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Өткен аптаның сенбі күні об-
лыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
жұмыс сапарымен Жаңақорған, 
Шиелі аудандарына барды. Сапар 
барысында бірқатар әлеуметтік 
нысандар пайдалануға берілді. 

ҚОС ТОЙЫ ҚАБАТ 
КЕЛГЕН ТҮГІСКЕН
Аймақ басшысының сапары 

Жаңақорған ауданының Түгіскен ауы
лынан басталды. Сыр өзенінің арғы 
бетінде орналасқан бұл ауыл тіректі 
елді мекендердің қатарында. Жол
жөнекей жайылған үйірүйір жылқы 
мен табынтабын сиырды көріп, мал 
басының өсіп келе жатқанын аңғардық. 
Жері отты, табиғаты әсем аймақ көрген 
көздің жауын алатындай ерекше екен. 

Бұл күні Түгіскеннен екі бірдей 
нысан ашылды. Соның бірі – №19 

«Раушан» бөбекжайы. Ашылу салта
натында облыс әкімі сөз сөйлеп, жылы 
лебіз білдірді.

– Осыдан бірнеше жыл бұрын 
біздің аймақ әлеуметтікэкономикалық 
даму көрсеткіші деңгейі бойынша 
республикада соңғы орында тұрды. 
Қазіргі таңда негізгі көрсеткіштер 
бойынша көшбасшылар қатарындамыз. 
Соңғы 5 жыл ішінде облыста 200ге 
жуық әлеуметтік нысан салынды. Бүгін 
бұл ауылдан екі бірдей халыққа керекті, 
елге пайдалы нысан ашқалы отырмыз. 
Оның бірі – осы балабақша болса, екін
шісі – денешынықтырусауықтыру ке
ше ні. Бір айдан соң жаңа мектеп ашып, 
көптің қуанышын еселей түссек деген 
ниетіміз бар. Қуаныштарыңыз құтты 
болсын, – деді  аймақ басшысы. 

Балабақшаның ашылуында ауыл 
тұрғыны, көпбалалы ана, зейнеткер 
ұстаз Тұрғанкүл Оймақова тілектестік 

білдіріп, осындай игілікке бастамашы 
болған азаматтарға елдің ризашылығын 
жеткізді.

Сонан соң балабақшаның лентасы 
қиылып, жұртшылық сәби жү рек
ке қуаныш сыйлар бақыт меке німен 
танысты. Еңсесі биік екі қабатты 
балабақша 140 орынға ар нал ған. 
Бұрын «Түгіскен» тұқым ша руа
шылығы теңгеріміндегі ескі ғима
ратта орналасса, енді, міне, жаңа 
мекенге қоныс аударды. Заманауи құ
ралжабдықтармен қамтылған жаңа 
ғимаратта жұмыс жасайтындықтарына 
балабақша қызметкерлері де дән риза.

– Бұрын бөбекжайымызда үш топ 
болатын. Жыл санап ауылдағы ха
лық саны артып келеді. Бізге беріліп 
отырған мына ғимаратта барлық жағдай 
жасалған. Алдағы уақытта тағы да төрт 
топ ашуды жоспарлап отырмыз. Сондай
ақ, денешынықтыру мен ағылшын 

тілі пәндерінің мұғалімдерін жұмысқа 
алсақ  деген ойымыз бар.  Бұған дейін 
балаларға қазақ, орыс тілдерінде сабақ 
берсек, енді ағылшын тілін де үйрететін 
боламыз, – деді балабақша меңгерушісі 
Лаура Үсенбаева. 

Осыдан соң денешынықтыру
сауық тыру кешені ашылып, түгіс
кендіктердің қуанышы еселене түс
ті. Құттықтау сөз сөйлеген облыс 
әкімі осы нысаннан елдің абыройын 
асқақтататын спортшылардың көптеп 
шығуына тілек қосты. Спорт ардагері 
Нұрбек Палымбетов бұл ауылдан об
лыс, республика, тіпті, әлем чем
пиондары шыққанын жеткізіп, елге 
қажетті ғимараттардың бой көтеруіне 
себепкер болған аймақ басшысына ауыл 
тұрғындарының атынан алғыс айтты. 

SAPAR

Кәсіпкерлік – ел экономика-
сын көтерудегі басым саланың 
бірі. Бүгінде кәсіп ашып, өз 
шаруашылығын дамытам 
деушілерге мемлекет тарапы-
нан үлкен қолдау көрсетілуде. 
Түрлі бағдарламалар әзірленіп, 
жеңілдетілген несиелер 
тағайындалып келеді. Аралдық 
кәсіпкерлер де үкімет тара-
пынан жасалып жатқан жан-
жақты қолдаудың арқасында өз 
кәсіптерін ашып, жұмыстарын 
дөңгелентіп отыр.   

Солардың бірі – Арал қаласының 
тұрғыны Гүлнар Әлібаева. Ол мем
лекеттік бағдарламаның арқасында 
қаз өсіруді қолға алды. Нақтырақ айт
сақ, жеке кәсіпкер «Нәтижелі жұ
мыспен қамту және жаппай кәсіп
кер  лікті дамытудың 20172021 
жыл    дарға арналған бағдарламасы» 
не  гі  зінде 2017 жылы Қызылорда өңір
лік инвестициялық орталығынан қаз 
фермасын салу үшін 16 млн теңге 
қаражат алған.

– Шаруамды дөңгелентуге бағыт
талған несиені орталық  6 процентпен 6 
жыл мерзімге рәсімдеп берді. Сонымен 
қатар, 1 жылға жеңілдетілген үзіліс 
алдым. Осылайша, құс өсіруге Ақирек 
ауылдық округінің тұсынан нысан 
құрылысын салу үшін аукцион арқылы 
50 гектар жер телімі табысталды. 
Фермаға ауызсу, аяқсу көздері де, 
электр энергиясы және «Батыс Еуропа 
– Батыс Қытай» автокөлік дәлізі де 
жақын орналасқан, – дейді Гүлнар 
Әлібаева.

Бүгінде  ауыл шаруашылығы бағы
тындағы нысанның 80 процентке жуы
ғы атқарылып, құрылыстың негізгі 
бөлігі іске қосылды. Негізінен Ресей 
Федерациясының Башқұртстан елінен 
қаздың «Линда» түрінен 3000 бас бала
пан әкелу жоспарланған. Осы күні  
оның  1300 басы жеткізіліп, өсірілуде. 
Фермаға Ақбай ауылынан 6 адам тұрақ
ты жұмысқа алынды. Нысан то лық  
күшіне енгенде 15 адамды жұмыспен 
қамту көзделіп отыр. 

Қазір нарықта адам денсаулығына 
пайдасы мол  құс етіне сұраныс жо
ғары. Сондықтан фермер кәсібін одан 
әрі кеңейтуді мақсат етіп отыр. Бұл 
бағытта кәсіпкер өзіне тиесілі жер 
аумағына қаздарға қысқы мезгілге азық 
дайындау үшін арпа, бидай, жүгері, 
жоңышқа егуді де жоспарлап қойған. 

Осы ретте, өз кәсібіне ерекше 
ықыласты Гүлнар:

– Бүгінде әрбір елде азаматтардың 
өз кәсібін игеруіне мемлекеттен 
барынша жағдай жасалып отыр. 
Мәселен, өз басым өңірлік орталық 
тарапынан несиелендіруге 
қа тысты ешқандай кедер
гісіз екі апта ішінде то
лық қаражат алуға 
қол жеткіздім. Жал
пы, өңірлік инвес
тициялық орталықтың кәсібін енді 
бастағалы жүрген азаматтарға 
тигізер пайдасы әрі қамқорлығы 
өте зор, – дейді.

Ж.ӘЛМАХАН.

TILSHI ELDEN

ҚОЛДАУДЫҢ АРҚАСЫНДА 
ҚАЗ ӨСІРУДІ ҚОЛҒА АЛДЫ

Нарықты зерттей отыра жарнама агенттігін ашып, жұмысын 
бастап кетті. Өз қаражатына шағын қондырғы алып, бейдждер, 
визиткалар, шақыру билеттері секілді бұйымдарды жасап шығарды. 
Тұрақты тұтынушылары көбейіп, тапсырыс көлемі ұлғайған соң, 
шағын кәсіпорнына жаңа қондырғы қажеттілігі туындағанда Берік 
«Даму» қорының кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы кеңесіне 
жүгініп, несие алуға шешім қабылдады. Қор кеңесшісі Шолпан 
Үндірбаева кәсіпкерге несие алуға қажетті құжаттар дайындауға 
көмек көрсетіп, «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік бағдарламасына қатысуға 
кеңес берді. Нәтижесінде, Берік Байкөшенов аталған бағдарлама 
аясында небәрі 6%пен несиеге қол жеткізіп, баннер шығаруға және 
көлемді әріптер кесуге мүмкіндік беретін кескіш плоттер мен кең 
форматты принтер сатып алды. 

– Бизнесті сәтті жүргізу үшін күнделікті тынбай еңбектену 
қажет. Сонымен қатар үнемі ізденіс үстінде жүріп білім алып, 
кәсіби деңгейін арттыруға ұмтылмаса, барлығы бекер болады. 

Бизнесті табысты жүргізуге ең керегі – қаражат. Ал мұндай 
мүмкіндікті мемлекеттік бағдарламаға қатысу арқылы шешу 
қарастырылған. Барлық мүмкіндіктер мен жеңілдіктер 

туралы «Даму» қорының Кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығынан біліп отыруға болады, – дейді кәсіпкер. 

Айта кететін болсақ, «Еңбек» нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы аясында бизнес ашуға және оны дамытуға 
6%пен 19 млн теңгеге дейін несие алуға мүмкіндік бар. 

Ш.АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ.

БЕРІКТІҢ БИЗНЕСІ

Берік Байкөшенов көп жылдар бойы вагон депосында қызмет 
атқарған. Тұрақты табыс пен жайлы жұмысқа үйренген ол аяқ асты-
нан кәсіп ашуға бел буады. Бизнестен еш хабары жоқ Берік табыс пен 
құлдыраудың қатар жүретінін білсе де, алған бетінен қайтпай жаңа 
кәсіпке кірісті. 

Жиында алдымен облыстық білім бас
қармасының басшысы Майра Мелдебекова 
алдағы шешуші сынаққа дайындық жөнін
де айтты. Биыл түлектер қорытынды аттес
таттау мен ҰБТ тапсырады. Алғашқысы – 
орта білім туралы аттестат алу үшін жалпы 
мектеп бітірушілерге, ал екіншісі ЖООға 
түскісі келетіндерге арналған. Қорытынды 
аттестаттау 9сыныптар үшін – 28 мамыр 
мен 8 маусым, 11сыныптар үшін 29 мамыр 
мен 8 маусым аралығына белгіленген. 
ҰБТ жылдағыдай 9 тестілеу пунктінде 20 
маусым мен 1 шілде аралығында өткізіледі. 
Осы оқу жылында оған қатысуға 7113 
түлектің тек 4821і ниет танытып отыр. 

– Мектеп бітірушілердің 81%і жара
тылыстануматематика бағытындағы, 
19%і гуманитарлық пәндерді таңдады. 

Бұл – дұрыс шешім. Өйткені, биыл 
қосым ша бөлінген 20 мың білім гран
тының басым көпшілігі техникалық ма
ман  дықтарға бағытталған. Осы орайда 
оқушыларымыздың грант жеңіп алу мүм
кіндігі жоғары, – деді басқарма бас шысы. 

Биылғы түлектердің 343і – «Алтын 
белгіден», 232сі «Үздік аттестаттан» 
үмітті. Талапкерлер мұны мектепте өтетін 
мемлекеттік аттестаттау қорытындысымен 
дәлелдейді. ҰБТда 5 пәннен 140 балды 
құрайтын 120 сұрақ беріледі. Оның 3і 
міндетті, оқу мен математикадан сауат
тылығына, тарих пәні мен таңдаған 
мамандығына, 2і бейініне байланысты. 
ЖООға түсу үшін – 50, ұлттық ЖООға 
түсу үшін ең кемі 65 балл жинау қажет. 
Шекті деңгейге жете алмағандарға 2018 
жылдың тамыз айында және 2019 жылдың 
қаңтар айында ҰБТны ақылы негізде 
қайта тапсыру мүмкіндігі беріледі. Осы 
оқу жылының басты өзгерісі – ҰБТны 
қазақ, орыс тілдерінде ғана емес, ағылшын 
тілінде де тапсыруға болады. 

Сала жетекшісінің айтуынша, тестілеуге 
дайындық шаралары жүйелі түрде 
жүргізіліп келеді. Мектептерде жыл бойы 
негізгі пәндер бойынша қосымша сабақтар, 
бейінді пәндер бойынша тереңдетілген 
курстар ұйымдастырылды. Сынама тестілеу 
нәтижесіне сәйкес, орташа көрсеткіш 90,5 
балл болып отыр. Тестілеу пункттерінің 
жайкүйі, қауіпсіздік шараларын, елді 
мекендердегі талапкерлерді тасымалдау 
және асауқатпен, жатын орынмен 
қамтамасыз ету сияқты мәселелер бүгінде 
шешімін тапты. Биыл атааналар үшін 
ҰБТ барысын онлайн трансляция арқылы 
бақылауға жағдай жасалып отыр. 

Облыс әкімі осыдан кейін сынама 
тестілеу мен түлектердің ҰБТға қатысу 
үлесі бойынша төменгі орындардағы 

аудандардың басшыларына көрсеткішті әлі 
де жақсарту мүмкіндігі барын ескертті.  

