
Қызылордада оқушылар арасында робототехника 
бағытында ұйымдастырылған облыстық «Robo Fest» 
фестивалінің жүлдегерлері анықталды. Марапаттау 
рәсіміне облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов 
қатысты. 

– Бүгінгі шара жастарымыздың жаңа биіктерге ұмтылысын 
айғақтайды. Өмірімізге, тұрмыс-тіршілігімізге ақпараттық 
тех нология, сандық техника дендеп еніп келеді. Сондықтан 
жас ұрпақ заманның осы талабына жауап бере алатындай, 
жаңашылдыққа бейім болуы тиіс, – деді Руслан Рүстемов. 

Одан кейін қонақтар оқушылар құрастырған дүниелермен 
танысты. Фестивальдің бірінші кезеңінде талапкерлер 
бола шақтың энергиясы, қалдықтарды қайта өңдеу сияқты 
тақырыптардағы ғылыми жобаларды назарға ұсынса, келесі 
кезеңде бес түрлі категория бойынша тапсырмаларды орын-
даған. 

Бақ сынағандардың бірі – Сырдария ауданындағы №36 
мек тептің 8 сынып оқушысы Дарабек Демесін. Ол аудандық 

оқушылар үйінің робототехника үйірмесінің жетекшісі 
Ақылбек Асқаровтың жөн сілтеп, жол көрсетуімен әртүрлі 
үлгідегі дүниелерді құрастырыпты. Әсіресе, піл түріндегі жүк 
көтергіш, еден жуатын техника қызығушылығымызды оятты. 

Ал жалағаштық Нұртөре Ахат аудандық оқушылар 
үйіндегі ағайы Жасұлан Бекмолдаевтың жетекшілігімен бөлме 
фонтанын, қар тазалаушы техника, робот даяшы жасаған. 

– Мына техниканың көмегімен қыста көшедегі қарды жинап, 
сүзгіден өткізіп, суға айналдыру арқылы оны көлік жуатын 
орындарда пайдалануға болады. Өйткені ол жерлерде таза 
судың ысырап болып жатқанын көріп жүрміз. Ал робот даяшы 
тапсырысты өздігінен орындап, кафе-мейрамханалардың 
жұмысын жеңілдете алады, – дейді Нұртөре. 

Республикалық «Казроботикс» федерациясының облыс-
тағы өкілі Раушанбек Сариев байқауға аймақтағы орта 
білім ұйымдарынан 80 шақты оқушы қатысқанын, олардың 
жұмысына тәуелсіз қазылар алқасы төрелік жасағанын жеткізді. 

– Қазылар алқасы жобалардың бірегейлігі, конструкцияның 
техникалық күрделілігі, сондай-ақ аз уақыт ішінде тапсырманы 
мүлтіксіз орындауына мән берді, – дейді Р.Сариев.

Фестиваль нәтижесімен бес түрлі бағыт бойынша І орынды 
Қазалы аудандық оқушылар үйінің шәкірті Серік Кемал, 
Қызылорда қалалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 
орталығының шәкірттері Жандәулет Бақытбек, Әлихан 
Сайлыбаев, Мағжан Іскендір және Оралбек Абдуллаев 
еншіледі. Оқ бойы озып шыққандар арнайы дипломдармен 
марапатталды. 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы».

ТАЛАНТҚА ТАҒЗЫМ

Мемлекет басшысы пленарлық оты-
рыста сөйлеген сөзінде Астана эконо-
микалық форумына қатысу көпшілік үшін 
игі дәстүрге айналғанын атап өтті.

– Он бірінші рет өткізіліп отырған бұл 
форум экономиканың, инвестицияның жә-
не инновацияның мейлінше өзекті мәсе-
лелерін талқылауға арналған. Биылғы фо-
рум жаһандық сын-тегеуріндерге лайық ты 
жауап табу мәселелерін де қарастырады, – 
деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев шиеленісті 
жағ   дай лардың көбейгеніне және қа зір-
гі өркениеттің жаңа жаһандық транс-
формациясына тоқталып, ғаламдық даму-
дың басты бес мегатрендін атап өтті. 
Олар дың қатарында адам қызметінің 
бар  лық салаларын цифрландыру, энер-
гетикалық революция, жер шарындағы тұр-
ғындар санының жылдам өсуі, урбанизация 
қарқыны мен сипатының және  жаһандық 
еңбек нарығының өзгеруі бар.

Мемлекет басшысы экономиканың 
жаңа цифрлық моделінің нәтижесі оның 
ұл ғаюына ғана емес, сондай-ақ 2017 жы-
лы бизнес үшін ең қауіпті деп танылған 
киберқауіпсіздіктің артуына да байланысты 
екенін айтты.

– Біз де осы жаңа жағдайға бейімделіп 
келеміз. «Цифрлық Қазақстан» бағ дар-
ламасын іске асыру арқылы елімізде 
цифрлық инфрақұрылымның және ІТ-
экожүйесінің дамуы қамтамасыз етіліп, 
тұрғындардың 85 процентінің цифр-
лық сауаттылығы артады. Біз жаңа тех-
нологияларды қолдана отырып, 5 жыл 
ішінде өңдеу секторындағы еңбек өнім-
ділігін 1,5 есе арттыруды жоспарлап отыр-
мыз, – деді Қазақстан Президенті.

Сонымен қатар, Нұрсұлтан Назарбаев 
жиынға қатысушыларға Қазақстанда «жа-
сыл» экономиканы жүйелі түрде дамытудың 
негізіне айналған «Болашақтың энергиясы» 
тақырыбымен ұйымдастырылған «ЭКС-
ПО-2017» халықаралық көрмесінің қалай 
өткені жөнінде әңгімеледі.

Мемлекет басшысы жер шары тұр ғын-
дарының саны жылдам өсіп келе жатқанына 

тоқталып, базалық ресурс тардың шектеулі 
екеніне және ауыз су тапшылығының ар-
туына байланысты азық-түлік өндірісін 
көбейту қажеттігін айтты.

– Агроөнеркәсіп кешенінің өнімділігі 
мен ресурстарды пайдалану тиімділігін 
айтарлықтай арттыру қажет. Бұл сала 
енді жоғары технологиялық салалардың 
біріне айналуға тиіс. Қазақстанда заманауи 
жетістіктерді қолдана отырып, 5 жылда 
агроөнеркәсіп кешенінің өнімділігін 2,5 
есе арттыру мақсаты қойылып отыр , – деді 
Қазақстан Президенті.

Сонымен бірге, Нұрсұлтан Назарбаев 
Қазақстанда агломерацияларды дамыту 
жөніндегі стратегия іске асырылып жат-
қанын, сондай-ақ Астананың 20 жылдығын 
мерекелеу барысында өтетін Жібек жолы 
елдері ірі қалаларының форумы туралы 
айтты.

Мемлекет басшысы жаһандық еңбек 
нарығының трансформациялану мәсе ле-
сіне тоқталып, креативті ойлау қабілетін 
қалыптастыруға, қажетті ақпаратты тауып, 
оны дұрыс қолдану қабілеттерін жетіл-
діруге бағытталған білім беру саласын 
реформалау жөнінде Қазақстан тарапынан 
қабылданып жатқан шараларға назар ау-
дарды.

– Біз мемлекет қалыптастыру ісінің 
бастауында «Болашақ» бағдарламасын 
жү зеге асыруға кірістік. Сол арқылы 13 
мың қазақстандық мемлекет есебінен 
әлем нің үздік университеттерінде оқуға 
мүмкіндік алды. Сонымен қатар, елімізде 
әлемдік деңгейдегі университеттер ашыл-
ды. Олардың қатарында Назарбаев Универ-
ситеті, Қазақстан-Британ техни калық 
университеті, Қазақстандық менеджмент, 
экономика және болжау институты және 
Халықаралық ақпараттық технологиялар 
университеті бар. Жаңа «Бес әлеуметтік 
бастама» арқылы оқу гранттарының 
саны көбейіп, студент жастардың тұрмыс 
жағдайы жақсарады, – деді Қазақстан 
Президенті.
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Елордада ХІ Астана экономикалық форумы өтті.  «Жаһандық сын-тегеуріндер 
саммиті» атты халықаралық форумның пленарлық отырысына Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, сөз сөйледі. Сондай-ақ, алқалы жиында   Халықаралық 
Олимпиада комитетінің Этика жөніндегі комиссиясының төрағасы, Біріккен Ұлттар 
Ұйымының сегізінші бас хатшысы Пан Ги Мун, Apple компаниясының негізін 
қалауға қатысқан тұлғалардың бірі, әйгілі меценат Стив Возняк, физик, футурист 
және ғылымды дәріптеуші Митио Каку, Golman Sachs бұрынғы төрағасы, британдық 
қаржыгер, экономист, философ Джим О`Нил, Францияның экс-президенті Франсуа 
Олланд, «Яндекс» компаниялар тобының негізін қалаушысы әрі басшысы Аркадий 
Волож форум тақырыбына қатысты ойларын ортаға салды.  

ЖАҺАНДЫҚ МӘСЕЛЕГЕ 
ЖАҢА КӨЗҚАРАС

«Байқоңыр Солар» ЖШС ұсынған қуаты 50 мВт 
электр станциясының құрылысы Еуропалық қайта 
құру және даму банкі, Азия даму банкі және Таза 
технологиялар қорының бірлескен жобасы аясында 
қаржыландырылатын болады. Жаңартылатын энергия 
көздері саласындағы халықаралық қаржыландырудың 
бірінші бірлескен жобасы жыл сайынғы CO2 (көмір 
қышқыл газы) шығарылуын 75000 тоннаға азайтуға 
мүмкіндік береді.

Астанада ҚР Энергетика министрі Қанат Бозымбаев пен 
Еуропалық қайта құру және даму банкінің бірінші вице-
президенті Юрген Ригтеринк күн электр станциясын салу 
жобасын қолдау туралы келісімге қол қойды.

«Байқоңыр Солар» ЖШС күн электр станциясы «Шымкент-
Қызылорда» автожолынан 1,8 шақырым қашықтықта Шиелі 
ауданының Сұлутөбе мен Бірқазан елді мекендерінің ортасында 
салынады. Құрылыс алаңының маңында 600 м қашықтықта 
«ТҚ-6-Қызылорда» және «ТҚ-6-Шиелі-Қызылорда» екі 220 
кВ жоғары вольтты электр тарату желісі өтеді. Станция көрші 
аудандар мен Қызылорда қаласына қызмет көрсететін болады.

Инвестициялар Қызылорда облысында стационарлық күн 
электр станциясы мен жаңа қосалқы станциясының жобасын 
әзірлеу, құрылысын салу және пайдалану үшін беріледі. Жаңа 
жоба  CO2  газының жыл сайынғы шығарылуын 75000 тоннаға 
қысқартуға және аймақта қосымша жұмыс орындарын ашып, 
шетелдік инвестицияларды тартуға мүмкіндік береді.

Облыс әкімінің баспасөз қызметі.

ИНВЕСТИЦИЯ

КҮН ЭЛЕКТР 
СТАНЦИЯСЫ 
ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ 
АРТТЫРАДЫ

ФЕСТИВАЛЬ

Қызылордада қазақ елінің 
мақтанышына айналған, дарынды 
музыкант, ғажап әнші Батырхан 
Шөкеновтің құрметіне қойылған 
ескерткіштің ашылу салтанаты өтті. 
Шараға  оның өнердегі әріптестері, 
 «Отан-Ана» конкурсының 
қатысушылары,  қала тұрғындары  
қатысты. 

Жиында облыс әкімінің орынбасары  
Руслан Рүстемов сөз сөйледі.

– Батырхан Шөкенов ең алдымен, аса 
білімді музы кант. Ол атақты Чарли Паркер 
сынды саксофоншыға еліктеп өсті.  Осылай 
бала Батыр қазаққа тансық аспапта ойнауға 
ден қойды. Кейін кәсіби білім алды. 
Музыка әлемінде өзіне ғана тән ерекше 
мәнерін қалыптастырды. Әншінің даусы 
да өзгеге ұқсамайтын. Оның бойына бақ 
пен талантты, ізгілік пен қарапайымдылық 
қасиеттерді қатар дарытқан.    

Ол – тек Қазақстанға ғана емес ТМД 
елдеріне де ортақ талант иесі. Әндері  
танымалдылыққа ие болды. Бір ғана «Отан-
Анасының» алғашқы нотасы ойналған 

сәтте-ақ қазақ даласы көз алдыңа келеді. 
Міне, талантты ұлына бүгін Сыр елі 
мәңгілік ескерткіш орнатып, құрметін 
білдірді. Сонымен бірге бүгіннен бастап 
саябақ Батырхан есімімен аталып отыр. 
Бұл кейінгі ұрпақтың мақтан тұтар орнына 
айналары сөзсіз, – деді облыс әкімінің 
орынбасары.

Мұнан кейін «А-Студио» тобының 
жетекшісі, Қазақстанның мәдениет қай-
раткері Байғали Серкебаев бала Батырхан 
жайлы, онымен бірге өткізген талай қы-
зықты шақтары туралы айтты.  Оның туған 
жерге деген ыстық ықыласына, ерекше 
сүйіспеншілігіне сан мәрте куә болғанын 
жеткізді. Ал, анасы Дилара  Ибрагимқызы 
барлық шараның ұйытқысы болып, 
атсалысқандарға алғысын білдірді. 

Ескерткішті облыс әкімінің орынбасары 
Р.Рүстемов, Байғали Серкебаев және анасы 
Дилара Ибрагимқызы ашты. Ескерткішке 
гүл шоқтары қойылды. Сондай-ақ, 
саябақта Батырханның суретшілер салған 
портреттері көпшілік назарына ұсынылды. 
Көк аспанда  Сыр елінің талантты ұлы 
Батырханның әндері қалықтап тұрды. 18 

мамыр – оның туған күні. Көзі тірі болғанда 
56-шы көктемін қарсы алар еді. 

Ескерткіш жайлы айта кетсек, өт-
кен жылы ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігіне Батырхан Шөкеновке арнал-
ған ескерткіш орнату туралы ұсыныс 
жолданған. Ұсыныс қолдау тауып, 
кон курс ұйымдастырылды. Оған 13 
эскиздік жоба қатысты. Облыстық ко-
мис сияның шешімімен 2 жоба іріктеліп, 
ол өнер құрылыстарын орнату жөніндегі 
комиссияда қаралды. Осы екі жұмыстың 
ішінен мүсінші Мұрат Мансұровтың 
жо  басы таңдап алынды. Ескерткіштің 
жалпы биіктігі – 3,6 метр. Сапалы қола 
материалы қолданылды. Ескерткіш 
Астана қаласындағы «Қазақстан көр-
кем комбинаты «ҚазАрт»» ЖШС шебер-
ханасында жасалды. 

Сондай-ақ, осы күні Батырхан 
Шөкеновтің рухына бағышталған ас берілді. 
Кешке орталық алаңда конкурс лауреаттары 
мен кеш қонақтарының қатысуымен Гала-
концерт өтті. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».
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Өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен кезекті брифинг
те жазғы маусымда судағы төтенше 
жағдайлардың алдын алу тақырыбы 
қозғалды. Шараға ТЖД төтенше 
жағдайлардың алдын алу бөлімінің 
бастығы, азаматтық қорғау капитаны 
Жандос Досымов, Оңтүстік өңірлік 
аэроұтқыр жедел құтқару жасағының 
басшысы Бақыт Ембергенов, ТЖД 
төтенше жағдай ларды жою бөлімінің 
бастығы Әлімжан Марданов қатысты. 

– Суға түсу маусымы басталысы
мен көбіне қайғылы жағдайлар орын 
алып жатады. Оның басты себебі 
– адамдардың қарапайым суға түсу 
қағидаларын сақтамауынан. Оқыс 
оқиғалардың алдын алу мақсатында 
біз жүйелі жұмыстарды жолға қойдық, 
про филактикаға баса мән берілуде. 
Тұрақты түрде жүргізіліп келе 
жатқан үгіт-насихаттық рейдтерге 
қарамастан, суда қаза болғандардың 
саны үдей түсуде. Облыс бойынша 
өткен жылы 26 адам суда қаза болған, 
оның 7-і – бала. Сонымен бірге 
құтқару қызметі 5 адамның өмірін 
арашалап қалды, – деді Ж.Досымов. 

Оңтүстік өңірлік аэроұтқыр жедел 
құтқару жасағының басшысы Бақыт 

Ембергенов те тыйым салынған орын
дарда суға түсу, балаларды қараусыз 
қалдыру, ішімдік ішу және судағы 
қауіпсіздік ережелерін сақтамаудың 
арты қайғыға душар ететінін жеткізді. 
Спикер тұрғындарға тек рұқсат 
етілген аймақтарда ғана шомылуға 
болатыны ескертілгенімен, оны 
елемейтіндердің көптігін алға тартты. 

Мамандардың айтуынша, об
лыс бойынша заңды түрде жұмыс 
жасайтын 3 жағажай тіркелген. 
Бірі – Шиелі кентінде, қалған екеуі 
қала аумағындағы «Арай» шағын 
ауданында және Белкөл кентінде 
орналасқан. Қазіргі таңда жасақ ма
мандары алдын алу шараларына 
басымдық беруде. Өткен жылы олар 
– 2136, биыл 208 балаға суда жүзуді 
үйреткен. Сонымен қатар қазір халық 
көп шоғырланған орындарда жылжы
малы құлақтандыру бекеті арқылы 
үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. 
Дегенмен, тұрғындар тілсіз жаудың 
аранына түспес үшін қауіпсіздікті 
бірінші орынға қою қажет. Сақтансаң, 
сақтайды. Бұл жерде әр азамат өз өмірі 
үшін жауапты екенін ұмытпағаны аб
зал.

М.СНАДИНҚЫЗЫ.

Бүгінде «Қазақстан Республи-
касы Президенті жанындағы 
Мем ле  кеттік басқару академия
сы» рес  публикалық мемлекеттік 
қазы налық кәсіпорнының облыс 
бойынша филиалы «ҚР 2010 жыл-
дан 2020 жылға дейінгі ке зең ге 
арналған құқықтық саясат» тұжы-
рымдамасына сәйкес мем ле  кеттік 
қызметшілерге жаппай құқықтық 
семинар ұйым дас ты руда. Аталған 
жиында норма шығармашылығы 
қызметін же тіл  діру, әкімшілік 
құқық бұзу шы  лық және әкімшілік 
жауап кер   шілік кодексі, бюджеттік 
ко декс тегі өзгерістер, төртінші 
дең   гей лі бюджетті енгізу мәсе-
ле лері, мемлекеттік сатып алуды 
ұйым дастыру және басқару тәсіл-
дері, еңбек құқықтық қатынастары 
тақырыбында түсіндіру жұмыстары 
жүргізілді.  

