнінде көмек көрсету;

үкіметтік, мемлекеттік және аймақтық 
бағдарламалар бойынша кеңестер беру;

эскиздік жоба жасау.
Жұмыс кестесі: Дүйсенбіден жұмаға 

дейін, 9.00ден 19.00ге дейін. Түскі үзіліс:  
13.00ден 15.00ге дейін.

Мекен жайы: Қызылорда қаласы, 
Әйтеке би көшесі 28, «Кәсіпкерлер үйі»

Телефон: 8 (7242) 704016, 704014
E-mail: info@kkko.kz

ОБЛЫС КӘСІПКЕРЛЕРІ НАЗАРЫНА!
Қазақстан Республикасының Мем ле  

кеттік қызмет істері және  сыбайлас жем
қор лыққа қарсы ісқимыл агентті гінің 
Қызыл орда облысы бойынша де партаменті 
бұқаралық ақпарат құрал дары өкілдері 
арасында сыбайлас жем  қор лыққа қарсы 
ісқимыл бағытында жа  рық көрген үздік 
журналистік жария ла нымдар бойынша кон
курс жариялайды.  

1) «Үздік телевизиялық жұмыс»;
2) «Үздік баспа жарияланымы»;
3) «Үздік интернет жарияланым». 
Конкурсқа бұқаралық ақпарат құрал

дарында 2017 жылдың 1 желтоқсанынан 
2018 жылдың 1 мау сы мына дейін  аралықта 
сыбайлас жем қорлыққа қарсы ісқимыл 
бағытында жарық көрген жарияланымдар 
мен материалдар қабылданады.  

Конкурсқа қатысу үшін келесі құжат тар 
сұралады.

1) 3х4 суреті бар автордың түйінде месі 
(резюме);

2) Жарияланым жарық көрген баспа 
беті немесе интернет жарияланымдардан 
үзінділер немесе теледидар жарияланымы 
үшін дискіге жазылған бейнематериал.  

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар 2018 
жылдың 115 маусымы аралығында агент
тіктің Қызылорда облысы  бойынша депар
таментінде Қызылорда қаласы, Сұлтан Бей 
барыс көшесі №1, каб. 106 мекен жайын да 
қабылданады. Ақпарат үшін байланыс 
құралы 8 (7242) 702520, эл. адрес  Apvo.
kzo@mail.ru.    

Тәуелсіздікке қол жеткізген кезден бастау алған Қазақстанның қазіргі 
заманауи тарихында Қазақстан Республикасының Президенті – Елба
сымыз Н.Ә.Назарбаевпен жарияланған жемқорлықпен табанды және 
ымырасыздық күрес бағыты республиканың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатының негізгі мағынасын қалыптастырады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл саясатының базалық 
бағыттары Елбасының «Қазақстан2050» Стратегиясында, «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарында белгіленген сыбайлас жемқорлықты іріктеу 
міндеттерін іске асыру арқылы нақты белгіленген.

Бұл ретте, сыбайлас жемқорлықтың көріністерін азайтудың мақсатты 
нұсқамаларына қол жеткізу алгоритмі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
жоспарлаудың көп деңгейлі жүйесінде бүгінгі күні басты бағдарламалық 
құжат болып табылатын Қазақстанның 20152025 жылдарға арналған 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясында көрсетілген.

Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл бойынша ша
раларды жүйелі және бірізді іске асыру ұлттық тәжірибе ауқымы мен 
озық халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәжірибелерді тарту
ды ескерумен өзінөзі жетілдіру режимінде тұрақты тұрған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясаттың бірегей үлгісін қалыптастыруға мүмкіндік 
берді.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегияның бірінші кезеңін іске асыру табысты аяқталды, бұл 
оны орындаудың алғашқы нәтижелерін ұғыну қажеттілігін өзектендіреді. 
2015 жылғы 18 қарашада бекітілген «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс
қимыл туралы» ҚР Заңының талаптары тұрақты әзірлеуге негіз болған 
осы жыл сайынғы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы 
Ұлттық баяндамада өзінің көрінісін тапты.

Аталған баяндаманы әзірлеу үрдісі, құрылымы және мазмұны «Сы
байлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы Ұлттық баяндаманы дайын
дау, Қазақстан Республикасының Президентіне енгізу және оны жария
лау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
2015 жылғы 29 желтоқсандағы №154 Жарлығына сәйкестендірілген.