Ал 860қа жуық соқталдай жастың әс
кери міндетін өтеуге құлықсыздығы туралы 
облыстық қорғаныс істері жөніндегі де
пар тамент басшысы Еркінбек Байболов 
мәлімдеді. 

– Жыл басында мерзімді әскери қыз
метке шақыру қағазы бойынша келмеген 
1300ден астам азаматқа іздеу жарияладық. 
Нәтижесінде 430 шақтысы табылып, соның 
30%і әскерге шақырылды, – деді ол. 

2018 жылғы көктемгі әскери қызметке 
шақыру қорытындысына сәйкес, тап сы
рыстың орындалуы мен шақыру комис
сиясына шақырылушылардың толық келуін 
қамтамасыз етуде Қазалы, Сырдария, Арал, 
Жалағаш аудандары алдыңғы қа тар дан 

көрінді. Есепті мерзімде облыс бойынша 
тапсырыстың 65%і орындалып отыр. 

– Бұған біздің көңіліміз толмайды. 
Сондықтан қала және аудан әкімдіктері, 
басқа да жауапты құрылымдар тиісті іс
шаралар қабылдауы қажет. Әскерге бару – 
әрбір азаматтың Отан алдындағы борышы. 
Мұның екінші жағы да бар. Сөз басында 
айтылғандай, биыл 2300дей бала ҰБТға 
қатыспайды. Оған 858 адамның әскерден 
қашып жүргенін қосыңыз. Бұл ертеңгі күні 
маргинал жастардың қатарын көбейтуі 
мүмкін, – деген аймақ басшысы әскерге 
барғысы жоқ жігіттердің тізімін ақпарат 
құралдарына жариялауды тапсырды.

Күн тәртібіндегі кезекті мәселе – 2019 
жылы өтетін халық санағына дайын
дық барысына облыстық статистика 
депар таментінің басшысы Мәриям 
Баекеева тоқталды. Негізгі жаңашылдық 
– компьютерлендіруде. Яғни, арнайы 
интернетпортал ашылып, азаматтар 
соған өздері туралы мәліметті жолдай 
алады. Санақ кезінде мамандар планшет 
пайдаланады. Бұл санақты жедел жүргізуге, 
қателікке жол бермеуге мүмкіндік жасайды. 
Маңызды шараны өткізу үшін облыс 
бойынша 1326 адам уақытша жұмысқа 
тартылады. Осы орайда жасотандықтардың 
арасынан волонтерлар табу, жетекші жастар 
ұйымымен бірлесе жұмыс істеу көзделіп 
отыр. 

Жиын қорытындысында облыс әкімі 
сала жетекшілеріне аталған мәселелер 
аясында тиісті тапсырмалар жүктеп, 
олардың орындалуы назарда болатынын 
жеткізді. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы».

СЫННАН ЖАЛТАРУ
ЖАСҚА ЖАРАСПАЙДЫ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен өткен 
аппарат мәжілісінде бірқатар өзекті мәселелер қаралды. Мысалы, биыл 
мектеп бітірген 2300-ге жуық жас ҰБТ-ға қатыспайды. Ал 860 шақты жігіт 
әскерге барудан жалтарып жүр. Мәжілісте аймақ басшысы осыған байла-
нысты алаңдаушылық білдірді. 

JIYN

БАСПАСӨЗ – 2018

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!
2018 жылдың екінші жартыжылдығына 
“Сыр медиа” ЖШС-на қарасты газеттерге 
жазылу жүргізілуде.

Облыстық “Сыр бойы” газетінің жазылу бағасы: 
жекелер үшін: 6 айға – 3000 теңге, 12 айға – 

6000 теңге.
ЖАЗЫЛУ ИНДЕКСІ-65460.
Мекемелер үшін: 6 айға – 4000 теңге, 12 айға – 

8000 теңге.
ЖАЗЫЛУ ИНДЕКСІ – 15460.

БАСПАСӨЗ ТАРАТУ БӨЛІМІ – 40-05-81.

Ел   және жаһан 
жаңалықтарын, 
жедел әрі нақты 
ақпаратты газет 

сайтынан да таба 
аласыз.
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SARATS
Қазақстан мемлекеті тәуелсіздік 

алған жылдардан бастап Арал 
теңізі проблемасын халықаралық 
деңгейде көтере бастады. Соның 
нәтижесінде 1993 жылы Елбасы 
бастамасымен Қызылордада бес 
мемлекет басшыларының қатысуымен 
халықаралық конференция өтіп, 
экологиялық апат зардабы әлем 
назарына ілікті. Осы басқосудан кейін 
теңізді құтқарудың бірнеше нұсқасы 
талқыға түсіп, Қазақстан ұсынған 
САРАТС жобасы Дүниежүзілік банк 
тарапынан қолдау тапты.  

Жалпы САРАТС – әлемдегі  ірі 
гидро техникалық, экологиялық-әлеу-
меттік және экономикалық жобалар-
дың бірі. Кезінде сарапшылар Арал 
эко логиясын оның экономикасын 
жандандыру арқылы жеңуге бола-
тынын бағамдаған еді. Сондықтан бұл 
жобаның ғылыми негізінде аталған 
қағидаттардың нақты нәтижелерін 
көрсету арқылы табысқа қол жет-
кізу мақсаты қойылды. Жобаға 
халықаралық белгілі ғалымдар мен 
сарапшылар тартылып, оны әлемдік 
тәжірибесі мол ағылшындық компания 
әзірледі. Жалпы құны 86 млн доллар 
тұратын жобаны Дүниежүзілік банк 
қолдап, біздің мемлекетпен бірлесіп 
қаржыландырды.

Жоба алдымен Сырдария өзені-
нің бойына қан жүгіртіп, «Шар дара-
дан» «Ақлаққа» дейінгі аралықта 
гидротехникалық жұмыстар атқарыл-
ды. Алғашқы кезекте ондаған жыл-
дар бойы жөндеу көрмеген, талай 
тасқын суда қауіп төндіріп, арнасы 

тозып, табаны құмға толған Әйтек 
және Қараөзек гидротехникалық құры-
лыстарын  қайта жаңғырту жұмыстары 
қолға алынды. Соның нәтижесінде 
тоспалардың су өткізгіштік қабілеті екі 
есе артып, секундына 700-800 текше 
метрге дейін су жібере алатын болды. 
Бұрын олар көктемгі және күзгі су 
тасқыны кезінде елді мекендер мен 
егістік алқапқа қауіп төндіретін. Жоба 
арқасында ол мәселе де шешімін тапты. 
Қызылорда қаласының тұсындағы 
дарияның ұлтанына мелиоративтік 
жұмыстар жүргізіліп, өзен арнасы 
тазартылды. Бұл жұмыстар жыл 
сайын қайталанатын су тасқыны 
қаупін сейілтумен қатар, суармалы 
егіншіліктің дамуына  оң ықпал етті. 
Қараөзек көлдер жүйесін суландыру 
деңгейі жақсарып, диқандар егіс 
көлемін арттыруға қол жеткізді. Су 
мәселесінің оңтайлы шешілуі гектар 
өнімділігін ұлғайтты. Сонымен бірге 
жайылымды суландырудың, өңірдің 
экологиялық жағдайын жақсартуға 
ықпалы болды.

Әрине, жобаның негізгі мақсаты 
Солтүстік Аралды қалпына келтіру 
болғандықтан, дарияның аяғында 
ұланғайыр жұмыстар атқарылды. 
Жаңа гидротехникалық, заманауи 
«Ақлақ»  тоспасы бой көтерді. Он 
төрт шақырымдық «Көкарал»  бөгеті 
соғылып, екі теңіздің арасына тоспа 
түсті. «Көкарал»  тоспасы әлемдік 
озық тәсілдерді пайдалана отырып, 
жағажай үлгісінде салынды. Бұл теңіз 
толқынының екпінін бәсеңдетіп, 
тоспаға күш түсірмеуді қамтамасыз 
етеді. Ал, «Ақлақта»  балықтың 

жоғары өрлеуіне қажетті құрылғылар 
орнатылған.

Жобаның алғашқы кезеңі күткен-
дегіден әлдеқайда жақсы нәтижелер 
әкелді. Бұған әсіресе, сол жылдардағы 
Сырдария өзенінде судың мол болуы 
да оң әсер етті. Алдымен, теңіз 
акваториясы бұрынғысынан бес есе 
ұлғайып, Арал қаласына 17 шақырымға 
жақындады. 

Ұшқан тұз бен бораған дауылдан 
көз ашпайтын өңірдегі ауа райы 

өзгеріп, климатында оң өзгерістер 
қалыптасты. Теңіз суының тұздылығы 
екі есеге жуық азайып, балық пен 
өсімдік қорының молаюына ықпал 
етті. Аралда жоғалып кеткен балықтың 
22 түрінің біршамасы қайта оралып, 
өңірдің флорасы мен фаунасы 
жақсарды. 

Алғашқы кезеңнің басты нәти жесі 
– өңірде тоқырауға айнал ған балық 
шаруашылығы қайта өркендей бастады. 
Теңіздің оралуы тұрғындардың ата 
кәсі бі мен айналысуына мүмкіндік 
берді. Жағалаудағы Қаратерең, Қара-
шалаң, Бөген, Аманөткел секілді 
ауылдардың бүгінгі тұрмыс-тір шілігі 
өркендеудің жарқын көрінісі. 

Бүгінгі таңда балық аулау көлемі 
400 тоннадан 8000 тоннаға жетіп, өңдеу 
саласы кәсіпорындары қалыптасты. 
Қазір өңірде заманауи технологиямен 
жабдықталған 8 балық зауыты жұмыс 
істесе, кәсіпшілікпен 2 мыңға жуық 
адам айналысады. Арал балығының 
экспорты артып, ТМД елдері мен 
Еуропа  нарығына шығарылуда.  
Жалпы, бүгінде балық шаруашылығы 
облыс экономикасының маңызды 
саласына айналды. Соңғы 5 жылда 
балық аулау 2 есе көбейіп, өнімді 
экспорттау 9 есеге артқан. Әсіресе, 
Арал «көксеркесіне» деген сұраныс 
ерекше. 

САРАТС жобасының ал ғаш-
қы ке зеңі нің табысты нә ти  же  лері 
өңір дің әлеуметтік-эко но ми калық 
жағдайының ай  тар лықтай жақсаруына 
ықпалын тигізді. Тұрғындардың 
тұрмыс жағ дайының түзелуімен қатар, 
олар дың денсаулығының, қоршаған 

ор та ның жақсаруына әсер етті. Ға-
сыр жобасының жетістігі әлем на-
зарын аударып, шетел баспасөзі мен 
сарапшылары оны  «Теңіздің оралуы» 
деп атап, Елбасы еңбегін жоғары 
бағалады. 

Аралдың жандануы ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуына оң 
әсерін тигізді. Өнеркәсіп орындарының 
саны 3-тен 7-ге көбейді. 2003 жылы 
жұмыс істеп тұрған шағын және орта 
бизнес субъектілерінің саны 874 болса, 

2017 жылы олардың қатары 3266-ға 
артты. Пайдалануға берілген тұрғын 
үйлер саны 2 есе өсті. Соңғы 15 жылда 
29 медициналық мекеме мен 31 мектеп 
салынды. 2003 жылы 7 балабақша бол-
са, бүгінде бұл көрсеткіш 52-ге өсті.

2005 жылы Елбасы Н.Назарбаев 
Сыр бойына сапары барысында Арал 
қаласында болды. Қалада таза ауыз 
судың тұсауын кесіп, аралдықтардың 
елдегі ең таза суды пайдаланатынын 
атап өтті. Қамыстыбас көліне өз 
қолымен бекіре балығын жіберіп, 
кәсіптің өркендеуіне тілегін арнады. 
«Мен Аралға көмектессем деген 
арманыма жеткеніме қуаныштымын» 
деген Президент жобаның екінші 
кезеңін жалғастыруға тапсырма берді. 

Халықаралық жобаның екінші 
кезеңінің басталуы он жылға созылып 
кетті. Дүниежүзілік Банк жобаны 
қаржыландыруға ынталы болғанымен, 
Өзбекстан тарапы келісімге асыға 
қоймады. Көршілер теңізді қалпына 
келтіруден гөрі мелиоративтік жұ-
мыстарға  басымдық бергенді жөн 
көрген сыңай танытты. Сондықтан, 
Қазақстан үкіметі екінші кезеңді өз 
күшімен бастауға шешім қабылдады. 

Бұл бастамаға облыс әкімдігінің 
табанды жұмыстарының нәтиже-
сінде қол жетті деуге болады. Соңғы 
жылдары Қызылорда мен Астанада 
Арал проблемасына арналған бірнеше 
халықаралық конференциялар мен 
форумдар өткізілді. Жиынға ха-
лық аралық ұйымдар мен қаржы 
институттары, шетел елшіліктері 
қатысты. Жыл сайынғы «Арал теңізі 
күні» белгіленіп, қоршаған орта ның 

экологиялық жағдайының жақсаруына 
күш салынуда. Жоба компоненттерінің 
мемлекеттік бағ дар ламаларда көрініс 
табуы үшін облыс тарапынан қаншама 
жұ мыстар атқарылғанын бағамдауға 
болады. 