Биыл мемлекеттік сатып 
алу заңнамасына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізіледі. Мем-
лекеттік сатып алу заңнамасында 
өзгерістер болған жағдайда алды
мен тікелей шарт жасасу жолы
мен бір көзден сатып алу тәсілдері 
қысқартылмақ. Сондай-ақ, 1 
қаңтардан бастап төртінші деңгейлі 
бюджет енгеніне байланысты заңда 
өзгерістер орын алады.

Семинар барысында мем-
ле кеттік сатып алуды жүзеге 
асырудың тәжірибелік дағдыларын 
түсіндірумен қатар, әкімшілік-
құқықтық нормалардың мазмұны, 
бюджеттік жоспарлаудың қолда-
ныстағы практикасы талқыланды. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».

– Тәуелсіздік алған жылдардан 
бері елімізде отбасы құндылықтары 
назардан тыс қалған емес. 
Керісінше, маңызы күн санап артып 
келеді. Халқымызда “Отан отбасы
нан басталады” деген дана сөз бар. 
Отбасында ата-ананың орны ерек
ше. Баланың басты ұстазы өз ата-
анасы болғандықтан, шаңырақтан 
алған тәрбие – ел болашағының 
кепілі. Елбасы да “Отбасы – Қа-
зақ стан қоғамының діңгегі, эко -
номикадағы, мәдениеттегі, әлеу -
меттік саясаттағы барлық жаңа 
жетістіктерінің негізі” деп бұл 
мәселенің біздің қоғам үшін 
маңызын көрсетіп берген бола
тын. Бүгінгі шара осы отбасы 
құндылықтарын дәріптеу, үлгілі 
отбасыларды, үлкендеріміздің 
көрсетіп отырған өнегесін жастарға 
көрсету, сонымен қатар бұл 
мерекенің мән-маңызын артты

ру мақсатында ұйымдастырылып 
отыр, – деді басқарма басшысы. 

Мұнан соң сөз алған Сырда
рия ауданы, Аманкелді ауылы
нан келген “Жадыра” халықтық 
әжелер ансамблінің мүшелері 
Бисенгүл Иманбердиева, Сапаргүл 
Есмағанбетова, Пернегүл Ах
метова, ансамбльдің көркемдік 
жетекшісі Гүлзакира Аманжо
лова, «Сыр аналары» кеңе сінің 
төрайымы, облыстық тілдерді да
мыту орталығының директоры 
Нұрсәуле Мұсаевалар жастарға от-
басы құндылықтары мен бала тәр-
биесіндегі ата-ананың орны жайлы 
сөз етіп, өз ойларын ортаға салды.

Шара соңында қатысушылар 
құттықтау хаттармен марапатта
лып, естелік сыйлықтарға ие болды.

Мейрамгүл 
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,

«Сыр бойы».

БІЛІКТІ МАМАН – 
СЕНІМДІ КАДР

Жуырда «Мемлекеттік қызметшілерді жаппай құ қық
тық оқыту» тақырыбында семинар өтіп, оған қала әкімі 
аппаратының мемлекеттік қызметшілері қатысты.

ОТАН  ОТБАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ

Қорқыт ата атындағы ҚМУдың Студенттер сарайын
да облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының 
ұйымдастыруымен Халықаралық отбасы күні мерекесі 
аясында жас отбасыларды құттықтау мақсатында шара 
өтті. Басқосуды облыстық жастар саясаты мәселелері 
басқармасының басшысы Еркебұлан Меңлібаев ашып, 
қатысушыларды мерекемен құттықтады.

ҚАУІПСІЗДІК 
ҚАПЕРДЕН 
ШЫҚПАУЫ ТИІС

Бейсенбі күні қала іргесіндегі 
Қарауылтөбе елді мекенінің 
орталығынан Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне арналған Құрмет 
алаңы ашылды.  Шарапатты шараға 
«Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары И.Құттықожаев, қала 
әкі мінің орынбасары Ш.Байманов, 
қалалық ардагерлер кеңесінің төр-
ағасы С.Әбішев келіп, ауыл тұр-
ғындарын Рамазан айымен, арда
герлерге жасалып жатқан игілікті 
істің бастауымен құттықтады. 
«Ерлік өлмейді, бүгінгідей құрмет 
көр сетіліп,  ел үшін жан қиған 
жа  сам паз аталардың ұлықталуы 
– со ның бір айғағы. Бұл іске өз 
қаражатын жұмсап, барша жұрт-
тың ризашылығына бөленіп отыр-
ған белгілі кәсіпкер, ел жана
шыры Сейітқали Алшынбаевқа 
тағы да алғыс білдіреміз», –деді 
И.Құттықожаев. 

Ауыл ортасынан 36 сотық жер 
алып, оған тастұғыр тұрғызып, 
осы ауылдан шыққан 68 соғыс 
ардагерінің атын қашап жазған 
қайырлы істі «Нұр-Ай» ЖШС ди
ректоры Сейітқали Алшынбаев 
атқарыпты. 

«Сейітқали ағамыз – осы ауыл-
дың көркеюіне атсалысып отырған 

азамат. Осыдан біраз уақыт 
бұрын ақсақалдар алдына келіп, 
ауылға не керек екенін ақылдасты. 
Ақсақалдар «өлі разы болмай, тірі 
байымас» дегендей, ардагерлерге 
бір белгі қойсақ, бұл іс жастардың 
рухын көтеретін бір игілік болар 
еді дегенге тоқтаған. Кәсіпкер осы 
істі қолға алып, өз күшімен орын
дап шықты. Осы ауылдан 68 кісі 
майданға аттанып, соның 43-і қайта 
оралмаған екен. Бұл орын алдағы 
уақытта жасыл желекке оранатын 
болады. Өмірге жаңа қадам басқан 
жастардың тағзым етіп, ауыл 
адамдарының тынығатын саясына 
айналады», – деді ауылдық округ 
әкімі Елмұрат Рахматуллаев. 

Қонақтар мен ардагерлер 
ескерткіш белгінің көк желегін 
қиған соң ауыл имамы дұға жолдап, 
жиналған жұртшылық тас тұғырға 
гүл шоқтарын қойды. Әскери сап 
түзеген мектеп оқушылары рухқа 

құрмет жасап, болашақ Отан 
қорғаушылары екенін танытты. 

Соғыстың от-жалынын кешкен 
жауынгерлердің ұрпақтары көз-
деріне жас алып, аталарының атын 
тасқа қашаған кәсіпкер Сейітқали 
Алшынбаевтың иығына шапан жа
уып, алғыс жаудырды.

Д.БЕРКІНБАЕВ.

Нұрсұлтан Назарбаев аталған 
жаһандық 5 тренд әлемде орын алып 
жатқан тұрақсыздық жағдайының 
арта түсуінің негізгі факторлары 
болып саналатынын және G-Global 
бастамасын ұсынғанын атап өтті. 
Бұл бастама G-7 және G-20 бас-
тамаларына қарағанда, барлық 
елдердің пікірлері мен мүдделерін 
біріктіруге мүмкіндік беріп, мей-
лінше теңгерімді шешімдер табу-
дың нақты тетігіне айнала алады.

– Осы басқосуда орнықты даму, 
экономикалық теңсіздікті қысқарту, 
халықаралық сауда-саттықтың, 
жал ған ақпарат таратудың, крипто-
валютаны қолдану мен оны 
реттеудің жаңа ережелерін айқын-
дау мәселелерін талқылауға бола

ды. Жаһандық дағдарысқа қарсы 
шешімдер әзірлеу ісіне бүкіл 
халықаралық қоғамдастықтың ат
салысуы қажет екенін ескеріп, бұл 
бастаманы Біріккен Ұлттар Ұйымы 
аясындағы алаңда жүзеге асыруды 
ұсынамыз, – деп түйіндеді Мемле
кет басшысы.

***
Форум аясында Мемлекет 

басшысы Францияның бұрын-
ғы президенті, Франция Конс

титуциялық   Кеңесінің мүше сі 
Франсуа Олландпен, «Apple» компа-
ниясының негізін қалаушылардың 
бірі Стив Вознякпен, «Яндекс» 
компаниялар тобының жетекшісі 
Аркадий Воложбен кездесіп, түрлі 
мәселелерді талқылады. 

Сондай-ақ, Қазақстан Прези-

денті Нұрсұлтан Назарбаев ХІ 
Астана экономикалық форумына 
келген шетелдік жетекші сарапшы
лармен кездесті.

Кездесуде Эстонияның бұрын-
ғы Президенті Тоомас Ильвес 
ұлттық экономиканы цифрлан
дыру тәжірибесі жөнінде айтып, 
цифрлық экономикаға тиімді көшу 
үшін саяси ерік-жігердің болуы 
маңызды екеніне тоқталды.  

Дүниежүзілік сауда ұйымы бас 
директорының орынбасары Алан 
Вольф халықаралық электронды 
сау да жүйесін дамытудың қазіргі 
ахуалы мен перспективалары 
жөнінде әңгімеледі.

Еуропа қайта құру және даму 
банкінің бірінші вице-президенті 
Юрген Ригтеринк Қазақстан 
экономикасының өсімін және оның 

қайта құрылып келе жатқанын 
атап өтіп, еліміздің көлік-транзит 
әлеуетін, агроөнеркәсіп кешені 
мен «Астана» халықаралық қаржы 
орталығының мүмкіндіктерін пай-
да ланудың маңызды екенін айтты.

Біріккен Ұлттар Ұйымы Сауда 
және даму жөніндегі конферен-
циясының Бас хатшысы Мухиса 
Китуйи Қазақстандағы кедендік 
декларациялаудың жеңілдетілуі 
есебінен қол жеткізілген оң 
нәтижелерге тоқталды.

Бейбітшілік саласындағы Но
бель сыйлығының лауреаты Рад
жендра Кумар Пачаури  «жасыл» 
технологияларды дамытудың және 
кеңейтудің маңыздылығын атап 
өтті. Ол Астанада өткен халық-
аралық «ЭКСПО-2017» маман-
дандырылған көрмесінің тақырыбы 

мен оның нақты нәтижелерінің 
өзектілігіне назар аударды.

Әлемнің жетекші сарапшы-
ларының баяндамалары тыңдалған 
соң Қазақстан Президенті 
жиынға қатысушыларға Аста
на экономикалық форумына 
қатысқаны және дөңгелек үстел 
отырысында айтқан идеялары үшін 
ризашылық білдірді.

Нұрсұлтан Назарбаев жиынға 
қатысқан сарапшылардың бәрі 
Астана экономикалық форумының 
беделін нығайтуға және оны 
дамытуға үлес қосқанын атап өтті.

Соңында Қазақстан Президенті 
Астана экономикалық форумына 
қатысушыларға тағы да ризашылық 
білдіріп, олардың ұсыныстары мен 
идеялары елімізді одан әрі дамыту 
үшін  маңызды екенін атап өтті.

АЭФ: ЖАҺАНДЫҚ МӘСЕЛЕГЕ ЖАҢА КӨЗҚАРАС ЕЛДІКТІ СҮЙГЕН, 
ЕРЛІКТІ ҚҰРМЕТТЕГЕН 
АЗАМАТ

Айлардың сұлтаны – Рамазанның алғашқы тәулігі 
қарауылтөбеліктер үшін сауапты іспен басталды.

Әлеуметтік зерттеу қорытынды ларына сәйкес 
Қазақстанның 2015-2025 жылдарға арналған Сыбай
лас жем қорлыққа қарсы стратегиясын орындаудың 
бірінші кезеңі шараларын әлеуметтік қолдау өскен. 
Мәселен, мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатына сенім деңгейі 2015 жылы 57,9 
процент, орталық мем лекеттік органдардың сы
байлас жемқорлыққа қарсы саясатына 64,8 про
цент, жергілікті атқарушы органдардың сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатына 51 процентті құраған 
болса, 2017 жылы 2015 жылмен салыстырғанда 
мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына 
сенім білдірген азаматтар үлесі 17,9 процентке өскен. 

Өткен жылы республика бойынша тіркелген сы
байлас жемқорлық қылмыстарының ішінде басым 
бөлігі, яғни, 51 проценті (1245) – парақорлық, 21 
проценті – жымқыру мен алаяқтық болса, 16 процентін 
қызмет өкілеттігін теріс пайдалану фактілері құраған. 
Біздің облыста биылғы жылдың алғашқы тоқсанында 
39 сыбайлас жемқорлық қылмысы орын алған. 
Берікбол Ұзақұлы бұл көрсеткіштің былтырғы 

жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 17% төмен 
екенін айтты.

– 2015 жылы қабылданған «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы 
жемқорлыққа қарсы саясатты іске асырудың қазіргі 
заманғы жаңа әдістері мен тәсілдерін қалыптастыруда 
үлкен рөл атқарды. Елімізде сервистік мемлекет 
құру негіздері қаланды. Бұл дегеніміз, мемлекеттік 
қызметтердің сапасын көтеру және қызмет көрсетуді 
жетілдіру мәселелері жемқорлыққа қарсы саясаттың 
маңызды бағыттарының бірі болды деген сөз. 
Мемлекеттік қызмет саласындағы биылғы жылдың 
басты жаңалықтарының бірі – Мемлекет басшысына 
алғаш рет Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
қызметтің жағдайы туралы Ұлттық баяндама 
ұсынылғаны. Ұлттық баяндамада елімізде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шаралардың жай-күйі, әлемдік 
аренадағы еліміздің жемқорлыққа қарсы саладағы 
орны мен оны алдын алу бағыттары айқындалды,– 
деп атап өтті Б. Байхожаев.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы».

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА 
КӨРСЕТКІШТЕРІ

Өңірлік коммуникациялар қызметінде ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің облыс бойынша департаменті басшысының 
міндетін атқарушы Берікбол Байхожаевтың қатысуымен баспасөз мәслихаты өтіп, онда 
ол Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы Ұлттық баяндама көрсеткіштері жай
ында, өңіріміздегі сыбайлас жемқорлық жағдайы жөнінде баяндады. 

Экономикаға алдын ала бол-
жам жасау әр мемлекеттің стра-
тегиялық мақсат-мүддесін көз-
дей тін маңызды шараларының 
қатарына жатады. ҚР Ұлттық 
банкі осы талапқа сәйкес жылына 
4 рет болжам кезеңдерін жүргізеді. 
Алынған болжамдар мен бағалар 
негізінде Ұлттық банк ақша кре
дит саясаты, оның ішінде базалық 
мөлшерлеме бойынша шешімдер 
қабылдайды. Жуырда ҚР Ұлттық 
банкі 2018 жылғы 1 тоқсан – 2019 
жылғы 3 тоқсан аралығына болжам 
жасады. Осы кезеңде Қазақстанның 
басты табыс көзі ретінде мұнай 
бағасы барреліне 60 АҚШ доллары 
көлемінде болжанып отыр. Осының 
негізінде Қазақстанда жылдық 
инфляцияның көрсеткіші 2018 
жылдың 4-тоқсанында 5-7 %, 2019 
жылы 4-6 % көлемінде болжанды.

Болжамдарға сәйкес экономи-
каның өсу қарқыны 2018 жылы 
2,9%-ті, 2019 жылы 2,8%-ті 
құрайтын болады. 

Инфляцияның тежелуіне 
бай ла  нысты халықтың табысы 
күткендегіден біршама өсе тін 
болды. Бұл орайда үй шаруа шы-
лықтарының табысының өсуі не 
ықпал жасайтын шаралар қабыл-

данады. Атап айтқанда, шағын не
сие беру үрдісі жалғасады. Ішкі 
сұраныстың өсімі нәтижесінде 
импорт өсімі тежеледі. Қоры-
та айтқанда, Қазақстан экономи-
касының өсімі 2018-2019 жылда
ры ішкі мүмкіндіктердің есебінен 
қамтамасыз етілетін болады. 

Жалпы Қазақстан бойынша 
көзделіп отырған өсімнің Ұлттық 
банк пен халықаралық қаржы 
институттарының болжамдарына 
сәйкес келетінін атап өткіміз келеді. 

Дүниежүзілік банк 
сарапшыларының есебінше, 2018 
жылы Қазақстан экономикасының 
өсімі 2,6 процентті құрайтын бола
ды. 

Дүниежүзілік банк 2018 жылға 
арналған әлемдік экономиканың 
перспективалары туралы ба
яндамасын жария етті. Онда 
мемлекеттердің экономикалық 
өсіміне болжам жасалған. Баянда
мада Қазақстан экономикасының 
өсу қарқыны қалыпты болады 
делінген. Болжам бойынша мұнай 
өндіру көлемінің ұлғаюы және 
салықтық-бюджеттік ынталан
дыру секілді бір реттік шаралар 
тиімділігінің әлсіреуіне байланы
сты Қазақстан экономикасының 

өсімі 2,6% деңгейінде қалыптасады.
Жалпы, банк сарапшыларының 

болжамынша, 2017 жыл күт-
кендегіден әлдеқайда табысты 
болған. Осының нәтижесінде 2018 
жылғы әлемдік экономиканың 
өсу қарқыны 3,1%-ға дейін 
жетуі мүмкін. Мұндай өсім 
инвестициялардың одан әрі қалпына 
келуінің және сауда, өнеркәсіп 
салаларындағы серпілістің, сондай-
ақ шикізат бағасы тұрақтылығының 
нәтижесінде мүмкін болмақ.

Биыл әлемнің дамыған 
елдеріндегі экономикалық өсім 
қарқыны сәл-пәл (2,2%) төмендейді. 
Бұған орталық банктердің 
дағдарыстан кейінгі қаржылық ын
таландыру бағдарламаларын кезең-
кезеңімен қысқартуы және олар
ды тұрақтандыру үшін бөлінген 
инвестициялар көлемінің өзгеруі 
әсер етеді. Ал нарықтық эконо
мика қалыптасып жатқан елдер 
мен дамушы мемлекеттердегі 
экономиканың өсу қарқыны жалпы 
алғанда 2018 жылы 4,5%-ға дейін 
өседі. Сарапшылардың болжамын
ша, мұндай өсімге мемлекеттердегі 
іскерлік белсенділіктің үздіксіз 
қалпына келуінің нәтижесінде қол 
жеткізіледі.