Ұлттық баяндаманың мақсаты сыбайлас жемқорлықтың ал
дын алу бойынша практикалық ісшараларды әзірлеу және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдірумен Қазақстандағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатты және оның таралуының жайкүйі мен 
үрдісіне объективтік талдау болып табылады.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» ҚР Заңына сәйкес 
Ұлттық баяндама сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл жөніндегі 
уәкілетті орган жұмысының және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс
қимылдың басқа да субъектілері (мемлекеттік органдардың, жергілікті 
атқарушы органдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің) 
қызметінің нәтижелері негізінде қалыптастырылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы Ұлттық баянда
ма мәтінінің толық нұсқасымен Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің 
ресми интернетресурсында (http://www.kyzmet.gov.kz/sites/default/files/
pages/nacdoklad_kaz_compressed.pdfсілтемесі бойынша) танысуға бола
ды.

Өткен апта Сыр спортының сайыпқыран саңлақ
тары үшін табысты болды.

Каратэші Мөлдір Жаңбырбай кезекті рет 
Азия чемпионы атанды. Жапонияның Окинава 
қаласында өткен сайыста сынға түскен Сыр 
аруы Азияда өзіне тең келер қарсылас жоқ 
екенін тағы бір дәлелдеді.

Қызылорда облысының жоғары спорт 
шеберлігі мектебінде тәлім алатын спорт
шыны каратэдодан облыстың аға жаттық
тырушысы Рүстем Әбжәмиев дайындады. 

Мөлдірдің келесі бағыты маусым 
айындағы Стамбұлдағы халықаралық тур
нир. Ол 2020 жылы болатын Токиодағы 
олимпиадаға осы турнирден ұпай жинайтын 
болады. 

Самбодан ел намысын еселеп жүрген 
 балуандарымыз ҰланБатор қаласында 
өткен Азия чемпионатында 10 медаль (5 алтын,                  
5 күміс) иеленді. Сыр елінен барған 10 спортшымыз осылайша жүлделі 
оралды. Енді меже Тбилиси мен Бухарест қаласында өтетін әлем чем
пионаттарын бағындыру. 

Қытай астанасы Бейжінде өтіп жатқан халықаралық турнирде облыс 
спортшылары жарыстың алғашқы күнінде қос медалға ие болды. 

Жеңіл атлетикадан мүмкіндігі шектеулі спортшы
лар арасында өтіп жатқан турнирде Мақшат Мейіршан 
1500 метр қашықтықта жүгіруден жеңімпаз болса, 
найза лақтырудан жоғары спорт шеберлігі мектебінен 
сынға түскен Еламан Жоламан күміс жүлдені еншіледі. 
Қос спортшыны ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушылар 

Юрий Мощеев пен Мұратбек Кетебаев дайындап 
келеді.

Дара ойынның бірі – тоғызқұмалақтан 
өткен Азия кубогында облыс құрамасы жалпы
командалық есепте 1 орынды иеленді. Ал жеке

лей есепте Хәкімжан Елеусінов күміс жүлдеге 
ие болды. Бішкекте өткен сында 2 орынды 
Қазақстан ұлттық құрамасы алса, 3 орын
ды жастар құрамасы еншіледі. 

Албанияның Дуррес қаласында бас
тау алған зейінділер ойынында жас шах
матшы қызымыз Назерке Нұрғали оза 

шапты. Ол швейцар жүйесі бойынша класси
ка түрінен 9 турдан 8 ұпай жинап, Әлем чемпионы 
атанды.

15 жасқа дейінгі 
оқушылар арасындағы 
чемпионатқа 40 елден 
420 спортшы жүл
делерді сарапқа  салды. 
Айтулы жарыста Қазақ
стан құрамасы 4 алтын, 
1 күміс, 2 қола медалды 
иеленді.

Назерке Нұрғали 
– облысымызда, елі
мізде шахматтың да
муына елеулі үлес қо
сып келе жатқан жас 
спортшылардың бірі. 
Шахматпен 6 жасынан 
бастап шұғылданған 
Назерке №1 облыстық олимпиадалық резерв тің мамандандырылған 
балалар мен жасөспірімдер мектебінде тәлім алады. Қазір №136 
Т.Жүргенов атындағы мектеплицейдің 9сыныбында оқиды. 
Назеркенің жаттықтырушысы Василий Шмелковтың айтуынша, ол 
тамыз айында Моңғолияда Азия чемпионатына, қыркүйекте Түркияда 
Әлем чемпионатына қатысады. Аталған жарыстарда Назерке 20 жасқа 
дейінгі қыздар арасында сынға түседі. 