Наурыз айында ҚР Премьер-
Министрі Б.Сағынтаев облысқа жұмыс 
сапары барысында Арал қаласында 
Солтүстік Арал жобасын және 
Қызылорда облысындағы суармалы 
жерлердің мелиоративтік жағдайын 

жақсарту бойынша жобаларын іске 
асыру барысын талқылап, тиісті 
орындарға қажетті ұсыныстар 
әзірлеуді тапсырған еді. Осы жылдың 
27 сәуірінде кеңесте аталған мәселелер 
мүдделі мемлекеттік органдардың 
қатысуымен жан-жақты қаралды. 
Соның нәтижесінде Қызылорда  облы-
сы әкімдігінің ұсынысы бойынша 
Үкімет САРАТС-2 жобасының бірін-
ші кезеңін жүзеге асыруды рес-
публикалық бюджет есебінен бастау 
жөнінде шешім қабылдады.

2005 жылы САРАТС-1 жобасы 
аясында салынған 13 шақырымдық 
«Көкарал» бөгетінің 135 метрін су 
шайып, мүжіп тастаған. Сырдария 
өзенінің Арал теңізіне құяр тұсындағы 
«Ақшоқат» учаскесінде солға қарай 
жаңадан екі арна пайда болды. Осыдан 
да өзен ағысы Кіші Арал теңізінің 
«Көкарал» бөгетіне әсер ете бастады. 
Ол бұзылған жағдайда Кіші Арал 
теңізінің 27 млрд текше метр суы 
Үлкен Аралға құйылып, жаһандық 
экологиялық апат болуы әбден мүмкін. 

Жобаның өзі 8 компоненттен 

тұратын болса, оның алтауы алғашқы 
кезекте, қалғанын Дүниежүзілік Банк 
заемы есебінен жүзеге асыру көзделіп 
отыр. Бірінші кезеңге – жетпіс жыл 
Сырға қызмет еткен «Қызылорда» су 
торабын күрделі жөндеуден өткізу, 
Жалағаш ауданының Тұрымбет, 
Қорғанша учаскелерінде Сырдария 
өзенінің арнасын түзету, Қармақшы, 
Қазалы аудандарындағы қорғаныс 
бөгеттерін нығайту, Бірлік ауылы 
маңында автомобиль көпірін салу, 
Қамыстыбас және Ақшатау көл дер 
жүйесін қалпына келтіру жұмыс-
тары кіреді. Сонымен бірге жобада 
«Көкарал» бөгеті мен су жіберу құры-
лысын нығайтуды және Сырдария 
өзенінің «Қарашалаң» мен «Тұщыбас» 
көлдері арқылы өтетін арналарын 
қалпына келтіру шаралары қамтылған. 
Бұл жұмыстардың барлығы респуб-
ликалық бюджет қаржысы есебінен 
атқарылады. Сондықтан, алда ауқымды 
істер күтіп тұрғанын бағамдауға 
болады. 

– Балық шаруашылығы коми-
тетінің ұсынысы бойынша аталған 
компонентке өзгерістер енгізіледі. 
Балық өсіру питомнигінің тозға нын 
ескерсек, бірінші кезекте «Қамыс-
тыбас» балық өсіру питом нигі, содан 
кейін «Тастақ» учас ке сіндегі балық 
өсіру тоғандары қай та жаңғыртылады. 
Жұмыстар балық шаруашылығы 
комитетінің ағым дағы бюджеттік 
бағдарламалары шең берінде іске 
асырылады. Осы лайша Дүниежүзілік 
Банктің заемын сыз САРАТС-2 
жобасының екінші фазасының бірінші 
кезеңін жүзеге асыру бойынша 
жұмыстар басталды деп айтуға болады, 
– деді брифингте облыс әкімінің 
орынбасары С.Қожаниязов.

Ал, Дүниежүзілік Банк заемы 

есебінен орындалатын екінші кезең 
коллекторлы-дренажды сулар ды Арал 
теңізіне бұру, «Көкарал» бөгетінің 
төменгі жағында гидроэкологиялық 
және орман-мелиорациялық жұмыс 
жүргізу сияқты шараларды қамтиды. 
Осылайша, САРАТС-2 жобасының 
екінші фазасының бірінші кезеңін 
жүзеге асыру бойынша жұмыстар 
басталды деп айтуға болады. 

Жобаны жалғастыру туралы 
Елбасы тапсырмасын орындау үшін 
облыс әкімдігі Үкіметтің қолдауымен 
қажетті жұмыстар атқаруда. 
Бұл Қазақстанның Арал теңізі 
проблемасын шешуге мүдделі екенін 
халықаралық аренада тағы да дәлелдеп 
береді және әлемдік қауымдастық 
ғаламдық экологияны жақсартудағы 
батыл қадамын қуаттайды. 
САРАТС-2 жобасы Солтүстік Аралды 
кемелдендіріп қана қоймайды, ол 
аймақтың дамуына жаңаша серпін 
беретін болады. 

Жұматәли ӘБДІРАМАН,
«Сыр бойы».

Халықаралық Аралды құтқару қорының Қазақ-
стан дағы атқарушы дирекциясының директоры Болат 
Бекниязов мамыр айының басында Қызылорда қаласында 
мемлекетаралық үйлестіруші су шаруашылығы комис-
сиясының 73 отырысы өтіп, нәтижелі келісімдер жасал-
ғанына назар аударды. Зерттеулер көрсетіп отырғандай, 
мұздақтар еруіне орай 2050 жылға қарай су көлемі 
қазіргі көрсеткіштен 30 проценттей азаюы мүмкін деген 
де болжамдар бар. Сондықтан да алдағы кезеңдері суды 
үнемдеп жұмсау жағына көп ден қойылатын болады.

Мәжіліс күн тәртібіне сай Қызылорда облысындағы 
көлдерге су қорғау аймақтары мен белдеулерін орнату 
бағытында атқарылып жатқан жұмыстар туралы 
облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы басшысының орынбасары Бауыржан 
Шәменов хабарлама жасады. Ол су нысандарын 
санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес ұстау, жерүсті 
суларының ластануын, қоқыстануы мен сарқылуын 

болғызбау, сондай-ақ, өсім-
діктер мен жануарлар дүние-
сін сақтау үшін ерекше 
пай далану шарттары бар 
су қорғау аймақтары мен 
бел  деулері белгіленетініне 
назар аударды. ҚР Ауыл 
шаруа шылығы министрлігі 
бе кіт кен қағидаға сәйкес 
су қорғау аймағы – 500, 
су қорғау белдеуі 35 метр 
болып белгіленген. Бүгінгі 
күні облыс аумағында 216 
су нысаны есепке  алынған. 
Оған Сырдария өзені, 
Қараөзек арнасы, 203 көл, 
10 су қоймасы мен тоған 
және Арал теңізі кіреді. 
Б.Шәменов 2007-2016 жылдар 
аралығында облыстық 
бюджеттен 174 млн теңге 
қаржы бөлініп, Сырдария 

өзені бойынша барлық аудандар мен Қы зылорда қаласы 
бойынша су қорғау аймақтары мен белдеулерінің 
жобалық құ жат тамалары әзірленіп, 1851 дана су 
қорғау белгісі орнатылғанын атап өтті. Енді облыс 
аумағында орналасқан көлдердің су қорғау аймақтары 
мен белдеулерін белгілеу жұмыстарының жобалық 
құжаттамаларын әзірлеу басталған. Өткен жылы 22 көл 
және Қараөзек арнасы, Арал теңізінің су қорғау аймақтары 
мен белдеулерін белгілеу жобаларын әзірлеуге 49,8 млн 
теңге қаржы бөлінсе, биылғы жыл 26 көлге 49,8 млн 
теңге қаржы  қаралған. Ал келесі жылы 33 көл аймағы 
үшін 52,9 млн теңге қаржы бөлуге бюджеттік өтінім 
беріліп отыр. Осылайша бұл жұмыстар кезең-кезеңімен 
жалғастырылатын болады. 

Мәжілісте Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық 
мелиоративтік экспедициясының басшысы Карл Анзельм 
Оңтүстік Қазақстанда суармалы жерлердің мелиоративтік 
жағдайының мониторингі мен бағалау жөнінде есеп берді. 
Оның айтуынша Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 
570,4 мың, Жамбыл облысы бойынша 105,5 мың гектар 
аумаққа мониторниг жүргізілген. Жерасты суларының 
тұздық деңгейіне стационарлық гидрогеологиялық 
бақылау жасау үшін 30 мыңнан аса өлшем жасалса, 
коллекторлық-дренаждық жүйелерге 2300-ге жуық 
өлшем жасалған. Маман суармалы алқаптардың басым 
бөлігі жақсы және қанағаттанарлық жағдайда екенін 
мәлімдеді. Оңтүстік Қазақстан облысының суармалы 
алқаптарының 18,3 процентінің тұздалуы орташа, жоғары 
және өте жоғары деңгейге жатады. 

Бүгінгі таңда Қазақстанның су шаруашылығы 
нысандарының 60 проценті тозып тұр. Қазақстандағы 
көптеген ірі су қоймалары (Қапшағай, Шардара, Бөген, 
Қаратомар, Сергеевский және т.б) өткен ғасырдың 70 
жылына дейін салынған. Мәжілісте бұл деректерді 
«Қазсушар» РМК «Суметрология» филиалының бөлім 
басшысы Мақсат Тұрдиев жеткізді. Оның айтуынша, 
еліміздегі гидротехникалық құрылыстарға көпфакторлы 
зерттеулер жүргізудің тәртібі келесідей. Пайдалануға 
берілгеніне 25 жыл толғанша бес жылда бір рет зерттеулер 
жүргізіледі. Ал 25 жылдан асқаннан кейін зерттеулер 
жыл сайын жүргізіліп тұрады. 

«Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу 
институты» ЖШС директоры Серікбай Өмірзақов 
облыста күріш және басқа да дақылдарды суару 
режимін ғылыми тұрғыдан негіздеу мәселелері жайлы 
ой қозғады. Ол облыстағы суармалы массив алқаптары 
231 мың гектардан асқанмен, оның 60 мың гектардан 
астамы айналымнан шығып кеткенін айтып өтті. Жыл 
сайын 160-170 мың гектар шамасындағы аумаққа түрлі 
дақылдар егіліп жүр. Оның ішінде күріш егістігі жыл 
сайын су көлеміне қарай өзгеріп отырады. Мәселен, 
өткен жылы 94 мың гектар алқапқа күріш егілсе, биыл 
ол көрсеткіш 81 мың гектар болады деп межеленуде. 
Зерттеулер көрсеткендей, күріш дақылын облыста 75 
мың гектардан асырмаса, су ресурстарын реттеу оңайға 
түсетіні байқалып жүр. Ғалым сонымен қатар күріш 
егістігін барынша азайту қажет деген пікірлермен де 
келіспейтінін атап өтті. Ол жағдайда мелиоративтік 
алқаптарды жоғалтып алу қаупі күшейеді.

Институт директоры қазіргі уақытта күріш алқап-
тарын суғарудың тиімді жаңа тәсілдерін қолдану арқылы 
өнімділікті арттыру бағытында зерттеу жұмыстары 
жүргізіліп жатқанынан хабардар етті. Ол сонымен 
бірге облыста егілетін барлық дақылдарды өсіруге 
тамшылатып суару әдістерін қолдану бойынша зерттеулер 
жүргізілетінін жеткізді. Негізгі мақсат – табиғаттың ең 
басты байлығы суды үнемдеп қолдануға көшу. 

Кеңесте сондай-ақ, Сырдария өзені суының сапасын 
қалпына келтіру мәселелері бойынша Қызылорда 
гидрогеологиялық мелиоративтік экпедициясының 
басшысы Қ.Құламбаев және  түрлі меншіктегі 
гидробекеттердің жағдайы туралы «Қазсушар» РМК-нің 
«Суметрология» филиалының бас метрологы С.Бекжанов 
хабарлама жасады. Мәжіліс соңында күн тәрібінде 
айтылған ұсыныстар бойынша шешімдер қабылданды.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы».

Бір күнде балабақша мен дене шы-
нықтыру-сауықтыру кешені ашылған 
Түгіскен ауылында алға ілгерілеушілік 
бар екенін көрдік. Тіпті, елді мекен 
тұрғындарынан «қос тойымыз қабат 
келді» деп, қуанып жүргендерін аң-
ғардық. Бір сөзбен айтқанда, Түгіскен 
түлеп тұр.

ҚОЖАМБЕРДІДЕ
ЖАҢА МЕКТЕП АШЫЛДЫ
Осы күні Қожамберді ауылында 

200 орындық жаңа мектеп ашылды. 
Сал танатты жиында облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев сөз сөйлеп, 
жұрт шылықты қуаныштарымен құт-
тықтады. 

– Мемлекет басшысының ұрпақ 
болашағы үшін білім саласының 

алдына қойған негізгі үш тапсырмасы 
бар. Ол – 3-6 жас аралығындағы 
балаларды мектепке дейінгі біліммен 
100 процент қамту, үш ауысымдық 
білім беруді болдырмау, апатты 
мектептер орнына жаңа мектептер 
салу. Бұл тапсырма Қызылорда 
облысында толықтай орындалды. 
Бүгін, міне, Қожамбердіден тағы 
бір мектепті ел игілігіне бергелі 
отырмыз, – деді аймақ басшысы. 
Білім саласының ардагері Аронрашид 
Жапенов облыс әкіміне тұрғындардың 
ыстық ықыласын жеткізді. 

Стандартқа сай салынған білім 
ұясында бүгінде 176 оқушы бар. Онда 
37 педагог жұмыс жасайды. Мектептің 
бұрынғы ғимараты асар әдісімен 
салынған. 