«Әлемдік экономиканың өсу 
қарқынының барынша қалпына 
келтірілуі көңілге сенім ұялатады. 
Алайда қазір тоқмейілсейтін уақыт 
емес. Себебі бүгінде адами және 
физикалық капиталдарға инвести
ция салуға тамаша мүмкіндік туып 
отыр. Егер әлем саясаткерлері 
осынау маңызды инвестицияларға 
көңіл аударса, онда мемлекеттер 
өнімділікті еселеп, экономикалық 
белсенді халықтың үлесін 
айтарлықтай арттыра алады», – 
деп мәлімдеді Дүниежүзілік банк 
тобының президенті Джим Ён Ким.

Дүниежүзілік банк сарапшы-
ларының болжамына сүйенсек, 
2018 жыл қаржылық дағдарыстан 
кейін әлемдік экономика толық 
қуатта жұмыс істейтін алғашқы 
жыл болады. Сонымен бірге сарап
шылар мемлекеттер қысқамерзімді 
болашақта экономикалық өсімді 
ынталандырудың жолдарын 
қарастыру қажеттігін айтады. 

«Жұмыссыздық көрсеткіші 
дағдарысқа дейінгі деңгейге қайта 
оралды. Дамыған және дамушы 
елдердің экономикалық жағдайы 
жақсаруда. Соған қарамастан, са
ясаткерлер экономикалық өсімді 
қолдаудың жаңа тетіктерін табуы 

керек», – деді Дүниежүзілік банктің 
экономикалық даму перспективала
рын зерттеу департаментінің дирек
торы Айхан Косе.

Жалпы, Еуропа және Орталық 
Азия өңіріндегі экономикалық 
өсім 2017 жылғы болжамнан асып 
түсіп, 3,7%-ды құраған. Ал 2016 
жылы бұл көрсеткіш небәрі 1,7%-
ға тең болды. Мұндай жетістікке 
қол жеткізу 2014 жылы мұнай 
бағасының күрт төмендеуінен 
кейін үш жылдық өте баяу өсімнің 
нәтижесінде мүмкін болды. Бұл 
ретте шикізатты импорттайтын ел
дерде де, экспорттайтын елдерде де 
өсім байқалған. Ал экономикалық 
белсенділікті қалпына келтіруге 
ықпал еткен негізгі факторлар – 
жеке тұтыну және инвестициялар 
болып табылады.

Еуропа және Орталық Азия 
өңірінде экономикалық өсімі 
күрт артқан мемлекеттің бірі – 
Қазақстан. Біздің елдегі өсім 2016 
жылы 1,1%-ға тең болса, былтыр 
3,7%-ды құрады. Мұндай елеулі 
өсім Қашаған кен орнындағы мұнай 
өндіру көлемінің ұлғаюына байла
нысты болды. 

Ж.ӘЛМАХАН.

ТАРАЗЫ

ҚАЗАҚСТАНДА ОҢДЫ КӨРСЕТКІШТЕР КҮТІЛІП ОТЫР

Бұдан бұрын ҚР Ақпарат және 
коммуникациялар министрлігінде 
хабарлағанындай, Астананың Есіл 
аудандық сотының шешімімен 
«Қазақстанның демократиялық 
таңдауы» қозғалы сы экстремистік 
ұйым деп таныл ған болатын. 
Осыған орай Бас прокуратура 

«Қазақстанның демо кратиялық 
таңдауы» атты тіркел меген қоз-
ғалыстың заң сыз қызметін анық-
тады. Қылмыстық табыс тарды 
заңдастыру фактілері бойын
ша бірқатар еуропалық елдер
де Әблязовқа қатысты тергеу 
жүргізілуде. Ұлыбританияда Лон

дон қаласының Жоғарғы сотының 
шешімімен Әблязов пен оның сы
байластарынан 4 млрд АҚШ долла
ры өндірілген.

Осыған қарамастан олар Қа зақ-
стан Республикасы Консти туция -
сы ның талаптарын бұзып, конс-
ти  туциялық құрылысты күш теп 

өз  гертуді насихаттау мен үгіт теу 
бо йынша заңсыз әрекетін жал ғас-
тыруда. Интернет желілері, мес-
сенд жерлер, сондай-ақ әртүрлі 
әлеу  меттік топтарға парақшалар 
таратуда.

Бұл әрекеттер «Экстремизмге 
қарсы іс-қимыл туралы» заң бойын

ша саяси экстремизм болып санала
ды және мемлекеттің қауіпсіздігіне 
қарсы қылмыс ретінде қудаланады», 
– делінген бұл орайда бас 
прокуратураның мәлімдемесінде. 

Қазақстанда қазір сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы күрес шара
лары жан-жақты жүргізілуде. Ол 

нәти жесіз де емес. Инфляцияны те-
жеу бойынша Үкімет пен Ұлттық 
банк тарапынан тиісті шешім-
дер қабылданып жатыр. Халық-
ара  лық қаржы институт тарының, 
оның ішінде халықаралық валю-
та қорының болжамы бойынша 
Қазақстанда өсімнің болмашы дең-
гейі алдағы 3-4 жылдың бедерінде 
сақталуы мүмкін. Бұған әлем де бо
лып жатқан әртүрлі жағ дайлардың 

әсері бар. Осыған бай ланысты 
әлемдік деңгейде орын алып отырған 
осындай келең сіздіктерді пайдала
нып, елді бүлінушілікке шақыруды, 
бірлі гімізге сызат түсіруді көздей тін 
базбір арандатушылық әрекет тер-
ден сақтануымыз қажет. Бұл орай да 
ҚР Бас прокуратурасы бұл ұйымға 
қатысқан немесе қол дау білдір-
гендер қылмыстың жауап кершілікке 
тартылатынын да ескертеді.

АРАНДАТУШЫЛЫҚ АЛЫСҚА АПАРМАЙДЫ



ЕҢБЕКТЕГІ 
АЛҒЫ ШЕПТІҢ 
ЕРЛЕРІ

Тарихтан адамзат игілігін қиратушы, тоқы
ратушы дәуірлердің өткенін білеміз. Құрылысшы 
мамандығы – қайта жасаушы, жаңартушы адам
дардың қауымдастығы. Құрылысшы қолы бол
маса, өмір өзгермес еді, тіршілік түлемес еді. 
Адам жаны екі жағдайда тыныш – дені сау 
болса, баспанасы болса. Сондықтан денсаулық 
сақшыларын «ақ желеңді абзал жандар» деп 
ардақтап, құрылысшыларын құрмет тұтқан 
қоғам оларды «алтын қолды» деп дәріптеген. 
Дәл осындай көңіл мақтауын арнағымыз келіп 
отырған «ҚазҚұрылыссервис» ЖШС қандай 
марапатқа да олқы түспейді.

Өміршең саланың табысын өрге сүйреп 
келе жатқан құрылыс компанияларының бірі – 
«ҚазҚұрылыссервис» серіктестігінің аты  өңір 
жұртшылығына жақсы таныс. 1ші санатты 
мемлекеттік лицензиясы бар серіктестік өзі 
құрылған 2006 жылдан бері 40қа жуық нысан
ның бой көтеріп, осынша нысанның күрделі 
жөндеуден өтуіне, инфрақұрылымдар мен ауызсу 
жүйелерінің қайта жаңғыртылуына тікелей 
жұмыс жасады.

Мысалы, Шиелі ауданы Қосүйеңкі ауы
лындағы мектеп пен балабақша, Қызылорда 
қаласы Жап пасбай батыр көшесіндегі екі 50 
пәтерлік үй, Жосалы кентіндегі 250 адам қабыл
дауға ар нал ған емхана, Әйтеке би кентіндегі 

150 төсектік аудандық аурухана, Жаңақорған 
ауданы Қожамберді ауылындағы 200 орындық 
мектеп, көптеген елді мекендердегі медициналық 
тіректер – серіктестіктің серпінді жұмыстарының 
нә тижесі.

Мекеме облыстан тыс жерлерге де барып, 
құрылыс жұмыстарын орындап жүр. Мұның өзі 
оның беделі мен білікті қызметін айғақтайды. 

Компания  құрылыс саласының барлық талап
тарын орындауға бейімделген. 

Жұмыстың сапалы жүруіне 50ден астам 
құрылыс механизмі мен автокөлік құралдары 
қызмет етеді. 200ге жуық жұмысшықызметкер 
еңбек ететін ұжым басшылығы өз мүшелерінің 
әлеуметтік жағдайын шешуді де жолға қойған. 

Тапсырылған нысанды мерзімінде әрі 
сапалы аяқтаған учаске басшыларын марапаттап 
отыруды дағдыға айналдырған серіктестіктің 
бас директоры Айдарбек Сейітмұратов мекеме 
табысын өз қызметкерлерінен аяған емес. Жұ
мыс ты үлгілі ұйымдастырғандар астына көлік те 
мініп жатыр.   

 Ұжым басшысы болашағынан үміт күттіретін 
жас мамандардың білімін көтеруді, тұрмысын 
түзеуді өзінің бір міндеті санайды.

Сонымен бірге, компания қайырымдылық 
жасаудың сауабын да ұмытқан емес. «Иман
2013», «Рухқа тағзым», «Сырдария» қоғамдық 
қорларына, дзюдо федерациясының облыс 
бойын ша қоғамдық бірлестігіне, облыстық 
тоғызқұмалақ зияткерлік қауымдастығына, ден
сау лығында кінәраты бар балалар қорына, басқа 
да мұқтаждықтарға қаржылай көмек қолын соз
ған мекеменің бұл ізгілікті ісі көпке үлгі.

Мекемедегі қызметкерлерінің бір ауыздан об
лыс айнасы – «Сыр бойы» мен «Кызылординские 
вести»  газетіне жазылатындығы да біз үшін 
олардың туған жерге деген сүйіспеншілігінің бір 
көрінісі секілді сезілді.

Серіктестіктің  жұмысында да, ұжымның ішкі 
ауызбіршілігінде де – бас инженер Өтепберген 
Рахманбаев, бас бухгалтер Жадыра Ахантаева, 
есепші Нұргүл Оразова, бөлім басшысы Хатира 
Тұяқбаева, бас механик Сейітбек Сейітмұратов, 
учаске басшылары Владимир Ким, Бақыт 
Қозыбаев, қойма меңгерушісі Азамат Құрманов, 
менеджер Нұрдәулет Төребеков сияқты тәжі
рибелі мамандардың өз орны бар. 

Олар – ортақ істің абыройын асырып, көптің 
жұмысын жеке мүдделерінен биік қоя білген 
білікті мамандар.

КӨЗ ҚОРҚАҚ, 
ҚОЛ БАТЫР, 
ОЙ АЛЫС, ІС ЖАҚЫН

                                                                                      
Жас күнінен еңбекпен жетілген Айдарбек 

Сейітмұратов та – ауыл баласы. Әкесі Ештай 
ақсақал «Құлдай қимылда, бидей іш» деп айтып 
отырушы еді. Осындай сөзді санаға тоқыған 
ойын баласы барлық нәрсенің еңбекке тәуелді 
екенін танып өсті. СССРдің 50 жылдығы 
атындағы кеңшардың орта мектебін алтын 
медальмен бітірді. 1982ші жылы Шымкент 
денешынықтыру және спорт техникумына оқуға 
түсті. Туған ауылына келіп, мектепте сабақ 
берді. Мұнан кейін Қызылорда пединститутын 
қызыл дипломмен бітіріп, инженермеханик 
мамандығын алып шықты. 

Елге пайдам тиеді деген мезгілге келіп 
жеткенде қоғам өзгерістерге ұшырап, өмір салты 
мүлде басқа арнаға бұрылды. Тіршілік тіні 
арқандай тарқатылып, жұмыссыз қалған жұрт 
тұрымтайдай тұрмысын күйттеп кетті. Совхоздың 
жұмысымен күн созып тірлік кешкен жұрт нарық 
қос бүйірден қысқанда қай жаққа қарай жүрерін 
білмей дал болды. Айдарбек дәл осы кезде 
кәсіппен айналысу керек екенін ұқты. «Мектепті 
алтынға, институтты қызылға бітіргенім тамақ 
тауып, ішіпжеуге ғана жарағаны ма?» деп ойға 
қалған жас жігіт алдына нақты мақсат қойды. Ең 
болмаса алақандай ауылға пайдамды тигізейін 
деді.   

Сөйтіп, ол алдымен ауыл ортасынан дүкен 
ашып, азықтүлік, киімкешек әкеліп сатты. 
Ол кезде бағасы арзан жер іздемейді, бар жер 
іздейді. Бірде қолындағысына құн қосып сатса, 
кейде «рахметке» беріп кетеді. Әйтеуір пайдасыз 
болмайды. Бірақ ұсақ сауданың айна ласында 
қалып қойғысы келмеді. Келекеле, жүк кө
лік терін жалдап, солтүстік об лыс тарға күріш 
апарып, жаңа жұмыс бастады. 

Баяғыда үлкен кісілер «көз қорқақ, қол 

батыр» деу ші еді, бастаған жұмысын орта жолдан 
тастауға табаны тай майтын Айдарбек сапар 
қиындығының небір азабын тарт ты. Ойлағанда 
алыс сияқ ты болып көрінетін нәрсесі іс күйінде 
көз алдына келгенде оның бәрінің ұмытылып 
кете тіні де бар. 

Сол өмір тәжірибесі үлкен мақсатқа ұмтыл
дырды. Құрылыс серіктестігін құру идеясы туды. 

Бұл мекеме де төрт аяғын тең баса қалған жоқ. 
Қаншама қиындықпен бетпебет келді. Алғашқы 
кезде әркімнің баспанасын, оған қоса керек
жарақтың бәрін жалдап пайдаланғанын кімнен 
жасырсын. 

Бірнеше ай лап жұ мыс тоқтап қа латын. Осы 
кезеңде ма ман тұ рақ тамайтын меке ме лер көп 
болды, өйт кені олар қайда жұ мыс болса, сонда 
жүре беретін. Жақсы маманнан айырылмау ке
рек, олардың өзі қызмет істеп жат қан мекеменің 
бола шағына деген се  ні  мін жоғалтпау ке
рек. Сондықтан ме  кеме басшысы Ай дар бек 
қолындағы тех ни каларды сатып, маман дарға 
айлық беріп тұрды.

Қазір Айдарбек Ешмұ ратов басқаратын 
құрылыс мекемесі алысжақын әріп  тестері ара
сында мойын далған. Бұ  рын ғы дай біреуден бір 
деңе алмайды, жал да май ды. Үй соқса, есік

ті де, тере зені де өзі соғады. Бетонды да қоса 
құяды. Жол жөндесе де, барлық керекжарағы 
өз иелігінен табылады. Құрылыс заттарының 
өндірісін қоса алып жүрген мекеменің жұ мы сы 
да  тоқтамайды.

 Білікті басшы – үл гілі отбасының да иесі. 
Зайыбы Ақманат Ма нар баева  мекеменің қар жы 
директорлығы қызметін атқарып, өзімен қанат
тасып келеді. Екеуі екі ұл, бір қыз өсіріп отыр. 

Кейде балаларының ортасында отырып, 
әкесінің тәлімді сөздерін еске алады.  «Құлдай 
қимылда, бидей іш» деген заманына  жеткен 
секілді. Бірақ, ешқашан тоқмейілсіп көрмеді. 

Ендігі парызы – сол асылдардан алған 
адамдық құндылықтарды балаларының бойына 
сіңіру. 

СОЛ ЖАҒАЛАУДАН 
СОҚҚАН ЖЫЛЫ ЛЕП

Бұрын Сырдарияның қала жақ бетінен 
қарағанда дария толқынынан мүжілген жарқабақ 
пен мүлгіген тоғай ғана көрінуші еді. Осы күндері 
сол жағаға қайтақайта көз салатын болдық. Күн 
сайын етегі жазылып, еңсесі тіктеліп келе жатқан 
сол жағалаудағы Қызылорданың жаңа бейнесін 
көргенше асығатын секілдіміз. 

Ен дарияның ағысы мен еңбек ырғағы 
жарыса толқыған аймақтан біз алдағы жылдары 
әкімшілік, мәдениспорттық, сауда орындарын, 
«Болашақ» университетінің заманауи ғимаратын, 
балабақша, мектеп, емхана, дендросаябақ, 
мегаорталық, 3 млн шаршы метрді құрайтын 
тұрғын үй аудандарын көретін боламыз.  

Осы көзайым жетістіктерге біз айтып отырған 
«ҚазҚұрылыссервис» серіктестігінің де қосып 
отырған үлесі бар.

Жақында сол жағалаудың жұмысы қызып 
жатқан алаңдарының біріндегі Айдарбек Сейіт
мұратов басқаратын серіктестік салып жатқан 

№6 бесқабатты, 38 пәтерлі үйдің құрылысымен 
таныстық. Алдымен мекеме басшысының өзімен 
сұхбат құрдық. Мекеменің кеше мен бүгіні 
туралы біраз әңгімелеген басшы «өз ісіңнің 
өзгенің игілігіне асқанын көруден асқан бақыт 
жоқ» деді сөз ішінде. Бұл сөздің астары мен 
әсерін ашу үшін көптің пайдасына жарайтын іс 
орындау керек екенін біз де жақсы ұғамыз.

Мұнан соң бас директор бізді құрылыс
шылармен жүздестірді. Шүберек ораған беттерін 
ашқанда жүзінен қанағат сезімі аңғарылған адам
дардың өз жұмыстарына риза екендіктерін анық 
көрдік. 

Бесқабатты үй бой көтеріп, ішкі жұмыстары 
жүргізіліп жатыр екен. Құрылыс басында учаске 
басшысы Райбек Нұрмахановпен жолығып, әңгі
меге тарттық.

– Жаңа қалаға қосып жатқан сыйүлестеріңіз 
құтты болсын. Бұл, біздің білуімізше, өз қаражат
тарыңыздың есебінен салынып жатқан үй болар?

– Иә, солай. Осыдан біршама уақыт бұрын 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев кәсіпкер 
азаматтарды жинап, туған қалаларына өз 
үлестерін қосуды айтқан. Ұсынысты құптаған 
жеке мекеме басшылары арнайы келісім арқылы 
игі бастамаға кірісіп кетті. Қазір осы сол жағада 
18 құрылыс мекемесі бірбір бесқабатты үйді 
салып, тұрғындар игілігіне беру үшін тер төгіп 
жатыр.