Қызылордада мектеп және колледж оқушылары арасында жазғы 
9шы спартакиада аясында гандболдан өткен жарыста облыс командасы 
1 орынды жеңіп алды. Жаттықтырушы Ольга Егунованың шәкірттері 
қатысушы 9 команданың спортшыларына ешқандай мүмкіндік бермеді.  

СЫР 
САҢЛАҚТАРЫНЫҢ 
ТАБЫСЫ

«Локомотив» стадионында Қыпшақбай Қайнаровты еске 
алуға арналған шағын футболдан облыстық ашық турнир 
мәреге жетті. Ардагерлер арасындағы екі күнге созылған 
бәсеке тартысты өтті.

Саналы ғұмырын Сыр спортына арнаған Қыпшақбай Амантайұлы 
жаттықтырушыоқытушы қызметінде көптеген спортшыларды 
тәрбиеледі. Елге танымал шәкірттері Қыпшақбай Қайнаровтай даңқты 
ұстаздың ғибратты ғұмыры әлі талай жанға үлгі болатынын айтады.

– Ол спорт пен ұстаздықты ұштастыра білді. Өмірін осы салаға 
арнады. Жаттықтырушы болудың не екенін кәсіби тұрғыдан түсінді. 
Көптеген облыс спортшыларының жетістікке жетуіне себепкер болды, 
– дейді спорт ардагері Тәшкенбай Нұрымбетов.

Әуесқой ойыншылар тартысты бәсекені қыздырды. Бұған дейін 
топ арасынан суырылып шыққан үздік екі құрама «Ардагер» және 
«Байқоңыр» командасы финалда кездесіп, өзара сынға түсті. 

Қос команда да талай жарыстан жүлде алған мықты ұжым 
қатарында.  Алайда, жеңіс тұғыры бір командаға ғана тиесілі. Ойын 
барысында жеңімпаз атағын тағы бір мәрте дәлелдей білген «Арда
гер» қарсыластарын ойсырата жеңіп, облыстың чемпионы атанды. 
Ал, «Байқоңыр» командасы екінші орынды місе тұтты. Үшінші орын 
қайсарлықтарға бұйырды. 

Жарыста үздік ойыншылар да анықталды. Атап айтсақ, Кенжетай 
Жұмахметов («Ардагер»), Гагик Сукиасян («Байқоңыр»), Алпысбай 
Жұмабек («Ақ Барыс»), Қалдыбек Қиясов («КГУ»), Давид Келехсаш
вили («Қайсар») сынды ойыншылар облыстық дене шынықтыру және 
спорт басқармасының номинацияларымен марапатталды.

Н.САҒАТҰЛЫ.

«АРДАГЕР» – 
ТУРНИР ЖЕҢІМПАЗЫ

Шиелі ауданындағы Тартоғай елді ме
кенінің кеңестік шаруашылық болып тұр
ған кезеңіндегі  №3 фермасы еліміз тәуел
сіздік алған тұста Қоғалы ауылдық округі 
болып құрылып, орталығы «Ботабай» аулы 
деп аталған еді.

Ерте кезеңде арнасын дариядан алып, арық 
қаздырған Ботабай деген бабамыздың осыдан өзге 
дерегі жоқ, суы сарқылмаған сол арықпен бірге аты 
ғана жеткен. 

Осы мәселені көтерген ел іші қазір мыңға тарта 
тұрғыны бар елді мекенді 19 ғасырдың орта тұсында 
өмір сүрген халқының мұңын мұңдап, жоғын іздеген 
ержүрек азамат, елінің қорғаны болған Тұрсынбай 
датқа есімімен атауды ұйғарған еді. Бұл ұйғарым 
аудандық ономастикалық комиссия тарапынан 
қолдау тауып, облыстық мәслихат шешімімен, облыс 
әкімінің қаулысымен бекітілді.