Соңғы 5 жылда облыста 45 мектеп 
игілікке берілді. Оның 37-сі апаттық 

нысандардың орнына салынды. 
Тағы бір айта кетерлігі, 2014 жылдан 
бастап 452 түлек Ресей Федерациясы 
Үкіметінің гранттарын жеңіп алып, 
Санкт-Петербург пен Мәскеу 
қалаларындағы оқу орындарында 
білім алуда. Келер жылдан бастап 
жыл сайын 20 қызылордалық студент 
Мәскеу мемлекеттік университетінің 
магистратурасында оқитын болады. 
2013 жылдан бастап 700-ге жуық түлек 
облыс әкімінің грантын алды. Биыл 
тағы да 159 грант қарастырылмақ, 
оның 70 проценті IT-мамандықтарына 
бөлінеді. Тағы бір үлкен жетістік 
ретінде өткен жылғы түлектердің 97 
проценті жоғары және орта арнаулы 
оқу орнына түскенін атап өтуге 
болады.

Атақты Алпамыс батырдың 
сүйіктісі Гүлбаршын сұлудың мәңгілік 
байыз тапқан аймақтан ерекше әсер 
алып, Шиелі ауданының Еңбекші 
ауылына қарай бағыт түзедік.

ҚАРАТАУ ҚОЙНАУЫНДАҒЫ 
АУЫЛ ҚУАНЫШЫ

Ел басына күн туған талай нәубетте 
«Елім-айлаған» қазаққа пана болған 
қарт Қаратаудың соңғы сілемдері мен 
қатпар қыраттары Шиелі жеріне келіп 
тіреледі. Арқа мен Сыр тел емген 
Телікөлден бастау алатын, тарихи қала 
Бестам арқылы Еңбекші жеріне жол 
тартады. Облыс әкімі жұмыс сапары 
барысында аталған ауылға барып, 
спорттық сауықтыру кешені мен 
мәдениет үйін ашты. 

– Соңғы 5 жыл көлемінде бұл 

ауылға 2 млрд теңгеге жуық қаржы 
салынып, әлеуметтік нысандар 
бой көтерді. Бүгін спорттық-
сауықтыру кешені мен мәдениет 
үйін ашқалы отырмыз. Алдағы 
уақытта балабақшаны пайдалануға 
береміз. Мына спорт кешені ауыл 
балаларының салауатты өмір салтын 
ұстанып, спортпен шұғылдануына 
үлкен мүмкіндік береді. Шетелде 
екі жағдайда ғана мемлекетіміздің 
туы көтеріліп, әнұраны шырқалады. 
Біріншісі, Елбасы басқа мемлекетке 
барғанда, екіншісі, спортшылар 
жеңіске жеткенде. Мына спорт 
кешенінде жаттыққан балалар да елдің 
абыройын асқақтатар азамат болсын, – 
деді аймақ басшысы. 

Жас спортшы, ауыр атлетикадан 
республика чемпионы Бексұлтан 
Төлегенов ауыл спортшыларының 
атынан алғысын білдіріп, алдыңғы 
буынның жеңісті жолын жалғастыру 
үшін аянбай еңбектенетіндіктерін 
айтты. 

Жаңа спорт кешенімен танысқан 
көпшілік, мәдениет үйінің ашылуына 
куә болды. Облыс басшысының 
құт  тықтауынан соң ауылдық арда-

герлер кеңесінің төрағасы Берік-
қара Әбжаппарұлы сөз сөйледі. 
Сонымен қатар, ауыл тумасы, тарих 
ғылымдарының докторы, археолог 
Мадияр Елеуов еңбекшіліктердің 
қуанышына ортақтасып,  Қазақ 
хандығының алғашқы көші жүрген 
Майшыға белгі орнату туралы 
ұсыныс білдірді. Ал, белгілі қаламгер, 
республикалық «Айқын» газетінің 
директор-бас редакторы Нұртөре 
Жүсіп жерлестеріне жүрекжарды 
тілегін жеткізді.

Биыл Шиелі ауданы 90 жылдық 
мерейтойын атап өтпек. Атаулы 
күнге орай ауданда мәдениет үйі мен 
спорттық-сауықтыру кешені ашылды.

2013 жылдан бастап ауданда 6 
ауылдық клуб, Ы.Жақаевтың туған 
ауылында музей, Шиелі кентінде 
тарихи-өлкетану музейі салынды. Тағы 
да 11 мәдени нысан күрделі жөндеуден 
өтті, ал жыл соңына дейін Тартоғай 
ауылдық округінде 150 орындық 
мәдениет үйі пайдалануға берілетін 
болады.

Әзиз БАТЫРБЕКОВ,
«Сыр бойы».

Б.ЕСЖАНОВ (сурет).

СУ ҮНЕМІ
БАСТЫ 
ТАЛАПҚА
АЙНАЛДЫ

Қызылорда қаласында «Арал-Сырдария» 
бассейндік кеңесінің ХХІ мәжілісі өтіп, оған 
кеңестің облыстардағы өкілдері қатысты. 
Мәжілісте ҚР Қоршаған орта және су ресурс-
тарын пайдалануды реттеу және қорғау 
жө ніндегі «Арал-Сырдария» бассейндік 
инспекциясының басшысы Әділхан Қар-
лыханов бұған дейін өткізілген отырыс-
тарда су ресурстары саласындағы өзекті 
мәселелер талқыланып, оларды шешу жолда-
ры қаралғанын атап өтті. 

ЕЛДЕГІ ИГІЛІК –
ЕҢБЕКТІҢ НӘТИЖЕСІ

АРАЛҒА АЙДЫН 
СЫЙЛАҒАН ЖОБА
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КІРПІШ САТЫЛАДЫ 
Қызылорда  қа ла  сын  да Кірпіш  зауыты 

ук раи на лық құрал мен жаб дық тал  ған М-125 
 маркалы ке ра микалық  қап тама кір піш өнді-
реді және қой ма дан өнімдерді өткізеді. 

Мекен-жайы: Қызылорда қ., Бейбітшілік көш., 78 б. 
Тел.: 8(7242) 24-68-68,  8 777 058 24 69, 8701 335 96 50. 
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№77 (19560)
29 мамыр, сейсенбі
2018 жыл

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем лекет-
тік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Респуб ликасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына 
және «Мем лекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі 
Заңына сәйкес Қызыл орда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін 
бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 
жылғы 2 қыр күйектегі №143 қаулысына (нормативтік 
құқықтық акті лерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5135 
нөмірімен тіркелген, «Кызыл ординские вести» және 
«Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 24 қыркүйекте 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Өздігінен жүретін 
шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куәліктер 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 
қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жа-
зылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 
 облысы әкімінің орынбасары С.Ж.Сүлейменовке жүк-
телсін.

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

Қызылорда облысының
                  әкімі            Қ. Көшербаев

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызыл-
орда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы» (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижелерін беру:

1) «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік кор-
порациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
(бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация);

2) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы 
(бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны –
электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (не-
месе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – қағаз 
түрінде өздігінен жүретін шағын көлемді кемені басқару 
құқығына куәлік, өздігінен жүретін шағын көлемді 
кемені басқару құқығына куәліктің телнұсқасы (бұдан 
әрі – куәлік).

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік қызмет көр-
сету нәтижесін алу орны мен күні туралы хабарлама 
жолданады.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну 
нысаны –қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелері (қызметкерлері) мен Мемлекеттік 

корпорацияның іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушы ның(не уәкілетті өкілі: өкілеттігін куәландыратын 
құжат бойынша заңды тұлға; нотариат куәландырған 
сенімхат бойынша жеке тұлға) (бұдан әрі – уәкілетті 
өкілі) жүгін ген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті құжаттардың тізбесі: «Ішкі су көлігі саласында 
мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі №556 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде №11369 болып тіркелген) бекітілген «Өздігі-
нен жүретін шағын көлемді кемелерді жүр гізу құқығына 
куәліктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі – стандарт) Мемлекеттік 
корпорацияғастандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар 
топтамасымен жүгіну.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, орын-
даудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпо-
рацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады. Рәсім нің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттар 
топтамасын ұсыну;

егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше 
көз делмесе, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпараттық 
жүйелердегі заңмен қор ғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті 
алушының жазбаша келісімін алады:

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттардың 
толық пакетін тапсыруын тексергеннен кейін көрсетілетін 
қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны ту-
ралы қолхат береді (жиырма минуттан аспайды) және 
өтініш қабылданған сәттен бастап бір сағат ішінде 
көрсетілетін қызметті алушыны шағын көлемді кемені 
басқару құқығына теориялық білімін тексеру үшін 
емтихан тапсыруға (бұдан әрі – емтихан) жібереді не-
месе көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық 
емес топтамасын және (немесе) мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайда Мемлекеттік корпора-
ция қызметкері құжаттарды қабылдаудан бас тартады 
және стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бой-
ынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат 
бередінемесе емтихан тапсыруға рұқсат беруден бас 
тартады.

Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды 
қабылдау немесе қабылдаудан бас тарту туралы қолхатты 
көрсетілетін қызметті алушыға беру немесе емтиханды 
тапсыруға рұқсат беруден бас тарту;

3) емтихан сәтті тапсырылған кезде Мемлекеттік 
корпо рацияның жинақтау бөлімінің қызметкері 
құжаттарды және емтихан нәтижелерін көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс күні ішінде, 
құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге жолдау;

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті беру-
шінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды). 
Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды тіркеу 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсыну;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (отыз минуттан аспай-
ды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жол-
дау;

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжат тарды қарайды және куәлікті дайындайды; 

куәлік беру кезінде – сегіз жұмыс күні ішінде;
куәліктің телнұсқасын беру кезінде – бір жұмыс күні 

ішінде;
бұрын берілген куәліктің жарамдылық мерзімі өткен 

жағдайда куәлік беру кезінде – екі жұмыс күні ішінде.
Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: куәлікті көрсеті-

летін қызметті берушінің басшысына ұсыну;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куә-

лікке қол қояды (отыз минуттан аспайды).Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін қыз-
мет нәтижесін көрсе тілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау;

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
куәлікті тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жол-
дайды (бір жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін 
Мемлекеттік корпорацияға жолдау;

9) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері мемле-
кеттік қызметті көрсету нәтижесін(жиырма минуттан 
аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне беру.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың 
өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлім-
шелері (қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 

қызметкері.
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсеті-

летін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкер лерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-
қимыл тәртібі реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ 
өзге де көрсетілетін қызметті берушілер және (немесе) 
Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің 
сипаттамасы осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес 
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анық  тамалығы «Қызылорда облысының  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемле-
кеттік мекеме сінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, 
Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми ин-
тернет-ресурстарында орналастырылады. 

4. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) 
өзге де көрсетілетін қызмет берушілермен өзара 

іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 

тәртібінің сипаттамасы

9. Мемлекеттік корпорацияға және (немесе) өзге де 
көр сетілетін қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің 
сипаттамасы, көрсетілетін қызметті алушының өтінішін 
өңдеу ұзақ тығы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көр-
сетудің нәтижесін Мемлекеттік корпорация арқылы алу 
процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі 
және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы қойылған 
немесе көрсетілетін қызметті алушының ұялы байла-
ныс операторы берген абоненттік нөмірі тіркелген және 
порталдың есепке алу жазбасына қосылған жағдайда, 
бір реттік парольмен куәландырылған  электрондық 
құжат нысанындағы сұранысты (бұдан әрі – электрондық 
сұраныс) және құжаттарды стандарт тың 9-тармағына 
сәйкес жолдайды;

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері стандарттың 
9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың 
толық пакетін алғаннан кейін порталда өтініш 
қабылданған сәттен бастап бір сағат ішінде көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» емтиханның 
өткізілетін орны мен уақыты туралы хабарлама жібереді, 
бұл ретте, емтихан көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» хабарлама жіберілген сәттен бастап 
бір жұмыс күні ішінде өткізіледі;

емтихан сәтті тапсырылған жағдайда емтихан 
нәтижесі мен құжаттар бір жұмыс күні ішінде көрсе-
тілетін қызметті берушіге жолданады;

Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: көрсетілетін қыз-
метті алушының емтиханды тапсыруы және көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» хабарлама жіберу 
немесе құжаттарды қабылдаудан бас тарту немесе емти-
хан тапсыруға рұқсат беруден бас тарту;

2) көрсетілетін қызметті берушінің  орындаушысы 
элек трондық сұраныс пен құжаттарды тіркейді және 
көрсе тілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(жиырма минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нәтижесі: құжаттарды қабылдау және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсыну; 

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
жауапты орындаушысын анықтайды (отыз минуттан 
аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жол-
дау;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжат тарды қарайды, куәлікті дайындайды:

куәлік беру кезінде – сегіз жұмыс күні ішінде;
куәліктің телнұсқасын беру кезінде – бір жұмыс күні 

ішінде;
бұрын берілген куәліктің жарамдылық мерзімі өткен 

жағдайда куәлік беру кезінде – екі жұмыс күні ішінде.
Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: куәлікті көрсеті-

летін қызметті берушінің басшысына ұсынады; 
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке 

қол қояды (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-
қимылдың) нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы-
сына жолдау;

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
мем ле кеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін тіркейді 
және көр сетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
 жолдайды (жиырма минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-
қимылдың) нәти жесі: мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» жолдау;

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық 
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық 
өзара іс-қимыл диаграммасы осы регламенттің 2-қосым-
шасында келтірілген.