Біздің мекеме бұл үйдің құрылысын былтырғы 
жылы мамыр айында қолға алған еді. Қазір, міне, 
ішкі әрлеу, электр жүйесін жүргізу жұмыстарына 
кірістік. Әкімдікпен арадағы келісім бойынша 
мекеме 13 қабаттағы пәтерлерді сата алады. 45  
қабаттағы пәтерлерді әкімдік кезекте тұрғандарға 
немесе мұқтаж отбасыларына береді. Бұл үйдің 
28 – пәтері 3 бөлмелік. Қойылған баға – шаршы 
метріне 120 мың теңге. Бұл – Қазақстан бойынша 
пәтер құнындағы ең төменгі баға.

Осы жазда үйге газ, су жүйелері толық 
қосылады. Сонымен бірге балаларға арналған 
алаң, автотұрақ салып, көгалдандыру жұмыс
тарының барлығын атқаратын боламыз. Үйдің 
сырт бетіндегі астыңғы қабатынан 404 шаршы 
метрді құрайтын кең орын қалдырып отырмыз. 
Сауда жасауға ыңғайланып салынған қосалқы 
бөлмелерді шағын кәсіпкерлікпен айналысам 
деген азаматтар ала алады.

– Үйдің сапалылығына қатысты не айтасыз?
– Бұл – басты мәселе. Бұған компания бас

шысы ерекше мән беріп отыр. Төзімді кірпіштер 
алынып, үйге бағасы қымбат есіктерезелер 
орнатылды. Сонымен бірге біз қыс айында 
жұмысты тоқтата тұрдық. Сапаға байланысты 
мұның да өз ролі бар. 

***

Бірнеше техниканың үні мен шаңы араласып 
әңгімеміз үзілді де,  бізбен аз ғана сөз алысқан 
құрылысшылар басшысы қызу іске араласып 
кетті. 

Маңдайымызды ұрлана сипап өткен жылы 
леп «бұл жердің сәні мен әнін естисің әліақ» деп 
сыбырлағандай болады. 

Ал, оны біз естірте айтамыз. Енді жаңа 
Қызылорданың көркем келбетімен қауышатын 
боламыз. Осы жол, осы жобада еңбек күшін аямай 
жұмсап келе жатқан 18 құрылыс компаниясына 
халық разы. Сол компаниялардың бірі – 
«ҚазҚұрылыссервистің» қарқынды жұмысы қай 
тұрғыдан да мақтау қолпашқа лайық. 

Дегенмен, біздің негізгі ойымыз мақтан 
сөз айтудан әрірек. Дұрысырағы, елім деген 
азаматтың ізгі ісін көпке паш ету. Сол арқылы 
өнеге тарату. Заманымыздың әрбір азаматы 
осындай болса, онда мәңгілік еліміздің болашағы 
да жарқын.   

 
 Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,

«Сыр бойы».
К.ДЕНИСОВ (сурет).
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Айдарбек Сейітмұратов:

«ӨЗ ІСІҢНІҢ 
ӨЗГЕНІҢ ИГІЛІГІНЕ 

АСҚАНЫН  КӨРУ БІР 
БАҚЫТ» 

Қызылорда облысы – «Өңірлерді дамыту – 2020», «Өз үйім» 
бағдарламалары бойынша республикада алдыңғы орынның 
бастаушысы болып келе жатқан аймақ. Қызылорда қаласының 
өзінде санаулы жылда 14 шағын ауданның бой көтеруі, міне, 
осының көрсеткіші. Еліміздегі индустриялық-инновациялық 
дамудың жаңа келбетке енуі де құрылыс жобаларының іске 
асуымен байланысты болып отыр. Елбасының құрылысты 
экономиканың локомотиві деп атауында терең мән жатқанын 
түсіне білген құрылысшыларды қашан да еңбек майданының 
алдыңғы легінен көріп келеміз. 
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ÁLEÝМET

Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда 
педагогикалық институ тының 3-кур-
сында оқып жүрген кезім. 1973 
жылдың мамыр айында бір топ 
студентті, ішінде мен де бармын, 
барлығымыз қатты құрметтейтін, 
өзімізге тарих пәнінен лекция оқыған, 
кафедра меңгерушісі, факультет дека-
ны болған Мәди Құрманұлы Кереевтің 
кабинетіне жинады. Ол кісінің көңілі 
жабырқау күйде екені байқалып тұрды.

 Бізге ол институттың өте дарынды 
түлегі Аралбай Махамбетов 42 жасын-
да қайтыс болғанын жеткізді. Оның 
инс титут қабырғасында студент бо-
лып жүрген кезінде-ақ белсенділігімен 
көзге түсіп, тарих факультетінің комсо-
мол комитетінің, ал Мәди Құрманұлы 
оқытушылық қызметке ауысқаннан 
кейін оның орнына небәрі 20 жасын-
да институттың комсомол комитетінің 
хатшысы болып сайланғанын, кейіннен 
Қызылорда қаласының жастары оны 
қалалық комсомол комитетінің І хат-
шысы етіп сайлағанын айтты. Оқу 
орнының өмірінде өзіндік із қалдырған 
Аралбай Махамбетовті ақырғы сапарға 
шығарып салу, марқұммен қоштасу 
рәсіміне қатысу үшін жастардың то-
бын жасақтағалы отырғанын жеткізген 
еді. Осы топтың ішіндегі бірнеше жігіт 
қаралы шеруде ағамыздың үлкейтілген 
портретін, алған марапаттарын – ор-
ден, медальдарын, әртүрлі мекемелер-
ден, ұйымдардан жолданған қаралы 
веноктарды алып жүрдік.

Қаралы шеру марқұм тұрған  Че-
хов көшесі №29 үйден (сол кездегі 
облыстық аурухананың қарсы бетінде, 
қазіргі З.Шүкіров көшесі) басталып, 
өзінің оқыған, қызмет атқарған орын-
дарына – облыстық партия комитеті, 
педагогикалық институт, №1 мек-
теп ғимараттарының алдына аялдап, 
Журба көшесінен өтіп,  сол кездегі 
облыстық драма театрына тоқтады. 
Осы жерде марқұммен қоштасу 
рәсімі, қаралы митинг өткізілді. Одан 
әрі қаралы шеру орталық алаңда, 
қалалық партия комитетінің алдында 
болып, одан әрі орталық мұсылмандар 
бейітіне беттеді. Маған қоштасу 
рәсіміне әртүрлі ұлттың өкілдерінен  
егде жастағылар да, жастар да, ерлер 
мен әйелдер де көп қатысқандықтан, 
бір сөзбен айтқанда, мар құмды түгел 
облыс жұртшылығы қи мас тықпен 
шығарып салғандай көрінді.    

20 жастағы кезіміз болса да,  пенде-
ге осындай құрмет көрсе тіліп, мәңгілік 
мекеніне шыға рып салуға осынша-
ма халықтың қарасы жиналғанын 
бұрын-соңды көрмегендіктен  қайран 
қалғаным бар еді. Небәрі 42 жас – 
қамшының сабындай қысқа ғұмыр 
сүріп, халық жадында ұзақ уақыт 
қалатындай із қалдыру екінің бірінің 
маңдайына жазылған бақыт емес. Бүгін 
ойлап отырсам – одан кейін марқұм 
болғандарға дәл мұндай көпшіліктің 
ыстық ықыласын, қимастық сезімін 
білдіруін осы уақытқа дейін 
кездестірмеппін. 

Кейіннен ұстазымыз М.Кереев-
тің тарихтағы тұлғалардың рөліне 
қатысты бір лекциясынан соң оңашада: 
«Сіздің замандасыңыз Аралбай 
Махамбетовтың қысқа ғұмырында 
осынша деңгейде халық құрметіне 
лайық болу ерекшелігі неде деп ойлай-
сыз?» – деп сұрадым. Ол кісі әдетінше 
ойланыңқырап алып, бет орамалымен 
жанарын сүртіп: «Ол энциклопедиялық 
ойлау қабілеті жоғары тұлға болды, 
оның жүрегі де, қолдары да таза,  ол 
қарапайым да ақжарқын болды, яғни, 
нағыз тұлға еді» – деп жауап берді. 

Мен де институтты бітіріп, еңбекке 
араласып кеттім. Бірақ, қашанда мені 
Мәди Құрманұлы ұстазымның Арекеңе 
қатысты «тұлға» деп берген бағасы 
оның мән-мағынасын тереңірек, кеңі-
рек білуге итермелеп тұрды, яғни 
хал қының өшпес құрметіне ие болған  
Аралбай  Махамбетов феноменін тү-
сінуге тырыстым.

Міне, Аралбай Махамбетовтің 
тұлға ретінде қалыптасу кезеңдерін 
айшықтайтын орамды ойлар мен 
пайымды пікірлерді, оның балалық 
шағы, мектептегі оқушылық кезеңі, 
студенттік кезеңі, қызметтегі жыл-
дар, отбасылық өмірі, ұрпақ тәрбиесі, 
ағайын-туыспен, дос-жаранмен  қарым-
қатынасы жайлы бағалы естеліктерді 
2013 жылы жарық көрген «Сыр са-
рабдалы Аралбай» атты естеліктер 
жинағынан тапқандай болдым. 

Ол 1931 жылы Қы зылорда об-
лысы, Сырдария ауда нын дағы 
Қошым көлі жағалауында (қазіргі 
«Қоғалыкөл» ауылы) дүниеге келді. 
1948 жылы Қызылорда қала сын -
дағы «1 Май» орта мектебін күміс 
ме дальмен бітіріп, Н.В.Гоголь атын-
дағы Қызылорда педагогикалық 
инсти тутының тарих факультетіне 
оқуға түседі. Жоғары оқу орнын 1952 
жылы та бысты аяқтайды. 1952-1954 
жылдары өзі бітірген педагогикалық 
инс  ти туттың оқытушысы, комсо-
мол комитетінің хатшысы, Қазақстан 
Ленин  шіл Коммунистік Жастар одағы 
Қызылорда қалалық комитетінің бірін-
ші хатшысы, 1955-1963 жылдары – 
Қазақстан Компартиясы Қызылорда 
қала лық комитетінің ұйымдастыру-
пар тия  лық бөлімінің нұсқаушысы, 

мең геру шісі, ал 1963 жылдың қазан 
айы нан бастап  Қазақстан Компартия-
сы Қызылорда облыстық комитетінің 
аппаратында бірнеше қызметтерді – са-
яси ағарту үйі меңгерушісінің орынба-
сары,   ұйымдастыру-партиялық бөлімі 
меңгерушісінің орынбасары, облыстық 
партиялық комиссия төрағасы лауа-
зымдарын атқарған.

...Қызылорда қаласынан 50 
шақырым жердегі, табиғаты сұлу, 
қасиетті қойнау – осы өңірде орна-
ласқан ондаған көлдердің ең айдынды-

сы – Қошым көлінің маңайы еді. Қалың 
жыңғылды жазық, мәуесі майысқан 
жиделі тоғай,  шөбі шүйгін көкорай 
шалғын, ғасырлар куәсі іс петті кәрі 
сексеуілді шағыл құмдар, және осыған 
лайық жүгірген аңы мен ұшқан құсы, 
ойнақтаған балығы мол ер те гідегідей  
осы жерде Ахмет Яссауи бабамыздың 
шәкірті әрі ілімін жал ғастырушы, 
бүкіл өңірге аты әйгілі Құл болды ишан 
Сұлтанұлы жерленген.   

Міне, осы киелі өңірде ХХ ға-
сырдың 30-жылдары   Аралбай Махам-
бетов дүниеге келген.

Бұл топырақта қазақ өнері мен 
мәдениетіне, әдебиетіне өзіндік 
қолтаңба қалдырған жазушылар 
Қ.Мұхамеджанов, Ә.Жәмішев, атақ-
ты театр және кино актрисасы 
С.Майқанова, қазақ ағарту шысы, ис-
лам зерттеушісі С.Лапин, мем лекет 
және қоғам қайраткерлері Қожықов-
тардың ата-бабаларының кіндігі 
кесілген.

...Кейіпкеріміз бір жасқа толмай 
жатып әкесі Махамбеттен айырылады, 
ал төрт жылдан кейін шешесі Ұлбала 
да қайтыс болып, тұл жетім қалады. 
Жетімін жылатпаған баба дәстүрімен 
әке-шеше орнын жоқтатпай, үлкен 
ағасы Ізбасар мен оның жұбайы Мәрия 
Аралбай мен оның апасы Рабиғаны 
өз қамқорлығына алды. Аралбай аға 
соңғы демі біткенше ол кісілерді шын 
көңілімен, балалық сүйіспеншілік 
сезімімен жақсы көріп, ардақтап өткен.  

Ізбасар өткен ғасырдың 20-жылда-
ры теміржол училищесін бітіріп, 1963 
жылға дейін 40 жылдан астам уақыт 
осы бір күрделі де жауапты салада 
абыроймен еңбек етіпті. Өмірдің бұл 
жолын таңдауына оның өз әкесі бағыт 
берген көрінеді. Ол ғасыр басында-ақ 
«отарбаның» келешегінің зор екенін, 
болашақтың маңызды қатынас құралы 
боларын көрегендікпен болжай білсе 
керек. 

Махамбеттің үлкен ағасы Досжан 
барынша діндар, шөппен ем-дом жа-
саумен айналысқан. Інісі Әшірбек 
егіншіліктің қыр-сырын меңгерген, 
жердің  құнарын жақсы танитын, 
қолымен не ексе де көктей беретін 
шаруақор адам болыпты.

Махамбет қауымдастары арасында 
беделі зор, үлкен құрмет иесі болған. 
Даулы мәселелерді ақиқат жолымен 
шешетін, сөзі мірдің оғындай өткір 
болыпты. Қазан төңкерісіне дейінгі 
кезеңде Аламесек ауылдық округінің 
болысы болып сайланған екен.

30-шы жылдары Қызылорда қала-
сын дағы қазіргі И.Журба атындағы 
көшенің бойынан салынған Ізбасардың 
үйі адам аяғы арылмайтын, қаладан 
жырақ ауылдарда тұратын ағайындар 
мен аталастардың еркін қона жатып, 
тіршілігімен айналысатын, мал және 
егін өнімдерін, отын әкеліп  сатып, 
ауылдарына тірлікке қажетті кездеме-
тауар, ұн-жарма, қант-шәй, тағы басқа 
алып қайтар «керуен сарайы» іспеттес 
еді. Бұл шаңырақта әрқашан тазалық, 
тәртіп, үлкенге құрмет көрсету 
қағидалары мүлтіксіз сақталатын. 

Аралбай ағаның ауылдағы 
ағайындар арасында болуы олар үшін 
мерекеден кем түспейді. Ол оқыған 
кітаптары жайлы тартымды етіп 
әңгімелеп, орыс тілін үйренулеріне 
көмектесетін, кейде түннің бір уағына 
дейін қазақтың «Батырлар жырын», 
«Рүстем-Дастан» жырын, «Мың бір 
түн» ертегілерін оқып беріп, сусында-
тады екен.

«Аңғарымпаздығын, табиғатты, 
жан-жануарлар дүниесін терең зерттеп, 
білетінін содан-ақ байқауға болады. 
Өзіміз маңайын жайлап отырған көлді 
айналып шығып (әдетте күніне екі рет,  
таңертең  және кешке) таңдаған орны-
на салса болды, қармағын балық қаба 
бастайтын, ал қырғауылдардың суатқа 
баратын жолдарын анықтап алып, 

жылқының қылынан құрған тұзағына 
қызылды-жасылды қырғауылдар то-
пырлап түсетін де, үйге қайтқанда 
қанжығасы құс пен балықтан кенде 
болмайтын», – деп тамсана әңгімелейді 
екен замандастары.

Ауылдастары таңданыстарын жа-
сыра алмай, «осы сен осынша балық 
қармағыңды қабуы үшін не істейсің?» 
деп сұраса, «Қарап жатпай, түнімен 
дуа оқимын»  деп әзілдейтін көрінеді. 

17 жасында №1 орта мектепті ме-
дальмен бітірсе, 19 жасында жоғары 
оқу орнын «өте жақсы» деген бағамен, 
қызыл дипломмен аяқтады. Мектепте, 
институтта бірге оқыған Хамит Ем-
бергенов ағамыз Арекеңнің кез кел-
ген пәнді жетік білгенін, жолдастары-

на қиналған сұрақтарын түсіндіруге 
әрқашан дайын болғанын еске алады. 
«Институтта тарих факультетінің 
орыс тілінде оқитын тобында бол-
ды, мектепті қазақша бітіргеніне 
қарамастан, оның орысша жазған 
шығармаларының сауаттылық пен 
мазмұндылық деңгейіне орыс тілі 
пәнінің оқытушысы Галина Хан деген 
апайы қатты  таңданатын, басқаларға 
үлгі ететін»,– дейді ол кісі естелігінде. 

...Оқып жүрген кезінде инс-
титуттың тарих факультетінің, ал 
кейіннен институттың комсомол коми-
тетінің жетек шісі болды, ал  21 жасын-
да қалалық ұйымға жетекшілік етті. 

Өте білімдар, барынша қарапайым 
жас жігітке жергілікті партия ор-
гандары назар аударды. Партия 
қызметін қалалық партия комитетінің 
нұсқаушысы болып бастап, үнемі 
лауазымдық өсу үстінде болды.  

Ол өзін барлық қызмет атқарған 
салаларында  өзі үшін халқының 
мүддесін, оның бақытын  жоғары 
санаған, жауапкершілігі жоғары, адал 
қызметкер ретінде көрсете білді. Адам-
дармен қарым-қатынаста қарапайым 
болды, олардың мұң-мұқтажын, талап-
тілегін ыждағаттылықпен тыңдай 
білді, өзінің ақыл-кеңесін, қажет 
жағдайда көмегін беруге үнемі дайын 
тұрды.

Айрықша есте сақтау қабілеті, 
керемет жан-жақты білімділік, қара-
пайым дылық, кез келген тақырыпта 
әңгіме өрбіту қасиетін, міне, мұның 
барлығын Аралбай аға өзінің аса 
бай жеке кітапханасынан іздеп та-
батын. Кітапхана қорында сирек 
кездесетін кітаптар мол болатын. 
«Үлкен энциклопедиялық сөздік» 
(1948 ж.), О.Сүлейменовтің алғашқы 
басылымындағы «Азия» кітабы, 
Абай дың, М.Әуезовтің, С.Мұқанов-

тың, Ә.Тәжібаевтың, Ш.Айт матов  тың 
1957-1960 жылдары шыққан кітап-
тары, «Атақты адамдар өмірі» серия-
сының томдары, мәдениет, бейнелеу 
өнері жайлы түрлі-түсті иллюстраци-
ялы кітаптар, қазақ өнерінің алыпта-
ры Е.Өмірзақов , Ж.Омарова, Е.Сер-
кебаевтардың дауыстары жазыл ған 
грампластинкалар болды. 