Биыл туғанына 220 жыл толған Тұрсынбай 
Бүркітбайұлы – тарихи тұлға. Орыс патшасы Алек
сандр 2нің оны Петерборға арнайы шақырып, әскери 
шен беріп, кеудесіне алтын медаль тағуы датқаның 
халық алдындағы беделі мен ықпалын мойындауы 

болатын. Датқа елі мен жері Қоқан ханы қоластында 
тұрса да, оның әділетсіз әрекеттерін әшкерелеп, 
«алсаң менің жанымды ал, халқыма қол көтерме» деп 
басын құрбандыққа берген ел перзенті. Ақыры би 
атамыз 1863 жылы Қоқан ханының жансыздарының 
қолынан қаза болған. 

Осындай тұғырлы тұлғаның өмірі мен халқын 
сүйген азаматтық тұлғасы кейінгі ұрпақтың рухын 
көтерері анық.

Өткен сенбі күні бұрынғы Ботабай аулының атын 
Тұрсынбай датқа атына беру салтанаты өтті. Салта
натты шараны Шиелі ауданының әкімі Ә.Ораз бекұлы 
ашып, батырдың өмір жолына тоқтап, баба атының 
ортамызға оралуымен құттықтады. Мұнан соң сая
си ғылымдар докторы Ә.Бәкір, қоғам қайрат керлері 
А.Жағанова, Қ.Баймаханов, Жалағаш ауданы ның 
әкімі Қ.Сәрсенбаев, басқа азаматтар сөз сөйлеп, 
ауылдың кіреберісіне орнатылған Тұрсынбай датқа 
есімі жазылған мрамор тақтаның ақжелегін ашты.

Аудандық мәдениет бөлімі салтанатты жиынды 
әнтермелермен әдіптеді.

Ауыл халқы мен датқа ұрпақтары жиылған 
жұртқа ас беріп, баба аруағына дұға бағыштады.  

Р.ДҮЙСЕНҰЛЫ.

БОТАБАЙ ЖАҢА АТАУ АЛДЫ

«Qyzylorda» телеарнасы 
ұйымдастырған ХІ облыстық 

«Сыр жұлдыздары» 
телебайқауы мәресіне жетті. 

Талай таланттың тұсауын 
кескен жоба қорытындысында 

ән көгіндегі жаңа жұлдыздың 
есімі анықталды.

Қазақ эстрадасының жарық  
жұл дыздары Гүлнұр Оразымбе
това, Мадина Сәдуақасова, Алмас 
Кішкенбаев, Өмірқұл Айниязов, 
Гүлхан Сіргебаева, Ербол Шарипов, 
классикалық жанрдағы әншілер 
Бибігүл Жанұзақ, Тахауи Рахметов 
өнердегі ең алғашқы қадамдарын 
осы телерна ұйымдастырған «Әнші 
балапан», «Таңшолпан»  байқауында 
өнер көрсетіп, үлкен сахнаға  жол
дама  алды. «Сыр жұлдыздары» 
телебайқауының тұсауы кесілгелі 

бері де жұлдыздардың осындай 
тағы бір үлкен шоғыры қалыптасып  
үлгерді. 

Конкурстың іріктеу кезеңіне, 
жартылай финалына 100ге жуық 
талантты жас қатысып, үздіктер 
ақтық сынға өтуден үмітті бол
ды. Өнерпаздар екі айналымда 
жанды дауыста екі әннен орын
дады. Ал олардың  өнерін са
ралап, артықкемшін тұстарын 
Бақтияр Тайлақбаев бастаған өнер 
саңлақтары бағалады. 

Биылғы өнер бәйгесінде 17 жас 
орындаушы топ алдына шықты. 
Екі айналым бойынша бақ сынаған 
өнерпаздар көңіл сырына айналған 
әндерін қазылар алқасына ұсынса, 
екінші айналымда Қазақстан және 
шетел сазгерлерінің танымал ән
дерін орындады. 

Нәтижесінде Азамат Алтай, 
Нұрболат Шалабай, дуэт болып 
шырқаған Аружан Төлепберген мен 
Аружан Шалабай, ең жас қатысушы 
Арай Берік жеңімпаздар қатарынан 
көрінді. Ал, ХІ облыстық «Сыр жұл
дыздары  2018» байқауының гран
приін Камила Болатбек еншіледі. 
Ол Қазанғап атындағы Қызылорда 
музыкалық колледжінің вокал 
бөлімінің студенті, республикалық 
«Ғұмырдария», «Музыка әлемі» 
байқауының бас жүлде иегері. 