ЖОБА

«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы

2 қыркүйектегі №143 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «__» ________ № ___  қаулысымен

бекітілген

«Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куәліктер беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куәліктер беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

1-қосымша 
Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы
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  «Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куәліктер беру»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  

1-қосымша  
Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

    

Көрсетілетін 
қызметті  
алушы  

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

 

 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы  

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

  құжаттарды 
қарайды және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 
жауапты 

орындаушысын 
анықтайды 

30 
минуттан 
аспайды 

 

     құжаттарды 
қарайды және 

куәлікті 
дайындайды 

куәлікті беру 
 кезінде –  

8 жұмыс күні ішінде; 
куәліктің 

телнұсқасын беру 
кезінде – 

1 жұмыс күні ішінде;
бұрын берілген 

куәліктің 
жарамдылық мерзімі 

өткен жағдайда 
куәлік беру кезінде –
2 жұмыс күні ішінде

  куәліке қол 
қояды 

30 
минуттан 
аспайды  

  куәлікті 
тіркейді және 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды 

 

Мемлекеттік корпорация 
қызметкері 

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау 
бөлімінің  

қызметкері 

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері 

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне  
құжаттардың 

қабылданғаны туралы 
қолхат береді және 
емтихан тапсыруға 

жолдайды 

емтиханды сәтті 
тапсырған кезде 

құжаттар мен 
емтихан 

нәтижелерін 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды 

1 жұмыс 
күні ішінде 
 

құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады 

және құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді 

20 минуттан 
аспайды 

Мемлекеттік 
көрсетілетін 

қызмет 
нәтижесін 
тіркейді 

20 
минуттан 
аспайды  

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады 

20  
минуттан 
аспайды

ИӘ 
ЖОҚ 

1 жұмыс 
күні ішінде, 
мемлекеттік 

қызмет 
көрсету 

мерзіміне 
кірмейді 

 

құжаттарды қабылдау – 
20 минуттан аспайды; 

емтихан тапсыруға 
жолдау – 

1 сағат ішінде 

құжаттарды 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

ұсынады 
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Шартты белгілемелер: 

 

-  мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы мен аяқталуы; 

 

 
-  көрсетілетін қызметті алушы рәсімнің (іс-қимылының) және (немесе) көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің), өзге ұйымдардың немесе 
комиссиялардың атауы;  

 

- таңдау нұсқасы;  

 

 
- келесі рәсімге өту. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куәліктер беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

2-қосымша 

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық 
жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

«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

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Нұр Отан» 
 партиясы облыстық филиалы облыстық мәслихат депутаты Ибадулла 
Тілепке апасы 

Әбдіраметова Айсұлу Тілепқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ҚР-ның Экологиялық Кодексінің талаптарына сәйкес, «Қызыл-
орда облысы бойынша мобильді дайындық басқармасы» ММ-сі  
мемлекеттік экологиялық сараптамаға «Қоршаған ортаны қорғау» 
бөлімі «Қызылорда облысы Қазалы ауданына қарасты Абай елді 
мекеніне кірме жолын бұрынғы қалпына келтіру жұмыстарына» 
жұмыс жобасы ұсынылады. Нысандар бойынша ақпарат алуға 
және өз пікірін білдіруге барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мүмкіндік беріледі.  Байланыс тел: +7 705 182 5203; 
+7 705 677 6323.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

ХАБАРЛАМАЛАР
«Қызылорда облыстық жұқпалы ауру-

лар ауруханасы» КМҚК аурухананың infek-
orda.kz электрондық сайты 2018 жылдың 21 
мамырынан бастап www.oibkzo.kz болып 
өзгергенін хабарлайды.

«Қызылорда облыстық жұқпалы 
аурулар ауруханасы» КМҚК әкімшілігі.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелері – кез 
келген мемлекет үшін өзекті проблемалардың бірі. 
Барлық елдерде оның трансұлттық сипаты танылып, оған 
қарсы экономикалық, құқықтық және басқа да шаралар 
қолданылуда.

Қазақстан Республикасында тәуелсіздік алған мезет-
тен бастап бұл аса ауыр қылмыстарға қатысты қатаң 
мемлекеттік саясат қалыптасты. Еліміз ТМД мемлекет-
терінің арасында бірінші болып 1998 жылы «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» арнайы заңын 
қабылдады. Кейіннен бұл саладағы ұлттық заңнаманы 
жетілдіру барысында Қазақстан Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенция-
ларын және басқа да халықаралық актілерді ратифи-
кациялап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бүкіләлемдік 
қоғамдастықтың тең мүшесіне айналды.

Елбасымыз құқық қорғау органдары қызметін рефор-
малау туралы сөзінде жең ұшынан жалғасқан сыбайлас 
жемқорлықтың әлі де тиылмай келе жатқанын және оны-
мен күрес жолдарын тиісінше атап көрсетті. 

Осыған орай еліміздің құқық қорғау органдары өз 
жұмыстарын ширата түсіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес бағытында жұмыстар жандандырылды.

Осы орайда жемқорлықты жоюдың негізгі шарттары-
ның бірі, салықтық қызмет көрсету сапасын арттыру, 
салық төлеушілермен тікелей кездесуді азайтып, салық 

есептіліктерін электронды түрде тапсыруға көшіру 
 болып табылады. Бүгінгі таңда, барлық қажетті қорымен 
камтамасыз етілген салық төлеушілерге қызмет көрсету 
орталықтары Қызылорда қаласында және барлық аудан-
дарда қызмет көрсетеді.

Салық есептіліктері мен декларацияларын тап-
сыру негізінен электронды түрде орындалуда. Облыс 
салық төлеушілері арнайы СОНО бағдарламасы бой-
ынша  салық есептерін өз кабинетінен шықпай тапсыра 
алады. Бұл жүйе, салық органдарындағы кездесетін заң 
бұзушылықтардың, оның ішінде сыбайлас жемқорлық 
пен құқық бұзушылықтың алдын алу негізі. Себебі, 
салық төлеушілерге көрсететін қызметтер электронды 
түрде орындалып, салық төлеушілердің салық органдары 
қызметкерлерімен жеке байланысы болмайды. Барлық 
салық  органдарында салық төлеушілерге жағдай жа-
сау мақсатымен арнайы «Терминал» бөлмелері жұмыс 
жасау да. 

Сонымен қатар, салық органдары қызметкерлері 
мен салық төлеушілердің жеке байланысын болдырмау 
мақ сатында салықтық әкімшілендіру мен бақылаудың 
бірнеше процесстері автоматты тәртіпке көшірілді. 

Г.АУШАНОВА,
Қызылорда облысы бойынша

Мемлекеттік кірістер департаментінің 
бас маманы.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ ТҰРУ – БАРШАҒА ОРТАҚ ІС

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жос парлау алдындағы, жоспарлау, жобалау ал-
дын дағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу 
кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге 
де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау 
жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
(17-26) «Арысқұм кенішіндегі СП-6 спутнигінде 
үшфазалы сепаратор және оператор бөлмесін ор-
нату» жұмыс жобалары бойынша қоғамдық пікірді 
тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді 
қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызыл-
орда 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 
№212-ІІІ Қазақстан Республикасының  Экология 
Кодексінің 57-ші бабының талаптарына сәйкес  
«Батыс Тұзкөл кенішінде су айдамалау жүйесі. 
СТБ-2 бекетіне СТБ-4 және 5 бекеттеріне дейін 
жоғары арынды айдамалау коолекторын тарту, 
СТБ-4 және 5 бекеттерінің құрылысы. №№18, 
234, 60, 52 және 156 ұңғымаларына айда ма лау 
желісін тарту» (18-20) жобасы жөніндегі құжат-
таманың мемлекеттік экологиялық сарап тамаға 
жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бір-
лестіктерге мемлекеттік сараптамадан өткізу 
кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүм-
кіндігі беріледі.

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

Серік Тойымұлы Қызылорда қала-
сын дағы  №4 С.Сейфуллин атындағы 
орта мектептің түлегі. Ленсовет атын-
дағы Ленинград технологиялық инс ти -
тутында оқып, «Бейорганикалық  зат тар 
технологиясы» мамандығы бойын ша 
білім алғаннан соң Жамбыл гидро-
мелиоративтік-құрылыс инсти тутының 
Қызылорда филиалында оқу ісі шебері, 
директордың оқу ісі жөніндегі орынба-
сары қызметтерін ат қарды.

1981-1984 жылдары  Ленинград 
тех но логиялық институтының аспи-
ран   турасында оқып, кандидаттық 
дис  сертациясын сәтті қорғады. Оқы-
ту  шылық қызметті ғылыммен ұш-
тас  тырған ғалым, онан соң  Жамбыл 
ги дро мелиоративтік-құрылыс инсти ту-
ты  ның Қызылорда филиалында жал пы 
инженерлік факультетінің, сәл кейі нірек 
ме ханикалық факультетінің деканы бол-
ды. 

1993-1994 жылдар аралығында 
Қызыл  орда агроөнеркәсіптік өндірісі 
инженерлері институтының проректо-
ры қызметін атқарды. Серік Тойымұлы 
басшылық қызметте жүрсе де, өзінің 
ұстазға тән қарапайымдылығынан, 
 ізде н  гіш  тігінен танған емес. Білім сала-
сында қаншама белестерді бағындырса 
да, шәкірт тәрбиелеп, жастарға білім 
беруді басты міндеті санады.

Жоғарыда Серік Әбдірахмановтың 
оқытушылық қызметпен қатар ғылым 
жолына да ден қойғанын жеткіздік. 
Оның  ғылымдағы жаңалығы тәжірибе 
жүзінде іске асты. 1996-1998 жылдарда 
жаңадан ашылған «Консервілеу техно-
логиясы» кафедрасының меңгерушісі 
болғанда «Жігер» асханасының жанынан 
консер вілер өндіретін шағын цех ашы-
лып, онда аталған мамандықта оқитын 
студенттердің тәжірибелік, зертханалық 
сабақтарын жоғары деңгейде өткізуге 

мүмкіндік туып, шәкірттер теориялық 
білімдерін іс-жүзінде шыңдады. 

Сондай-ақ, Серік Тойымұлы сту-
дент тердің өндірістік тәжірибесін 
 Алматы, Шымкент қалаларындағы үлкен 
өндіріс орындарында өткізуіне барынша 
жағдай жасады. Бұл да болса ұстаздың 
іскерлік қыры. Кейіннен оқу бөлімін, 
жоспарлау қаржы бөлімін басқарған 
ол 2005 жылдан бастап «Өміртіршілік 
қауіпсіздігі және табиғи ресурстар-
ды тиімді пайдалану» кафедрасының 
меңгерушісі қызметін атқарды.

Ол оқу сабақтарын қажетті ғылыми-
әдістемелік  деңгейде жүргізеді. Жыл 
сайын бітірушілердің диплом жетекшісі, 
магистранттарға ғылыми жетекшілік 
етеді. Ұстаздық жолын ғылыммен ұштас-
тырып, ғылымның ыстығына күйіп, 
суығына тоңып жүрген  Әбдірахманов  

60-тан аса ғылыми еңбек, оның ішінде 
2 авторлық куәлік, жоғары оқу орнының 
студенттеріне  арналған 3 оқу құралы, 
1 монография түріндегі ғылыми және 
ғылыми-әдістемелік еңбектер авторы. 
Жыл өткен сайын заман ағымына қарай 
бейімделу баршамызға сын. Осы орай-
да  жаңа технологияны меңгере білу де 
басты шарт. Ол үшін соған сай келетін 
құрал-сайманың болуы керек. Міне, 
кафедраның материалдық-техникалық 
базасын құру мен жаңартуда Серік 
Тойымұлының  еңбегі зор болды, өзі 
бастап  белсене ұйымдастырды. Соның 
нәтижесінде  төрт кандидаттық, бір 
докторлық  диссертация қорғалды, 15 
магистранттың ғылыми жетекшісі бол-
ды. Кафедрадағы қалыпты моральдық-
психологиялық климаттың қалыптасуын 
қамтамасыз етті.  

Осынау ғұмырында қаншама қызмет 
сатысынан өткен Серік Тойымұлы сан 
мыңдаған шәкірт тәрбиелеп шығарып, 
ең бастысы өз жүрек қалауымен таң да-
ған мамандығының нағыз иесі. Халқы-
мыздың «Ұстаз еңбегі – ұлы еңбек» деп 
дәріптеуі де сондықтан болса керек.

Ұлағатты ұстаздың еңбек жолын-
дағы  осындай ізгі істері еленіп, жетіс-
тіктері бағаланып отырады. 1998 жылы 
Қазақстан Республикасының Білім беру 
ісінің үздігі,  1996 және 2006 жылдары 
облыс әкімінің Құрмет грамотасы иегері,  
2008 жылы Қазақстан Республикасының 
білім беру ісінің құрметті қызметкері,  
1996 жылы Қала әкімінің құрмет 
грамотасының иегері болып,  2013 жылы 

Қорқыт ата атындағы Алтын медалімен 
марапатталды.

ҚР және алыс, жақын шетелдің 
жетекші ғылыми ұйымдары мен мекеме-
лерінде біліктілікті арттыру курста-
рынан өтіп, қызметтік іссапарларында 
болды.