Тарих, философия, медицина, тех-
ника, ғылым, ауыл шаруашылығы 
тақы ры бындағы кітаптар, сан түрлі ел-
дер жайлы жолсерік анықтамалықтар  
жинақталған аса бай кітапханасында 
И.Ю.Крачковскийдің 1920 жылы ба-
сылып шыққан аудармасымен «Құран» 
кітабы да бар болатын. 

Ол үшін кітап, білім деген ұғымдар 
егіз және кез келген адаммен оның 
әлеу меттік жағдайына қарамай, әңгіме-
дү кен құруға қажетті бағдаршам се-
кілді еді. 

Сталиннің жеке басына табы ну -
шы лықты жойғаннан кейін (1956ж.) 
ке зінде жазықсыз репрес сия ға ұшы-
рағандардың тек Октябрь рево лю ция-
сының 50 жылдығы қар саңында, 1967 
жылдан бастап құқықтарын қал пына 
келтіруге мүмкіндік туғаны белгілі. 

Аралбай Махамбетов облыстық 
партия комитетінің партиялық комис-
сиясының төрағасы (1967-1973 ж.ж.) 
бола жүріп, адамдардың тағдырын 
айқындауда барынша нақты және шын-
шыл болу жолында өзінің күш-жігерін, 
уақытын аяған емес. Бірқатар сталиндік 
зұлмат кезеңінде нақақтан күйген 
боздақтарымыздың ісі партиялық 
тұрғыдан қайта бағамдалып, тапталған 
ар-намысы арашаланды, қаза тапса да 
ақталды. 

Коммунистің нақақтан жала жа-
былып, тапталған ар-намысын қал-
пына келтіру өзі жоқ болса да оның 
ұрпақтары үшін аса маңызды еді.

Аралбай ағамыз өзінің адалдығы 
және адамгершілік тұр ғысынан 
тәртіптілігі арқасында ел ара сында зор 
құрметке ие болды. Ол кісіні көптеген 

қызметтес әріп тес терінің сол уақытта  
«партияның ар-ож  даны» деп атайтыны 
тегін болмаса  керек.

Өзінің қысқа ғұмырында 
халқының тарихы іспеттес болған 
тұлғалармен етене жақын арала-
сты. 1952 жылы Қызылорда қалалық 
комсомол комитетінің І хатшысы 
лауазымына тағайындалу бары-
сында Қазақстан ЛКСМ Орталық 
комитетінің хатшысы, Ұлы Отан 
соғысына қатысушы, әскери ұшқыш, 
кейіннен Халық Қаһарманы атағын 
алған Хиуаз Доспановамен сұхбаттасу 
мүмкіндігіне ие болды. Атақты жазу-
шы Ш.Айтматовпен, Өзбекстанның 
халық әртісі Б.Зәкіровпен, «Совре-
менник» театрының бас режиссері 

Г.Волчекпен, Қызылорда облыстық 
партия комитетінің бірінші хатшы-
лары М.Ықсанов, Х.Бектұрғанов, 
И.Әбдікәрімов, ҚКП Орта лық коми-
тетінің ұйымдастыру бөлімінің 
меңгерушісі О.Батырбековпен ете-
не араласқан. Олардың әрқайсысы 
да белгілі тұлғалар, өз елінің, өз 
жерінің мақтаныштары еді. Олардың 
қайсысымен де болмасын өз деңгейінде 
әңгіме-дүкен құру үшін әр сала бойын-
ша терең білім деңгейі қажеттігі дау-
сыз. 

Арекең тек әңгімені қоштап қана 
отыр май, озық ой-пікірлердің де иесі 
еді.

Ол бұл тұлғалардың әрқайсысымен 
де ұзақ жылдар бойы достық қарым-
қатынаста болды.

 А. Махамбетов Кеңес Социалистік 
Республикалар Одағының бірқатар 
медальдарымен, Қазақ Кеңестік 
Социалистік Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің Құрмет Грамотасымен 
марапатталған.  Қазақстан Лениншіл 
Жастар Одағының VІ съезінің деле-
гаты болып қатысқан, еңбекшілер де-
путаттары Қызылорда облыстық, Қы-
зыл орда қалалық кеңестерінің бірне ше 
ша қырылымының депутаты  болып 
сайланған. 

Өзінің жұмысбастылығына қара -
мас  тан, отбасына және бала тәр бие-
сіне көңіл бөлуге уақытын ыждағат-
тылықпен жоспарлап отыратынын, бұл 
шараларға басқа ағымдағы тіршіліктен 
гөрі аса маңыз бергенін  інілері Сұлтан, 
Кеңес әрдайым еске алып отырады. 
Ол балалары Серік, Сәкен, Асқар, 
Еркінді өте жақсы көрді, сүйікті жары 
Қанымжанды қатты сыйлап, үнемі 
қолдау көрсетіп отырды.

Айықпас ауруға шал дыққаны ай-
қын болғаннан кейін, Арекеңнің өзінің 
балаларына, әйеліне, ағайындарға 
арнау жазып қалдыруы оның тағы 
бір ерлігі еді. Онда балаларының 
анасы Қанымжаннан ұрпағын өз 
мүмкіндіктеріне сәйкес өмір сүруге дай-
ындауды, қажетті білім алуына жағдай 
жасауды, әулетінің үлкендерімен 
және ағайын-туыстармен қарым-қаты-
насты үзбеуді сұрады. Бұл жазбалар 
сақталған кітапша А.Махамбетов отба-
сының кодексі іспетті сақталып келеді. 
Шүкіршілігі – Арекеңнің ұр пақтары 
отанасы Қанымжанның арқа сын да 
әкелерінің атына лайық болып өсіп-
жетілді. Балаларының еліне елеулі, 
халқына қалаулы азаматтар болғанын 
Қанымжан аналарының көзі көрді.

Бүгінгі күні әкелерінің істерін  ба-
лалары Серік, Сәкен, Асқар, Еркін және 
немерелері лайықты жалғастыруда. 
Биыл Аралбай  Махамбетовтың қайтыс 
болғанына 45 жыл, отанасы Канымжан 
апаның о дүниелік болғанына да 1 жыл 
болды.   

Қысқа ғұмыр кешсе де аңызға 
бергісіз істері ел аузында, халық жа-
дында қалды. Өзінің көптеген ұрпағы 
мен достары, әріптестерінің санасын-
да  ол биік рухты азамат, сенімді серік, 
адал дос ретінде сақталып келеді, 
сақтала берері сөзсіз. 

2007 жылы Қызылорда облысының 
әкімдігі мен облыстық мәслихатының 
ше  шімімен Аралбай Махамбетов 
есі  мі облыс орталығындағы бір кө-
ше ге берілді. Қызылорда қаласында 
2011 жылдан бастап жыл сайын Мар-
құм ды еске алуға арналған шахмат-
тан мектеп оқушылары арасындағы 
республикалық жарыс тұрақты өткі-
зіліп келеді. Турнирге қатыс қандардың 
бірқатары кейін дүниежүзінің, Азия 
құрлығының чемпиондары атанды. 
Со лардың қатарындағы жерлестеріміз 
– Әсел Серікбай, Жансая Әбдімәліктер 
бар.

Алмасбек САРДАРБЕКҰЛЫ,
бұрынғы комсомол,
партия қызметкері. 

Оның бойында адамзат баласына тән 
ізгі қасиеттердің бәрі табылатын. Өзі-
нің кішіпейілділігімен, елгезектігімен, 
адамгершілігімен, қарапайым болмысы-
мен қашанда көп ішінен дараланып тұратын. 
Өнерімен де, өмірімен де шәкіртке үлгі, жалпақ 
жұртқа өнеге бола білді. Жауапкершілік дейтін 
таудай міндеттің жүгін арқалай білетін де жан 
еді. Міне, мен әңгімелеп отырған Абдулла інім 
нақ сондай азамат еді. Саналы ғұмырын өнер 
жолына арнап, шәкірт тәрбиелеуде ұлағатты 
істі серік еткен Қармақшы ауданының мәдениет 
саласының дамуына сүбелі үлес қосты. Амал 
қанша, өткен жылы бауырға қамқор, жолдасқа 
адал, досқа сыйлы жаннан қапияда айырылып 
қалғанымыз бар. 

Мен отбасында Абдулламен тете өстім. Ара-
мыз небәрі үш-ақ жас еді. Соған қарамастан 
оның қандай да бір жасаған сотқарлығы, қарсы 
келіп, беттен алып, төске шапқаны есімде жоқ. 
Мінезі де салмақты, тұла бойы тұнған сабыр, 
жайлы еді. Менің бұл сөзімді ініммен замандас, 
әріптес достары және ізінен ерген шәкірттері де 
қоштап ала кететіні анық. Өзі кішкентайынан 
өнерге бір табан жақын өсті. Әке-шешеміз де 
сол қиын-қыстау кезеңдегі шалғайдан тартқан 
жоқшылық пен қиындық сарсаңына қарамастан, 
бізді ел қатарлы өсірді. Оқытты, тоқытты. 
Ғұмырымызға жетер тәлім-тәрбие берді. Басты-
сы, адам етті. 

Абдулла 57 жасқа қараған шағында дүниеден 
озды. Жосалы кентіндегі №26 орта мектеп-
те білім алған соң Қызылорда қаласындағы 
педагогикалық институттың әуез факультетін 
тәмамдады. Бітірген соң туған жерге туын 
тігіп, өсіп-өнген топырағына қызмет етуді 
ойлаған ол алғашқы еңбек жолын да осы жер-
ден бастады. №250 мектепте музыка пәнінің 
мұғалімі қызметін атқарды. Одан ержігіттің 
алдындағы басты парызы – Отан алдындағы 
әскери борышын Ресейдің Куйбышев қаласында 
өтеп қайтты. Сонда жүріп, әскери оркестрде 
өнер көрсетті. Өнермен өрілген өмірінің бір 
бөлшегіне айналған саксофон аспабында ой-
науды да сол жақтан меңгерді. Әскери өмірдің 
қатал тәртібіне пісіп-жетілген Абдулла елге 
оралған соң да біраз абыройлы қызметтің 
тұтқасын ұстады. Жосалы механикалық за-
уыты жанынан ашылған балабақшада ән-күй 
жетекшісі, Тұрымбет Салқынбайұлы атындағы 
аудандық әуез мектебінің мұғалімі, аудандық 
білім бөлімінде нұсқаушы, №250 мектеп 
директорының тәрбие жұмысы жөніндегі орын-
басары қызметін атқарды. Сондай-ақ, 2000-2003 
жылдары аудандық кино жүйесі мен мәдениет 
үйін басқарған 7 жыл уақыт көлемінде өңір 
мәдениетінің алға басуына ықпал етті. Шын 
жанашырлық танытып, ауданның рухани-

мәдени өмірін жандандыруға бар күшін салды. 
Ал, өмірінің соңғы жылдарында аудандық әуез 
мектебінде саксофон класы бойынша дәріс 
берді. Шәкірт тәрбиелеп, өнер жолына бағыт-
бағдар берді.  

Жалпы, өзім де өнерден құр алақан 
болмағандықтан біраз уақыт Абдулла екеуміз 
мәдени-көпшілік шараларда өнер көрсеттік. 
Қазір елімізге белгілі эстрада жұлдызы Мәдина 
Сәдуақасовамен бірге шығармашылық сапарлар-
да болдық. Ол кезде Мәдина енді танылып келе 
жатқан 17-18 жастағы бойжеткен еді. Облысқа 
белгілі Лиза Сәтмаханова, Жанат Ермағанбетова, 
Талғат Асылбеков, Самал Ұзақбаева, Мөлдір 
Айсауытова сынды өнерлі ізбасарларды бау-
лып, жол көрсетті. Бүгінде олардың барлығы 
дерлік ұстаз берген тәлімнен жаңылмай, биік 
белестерді бағындырып жүр. Облыстың іргелі 
мәдени ошақтарында абыройлы қызмет етуде. 
Ал, үрмелі оркестр бойынша Сәбит Сәденов, 
Мұханбетқали Багатов, Кенжебек Ержанов 
секілді дарынды жігіттердің қолтығынан демеп, 
өнер даңғылында бағдаршам бола білді. Сондай-
ақ, Қармақшы ауданында «Самал» вокальды 

аспаптар ансамблін құрып, жетекшілік етті. 
Талантты жастардан құралған шығармашылық 
ұжым сол кездің өзінде облыстық байқаулардың 
гран-при жүлдегерлері атанды. Республикалық 
өнер бәйгелерінде де аймақ намысын қорғап, 
талай жүлдені тақымына қысып оралды. Осы-
лайша Абдулла ұлағатты істен айнымай, оларға 
ұстаз ретінде ақыл-кеңесін айтты, білгенімен 
бөлісті. 

«Елге берген еленер» демекші, аядай ау-
ылда жүріп, тұтас облыс мәдениеті үшін осын-
дай өрелі іс тындырып, таудай қызмет жасаған 
Абдулланың еңбегі еш кетпеді. Халқы ардақтап, 
сый-құрмет көрсетті. «Наурыз шапағаты» 
фестивалінің бірнеше мәрте дипломаты атанып, 
облыс, аудан әкімдерінің алғысына ие болды. 
2000 жылы облыс әкімінен «Алтын нота» но-
минациясын иеленді. Сол жылы мәдениетті 
қолдау жобасы аясында өткен «Күзгі әуендер» 
вокальды аспаптар ансамбльдерінің облыстық 
байқауына қатысып, «Үздік саксофоншы» 
жүлдесін қанжығасына байлады. 2005 жылы 
Елбасының «Алғыс хатымен» марапатталды. 
Бұл марапат інімнің тынысын ашып, мерейін та-
сытты. Қанаттандырды, шабыттандырды.  

Мұның бәрін тізбектей әңгімелеп 
отырғандағы себебім – біреу. Өнердің 
өміршеңдігін, елге еткен қызметтің еш кетпей, 
артында тарих болып қаларын бүгінгі ұрпаққа 
насихаттау еді. Абдуллаға ақсақалды қария болу 
бақыты бұйырмаса да Жаратқан оған салиқалы 
ғұмыр кешуді нәсіп етті. Елге елеулі есімі қалды. 
Саналы ұрпақ тәрбиеледі. Өресі биік шәкірт ба-
улыды. 

«Орнында бар оңалар» демекші, Абдулла 
жұбайы – Ажармен 30 жылға жуық бір шаңырақ 
астында айрандай ұйып, тату ғұмыр кешті. Екеуі 
5 бала тәрбиелеп, аяққа тұрғызды. Немере сүйді. 
Өзі көзі тірісінде өнерге баулыған екі қызы – 
Аружан мен Айзат бүгінде әке жолын жалғап 
келе жатқан жайы бар. Саксофонның сазды 
әуенін көпшілік назарына ұсынып келеді. 

Өзі өнер саласында жемісті қызмет еткен 
Қармақшы топырағында 23 мамыр күні «Сырлы 
әуен» атты үрмелі аспапта орындаушылардың 
облыстық байқауы өткізілгелі отыр. Бұл дегеніңіз 
жас жеткіншектердің үрмелі аспаптарға деген 
қызығушылығын арттырып, Сыр бойында кен-
желеп қалған өнерді жандандыру бағытындағы 
айтулы қадам деп білеміз. 

Ал байқаудың өтуіне қолдау жасаған 
облыстық халық шығармашылығын дамы-
ту және мәдени-продюсерлік орталығы мен 
Қармақшы ауданы әкімдігі, мәдениет бөлімінің 
рухани жаңғыруға дем беріп, өнерді өрлетуі, 
әрине, сүйсінерлік іс.

Сәдуақас ӘДЕПОВ.
Қызылорда қаласы. 

Сыр елінде халықты ұйымдастыра, ұйыстыра 
білген, елдің құрметі мен алғысына бөленген, 
абыройлы еңбек еткен аудан, облыс басшылары 
аз емес. Олардың ішінен азаматтық, парасат-
ты қасиеттерімен ел есінде ерекше сақталған 
Исатай Әбдікәрімов өнегелі өмір кешті, кейінгі 
ұрпақ айта жүрер із қалдырды.

Ұлы перзентінің еліне сіңірген ерен 
еңбегін ел жадында мәңгі сақтау мақсатында 
ұйымдастырылған игі шараны колледж дирек-
торы Сұлтанбек Тәуіпбаев ашты. 

– Заманының тұлғасы болған Исатай 
Әбдікәрімовтің бейнесі күн өткен сайын 
биіктей береді. Бүкіл саналы ғұмырында адал 
да таза, абыройлы еңбегімен қоғамның да, 
халықтың да алдында сүрінбей, кейінгіге үлгі 
боларлықтай із қалдырған ағамыздың өмірі 
бізге өнеге. Қазақ елінің тағдырлы тарихында 
замана жүгін арқалаған азаматтар аз болмаған. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Біз алдыңғы 
ұрпақтың абыройлы істерін жалғап, бізден 
кейінгі ұрпақ жадында жүретін жол саламыз» 
деген ұлағатты сөзі бар. Міне, 95 жылдығын атап 
өткелі отырған мемлекет және қоғам қайраткері 
Исатай Әбдікәрімов – осындай айрықша бол-

мыс иесі, – дей келе, азаматтық болмысы мен ел 
басқарушылық шеберлігі жөнінде әңгімеледі. 

Шара барысында И.Әбді кә рімов  тің өмір 
жолы жайында де ректі фильм көрсетіліп, 
естеліктер айтылды. 

Исекең, облыстық партия комитетін 
басқарған жылдары облыста ауыл шаруа-
шылығы жаңа деңгейге көтерілді. Ауыл 
шаруашылығы маман дарын, құрылысшыларды, 
инже нерлерді даярлайтын Жамбыл гидро-
мелиоративтік құрылыс инс ти  тутының филиа-
лы ашылды. Қайраткердің қолдауымен ашыл-
ған оқу орнынан қаншама жас мамандық алып 
шығып, Сыр өңірінің дамуы жолында еңбек етті. 