Шара соңында жеңімпаздар 
ақша лай сыйлық пен арнайы 
 дипломдармен марапатталды. Осы
лайша, жас әншілерді өмірге әкеліп, 
таланттарды танытқан кезекті жоба 
өз мәресіне жетіп, Сыр көгінде жаңа 
жұлдыз жарқырады.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

ӘН КӨГІНДЕ 
ЖАҢА ЖҰЛДЫЗ 
ЖАРҚЫРАДЫ

Сенбі күні «Burabay Summer Fest» 
балалар мен жасөспірімдер телевизиялық 
фестивалінің аймақтық іріктеу туры өтті. 
Байқау Астана қаласының 20 жылдығына 
орай Мәдениет және спорт министрлігінің 
ұйымдастыруымен 15 маусым4 шілде ара
лығында Бурабай демалыс аймағында өтеді. 

Мыңнан тұлпар атану үшін қатысушылар дәс
түрлі, академиялық, эстрадалық ән жанрлары, 
инструменталдық орындаушылық, көркемдік оқу но
минациялары бойынша сынға түсті. Таланттар тайтала
сына Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Рамазан 
Тайманов бастаған қазылар алқасы баға берді. Іріктеу 
сынында хореография жанры болмады. Себебі биыл ХХ 
облыстық «Бозторғай» конкурсында Өнер мектебінің 
«Балбұлақ» би ансамблі және аралдық «Ақтолқын» 
би тобының бүлдіршіндері үздік өнерімен талайды 
мойындатып, фестивальға жолдама алған болатын. 
Жеңімпаздар енді Бурабай баурайында 8 жанр бойынша 
аймақтың намысын қорғайды. 

Бүгінде өнер сыншылары домбырашылардың күй 
күмбірін түсінбей, елге де түсіндіре алмай, сахна

да тек саусақ шеберлігінің арқасында жүргенін жиі 
айта бастады. Дегенмен, іріктеу сынында балалар мен 
жастардың домбыра мен қобызға зор қызығушылықпен, 
құрметпен қарайтынын байқадық. Әсіресе, елге белгілі 
«Әлқиссадай» күйді орындаушыларға қошемет те көл
көсір болды. Байқау қорытындысында дәстүрлі өнер 
номинациясы бойынша Мая Жалғасбаева, Дильназ 
Әлімбаева, Камила Шілдебай, классикалық өнер но
минациясы бойынша Динара Пернебек, Нұрсұлтан 
Аманкелдіұлы, Айзере Меңдиярова, эстрадалық ән 
номинациясы бойынша Аягөз Аралбайқызы, Дулат 
Әбдікәрім, Дінмұхаммед Төлеубай, Арайлым Берік, 
академиялық ән номинациясы бойынша Жаннұр 
Бердібекова, дәстүрлі ән номинациясы бойынша Диль
наз Ташмұхаммед, Әли Кеңесұлы, Шапағат Сәндібек, 
көркемдік оқу номинациясы бойынша Нұрқожа 
Тілек, Айзат Байбол, Нәби Ғазиұлы ақтық сында өнер 
көрсететіні белгілі болды. Сондайақ, аталған жас 
өнерпаздар Бурабайдағы фестивальмен қатар, Астана 
қаласындағы галаконцертке қатысатын болады. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА, 
«Сыр бойы».

ЖАС ТАЛАНТТАР 
БУРАБАЙҒА АТТАНАДЫ

ҚҰРМЕТТІ БАҚ ӨКІЛДЕРІ!

СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 

ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ 
ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА

Қазақстан 
Респуб ли касының Мемле

кеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің 

Қызылорда облысы бойынша департаментімен 
«Қоғамдық бақылау картасы» жобасы іске асырылуда. 

Жобаның басты мақсаты жол құрылысы, әлеуметтік 
объектілердің құрылысы, көгалдандыру және өзге салаларда 

қоғамдық бақылауды орнату болып табылады. 
Қоғамдық бақылау картасының қызметі әлеуметтік желілер 

мен департаментте құрылған callорталық арқылы жүргізіледі.
Сallорталықтың байланыс телефоны  8 (7242) 70-50-55

ХАБАРЛАНДЫРУ
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