Серік Тойымұлы ұлағатты ұстаз 
ғана емес, ол – отбасының тірегі, асыл 
жар, ардақты әке. Жолдасы Сәуле 
Ленинградтың И.Павлов атындағы 
медицина институтының түлегі, ҚР 
денсаулық сақтау ісінің  үздігі, жоғары 
санатты дәрігер. Олар екі қыз, бір ұл 
тәрбиелеп өсірген үлгілі отбасы. Үлкен 
қызы Шолпан қаржы саласының мама-
ны. Баян – экономика ғылымдарының 
кандидаты, ҚР Ұлттық экономика  
министр лігі жанындағы экономикалық 
зерт теулер  орталығында директордың 
орын басары, ал жолдасы Берік ішкі 
істер саласының қызметкері. Ұлы Мәлік 
Ұлттық банк саласында, келіні Надира 
Қызылорда облыстық кәсіпкерлік және 
туризм басқармасында қызмет атқарады.

Тіршілікте ғұмыр кешіп, өмірде де, 
ғылымда да өз орныңды табу – үлкен 
бақыт. Қарымды еңбек етіп, өз жөніңді, 
өз жолыңды білу – ол да бір берекелі 
іс. Адам болып аяқ басқан соң, аза-
мат болып қалыптасу – әркімге парыз. 
Тек ізденіс пен күрескерлік, талап пен 
табандылық қана адамды парықты істің 
парасатына бөлейді. 

Н.МЫҢЖАС,
аймақтық «Рухани жаңғыру 

орталығының» басшысы.

ҰЛЫ ЕҢБЕКТІҢ ҰЛАҒАТЫН СЕЗДІРГЕН

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА!
УАҚЫТША ШЕКТЕУЛЕР ҚОЙЫЛАДЫ

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2012 жылғы 3 
маусымдағы №315 бұйрығына сәйкес ауа температурасы +25С градустан асқан кезеңде жол 
төсемі бөлігінің бұзылуын болдырмау мақсатында жалпы пайдаланымдағы республикалық 
маңызы бар М-32 «Самара-Шымкент» автожолының 1240-2057 шақырымына бір белтемір 
білікке түсетін жүктемесі 9 тоннадан артық, А-17 «Қызылорда-Павлодар-Успенка-РФ» авто-
жолының 12-216 шақырымына, «Қызылорда-Жалағаш-Самара-Шымкент» автожолының 
0-91 шақырымына бір белтемір білікке түсетін жүктемесі 8 тоннадан артық автокөлік 
құралдарының қозғалысына 2018 жылдың 1 маусымынан 31 тамызы аралығында сағат 
10.00-ден  22.00-ге дейін уақытша шектеу енгізіледі.

Халықаралық жүк тасымалына, зардап шеккен адамдарға гуманитарлық көмек көрсе-
тетін, азық-түлік тасымалдайтын, сондай-ақ төтенше жағдайларды жоюға және алдын алу 
жөніндегі іс-шараларын жүзеге асыратын автомобильдерге шектеулер қойылмайды.

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ,  «Қазақавтожол» ЖШС
 Қызылорда облыстық филиалы. 

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
(бұдан әрі – МЖӘ) жобаларын жоспарлаудың және іске 
асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 
25 қарашадағы №725 бұйрығы негізінде «Қызылорда 
облысы Жалағаш ауданы Ақсу ауылдық округінде дәрі-
гер  лік амбулатория құрылысы туралы» жобасын іске 
асыру мақсатында жекеше әріптесті айқындауда конкурс 
өткізілетінін  хабарлайды.

1. Жобаның мақсаты: Жалағаш  ауданы Ақсу ауылдық 
округінде 1565 тұрғынға алғашқы медициналық-санитар-
лық көмек көрсетуде, сапалы медициналық қызметтердің 
көрсеткіштеріне қол жеткізу, ауруханада стационарлық 
ағымын түсіру және алғашқы медициналық-санитарлық 
көмекті жетілдіру. Медициналық құрал-жабдықтар мен 
технологиялық жабдықтарды қоса алғанда нысанды  
материалды-техникалық жарақтандыру.

2. Жобаның құны:
МЖӘ жобасының құны – 139 199 мың теңге.
Жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес, «Қызылорда 

облысы Жалағаш  ауданы Ақсу ауылдық округінде дәрі-
герлік амбулатория құрылысы» (2015 жылдың 8 мамырын
дағы «Мемсараптама» РМК №140126/15 мемлекеттік 
сараптама қорытындысы) ағымдағы деңгейдегі бағамен 
жалпы құрылысының құны –  99 869,0 мың теңгені құрайды.

3. Іске асыру мерзімі және кезеңі:
Іске асыру мерзімі:
1) инвестициялық кезең – жұмыс жобасына сәйкес МЖӘ 

нысанын жеке кәсіпкер 4 айда  салып, мемлекет меншігіне 
береді; 

2) инвестициялық кезеңнен кейін – МЖӘ нысанын 
мемлекет меншігіне беріп және жеке кәсіпкер МЖӘ 
нысанына қызмет көрсетеді.

Жобаны іске асыруды бастау мерзімі – 2018 жыл.
Аяқталу мерзімі – 2021 жыл.    
Іске асыру кезеңі:
2018 ж 4 ай  – инвестициялық кезең;
2018-2021 жылдар –  4 жыл аралығында нысанға қызмет 

көрсету.
4. Мемлекеттік қолдау шаралары:
Инвестициялық шығындардың өтемақысы (ИШӨ), 3 

жыл қолжетімділік үшін ақы төлеу.
2. Жобаның техника-экономикалық талаптары:
1) жер телімінің көлемі – 0,3 га;
2) жалпы ауданы  – 369,4  м2; 
3. Басты көрсеткіштері: Амбулатория ғимараты 

бір қабатты, тікбұрышты 30,0x12,3 м өлшемдерімен. 
Ғимараттың биіктігі – 3 м.

Медициналық дәрігерлік амбулатория ғимараты функ-
ционалды түрде балалар мен ересектер жалпы практика 
бөлімі, күндізгі стационар, қосалқы қызмет кабинеттерінің 
топтарына бөлінеді.

Балалар мен ересектерді қабылдау үшін ауруханаға 
дейінгі қабылдау бөлмелері, медициналық қабылдау, оқу 
бөлмелері, процедуралық, сүзгі қорапшасы, оқшаулау 
бөлмесі, қышқыл жинау бөлмесі, талдау жүргізу бөлмесі, 
физиотерапия емдеу бөлмесі, ересектер мен балаларға 
арналған күндізгі стационар бөлмесі.

4. Ұйымдастырушының байланысу деректері:  
Қызылорда қаласы, Қызылорда облысы, Қазақстан Рес-
пуб ликасы, «Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, мекен-жайы Абай 
даңғылы №27, 3-қабат, 310 кабинет, тел.:  8/7242/40-
04-51, электронды пошта: uzdr.korda.gov.kz, жауапты 
орындаушының А.Т.Ә: Бюджеттік бағдарламаларды 
жоспарлау және медициналық қызметтің көлемін 
орналастыру бөлімінің бас маманы: М.Ш.Асанова.

5. Жоба ұсынысын берудің түпкілікті мерзімі: 
04.06.2018 ж.

Жекеше  әріптесті айқындауда конкурс өткізуді хабарлау және конкурс құжаттарының көшірмесін ұсыну туралы
«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқар-

масы» мемлекеттік мекемесі «Мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік (бұдан әрі – МЖӘ) жобаларын жоспарлаудың 
және іске асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 
2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығы негізінде 
«Қызылорда облысы Қармақшы  ауданы Ақтөбе ауылдық 
округіндегі дәрігерлік амбулатория құрылысы туралы» 
жобасын іске асыру мақсатында  жекеше әріптесті 
айқындауда конкурс өткізілетінін  хабарлайды.

1. Жобаның мақсаты: Қармақшы  ауданы Ақтөбе 
ауылдық округіндегі 1542 тұрғынға алғашқы меди-
циналық-санитарлық көмек көрсетуде, сапалы медици-
налық қызметтердің көрсеткіштеріне қол жеткізу, 
ауруханада стационарлық ағымын түсіру және алғашқы 
медициналық-санитарлық көмекті жетілдіру. Меди-
циналық құрал-жабдықтар мен технологиялық жабдық-
тарды қоса алғанда нысанды  материалды-техникалық 
жарақтандыру.

2. Жобаның құны:
МЖӘ жобасының құны – 127 340 мың теңге.   
Жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес, «Қызылорда 

облысы Қармақшы  ауданы Ақтөбе ауылдық округіндегі 
дәрігерлік амбулатория құрылысы» (2015 жылдың 13 
мамыр «Мемсараптама» РМК №14129/15 мемлекеттік 
сараптама қорытындысы) ағымдағы деңгейдегі бағамен 
жалпы құрылысының құны – 95 636 мың теңгені құрайды.

3. Іске асыру мерзімі және кезеңі:
Іске асыру мерзімі:  
1) инвестициялық кезең – жұмыс жобасына сәйкес 

МЖӘ нысанын жеке кәсіпкер 4 айда салып, мемлекет 
меншігіне береді; 

2) инвестициялық кезеңнен кейін – МЖӘ нысанын 
мемлекет меншігіне беріп және жеке кәсіпкер МЖӘ 
нысанына қызмет көрсетеді.

Жобаны іске асыруды бастау мерзімі – 2018 жыл.
Аяқталу мерзімі – 2021 жыл.
Іске асыру кезеңі:
2018 ж 4 ай  – инвестициялық кезең;
2018-2021 жылдар –  4 жыл аралығында нысанға 

қызмет көрсету.
4. Мемлекеттік қолдау шаралары:
Инвестициялық шығындардың өтемақысы (ИШӨ), 3 

жыл қолжетімділік үшін ақы төлеу.
2. Жобаның техника-экономикалық талаптары:
1) жер телімінің көлемі – 0,3 га;
2) жалпы ауданы  – 369,4  м2; 
3. Басты көрсеткіштері: Амбулатория ғимараты 

бір қабатты, тікбұрышты 30,0x12,3м өлшемдерімен. 
Ғимараттың биіктігі – 3 м.

Медициналық дәрігерлік амбулатория ғимараты 
функ  ционалды түрде балалар мен ересектер жалпы 
практика бөлімі, күндізгі стационар, қосалқы қызмет 
кабинеттерінің топтарына бөлінеді.

Балалар мен ересектерді қабылдау үшін ауруханаға 
дейінгі қабылдау бөлмелері, медициналық қабылдау, оқу 
бөлмелері, процедуралық, сүзгі қорапшасы, оқшаулау 
бөлмесі, қышқыл жинау бөлмесі, талдау жүргізу бөлмесі, 
физиотерапия емдеу бөлмесі, ересектер мен балаларға 
арналған күндізгі стационар бөлмесі.

4. Ұйымдастырушының байланысу деректері: 
Қызылорда қаласы, Қызылорда облысы, Қазақстан Рес-
пуб ликасы, «Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, мекен-жайы Абай 
даңғылы №27, 3-қабат, 310 кабинет, тел.: 8/7242/40-04-
51, электронды пошта: uzdr.korda.gov.kz, жауапты орын-
даушының А.Т.Ә: Бюджеттік бағдарламаларды жоспарлау 
және медициналық қызметтің көлемін орналастыру 
бөлімінің бас маманы: М.Ш. Асанова.

5. Жоба ұсынысын берудің түпкілікті мерзімі: 
04.06.2018 ж.

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
(бұдан әрі – МЖӘ) жобаларын жоспарлаудың және іске 
асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 
25 қарашадағы №725 бұйрығы негізінде «Қызылорда 
облысы Шиелі ауданы Жөлек ауылдық округіндегі 
дәрігерлік амбулатория құрылысы туралы» жобасын іске 
асыру мақсатында  жекеше әріптесті айқындауда конкурс 
өткізілетінін  хабарлайды.

1. Жобаның мақсаты: Шиелі  ауданы Жөлек ауылдық 
округіндегі 1715 тұрғынға алғашқы медициналық-сани -
тарлық көмек көрсетуде, сапалы медициналық қыз-
меттердің көрсеткіштеріне қол жеткізу, ауруханада 
стационарлық ағымын түсіру және алғашқы медициналық-
санитарлық көмекті жетілдіру. Медициналық құрал-
жабдықтар мен технологиялық жабдықтарды қоса алғанда 
нысанды  материалды-техникалық жарақтандыру.

2. Жобаның құны:
МЖӘ жобасының құны – 170 036 мың теңге.
Жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес, «Қызылорда 

облысы Шиелі  ауданы Жөлек ауылдық округіндегі дәрі-
герлік амбулатория құрылысы»                          (2017 
жылдың  27 қазан  «Мемсараптама» РМК №140217/17 
мемлекеттік сараптама қорытындысы) ағымдағы 
деңгейдегі бағамен жалпы құрылысының құны – 129 959 
мың теңгені құрайды.

3. Іске асыру мерзімі және кезеңі:
Іске асыру мерзімі:
1) инвестициялық кезең – жұмыс жобасына сәйкес 

МЖӘ нысанын жеке кәсіпкер 4 айда  салып, мемлекет 
меншігіне береді; 

2) инвестициялық кезеңнен кейін – МЖӘ нысанын 
мемлекет меншігіне беріп және жеке кәсіпкер МЖӘ 
нысанына қызмет көрсетеді.