Ел экономикасының қалып та суына, 
халықтың мәдени-рухани өмірін жақсартуға 
еңбек сіңірген, мемлекет және қоғам қайраткері 
Исатай Әбдікәрімов қандай құрметке де лайық.  
Социалистік Еңбек Ерін еске алу шарасында 
футболдан жарыс ұйымдастырылып, отбасы 
атынан аз қамтамасыз етілген студенттерге ас 
берілді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

ЖАРҚЫН 
ҒҰМЫР ИЕСІ

20-26 мамыр аралығында шахматтан «Аралбай 
Махамбетов мемориалы» балалар кубогының 1 кезеңі 
өтеді.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, жыл өткен 
сайын сайысқа қатысу шылардың саны артып келеді. 
Бұл жолы еліміздің барлық аймақтарынан 300-ден 
астам зейінді ойыншылар, сондай-ақ, Қырғызстан де-
легациясы алғаш болып бақтарын сынайды.

Мемориалда жасөспірімдер бес турнир бойын-

ша сынға түседі. Яғни, блиц турнирден басталып 
сынамалық А-open, В, С және командалық D турнирі. 
Жарыстар ФИДЕ рейтингісі есебімен жүреді. Яғни, 
жас ерекшеліктеріне қарай турнир сатысы мен раз-
рядтарына орай өтеді. Блиц және open турнирінің 
сыйлық қоры – 350 мың теңге.  

А.Махамбетов мемориалы алғаш рет 2009 жылы 
ұйымдастырылған болатын. Осыдан кейін шахмат 
турнирін өткізу дәстүрге айналды. 

– Біздің мақсатымыз – зейінділер ойынын да-
мыту және Қазақстан Кубогының финалына 
қатысушы үміткерлерді анықтау. Сонымен қатар, 
жарыс бағдарламасына open-турнирді және ФИДЕ 
рейтингісінің есебімен  блиц-турнирді қостық, – дейді 
ұйымдастырушылар.

Балалар кубогының І кезеңін бас төреші, ФИДЕ 
арбитрі Василий Шимелков бастаған төрешілер бри-
гадасы атқарады. Нәтиже көрсеткіші бойынша ел 
кубогының финалына қатысушылар іріктеледі.

ЕЛІНЕ ҚАДІРЛІ 
ҚАЙРАТКЕР

Биыл белгілі 
мемлекет және 

қоғам қайраткері, 
Социалистік Еңбек 

Ері И.Әбдікәрімовтің 
туғанына 95 жыл. 

Осыған орай 
қайраткер есімін 

иеленген Қызылорда 
аграрлық техникалық 

жоғары колледжінде 
еске алу шарала-
ры өтті. Ардақты 

азаматтың өмір 
жолын ұлықтауға 

оқытушылар, студент-
тер және туған-туыс, 
әріптестері қатысты. 

САЗДЫ ӘУЕННІҢ 
САҢЛАҒЫ

МАХАМБЕТОВ МЕМОРИАЛЫ БАСТАЛАДЫ
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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

№71-72 (19554-19555)
19 мамыр, сенбі
2018 жыл

«Қазақстан» Республикалық телера
дио корпорациясы» АҚ Қызылорда 
об  лыс  тық филиалының ұжымы 
(«QYZYLORDA» телеарнасы) телеарна
ның редакторжүргізушісі Шалғынбаева 
Айткүл Жетібайқызына анасы 

Раушан Қанатбайқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы «Қазақ

стан» Республикалық телера дио корпо
ра циясы» АҚ Қызылорда об  лыс  тық 
филиалының («QYZYLORDA» телеарна
сы) редакторжүргізушісі Шалғынбаева 
Айткүл Жетібайқызына анасы 

Раушан Қанатбайқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облыстық білім басқар

масы мен Қазанғап атындағы музыкалық 

колледжі ұжымдары «Өрлеу» біліктілігін 
арттыру ұлттық орталығының директоры 
Елеусінов Бауыржан Тәжімағанбетұлына, 
музыкалық колледж директорының тәр
бие жөніндегі орынбасары Елеусінова 
Раушан Тәжімағанбетқызына бауырлары 

Райхан Тәжімағанбетқызының
қайтыс болуына байланысты қайғыла
рына ортақтасып, көңіл  айтады.

* * *
«Халықаралық Аралды құтқару 

қорының Қазақстан Республикасындағы 
Атқару Дирекциясы» қоғамдық қоры және 
Қызылорда қаласындағы филиалының 
ұжымы «Барсакелмес мемлекеттік табиғи 
қорығы» республикалық мемле кеттік 
мекемесінің директоры Әлімбетова 
Зәуреш Жансұлтанқызына ағасы

Серік Жансұлтанұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл  айтады.

ХАБАРЛАМА
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204ө бұйрығымен 

бекі тілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау 
құжат тамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің 
қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына сәйкес 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ «Арысқұм кен орнында МАжАСта ыстық су 
дайындау қондырғысы» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазба
ша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазбек би к., 13 мекен
жайында және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com электронды поштасы арқылы 
қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-91-92.

Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы «Кәсіпкерлер үшін 
сервистік қолдау»  компонентінің басталғандығын хабарлайды.

Ұсынылатын қызмет түрлері:
1. Бухгалтерлік және салық есептілігін жүргізу, сондайақ статистикалық есептілікті 

жасау қызметтері;
2. Кеден рәсімдері бойынша қызметтер;
3. Кәсіпкерлердің және кәсіпкерлік бастамасы бар тұрғындардың өтінімдерін сүйе

мелдеу;
4. Заң қызметтері;
5. Маркетинг сұрақтары бойынша қызметтер;
6. Ақпараттық технологиялардың қызмет көрсетуі саласында кеңес беру қызметтері;
7.  Мемлекеттік сатып алулар, ұлттық компаниялар мен жер қойнауын қолданушылардың 

сатып алулары бойынша қызметтер;
8. Мемлекеттікжекешелік әріптестік саласындағы қызметтер.

ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ КӨРСЕТІЛЕДІ.
Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін Қызылорда қаласы, Әйтеке би, 28 мекенжай

ында орналасқан Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасынан алуға болады.
Облыс аудандарындағы  Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының филиалын

дағы Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарында қызмет түрлері кәсіпкерлер өтініші бойынша 
көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының мекен-жайлары:
Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр ксі, 46 үй, тел.: 8/72433/79199;
Қазалы ауданы –  Әйтеке би кенті – Жалаңтөс баһадүр 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, Қазыбек би ксі, 47 үй, тел.: 8/72431/79199;
Сырдария ауданы – Тереңөзек кенті, Қонаев ксі, 12 үй, тел.: 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, тел.: 8/33622/23527.
Анықтама үшін телефон: 400874, 400202.
СallCenter  1432

ХАБАРЛАНДЫРУ

ХАБАРЛАМА

Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы облыс тұрғындары үшін АҚПАРАТТЫҚ 
ҚЫЗМЕТ ҰСЫНАДЫ. Кәсіпкерлерді ақпараттық қамту қызметі әрекет етуші және кәсіпті 
жаңадан  бастаған кәсіпкерлерге, сонымен қатар кәсіпкерлік бастамасы бар тұрғындарға 
облыстың барлық аудандарында орналасқан Кәсіпкерлерді қолдау орталықтарында 
көрсетіледі.

Келесідей қызмет түрлері ұсынылады:
1) Орта және шағын кәсіпкерлікті, кәсібін жаңадан бастағысы келетін тұрғындарды 

мемлекеттік қолдау жайлы ақпараттандыру;
2) Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қолдаудың «Бір терезе» ұстанымы 

негізінде мемлекеттік қаржылай емес көмек түрі;
3) Орта және шағын кәсіпкерлік, жаңадан басталатын кәсіпкерлік субъектісіне мемле

кеттік қаржылай емес көмекті функционалды түрде жүзеге асыру;
4)  Қаржылай емес көмекті алу үшін шағын және орта кәсіпкерлерден және кәсіпкерлікті 

жаңадан бастағысы келетін тұрғындардың арызын жинау;
5) Кәсіпкерлікпен айналысу үшін, оны ашу және жүргізуге кеңес беру қызметі;
6) Қаржылық институттарымен жұмыс жасау талаптары түсіндіріледі.
ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ КӨРСЕТІЛЕДІ.  
Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін Қызылорда қаласы, Әйтеке би, 28 мекенжай

ында орналасқан Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасынан алуға болады.
Облыс аудандарындағы  Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы филиалын

дағы Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарында №1 және №4 қызмет түрлері, ал қалған қызмет 
түрлері кәсіпкерлер өтініші бойынша құралған  кестеге сәйкес көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының мекен-жайлары:
Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр ксі, 46 үй, тел.: 8/72433/79199;
Қазалы ауданы –  Әйтеке би кенті – Жалаңтөс баһадүр 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, Қазыбек би ксі, 47 үй, тел.: 8/72431/79199;
Сырдария ауданы – Сырдария кенті, Қонаев ксі, 12 үй, тел.: 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, тел.: 8/33622/23527.
Анықтама үшін телефон: 400874, 400202.
СallCenter  1432

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «02» мамырдағы № 1109 қаулысына

қосымша

«ҚазТрансГаз» акционерлік қоғамына «Сары-Арқа» магистральдық газ құбырын орналастыру
мақсатында қауымдық сервитут белгіленген жер учаскелерінің экспликациясы

№ Қала, аудан 
атауы

Нысаналы мақсаты Жер санаты Қауымдық 
сервитут 
белгілеу 
көлемі 

(гектар)

Оның ішінде:
жайылымдығы басқа алқаптар

1 2 3 4 5 6 7
1 Қызылорда 

қаласы
Абай қосалқы 
стансасынан 
«СарыАрқа» 
магистральдық газ 
құбырының ГӨСна 
дейінгі ӘЖ10 кВ 
құрылысы үшін

ауыл 
шаруашылығы 

мақсатындағы жер

1,2623 0,8445 0,4178

елді мекендердің 
жері

0,2064 0,1381 0,0683

өнеркәсiп, көлiк, 
байланыс, ғарыш 

қызметі, қорғаныс, 
ұлттық қауіпсіздік 

мұқтажына 
арналған жер 

және ауыл 
шаруашылығына 
арналмаған өзге 

де жер

0,0227  0,0227

су қорының жері 0,0957  0,0957

босалқы жер 15,41 10,31 5,1

«СарыАрқа» 
магистральдық 
газ құбырының 
ГӨСнан «Бейнеу
Шымкент» 
магистральды 
газ құбырының 
6ТҚҚҚТна 
дейінгі ТОБЖнің 
құрылысы үшін

босалқы жер 0,02 0,013 0,007

Жинағы:   17,02 11,31 5,71

2 Сырдария 
ауданы

Абай қосалқы 
стансасынан 
«СарыАрқа» 
магистральдық газ 
құбырының ГӨСна 
дейінгі ӘЖ10 кВ 
құрылысы үшін

ауыл 
шаруашылығы 

мақсатындағы жер

0,3273 0,2533 0,074

өнеркәсiп, көлiк, 
байланыс, ғарыш 

қызметі, қорғаныс, 
ұлттық қауіпсіздік 

мұқтажына 
арналған жер 

және ауыл 
шаруашылығына 
арналмаған өзге 

де жер

0,008  0,008

босалқы жер 9,2776 7,1809 2,0967
«СарыАрқа» 
магистральдық 
газ құбырының 
ГӨСнан «Бейнеу
Шымкент» 
магистральды 
газ құбырының 
6ТҚҚҚТна 
дейінгі ТОБЖнің 
құрылысы үшін

өнеркәсiп, көлiк, 
байланыс, ғарыш 

қызметі, қорғаныс, 
ұлттық қауіпсіздік 

мұқтажына 
арналған жер 

және ауыл 
шаруашылығына 
арналмаған өзге 

де жер

0,7276  0,7276

1 2 3 4 5 6 7
босалқы жер 35,682 27,6179 8,0641

«СарыАрқа» 
магистральдық 
газ құбырының 
желілік бөлігін 
орналастыру үшін

ауыл 
шаруашылығы 

мақсатындағы жер

39,7992 23,0646 16,7346

босалқы жер 330,5327 255,8323 74,7004

«СарыАрқа» 
магистральдық 
газ құбырының 
«БейнеуШымкент» 
магистральды 
газ құбырына 
қосылатын нүктесін 
ауыстыру учаскесі 
үшін

босалқы жер 1,95 1,51 0,44

1ҚШ үшін босалқы жер 0,0049 0,0038 0,0011
ГӨС үшін босалқы жер 1,0178 0,79 0,2278
1А байланыс 
антенна діңгегі 
үшін

босалқы жер 0,0225 0,017 0,0055

ГӨСна, 1ТҚҚТ
на және 1ҚШне 
кірме жолы үшін

босалқы жер 0,9380 0,73 0,208

3ШТ, 3ЖТҚС 
және 3А байланыс 
антенна діңгегі 
үшін

ауыл 
шаруашылығы 

мақсатындағы жер

0,0877 0,0679 0,0198

босалқы жер 0,0002 0,00015 0,00005
анодтық алаңға 
ӘЖ10 кВ үшін

ауыл 
шаруашылығы 

мақсатындағы жер

0,0874 0,0676 0,0198

босалқы жер 0,1126 0,0871 0,0255
3КҚС маңындағы 
анодтық алаң үшін

босалқы жер 0,02 0,015 0,005

3ШТна кірме 
жолы үшін

ауыл 
шаруашылығы 

мақсатындағы жер

0,35 0,2709 0,0791

босалқы жер 1,154 0,893 0,261
6ШТ, 6ЖТҚС 
және 6А байланыс 
антенна діңгегі 
үшін

босалқы жер 0,0443 0,034 0,0103

анодтық алаңға 
ӘЖ10 кВ үшін

босалқы жер 0,2 0,15 0,05

6КҚС маңындағы 
анодтық алаң үшін

босалқы жер 0,02 0,015 0,005

6ШТна кірме 
жолы үшін

босалқы жер 0,273 0,211 0,062

Жинағы:   422,64 318,81 103,83

3 Шиелі 
ауданы

«СарыАрқа» 
магистральды 
газ құбырының 
желілік бөлігін 
орналастыру үшін

ауыл 
шаруашылығы 

мақсатындағы жер

7,825 5,9548 1,8702

өнеркәсiп, көлiк, 
байланыс, ғарыш 

қызметі, қорғаныс, 
ұлттық қауіпсіздік 

мұқтажына 
арналған жер 

және ауыл 
шаруашылығына 
арналмаған өзге 

де жер

0,0083 0,0063 0,002

орман қорының 
жері

42,92 42,92 

босалқы жер 251,74 191,57 60,17
1ШТ және 
1ЖТҚС үшін

босалқы жер 0,0053 0,0040 0,0013

1 2 3 4 5 6 7
анодтық алаңға 
ӘЖ10 кВ үшін

босалқы жер 0,2 0,15 0,05

1КҚС маңындағы 
анодтық алаң үшін

босалқы жер 0,02 0,015 0,005

1ШТна кірме 
жолы үшін

босалқы жер 0,198 0,151 0,047

2ШТ, 2ЖТҚС 
және 2А байланыс 
антенна діңгегі 
үшін

босалқы жер 0,0443 0,034 0,0103

анодтық алаңға 
ӘЖ10 кВ үшін

босалқы жер 0,2 0,15 0,05

2КҚС маңындағы 
анодтық алаң үшін

босалқы жер 0,02 0,015 0,005

2ШТна кірме 
жолы үшін

босалқы жер 0,968 0,737 0,231

4ШТ, 4ЖТҚС 
және 4А байланыс 
антенна діңгегі 
үшін

босалқы жер 0,0442 0,034 0,0102

анодтық алаңға 
ӘЖ10 кВ үшін

босалқы жер 0,2 0,15 0,05

4КҚС маңындағы 
анодтық алаң үшін

босалқы жер 0,02 0,015 0,005

4ШТна кірме 
жолы үшін

босалқы жер 0,097 0,074 0,023

5ШТ, 5ЖТҚС 
және 5А байланыс 
антенна діңгегі 
үшін

босалқы жер 0,0879 0,067 0,0209

анодтық алаңға 
ӘЖ10 кВ үшін

босалқы жер 0,2 0,15 0,05

5КҚС маңындағы 
анодтық алаң үшін

босалқы жер 0,02 0,015 0,005

5ШТна кірме 
жолы үшін

босалқы жер 0,844 0,642 0,202

Жинағы:   305,66 242,85 62,81
Барлығы:   745,32 572,97 172,35

Ескертпе: аббревиатуралардың таратылып жазылуы:
ГӨС – газ өлшеу стансасы;
ҚШ – қорғаныш шүмегі;
ТҚҚТ – тазалау қондырғыларын қосу торабы;
ТҚҚҚТ – тазалау қондырғыларын қабылдап қосу торабы;
ТОБЖ – талшықты оптикалық байланыс желісі;
ЖТҚС – жиынтықты трансформаторлық қосалқы станса;
ШТ – шүмек торабы;
КҚС – катодтық қорғау стансасы; 
ӘЖ – әуе желісі.

«Қазақстан Республикасының Жер кодексі» 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 
маусымдағы Кодексінің 69бабының 4тармағына 
және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңының 27бабының 1тармағының 
8) тармақшасына сәйкес Қызылорда облысының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес экспли
кация бойынша «ҚазТрансГаз» акционерлік 
қоғамы на «СарыАрқа» магистральдық газ 
құбырын орналастыру мақсатында жер учаскелерін 
мен шік иелері мен жер пайдаланушылардан 
алып қоймастан 4 (төрт) жыл мерзімге қауымдық  
сервитут белгіленсін.

2. «ҚазТрансГаз» акционерлік қоғамы «Сары
Арқа» магистральдық газ құбырын орналастыру 
мақсатында жер учаскелерін пайдалану кезінде 

Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын 
сақтасын.

3. «Қызылорда облысының жер қатынастары 
басқармасы» және «Қызылорда облысының таби
ғи ресурстар және табиғат пайдалануды рет
теу басқармасы» мемлекеттік мекемелері мен 
Қызылорда қаласы, Сырдария,  Шиелі аудан дары
ның әкімдері осы қаулыдан туындайтын шараларды 
қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қы зыл орда облысы әкімінің орынбасары 
С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
                әкімі                                Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 2 мамырдағы
№ 1109 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
16.05.2018 жылы № 6295 тіркелген

Қауымдық сервитут белгілеу туралы

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204ө бұйрығымен 
бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жоба
лау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53тармағына сәйкес «Көлжан» ЖШС «Батыс Тұзкөл кенішінде су айдамалау 
жүйесі. СТБ2 бекетіне СТБ4 және 5 бекеттеріне дейін жоғары арынды айда
малау коллекторын тарту, СТБ4 және 5 бекеттерінің құрылысы. №№18, 234, 
60, 52 және 156 ұңғымаларына айдамалау желісін тарту» жобалары бойынша 
қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазбек би к., 13 
мекенжайында және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com; электронды 
 поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-91-92.