Жобаны іске асыруды бастау мерзімі – 2018 жыл.
Аяқталу мерзімі – 2021 жыл.
Іске асыру кезеңі:
2018 ж 4 ай  – инвестициялық кезең;
2018-2021 жылдар –  4 жыл аралығында нысанға 

қызмет көрсету.
4. Мемлекеттік қолдау шаралары:
Инвестициялық шығындардың өтемақысы (ИШӨ), 3 

жыл қолжетімділік үшін ақы төлеу.
2. Жобаның техника-экономикалық талаптары:
1) жер телімінің көлемі – 0,3 га;
2) жалпы ауданы  – 369,4  м2; 
3. Басты көрсеткіштері: Амбулатория ғимараты 

бір қабатты, тікбұрышты 30,0x12,3м өлшемдерімен. 
Ғимараттың биіктігі – 3 м.

Медициналық дәрігерлік амбулатория ғимараты функ-
ционалды түрде балалар мен ересектер жалпы практика 
бөлімі, күндізгі стационар, қосалқы қызмет кабинеттерінің 
топтарына бөлінеді.

Балалар мен ересектерді қабылдау үшін ауруханаға 
дейінгі қабылдау бөлмелері, медициналық қабылдау, оқу 
бөлмелері, процедуралық, сүзгі қорапшасы, оқшаулау 
бөлмесі, қышқыл жинау бөлмесі, талдау жүргізу бөлмесі, 
физиотерапия емдеу бөлмесі, ересектер мен балаларға 
арналған күндізгі стационар бөлмесі.

4. Ұйымдастырушының байланысу деректері:  
Қызылорда қаласы, Қызылорда облысы, Қазақстан 
Республикасы, «Қызылорда облысының денсаулық 
сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, мекен-жайы 
Абай даңғылы №27, 3-қабат, 310 кабинет, тел.: 8/7242/40-
04-51, электронды пошта: uzdr.korda.gov.kz, жауапты 
орындаушының А.Т.Ә: Бюджеттік бағдарламаларды 
жоспарлау және медициналық қызметтің көлемін 
орналастыру бөлімінің бас маманы: М.Ш.Асанова. 

5. Жоба ұсынысын берудің түпкілікті мерзімі: 
04.06.2018 ж.

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
(бұдан әрі – МЖӘ) жобаларын жоспарлаудың және іске 
асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 
25 қарашадағы №725 бұйрығы негізінде «Қызылорда 
облысы Жалағаш ауданы Таң ауылдық округіндегі дәрі-
герлік амбулатория құрылысы туралы» жобасын іске 
асыру мақсатында  жекеше әріптесті айқындауда конкурс 
өткізілетінін  хабарлайды.

1. Жобаның мақсаты: Жалағаш  ауданы Таң ауылдық 
округіндегі 1553  тұрғынға алғашқы медициналық-санитар-
лық көмек көрсетуде, сапалы медициналық қызметтердің 
көрсеткіштеріне қол жеткізу, ауруханада стационарлық 
ағымын түсіру және алғашқы медициналық-санитарлық 
көмекті жетілдіру. Медициналық құрал-жабдықтар мен 
технологиялық жабдықтарды қоса алғанда нысанды  
материалды-техникалық жарақтандыру. 

2. Жобаның құны:  
МЖӘ жобасының құны – 139 199 мың теңге.
Жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес, «Қызылорда 

облысы Жалағаш  ауданы Таң ауылдық округіндегі 
дәрігерлік амбулатория құрылысы» (2015 жылдың 8 
мамыр «Мемсараптама» РМК №140127/15 мемлекеттік 
сараптама қорытындысы) ағымдағы деңгейдегі бағамен 
жалпы құрылысының құны – 101 876 мың теңгені құрайды.    

3. Іске асыру мерзімі және кезеңі: 
Іске асыру мерзімі:
1) инвестициялық кезең – жұмыс жобасына сәйкес 

МЖӘ нысанын жеке кәсіпкер 4 айда  салып, мемлекет 
меншігіне береді; 

2) инвестициялық кезеңнен кейін – МЖӘ нысанын 
мемлекет меншігіне беріп және жеке кәсіпкер МЖӘ 
нысанына қызмет көрсетеді.

Жобаны іске асыруды бастау мерзімі – 2018 жыл.           
Аяқталу мерзімі – 2021 жыл. 
Іске асыру кезеңі:
2018 ж 4 ай  – инвестициялық кезең;
2018-2021 жылдар –  4 жыл аралығында нысанға қызмет 

көрсету.
4. Мемлекеттік қолдау шаралары:  
Инвестициялық шығындардың өтемақысы (ИШӨ), 3 

жыл қолжетімділік үшін ақы төлеу.
2. Жобаның техника-экономикалық талаптары:
1) жер телімінің көлемі – 0,3 га;
2) жалпы ауданы – 369,4  м2; 
3. Басты көрсеткіштері: Амбулатория ғимараты 

бір қабатты, тікбұрышты 30,0x12,3м өлшемдерімен. 
Ғимараттың биіктігі – 3 м.

Медициналық дәрігерлік амбулатория ғимараты функ-
ционалды түрде балалар мен ересектер жалпы практика 
бөлімі, күндізгі стационар, қосалқы қызмет кабинеттерінің 
топтарына бөлінеді.

Балалар мен ересектерді қабылдау үшін ауруханаға 
дейінгі қабылдау бөлмелері, медициналық қабылдау, оқу 
бөлмелері, процедуралық, сүзгі қорапшасы, оқшаулау 
бөлмесі, қышқыл жинау бөлмесі, талдау жүргізу бөлмесі, 
физиотерапия емдеу бөлмесі, ересектер мен балаларға 
арналған күндізгі стационар бөлмесі.

4. Ұйымдастырушының байланысу деректері:  
Қызылорда қаласы, Қызылорда облысы, Қазақстан Рес-
пуб ликасы, «Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, мекен-жайы Абай 
даңғылы №27, 3-қабат, 310 кабинет, тел.: 8/7242/40-
04-51, электронды пошта: uzdr.korda.gov.kz, жауапты 
орындаушының А.Т.Ә: Бюджеттік бағдарламаларды жос-
парлау және медициналық қызметтің көлемін орналастыру 
бөлімінің бас маманы: М.Ш.Асанова.

5. Жоба ұсынысын берудің түпкілікті мерзімі: 
04.06.2018 ж.

Хәкім Абайдың: «Парасаттылық тың 
мәні – ыстық қайрат. Нұрлы ақыл, жылы 
жүрек, білім, оның ішкі нәрі, сыртқы 
шырайы және әрі» деген сөзі бар. Өзінің 
саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне, 

білім мен ғылымға арнаған білікті ғалым, шебер ұйымдастырушы, 
тәжірибелі педагог Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университеті  «Экология және химиялық технологиялар» кафе-
драсының профессоры, техника ғылымдарының кандидаты Серік 
Тойымұлы Әбдірахманов бүгінде кісіліктің кемел кезеңі – жетпіс 
жасқа толып отыр. 
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Өздігінен жүретін шағын көлемді  
кемелерді жүргізу құқығына куәліктер беру»  

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  
2-қосымша  

 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық  

жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері: 
стандарттың 9-тармағымен көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық пакетін алғаннан кейін 

порталда өтініш қабылданғаннан бастап бір сағат ішінде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» емтиханның өткізілетін орны мен уақыты туралы хабарламаны жібереді, бұл ретте, емтихан 

көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
хабарлама жіберілген сәттен бастап 1 жұмыс күні ішінде өткізіледі; 

емтихан сәтті тапсырылған жағдайда емтихан нәтижесі мен құжаттар 1 жұмыс күні ішінде 
көрсетілетін қызметті берушіге жолданады 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
куәлікке қол қояды  

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды, куәлікті дайындайды және  

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  
(куәлікті беру кезінде – 8 жұмыс күні ішінде; 

куәліктің телнұсқасын беру кезінде – 1 жұмыс күні ішінде; 
бұрын берілген куәліктің жарамдылық мерзімі  

өткен жағдайда куәлік беру кезінде – 
2 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін тіркейді және көрсетілетін қызметті 

алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды  
(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
Электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсынады 
(20 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 

жауапты орындаушысын анықтайды 
(30 минуттанаспайды) 

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі: 
порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы қойылған немесе көрсетілетін қызметті 

алушының ұялы байланыс операторы берген абоненттік нөмірі тіркелген және порталдың есепке алу 
жазбасына қосылған жағдайда, бір реттік парольмен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы 

сұранысты (бұдан әрі – электрондық сұраныс) және құжаттарды жолдайды 
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AKTSIIA

№77 (19560)
29 мамыр, сейсенбі
2018 жыл

АҚША – ЕҢ ЖАҚСЫ СЫЙЛЫҚ!

(ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігінен 2014 жылдың 23 желтоқсанында 

№1.2.14/39 лицензиясы берілген)

Жалпы ереже

1. Жас журналист Сағитжан Бер
ма ғанбетов атындағы сыйлықты ие
ле ну шілерге арналған «Ең үздік жас 
журналист» байқауы облыстық дең
гейде ұйымдастырылады. 

2. Байқаудың үйлестірушісі және 
ұйымдастырушысы облыстық ішкі 
сая сат басқармасы.

Байқаудың мақсаты:
3. Жас журналистердің шығарма

шы лы ғының дамуына қолдау көр
сету.

4. Мемлекеттік тілдің қолданылу 
аясын кеңейту.

Байқау төмендегі тақырыптар 
бойынша қабылданады

1) Астана – биік төрім, Қызылорда 
– туған жерім.

2) Бес бастама – мемлекеттің 
әлеуметтік кепілі.

3) Цифрландыру – өмірдің жаңа 
кезеңі.

Байқауды ұйымдастыру және 
оған қатысушыларға
қойылатын талаптар

5. Байқауды ұйымдастырып, өткі
зу мақсатында облыс тық ішкі сая сат 
басқармасы жанынан Ұйымдас тыру 
комитеті құрылады. Ұйымдастыру 
ко митетінің құрамын облыстық ішкі 
сая сат басқармасының басшысы 
бекі теді.

6. Байқау 2018 жылғы 25 мамыр 
мен 15 маусым ара лығында жарық 
көрген жарияланымдарды, эфирден 
өткен хабарларды қамтиды.

7. Байқауға жасы 30ға дейінгі 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
жұмыс істейтін тілшілер мен тәуелсіз 
қаламгерлер қатыса алады.

8. Байқау  материалдарды жария
ланған күйінде  (газетжур нал дар 
бет терінде, бейне және аудиотаспа
лар түрінде) тиісті баспа және элек
трондық бұқаралық ақпарат құрал
дары жетекшілерінің ұсынысы 
бо йын ша қабылданады.

9. Байқау материалдарын сарап
тау барысында тақы рыптың өзектілігі 
және маңызы, мазмұнның ашылу 
терең дігі, шынайылығы, жанрлық 
шарттарға сәйкестігі, жаңа әдістерді 
қолданысқа енгізе білуі, тілі және 
стилінің ұғынық тылығы, журналистік 
шығармашылық әдістерінің ерек
шелігі, тың ақпаратты сараптау 
мен зерттеу әдіс терін енгізе білу 
ерекшелігі, ұтымды қолдана білуі 
есепке алынады.

10. Байқауға қатысушылар ұйым
дастыру комитетіне (Қызылорда қа
ласы, С.Бейбарыс көшесі, 1, Қызыл
орда облысы әкімдігі ғима ратының 
№ 313бөлмесі, байланыс телефон
дары: 8 (7242) 605321) мына дай 
құжаттарды қоса жібереді:

1) Төмендегі деректер көрсетілген 
өтініш:

– автор туралы мағлұматтар             
/ту ған жері, күні, айы, жылы, ұлты/;

– жұмыс немесе оқу орны, қыз
меті, тұрғылықты мекенжайы, бай
ланыс құралдары.

2) байқау материалы жарияланған 
газет, журнал дың көшірмелері (ска
нер арқылы), телерадио бағдарла
малардың DVD, CD форматындағы 
дискілерге жазылған нұсқасы (қағазға 
түсірілген нұсқасымен бірге).

11. Байқауға жіберілген матери
алдар авторларға қай та рылмайды.

12. Байқауға ұсынылған матери
алдарды қазылар алқасы бағалайды.

Байқауды өткізу және 
қорытындысын шығару тәртібі

13. Байқау үш кезеңнен тұрады.

1) 2018 жылғы 15  маусымнан 20 
маусымға дейін – байқауға қаты су
шылардан материалдарды қабыл
дау.

2) 2018 жылғы 21 маусымнан 23 
маусымға дейінматериалдарды са
раптау және жеңімпаздарды анықтау.

3) 2018 жылғы маусым айының 
соңғы аптасыбайқау жеңімпаздарын 
салтанатты марапаттау рәсімі.

14. Байқау жеңімпаздары облыс 
әкімдігі тарапынан дипломмен, ар
найы сыйлықтармен марапатталады.

Журналист Сағитжан 
Бермағанбетов атындағы 

сыйлық туралы
ЕРЕЖЕ

Биылғы жылдың  мамырында Банк ВТБ (Қазақстан) өзінің 
тоғызыншы Туған күнін атап өтеді! Өзі қызмет еткен жылдар ішінде 
ол мыңдаған қазақстандыққа өз арманын жүзеге асы руға көмектесті 
және бұнымен тоқта мақ емес. Мерекелік күн банк басшы лы ғы  ның өз 
клиенттерін тағы бір мадақтауына түрткі болды, банк клиенттерінде 
18 ақшалай сый лықтың бірін ұту мүмкіндігі пайда болды, бұл 
сыйлықтардың ең ірісі – 1 000 000 теңге!
– Жыл басында біз өз клиент

терімізге сауал жүргіздік – олар
дың банк өнімдерін не үшін қол
данатынын сұрадық және сұрау 
барысында олардың көпшілігінің 
банкке өз армандарын іске  асыру 
және қойылған мақсаттарына жету 
үшін жүгінетіні анық талды. Яғни, 
біз адамдардың дамуы на, бұдан 
да бақытты болуына көмекте се
міз. Бұл қорытынды біздің бүкіл 
ұжымымызды қанаттандырды және 
біз өз клиенттеріміз үшін бұрынғыдан 
көп игілікті істер жа сау ды қаладық, 
– деді Банк ВТБ (Қазақстан) 
Қызылорда қала  сын  дағы фи ли
алы ның  директоры  Роман Цой. – 
Осылайша «ҚАЛАУЫҢА ҚАДАМ 
БАС» Акциясының идеясы пайда 
болды, оған 2018 жылғы 21 мамыр
дан 31 шілдемен қоса кезеңде 
«қолмақол ақшалай кредит» және 
«қайта қаржыландыру» өнімдерін 
пай  даланған барлық клиенттер 
қатыса алады. 