* * * 

«Көлжан» ЖШС 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212ІІІ Қазақстан Респуб
ликасының Экология кодексінің 57ші бабының талаптарына сәйкес  «Солтүстік
Батыс Қызылқия кенішінде су айдамалау жүйесі. №№115, 219 ұңғымаларына 
айдамалау құбырларын тарту» жобасы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік сарап
тамадан өткізу кезеңінде өздерінің ойпікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-91-92.

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрі
нің 2007 ж. 28.06 №204ө бұйрығымен 
бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жос
пар лау, жобалау алдындағы және жоба
лау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзде
ліп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне баға
лау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан 
Венчерс Инк.» компаниясының филиа
лы «№№5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ұңғымаларына 
баратын кірме автожолдар және Жамансу 
кенішіне баратын осьтік автожолдар тар
ту» және ОңтүстікШығыс Дощан кенішін 
электрмен қамту жұмыс жобасы бойын
ша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен  ескертулер 
Қызылорда қаласы, Қазбек би к., 13 мекен
жайында және zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com электронды поштасы 
арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 
(7242) 29-91-92.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Қызылорда облыстық денсаулық сақтау 

басқармасы №3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК
сы Қазақстан Республикасының 18 желтоқсан 
2015 жылғы №410V «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ісқимыл туралы» (өзгерістерімен және 
толықтыруларымен 03.07.2017ж) Заңнамасына 
сәйкес +7 (7242) 409577 және 87084409577 
нөмірлі сенім телефоны жұмыс істейтінін 
 хабарлайды.

ХАБАРЛАНДЫРУ 
Қызылорда облыстық мамандандырылған 

аудан аралық экономикалық сотының 2018  жыл
дың 11 мамырындағы ұйғарымымен «Энергия» 
Құрылыс компаниясы ЖШСна (БСН 051 140 001 
449) оңалту рәсімін жүргізу бойынша азаматтық 
іс қозғалғанын хабарлайды.

Барлық талап-тілектер мына мекен-жайда 
қабылданады: Қызылорда қаласы, Әйтеке би 
көшесі, 29 үй.

КЕДЕНДІК ТӨЛЕМДЕР МЕН 
САЛЫҚТАРДЫҢ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІНЕ 

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР
2018 жылдың 1 сәуірінен бастап Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2018 жылғы 20 ақпандағы №244 санды бұйрығымен «Төлеу
ші лердің жеке шоттарын жүргізудің кейбір мәселелері  туралы» Ережесі 
қолданысқа енгізіліп, кедендік баждар, кедендік алымдар, салықтар, 
өсімпұлдар, пайыздар салық төлеушінің тіркеу орны бойынша жүргі
зілетіндігі белгіленген. Яғни, төлем төмендегідей тәртіпте жүргізіледі:

 заңды тұлғалармен (резидент, резидент емес)  орналасқан жері бой
ынша;

 дара кәсіпкерлермен  дара кәсіпкерлердің орналасқан жері бойын
ша;

 жеке тұлғалармен  тұрғылықты жері бойынша;
 резидент емес жеке тұлғалармен  тауарларға арналған декларация

ны шығарған жері бойынша. 
Мәселен, тауар импортқа немесе экспортқа Алматы қаласынан 

шығарылады. Тауар шығарушы тұлға, тіркеу есебіне сәйкес, Қызылорда 
қаласында тіркеуде тұр. Кедендік баждарды,  кедендік алымдар, салықтар, 
өсімпұлдар, пайыздарды дұрыс төлеу үшін, Алматы қаласының кез кел
ген екінші деңгейлі банктерінде төлем құжаттарында Қызылорда қаласы 
бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының реквизиттері көрсетілуі 
тиіс.

Бұл төлеу тәртібі мен кедендік баждар, кедендік алымдар, салықтар, 
өсімпұлдар, пайыздар бойынша дербес шоттардың жүргізілуіне енгізілген 
өзгерістер, «Салық төлеушінің кабинеті» ақпараттық жүйесі арқылы 
салық төлеушінің жеке шотынан салықтардың, бюджетке төленетін 
төлемдердің барлық немесе жекелеген түрі, оның ішінде кедендік баж
дар, кедендік алымдар, салықтар, өсімпұлдар, пайыздар бойынша  бюд
жетпен есеп айырысулардың жайкүйі туралы үзіндікөшірме алуға 
мүмкіндік береді. 

Ол үшін «Салық төлеушінің кабинеті» АЖ арқылы электронды түрде 
салықтық өтініш жолдануы тиіс.

2018 жылдың 1 сәуіріне дейін кедендік баждар, кедендік алымдар, 
салықтар, өсімпұлдар, пайыздар  тауарларға арналған декларацияның 
шығару орны бойынша төленіп келді және дербес шоттары кедендік бе
кеттер бойынша бөлек жүргізіліп келген болатын.

М.ЖАДЕНОВ,
облыс бойынша Мемлекеттік кірістер 

департаментінің бөлім басшысы.

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.

(ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Қызылорда облысының 
білім саласындағы бақылау департаментінен 2013 жылдың 18 наурызында №13015769 лицензиясы берілген) (6-4)

КонгоҚырым геморрагиялық қызбасы – табиғи ошақтық аса қауіпті ауру. Өлім 
көрсеткіші өте жоғары және ауруды жұқтыру ауру тасымалдаушы иксод кенелер санының 
көбеюіне және науқастардың кенемен қатынаста болуына тікелей байланысты. 

Осы қауіпті ауруды жұқтыру аурушаңдығы көктемгікүзгі маусымдарда тіркеледі. 
Адамдарға бұл індет денесінде ауру қоздырғышы бар кене шаққан кезде науқас адамдар
мен қарымқатынаста болған жағдайда жұғады. Кене өз сілекейімен нерв талшықтарын 
жансыздандыруына орай, адам кененің шаққанын байқамай қалуы мүмкін. Вирус адам 
ағзасына жұққаннан кейін 114 күн ішінде аурудың алғашқы белгілері біліне бастап, дене 
ыстығы көтеріледі. Сондайақ, басы, буындары, белі, іші және балтыры сырқырап қатты 
ауырады. 

Биылғы эпидемиологиялық маусымда қолайсыз болып 127 елді мекен анықталған. 
Бұл қолайсыз елді мекендердің залалсыздандыру ісшараларына бюджеттен қаржы 
қарастырылған. Басқа қолайлы деген елді мекендердің тұрғын халқы залалсыздандыру 
жұмыстарын өз қаражаттарымен жүргізеді. 

Облыс әкімінің хаттамалық тапсырмасына сәйкес, жергілікті жерлердегі ауылдық 
округ әкімдері елді мекендердегі уақ малдарды ванналарда тоғыту жұмыстарын 
ұйымдастыру үшін қажетті препарат және су мәселесін шешу жолдарын қарастырып, 
қоралардың механикалық тазалау жұмыстарын ұйымдастырады. Ауылдық округ әкімдері 
жауапкершілікпен қарап, қораны механикалық тазалауда мүгедек, жағдайы төмен 
отбасыларға көмек қолдарын созулары қажет.

Қолайсыз 127 елді мекен бойынша барлығы 523 679 мал басы (ірі қара – 166 191, 
уақ мал – 332 153, түйе – 24 421, шошқа – 914) және көлемі 2 520 985 шаршы метрді 
құрайтын 34 086 қора мен аумағы 769 514 шаршы метр 1330 суат пен шаңлақ есепке алын
ды. Облыстық ветеринария басқармасы тарапынан залалсыздандыру (дезинсекция, деза
каризация) жұмыстарына ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің ветеринариялық препа
раттар мемлекеттік реестрінде тіркелген ЦИПЭК 10% ерітіндісін пайдалану туралы және 
нақтыланған мал, қора, суат, шаңлақ саны есебі жұмылдыру дайындығы басқармасына 
ұсынылды.

Кенеге қарсы залалсыздандыру шаралары жылына 2 рет көктемде және күзде 
жүргізіледі. Қазіргі таңда, қолайсыз елді мекендерде көктемгі кенеге қарсы дезинсек
ция, дезакаризация жұмыстары жүргізілуде. Залалсыздандыру жұмыстары алдында 
мал қоралары толық механикалықсанитарлық тазартылуы және ауыл шаруашылығы 
жануарларының кенеге қарсы залалсыздандыру жұмыстарымен толық қамтылуына ал
дымен мал иелері ынталы болулары керек. Сонымен қатар, облыстық бюджеттен  қаржы 
бөлінген соң, кенеге қарсы залалсыздандырумен айналысып жатқан мердігер мекеме 
қызметкерлерінен сапалы жұмыс талап етілуі қажет. Осы залалсыздандыру жұмыстарының 
басықасында ауыл ақсақалдары мен көше белсенділері жанашырлық танытып, бақылау
қадағалау жұмыстарын жүргізгендері жөн.

Жұмылдыру дайындығы басқармасы өткізген мемлекеттік сатып алу конкурсының 
жеңімпаздары, мердігер мекемелер облыс көлемінде КонгоҚырым геморрагиялық 
қызбасы ауруына қарсы дезинсекция, дезакаризация жұмыстарын жүргізуде.

Облыс әкімінің өкіміне сәйкес, салааралық мәлімет алмасу, бірлесіп тығыз қарым
қатынаста жұмысты үйлестіру мақсатында КонгоҚырым геморрагиялық қызбасы табиғи 
ошақтарында қала, аудан әкімдері мен облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаменті, 
облыстық ветеринария басқармасы, облыстық денсаулық сақтау басқармасы, жұмылдыру 
дайындығы басқармасы, төтенше жағдайлар департаменті және Қызылорда обаға қарсы 
күрес станциясы мен ШЖҚ РМК «Ұлттық сараптама орталығының» Қызылорда облысы 
бойынша филиалы мамандарымен бірлесіп облыстық, қалалық, аудандық деңгейлерде 
штаб құрылды.

Кенеге қарсы уақ мал басын ванналарда тоғытуға байланысты ісшаралар 2013 жыл
дан бастап қолға алынды. Бүгінгі таңда облыста 88 мал тоғыту ванналары жұмыс жа
сайды. Кенеге қарсы ванналарда мал тоғытумен қатар, ветеринариялық препараттарды 
инъекциялық жолмен егудің де үнемділігін әрі, тиімділігін айта кету қажет. 

Аурудың алдын алу мақсатында мал иелері ветеринариялық дәріханалардан өз 
қаржыларына кенеге қарсы препараттар пайдалануда. Соның бірі – Ивермек – (ивен, ивер
мектин, иверсектин, баймек, т.б.) инъекцияға арналған ерітінді сұйық дәрі. Паразитарлы 
ауруларды емдеуге және алдын алуға МІҚ, қой, ешкі, түйе мен шошқаға пайдаланылады. 
Ивермек түссіз немесе сарғыш болып келеді. Бұл дәрі құрғақ, қараңғы жерде 00С пен 250С 
аралығында сақталуы керек. Флакон ашылғаннан кейін 24 күнге дейін ғана жарамды. Инъ
екциядан соң дәрі 1014 күнге дейін белсенді әсер етеді. 

Ивермек 50 кг салмаққа 1 мл мөлшерде салынады. Дәрі малдың терісіне жабысып 
тұрған паразиттермен қоса (кене, бит, сірке, т.б.) ішкі құрылысындағы көптеген зиянды 
құрттарды жойып, малдың тез оңалуына да септігін тигізеді. 

Адам денесіне кенелерді жолатпайтын репелленттер мен кремдерді жағу арқылы да 
қорғануға болады. Ауыл шаруашылығы жануарларын күту және қырқым кезінде арнаулы 
қорғаныс киімдері мен қолғап киюді естен шығармаған абзал. Жұмыс соңында денесі мен 
киімдерін кенелерден тазартып отыруды әдетке айналдыру қажет.

Егер, өзіңізді кене шаққанын байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге көрінгеніңіз дұрыс.

Облыстық ветеринария басқармасы.

ҚАУІПТІ ДЕРТТІҢ 
АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ



Дүниежүзілік 
Артериялық 

гипертониямен күрес 
күніне орай 10-16 

мамыр аралығында 
«Артериялық қан 

қысымыңызды 
бақылай отырып, 

өміріңізді 
басқарыңыз!» 

ұранымен №1 қалалық 
емханаға қарасты 

«Айтбек» сауда 
орталығында  кең 

көлемді акция өтті. 

Мамандар тұрғындар
дың қан қысымын өл
шеп, қан дағы  холестерин 
мен қант деңгейін тексеріп, дене 
сал мағы мен бойын анықтап, дәрі
герлікмедициналық ке  ңестер бе
ріп, ақпараттықта нымдық мате
риалдар таратты.

Адам бұл  дертке шал дық
қанын білу үшін жүректі электро
кардиографияға тү сіруі, қандағы 
қант пен хо лес  терин мөлшерін 
анық тауы, кардиолог, окулист, 
невро лог, эндокринолог дә рі гер
лердің кеңесіне жүгі нуі керек. 

Артериялық қан қысымын өлшеу, 
кейде тіпті белгілері білінбейтін 
гипер тензияны анықтаудың негізгі 
әдісі болып табылады. 

Аурудың  алдын алу жолдары
ның маңызы зор. Бұл дертке шал  
дыққан жағдайда май тұ ты нуды 
азайту керек. Зиянды әдет   терден 
аулақ болған жөн. 

Индира АХМЕДОВА, 
№1 қалалық емхана 

СӨСҚ маманы.
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Базалық ставка жайлы
Бүгінгі таңда Қазақстанда бірқатар макроэкономикалық 

көрсет кіштер бойынша оңды көрсеткіштерге қол жеткізілді. 
Осының нәти жесінде қаржы, бағалы қағаздар нарығында, 
сондайақ несиелеу бойынша қолайлы ахуал қалыптасып 
отыр. 2018 жылдың 17 сәуірінде Қазақстан Ұлттық Банкі 
базалық мөлшерлемені +/1% дәлізімен 9,25%ке төмендету 
жөнінде шешім қабылдады. Осыған орай, инфляциялық 
үдерістер төмендеді. Ұлттық Банк болжамы бойынша 2018 
жылы инфляция 57 % деңгейінде қалыптасатын болады.

Сыртқы нарықта Қазақстан үшін қолайлы жағдай 
қалыптасып отыр. Мұнайдың орташа бағасы барреліне 
АҚШтың 65 долларынан жоғары көлемінде қалыптасуда. 
Негізгі сауда әріптестердің инфляция бойынша көрсеткіштері 
қалыпты деңгейде сақталуда. Осыған орай Ұлттық Банк ақша 
несие саясатын қатаң ұстауды қажет деп есептемейді. Ұлттық 
Банк бұл орайда 2018 жылы базалық мөлшерлемені одан әрі 
қысқартуды болжамдап отыр. 

Облыстың қаржы нарығы жайлы
Қызылорда облысының аумағында 12 екінші дәрежелі 

банктің филиалдары жұмыс істейді. Сонымен қатар, Қазпошта 
АҚ  1 филиалы, микроқаржы ұйымдарының 11 филиалы бар. 

Қазақстандағы АҚ «Qazaq Banki» және «Астана банкі» 
ұйымдарында болған қиындықтар олардың филиалдары 
облыста болмағандықтан, біздің аймақ тұрғындары үшін 
келеңсіздіктер тудырмады. 

2018 жылдың 1 сәуірінде депозиттер көлемі 2017 жылдың 
тиісті кезеңімен салыстырғанда 10,2 % артып 114,7 млрд 
теңгені құрады. Заңды тұлғалардың депозиттері 26,2 млрд 
теңгеге азайып, ал жеке тұлғалардың депозиттері 88,4 теңгеге 
ұлғайды.

2018 жылдың 1 сәуіріне облыс экономикасын несиелеу 
көлемі 169,2 млрд теңгені құрады. Бұл 2017 жылдың тиісті 
кезеңімен салыстырғанда 15,3 % жоғары. 

2018 жылдың бірінші тоқсанында екінші дәрежелі 
банкілер 37,4 млрд теңге несие берді. Бұл өткен жылдың 
тиісті кезеңімен салыстырғанда 27,2 % жоғары. 

Шетел валютасына қарағанда ұлттық валютамен несие 
беру көлемі ұлғайып келеді. Теңге несиелерінің үлес салмағы 
97,2 % көлемін құрады. Жыл басынан бері кіші кәсіпкерлік 
субъектілерінің банк алдындағы берешегі 3,7 %ке ұлғайды. 

Жалпы несиелер бойынша тұтастай алғанда өтеу мерзімі 
өтіп кеткен несиелердің көлемі 9,7 млрд теңгені немесе жал
пы қарыздың 5,7 %ін құрайды.   

Облыстың айырбастау пункттерінде 2018 жылдың 3 айын
да 20648,9 мың АҚШ доллары сатылып, 13136,6 мың АҚШ 
доллары сатып алынды. Өткен жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда шетел валютасының белсенділігі біршама 
төмендегені байқалады. Сонымен бірге евро сату көлемі азай
ды, есесіне евроны сатып алу көлемі ұлғайды. Ресей рублімен 
операция жасау ұлғайды. Бұл жағдайды Қытай валютасы 
жөнінде де айтуға болады. 

2018 жылдың 1 сәуіріне өткен жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда Қызылорда облысында төлем карталарын 
ұстайтындардың саны 12,4%ке 484,7 мың адамға дейін 
артты, айналымға жіберілген төлем карталарының саны да 
14,2%ке 544,3 мың бірлікке дейін өсті.  

Қаржы қызметін тұтынушылардың құқығын қорғау. 2018 
жылдың І тоқсанында Қазақстан Ұлттық Банкінің Қызылорда 
филиалына микроқаржы ұйымдарынан қаржы қызметін 
тұтынуға, осыған байланысты тұтынушылардың құқығын 
қорғауға 82 жазбаша шағым, оның ішінде жеке тұлғалардан 
– 79, заңды тұлғалардан 3 шағым келіп түсті.  Филиал дың 

қоғамдық қабылдауында кеңестер беріліп, 83 азаматқа 
құқықтық көмек көрсетілді. 

«Invest Online»
2018 жылдың наурызында Ұлттық Банктің «Invest Online» 

иннова циялық өнімі шығарылды. Онда бірінші рет «блок
чейн» технологиясы қолданылды. Осы мобильді қосымшаны 
пайдалана отырып, қазақстандықтар онлайн режимінде 
қаржыларын Ұлттық Банктің ноталарына сала алады. 
«Invest Online» жүйесінің жұмысы негізіне 3 инновациялық 
шешімдер енгізілген.

Аталған жүйе өзінің технологиялық мүмкіндігіне орай 
Ұлттық Банктің бағалы қағаздарымен ғана емес, сондайақ 
IPO жүйесімен, оның ішінде халықтың қаржысын тарта оты
рып, ірі қазақстандық компаниялардың бағалы қағаздарымен 
жұмыс істей алады. Сонымен бірге Ұлттық Банк «НБК 
Online» бағдарламалық жүйесін іске қосты. Ол халыққа 
Ұлттық Банкпен өзара ісқимыл жасаудың маңызды құралы 
болып табылады. 

«7-20-25» бағдарламасы туралы
Қазақстан Республикасы Президентінің бес әлеуметтік ба

стамасы шеңберінде Ұлттық Банк «72025» бағдарламасын 
жүзеге асыруға кірісті. Бұл бағдарлама әрбір отбасына тұрғын 
үй алудың жаңа мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. Осының 
негізінде халықтың қалың тобының қолжетімді тұрғын үй 
алуға мүмкіндігі артатын болады.

Бағдарламаның жеңілдетілген шарты бойынша 25 жыл 
көлемінде алғашқы жарнасы 20%, мөлшерлемесі 7% жыл
дық көлемінен аспайтын несие беру қамтамасыз етіледі. 
Бағдарламаға өзінің жеке үйі жоқ азаматтар ғана қатыса ала
ды. Несие беруге екінші дәрежедегі барлық банктер қатысады. 
Кейін несиені банктен Ұлттық Банктің еншілес «Баспана» АҚ 
арнайы ұйымы сатып алады. Екінші дәрежедегі банк берілген 
несиені сатудан түскен қаржыны кейінгі ипотекалық заем
шыларды несиелендіруге бағыттайтын болады.

Бағдарлама бойынша ипотекалық тұрғын үй қарызы 
тек теңгемен берілетін болады. Мұндай жағдайда банктер 
бағдарлама шеңберінде ипотекалық заемдарды алу және 
оларға қызмет көрсету бойынша ешқандай да комиссиялық 
алымдар алмайды. 

Ипотекалық қарыздарды қайта 
қаржыландыру бағдарламасы туралы
Қазақстанда 2015 жылдан бастап ипотекалық қарыздарды 

қайта қаржы ландыру бағдарламасы жүзеге асырылуда. Осы 
бағдарлама шеңбе рінде 23 мыңнан астам қарызгерлерге 
көмек көрсетілді. Олар өздерінің жалғыз тұрғын үйін сақтап, 
ипотекалық қарыз бойынша төлемдерді жеңілдікпен төлеуге 
мүмкіндік алды. Ұлттық Банктің 2018 жылғы 25 наурыздағы 
қаулысы бойынша қайта қаржыландыру бағдарламасының 
жаңа редакциясы бекітілді. Бұл бағдарлама бойынша 2016 
жылдың 1 қаңтарына дейінгі жеке тұлғалардың валюталық 
ипотекалық қарыздары және сот актілері шығарылған қарыз
дар Ұлттық Банктің 2015 жылғы 18 тамыздағы (188,35 теңге) 
бағамы бойынша қайта қаржыландырылады. Бағдарламаға 
енгізілген қосымшалар 21 мың қарызгердің қарызын тиімді 
жолмен өтеуге мүмкіндік берді. 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауы шең
берінде банк секторын сауықтыру бойынша тиісті шаралар 
қабылдау қажеттігін айтқан болатын. Осыған орай Ұлттық 
Банк қазірдің өзінде Қазақстан Республикасының банк 
қызметтерін реттеу бойынша заң актілеріне өзгертулер 
енгізуге байланысты кешенді шараларды қабылдауға кірісті. 

БАЗАЛЫҚ МӨЛШЕРЛЕМЕ, ИНФЛЯЦИЯ, ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ, 
«INVEST ONLINE», «7-20-25» БАҒДАРЛАМАСЫ жайлы

Осы және басқа да тақырыптарға Қазақстан Ұлттық Банкі Қызылорда 
филиалының директоры Асет Мұстафин былайша түсініктеме береді

Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы 

аясында Н.Бекежанов атындағы 
қазақ музыкалық драма 

театрында  Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, әнші-
композитор Батырхан Шөкенов 

атындағы ІІ республикалық 
«Отан-Ана» байқауы өтті.  

Облыс әкімдігінің қолдауымен, 
облыстық  мәдениет, архивтер 

және құжаттама басқармасының 
ұйымдастыруымен өткен 

конкурс Астана қаласының 20, 
Қызылорданың 200 жылдық 

мерекесіне арналды.  

Ұлттық эстрададағы тұтас бір 
дәуір дің бастауында тұрған  Батырхан 
Шөкенов өнер көгінде еркін самғады. 
Өткен ғасырдың сексенінші жыл
дары Қазақстанда жарқырап таныл
ған, кейін Ресей эстрадасының жұл
дызына айналды. Оның ешкімге 
ұқса майтын қайталанбас қалпы, ән
дері тыңдармандарының  жадында 
мәңгі жаңғыра бермек. Осы  орайда 
Қызылорда қаласында,  Батырхан 
Шөкенов атындағы «ОтанАна» рес
публикалық байқауы дәс түрлі  түр де 
жалғасын тауып келеді. 

Алдымен әншінің шығармашылығы 
мен ән мұрасын дәріптеуге арналған 
конкурсқа арнайы шақырылғандар бас
пасөз конференциясын өткізді. Қазы
лар алқасының құрамында Сағынай 
Абдулин, Дильназ Ахмадиева, Ри
нат Гайсин, Рүстем Нұржігіт секілді 
өнер жұлдыздары бар. Жиында облыс 
әкімінің кеңесшісі, қазылар алқасының 
төрағасы Ержан  Әбдірахманов биыл 

екінші рет өтіп жатқан байқаудың 
негізгі мазмұнына тоқталды.  Келген 
қонақтарға алғысын білдіріп, қатысу
шыларға сәттілік тіледі. 

Ал, Б.Шөкенов атындағы қордың 
директоры Олжас Байқанов  «В нас 
вселяют любовь» атты бұрын еш жер
де орындалмаған 13 әні енген альбом 
жарыққа шыққалы жатқанын айтты. 

– Соңғы жылдары біз Батырдың 
жаңа альбомы бойынша жұмыс жасау
дамыз. Жинаққа ешкім естімеген жаңа 
әндер енеді. Бұл әндер жинағы Мәс
кеуге де жеткізіледі. Жинақтың жа
рыққа шығуына үлкен топ белсенді  
жұмыс жасады, – деді О.Байқанов.  

Батырхан Шөкеновті өнердегі 
ұстазы санайтын композитор Ринат 
Гай син әншімен тығыз әріптестік бай
ланыста болғанын жеткізді. 

– Музыкант болу кез келген адам
ның қолынан келмейді. Қазір әнші көп. 
Бірақ нағыз әнші аз. Батыр тума талант 
иесі еді. Оның өнерде өзіндік жолы 
болды. Батырдың әндерін кез кел
ген әншінің өзі орындай алмайды. Біз 
ұзақ уақыт бірлесіп жұмыс жасадық.  
Батырға арнап бірнеше ән шығардым. 
Мәселен, бүгінгі конкурста оған арнап 

жазылған «Астана» әні орындалады. 
Осы байқау аяқталған соң Прагаға ба
рып, студия архивінде сақтаулы тұрған 
бір неше әнін жаңартып, қайта өңдеуді 
қолға алғалы отырмын, – деді Р.Гайсин.    

Одан әрі Батырхан Шөкеновпен 
«Арай» тобында бірге өнер көрсеткен 
Сағынай Абдулин  әнге құштар  Батыр 
жайлы әңгімеледі. Өнерде ағалық 
қамқорлығын көрген шәкірттері Диль
наз Ахмадиева мен Рүстем Нұржігіт 
«ОтанАна» конкурсының жоғары 
деңгейде ұйымдастырылғанын айтып,  
мұндай байқаулар жастарға берілген 
үлкен мүмкіндік екенін жеткізді. 

Конкурсқа еліміздің барлық өңірле
рінен және Өзбекстан  мемлекетінен 25 
орындаушы қатысты. Қатысушылар 
ереже бойынша екі ән орындады. Бірі өз 
таңдауы болса, екіншісі – Б.Шөкенов
тің репертуарынан. Үміткерлер барын 
салып, өнер көрсетті. 

Көптен күткен конкурс та мәресіне 
жетіп, қазылар алқасы шешімімен 
үздіктер анықталды. Бас жүлдені 
Оңтүстік Қазақстан облысынан келген 
Ерік Төленов жеңіп алды. Бірінші орын 
Қарағанды облысынан келген Гүлнара 
Көшеноваға бұйырса, ал екінші орын
ды Батыс Қазақстан облысынан келген 
Айымбек Сартуков олжалады. Жүлделі 
үшінші орынды Қызылорда қала сы
нан қатысқан Индира Бәйімбетова 
мен астаналық  Күлайым Қайырбаева 
иемденді. Жеңімпаздарға қомақты 
ақша лай сыйлық, статуэтка, арнайы 
диплом табыс етілді.

Ал, Шөкеновтер отбасының арнайы 
жүлдесі алматылық Сырым Еңсеповке 
бұйырды. Сырымға Батырханның қол 
таң басы қойылған микрофонды аға сы 
Бауыржан Шөкенов табыс та ды. Соны
мен бірге облыстық  мәде ниет, архив
тер және құжаттама бас қармасының 
жүлдесін жерлесіміз Арайлым Махан
бетжанова алса, Қызыл орда қала сы
ның 200 жылдығына арналған қала 
әкімінің арнайы жүлдесімен Ақтөбеден 
келген Нұртас Омаров пен Сырда рия 
ауданынан қатысқан Шарап Тұрғанәлі 
марапатталды. Байқауды ұйым дас
тырушылар атынан қалған қаты су
шыларға диплом табысталды. 

Сара  АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

БАЙҚАУ  
МӘРЕСІНЕ 

ЖЕТТІ

БАТЫРХАН АТЫНДАҒЫ

Ішкі істер министрі, полиция 
генерал-полковнигі Қалмұханбет 
Қасымов жуырда Астанада әртүрлі 
төтенше оқиғалар кезінде ерлік 
жасаған балаларды марапаттады. 
Олардың арасында жаңақорғандық 
Сержан Әбдірейім де бар. 

Сержан аудандағы №51 орта мектептің 
11сыныбында оқиды. Оқиға былай өрбі
ген. Өткен жылдың желтоқсан айы. Күн 
қақап тұр. Сержан сабақтан қайтып келе 
жатып «құтқарыңыздар!» деген  дауыс ты 
естиді. Дауыс шыққан жаққа жүгіріп 
 жетсе, көлдегі мұз жарылып, шамамен 
он жастағы бала соған түсіп кеткен екен. 
Сержан әрібері талпынып көреді, бірақ 
шығаруға шамасы жетпейді. Баланың киімі 
зіл тартып, әбден ауырлап кеткен. Абырой 
болғанда, сол жерден өтіп бара жатқан екі 
жігіт көмекке ұмтылады. Олар үйлерінен 
арқан алып келгенмен, тартып шығара ал
майды. Ақыр соңында Сержанның мұздай 
суға өзі түскеннен басқа амалы қалмайды. 
Мұхамедті осылайша аман алып шығып, 
үйіне жеткізіп, алғысқа бөленеді. 

Сержан – Жаңақорған ауданының құр
метті азаматы Жақсыгүл Бегманованың 
немересі. Жастығына қарамастан, батырлық 
пен қайсарлықтың үлгісін көрсете білген 
оны мектебі, ауылы мақтан тұтады. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

МИНИСТРДЕН 
МАРАПАТ АЛДЫ Жуырда «Жастар 

денсау лығы» орталығы 
мамандарының қатысуымен 

«Зиянды әдеттер және 
олардың алдын алу» 

тақырыбында ақпараттық 
кеңес беру шарасы  өтті. 

Оған М.Ықсанов атындағы 
Қызылорда политехникалық 

колледждің №177 топ 
студентері мен топ 

жетекшілері қатысты. 

Шара барысында «Жастар 
ден саулығы» орталығының қо 
ғам  дық денсаулық  дә рі гері 
М.Бақытқызы,  валео лог Г.Айт
мағанбетқызы қатысу шыларға 
зиянды әдеттер, атап айтқанда, 

шылымның, алкогольдің, есірт
кінің адам ағзасына зияны, олар
дың әсерінен туындайтын ауру
лар, олардың алдын алу жолдары 
туралы ақпарат берді.     

Сонымен қатар қатысушылар 
салауатты өмір салтын ұстанып, 
денсаулық арқылы үлкен жетіс
тіктерге жету жолдарына бағыт
тайтын белгілі спортшылар 
жайлы, емдік дене шынықтыру, 
тазалық гигиенасы, дұрыс та
мақтану туралы «Салауатты өмір 
– жарқын болашақ» атты кітап 
көрмесімен танысты.

Жарқын ЕРАЛИНА,
М.Ықсанов атындағы 

Қызылорда политехникалық
колледж  кітапханашысы. 

ЗИЯНДЫ ӘДЕТКЕ ЖУЫМА

ТҰРҒЫНДАРҒА КЕҢЕС БЕРІЛДІ ТУҒАН ЖЕРГЕ 
ТУЫҢДЫ ТІК
Облыс орталығындағы №144 мектепте қаладағы білім ошақ

тарының мұғалімдері мен оқушыларының қатысуымен семинар 
өткізілді. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:  рухани 
жаңғыру» атты мақаласы аясында өткізілген шарада №№ 39, 
128, 144, 175, 178, 179, 280  мектептердің ұйымдастыруымен 
арнайы көрме әзірленді. «XXI ғасыр көшбасшысы – туған жер 
тарихының білгірі» тақырыбында зияткерлік сайыс өткізілді. 
Сайыс барысында Қызылорда қаласының 200 жылдығына бай
ланысты сұрақтар қойылып, оқушылар ел астанасы атанған 
шаһар жайлы тарихи деректерді сөйлетті. Білгірлер бәйгесінде 
№128 негізгі мектептің 8сынып оқушысы Гүлжан Садықова 
жеңімпаз атанды. 

Семинар барысында «Туған жерге туыңды тік» тақырыбында 
«дөңгелек үстел» ұйымдастырылып, оған Сырдың белгілі аза
маттары шақырылды. «Қазақстан Республикасы Білім беру 
ісінің үздігі», «Құрмет» орденінің иегері, ақынсазгер Ділдахан 
Торғаева, Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің  академиялық доценті, өнертану ғылымдарының 
кандидаты Гүлнәр Ысқақова, ғалым, биология ғылымдарының 
кандидаты Алтынбек  Ерназаров оқушыларға туған өңірдің 
қасиеті туралы айтты. 

Туған жерге, оның мәдениеті мен салтдәстүріне айрықша 
 атсалысу – шынайы патриотизмнің белгісі. Елім, жерім деп 
мақтану бір бөлек, кіндік қаның тамған өлкеге  деген сүйіс
пеншілікті арттыру аса маңызды. «Дөңгелек үстел» қонақтары 
балалық шаққа саяхат жасап, туған ауылдарын, өздері білім алған 
мектептерін әрқашан мақтанышпен айтатындарын жеткізді.   

Бақыткүл ДӘУЛЕТИЯРОВА, 
№128 негізгі мектеп директорының 

тәрбие ісі жөніндегі  орынбасары.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев айқындаған 5 институционалдық 
реформаны жүзеге асыру бойынша қабылданған «100 нақты 
қадам» – Ұлт жоспарының 1қадамын іске асыру мақсатында 
мемлекеттік қызметке қабылдау рәсімдері жаңғыртылды.     

Бұл ретте, конкурстық негізде төмен тұрған лауазымнан 
бас тап жоғары тұрған лауазымға тек позиция бойынша кемінде 
бір жыл еңбек өтілі бар болған жағдайда кезеңкезеңмен 
мансаптық өсу қағидаты заңды түрде бекітілді. Осылайша, 
мемлекеттік қызметке орналасу кешенді іріктеу мен жұмысты 
төменгі лауазымдардан бастаудың нәтижелері бойынша жүзеге 
асырылып келеді.

Бұл үшін қызмет атқарып жүрген азаматтардың лауазымға 
орналасу басымдығын қарастыратын, ішкі және жалпы 
конкурс тар институты енгізілді.

Қазіргі таңда мемлекеттік қызметке азаматтарды іріктеудің 
үш деңгейі қарастырылған. Оның алғашқы деңгейінде  үміт
кердің заңнамалық біліктілігі тест арқылы анықталса, екін
шісінде іскерлік қасиеті бағаланады. Соңғысы – кәсіби білік
тілігіне қатысты әңгімелесуден өту.

Жыл басынан бері іріктеудің бірінші кезеңіне, яғни, тестке 
791 адам қатысып, оның 38 проценті шекті мәннен төмен емес 
нәтижеге ие болған.

Аталған тестілеуден өтуге дайындалып жүрген азамат
тардың өз деңгейін тексеріп көруі үшін мамыр айынан бас
тап мемлекеттік қызметке түсуге ниетті азаматтарға сынама 
тестілеу басталды.

Сынама тестілеуге қатысу үшін «Персоналды басқару 
орталығы» акционерлік қоғамының өңіріміздегі маманына 
алдын ала 87471203009 нөміріне қоңырау шалу арқылы 
жазылуға болады. Ол үшін операторға бар болғаны үміткердің 
жеке сәйкестендіру нөмірі мен байланыс телефоны қажет.   

Содан соң кез келген банк бөлімшесіне барып, азамат 
бірінші рет сынама тестілеуге қатысатын болса, 3600 (үш мың 
алты жүз) теңге төлеп, түбіртек пен азаматтың жеке куәлігінің 
түпнұсқасымен Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі 
№1 мекенжайы бойынша орналасқан тестілеу залына келуі ке
рек.

Сынама тестілеуден қайтадан өтуге ниет білдірген аза
маттар 2000 (екі мың) теңге төлеп, республиканың кез келген 
тестілеу залында тестілеуден өтуіне болады.

Қосымша ақпаратты «www.hrmgov.kz» сайтынан немесе      
8 (7242) 705626 телефон нөміріне хабарласып біле аласыздар.

Е.САРЫМБЕТОВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің
 облыс бойынша департаменті мемлекеттік қызмет 

басқармасының басшысы. 

СЫНАМА ТЕСТІЛЕУ 
ҚАЙТА БАСТАЛДЫ