Банк тамаша сәттерді кейінге 
қал дыр май, дәл осында және қазір 
өмір сүру ді ұсынады! Жақсырақ, 
жайлырақ, қызы ғырақ өмір сүруді 
бүгін бастаңыз! Кепілсіз кредиттер – 
қазақстандықтар арасындағы ең көп 
таралған кредит. Бұны түсіндіруге бо
лады, өйткені қарызға алған ақшаны 
адамдар шын мәнінде керек заттарға 
және жарқын сезімдер мен көңіл

күйлерге қол жеткізу үшін жұмсайды. 
Дәл осы кредит қаражаттары бізге 
көптен күткен пәтер немесе жайлы 
автомобиль алуға, той өткізуге не
месе балаларымыздың оқу ақысын 
төлеуге, сондайақ саяхатқа аттануға 
көмектеседі. 

– «Қалауыңа қадам бас» Акция
сы барысында 2018 жылғы 27 шіл
деде және 27 тамызда екі ұтыс 
 ойынын өткізу көзделуде, олардың 
әрқайсысында 9 ақшалай сыйлық ой
натылады. Акцияның жалпы жүлде 
қоры екі 1 000 000 теңгелік, екі 500 
000 тең ге лік және 14 дана 100 000 
теңгелік сый лықтан тұрады. Акция 
шарттары туралы толығырақ банк 
сайтынан, 5050 нөмірі бойынша 
контакторталықтардан немесе банк 
бөлімшелерінен білуге болады, – 
деп атап өтті Роман Цой. – Кредит
ке тапсырысты да үйден шықпастан 
біздің сайтымыз арқылы беруге бо
лады. Бүгінде Банк ВТБ (Қазақстан) 
барынша тартымды мөлшерлемемен 
5 жыл мерзімге дейін қолмақол 
ақша түрінде 4 000 000 теңгеге дейін 
сома ұсынады. Бұл қарызды берген
де қарыз алуға өтінішті және қарыз 
алуға құжаттарды қарағаны үшін ко
миссия алынбайды. 

«ҚАЛАУЫҢА ҚАДАМ БАС» 
Акция сы туралы толығырақ ұялы те
лефоннан тегін 5050 нөмірінен білуге 
болады.

Қызылордадағы көркемсурет 
галереясында “Фирдоусидің 

Шахнамасы Тұрмағамбет 
Ізтілеуұлының туған жерінде” 

атты көрменің ашылу салтанаты 
өтті. Мәдени шараға облыс әкімінің 

орынбасары Руслан Рүстемов, 
Иран Ислам Республикасының 
Қазақстан Республикасындағы 

Елшілігінің кеңесшісі Масуд Шейх 
Зейнеддин қатысып, аталған көрме 

көршілес елдердің өзара мәдени-
тарихи байланысының ілгерілеуіне 

септігін тигізетінін, тарихты еске 
алып, болашаққа байлам жасаудың 

тамаша көрінісі екенін атап өтті.

– Иран жайында айтар дүние көп. Жүз 
жиырма мың шумақтан тұратын әлемдегі 
ең көлемді дастан “Шахнаманы”, оны 
жырлаған Фирдоусиді кім білмейді? 
Иранның затынан бұрын атын айтсақ 
та, жақындығымыз бірден байқалады. 
Қазақта “арыс” деген сөз бар. Иран елінің 
аты дәл осы сөзден шыққан. Елдің қазіргі 
аты ежелдегі Аиранам, яғни “арийлер 
елі” деген сөзден. Парсы поэзиясының 
жарық жеті жұлдызы Фирдоуси, Рудаки, 
Омар Һәйям, Руми, Сағди, Хафиз, Жәми 
жайында да тарих беттерінен білеміз. 
Кемеңгер Гетеге бір досы: “Сіздің не 
арманыңыз бар екен. Әлемдегі ең жоғары 
дәрежеге жеткен ақын бір өзіңіз ғана бо
лып тұрсыз ғой?” дегенде: “Жоқ, олай 

демеңіз, сонау Шығыстың атағы көкпен 
таласқан жеті ақыны тұрғанда бізге үлес 
қайда? Егер мені солармен салыстырса, 
олармен арамыз аспан мен жердей болар 
еді”,  деп ұлылық пен кішілікті қатар 
көрсеткенін еске салып өтейік. Атақты 
Фирдоуси жырлаған тамыры бір түркі 
мәдениетіне ортақ қазына – “Шахнама” 
дастаны – түркі халықтарының тари
хын зерттеуде құнды әдеби еңбек. Осы 
ұлы шығарманы қазақ тілінде сөйлеткен 
атақты ақын Тұрмағамбет пен оған 
ұсыныс жасаған мемлекет және қоғам 
қайраткері, ұлт мәдениетінің  жанашыры 

Темірбек Жүргеновтің Сыр 
перзенттері екені бізге  мақ
таныш, – деді Р.Рүс темов. 

Иран Ислам Республика
сы ның Қазақстан Республи
касындағы Елшілігі нің 
ке ңесшісі Масуд Шейх Зей
неддин де Қазақстан тәуел
сіздік алғаннан бергі екі 
ел арасында орнатылған 
руханимәдени байланыс
тарды оң бағалап, бүгінгі 
көр мені екі ел арасындағы 
дипло матиялық қарым
қатынасты кеңейту бағы
тын дағы шара ретінде 
 атады. 

– Бір халықтың мәде
ниеті оның әдебиетіне қа
рыз  дар. Ол әдебиет жаз

баша болса, оның әсері мәңгілік  болады. 
Фирдоуси мың жыл бұрын жазған 
үздік шығармасы арқы лы парсы тілі 
мен ирандықтардың даналығын келесі 
ұрпаққа жеткізіп, мәңгілікке қалдырды. 
Фирдоуси мен Тұрмағамбет, Абай сынды 
ұлылар шығар маларында адамгершілікті 
ту етіп көтер гендіктен, олардың мұралары 
бір халықпен шектелмейді, – деді ол. 

Көрмеге “Шахнама” шығармасының 
қазақша нұсқасы, шығарма мазмұнын 
сипаттайтын 30ға жуық картина мен 
Иранның декоративтіқолданбалы қол
өнер туындылары қойылды. Ұйымдасты
рушылардың айтуынша, көрме жұмысы 6 
маусымға дейін жалғасады. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ, 
«Сыр бойы».

Н.НҰРЖАУБАЙ (сурет).

ИІРІМІ КӨП 
ИРАН ӨНЕРІ Аймақтық «Рухани жаңғыру» 

орталығы өңірдің өркендеуіне үлес 
қосатын шаралардың өтуіне мұрындық 

болуда. Жуырда орталық «Мектебіме 
тағзым» акциясын қолға алды. Баянды 

бастаманың жүзеге асырылуымен 
танысу мақсатында аудандарға жол 
тартқан едік. Бірінші бағытымыз – 

Жалағаш өңірі болды. Сапар барысында 
ауданға қарасты Мәдениет, Шәменов 

ауылдарындағы мектептердің тыныс-
тіршілігімен танысуға мүмкіндік алдық. 

№32  мектеплицейге 
кірген бойда ал ды мыз 
дан ұлт  мақта нышы 
І.Қабылов  тың суреті 
жар қы рады. Сол қап
талда қазақ әдебиеті 
мен руханиятын көте
руге атсалысқан асыл
дың өмірдеректері 
мен атқарған қызметі 
жай лы жазылған  тақ та 
орналасыпты. Сәл 
кейінге шегініс жаса
сақ, 1998 жылы бұл 
мектепке Сырға са
пары кезінде Елбасы 
Н.Назарбаев келген. 
Мектеп дирек торының 
тәр  бие ісі жөніндегі орын   басары Бақытжан 
Жүнісовтің  айтуынша, арада қаншама жыл 
өтсе де, осы сәт ұстаздар қауымын ерек
ше сезімге бөлейді. Сондайақ, бұл білім 
ордасынан халқына қалаулы азаматтар 
түлеп ұшқан. Қазір олар алтын ұя мектебін 
тебіреніспен еске алып ғана қоймай, оның 
гүлденуіне үлес қосуды парыз санайды. 
Мәселен, жақында осы мектептің түлегі 
Олжас Шағатаев өз қаржысы есебінен мек
тепке музыкалық аппаратура сыйға тартып, 
70 орындық акт залын жөндеуден өткізіп 
берген. Кәсіпкер қазір Ақтау қаласындағы 
«Элит құрылыс» компаниясын басқарады, 
алдағы уақытта да білім нәрімен 
сусындатқан мектебінің мәртебесін көтеріп, 
мерейін арттыруды ойлайтынын айтады. 

Осындай игі іс Шәменов ауылы, 
Ә.Бер дәулетов атындағы №34  мектеп те 
де жалғасын тапқан. 19551995  жы  л дары 
мектеппен қоштасқан түлектер  кез  де су де 
бірқатар шараларға демеушілік  ете ті нін 
жеткізіпті. Айтылған сөз жерде қалмаса 
керек. Көп ұзамай мектепте демеушілер 

көмегімен домбыра үйірмесі ашылып, 
өнерлі өрендердің қуанышы еселенді. 
Қасиетті аспаптың үні естілгенде елеңде
мейтін қазақ жоқ шығар, сірә. Біз де 
асқақтата ән салып, күмбірлете күй төккен 
оқушыларды көргенде, іштей риза болдық.

– Үйірме қатарластарымның  дарынын 
дамытуға көмектесуде. Мұнда біз дом
бырада ойнаудың жолдарын, нота сауат
тылығын үйреніп, біраз машықтанып қал
дық. Кішкентайымнан музыкаға  деген, 
домбыраның қоңыр үніне деген ынты
зар лығым бар. Болашақта өнердің биік 

шыңын бағындыруды армандаймын. 
 Арманыма қанат бітірген ағаәпкелеріме 
алғыс білдіремін, осы кісілердің үлгілі ісін 
бізге жалғастыруды жазсын, – деді мектеп 
оқушысы Рамазан Қалман. 

Сапарымыз аудандағы №201 мектепли
цей базасында қорытындыланды. Өнегелі 
шараға аудан әкімінің орынбасары Жағыпар 
Тажмаханов қатысып, аталған акцияның 
аудан мектептерінде кең көлемде өткізіліп 
келе жатқандығын атап өтті. Сонымен қатар 
туған жеріне, білім алған мектебіне қол 
ұшын созып жүрген бірқатар азаматтарға 
аудан әкімінің Алғыс хатын табыстады. 

Байқағанымыздай, қасиетті өңірде 
түлек тер ауылға тарту жасауды дәстүрге 
айналдырған. Әсіресе, абаттандыру, түрлі 
салалардың дамуын қарқындату бойынша 
ілкімді іс көп. Атымтай жомарт азамат
тардың жәрдемімен аудан келбетіне көрік 
қосатын нысандардың артуы да ауыз толты
рып айтарлықтай, өзгелер үлгі аларлықтай 
дүние. 

М.СНАДИНҚЫЗЫ.

ТҮЛЕКТЕР ТАРТУЫ

Қазақ даласын тұтас қамтыған ашаршылық пен сая си 
қуғынсүргін зобалаңы әйгілі Жетес бидің үлкен баласы 
Жүсіптен тарайтын немерелері Жыбысқы, Қази, Қазы, 
Жаналының отбасыларын да шарпып өтті. Әсіресе, 
зұлмат жылдың жүгі Жыбысқы мен Қази үшін өте 
ауыр болды. Атабабаларынан бері кіндік қаны тамған 
туған жеріне сыймады. Сыймады емесау, сыйғызбады. 
Сол кездегі шолақ белсенділер «Бұлар атақты бидің 
тұқымдары, байдың балалары» деп  іздеріне шам алып 
түсіп, туған жерінен жерітті, ағайындарынан алыстат
ты, елден шеттетті. Ауыр жылдардың азабына шыдай 
алмаған қалың қазақтың алды Моңғолия, Қытай, Түркия 
елдеріне үдере көшіп, жан сауғалап жатқан шақта 
Жыбысқы атамыз әйелі Балша мен балалары Жақсылық, 
Жақып, Самыратты алып, бір түнде Аралдан қызыл 
вагонға мініп, Тәжікстанды бетке алды. Олармен бірге 
 Сабырбай баласы Әуес, Жаймақан баласы Серік те 
көшті. 

Бұл 1929 жыл болатын. Олар тәжік елінің Жылыкөл 
ауданына қарайтын Чапаев ауылына келіп табан тіреді. 
1930 жылы бұлардың артынан «Жат жерге ағамды 
жалғыз жібермеймін» деп інісі Қази да, әйелі Рахима, ұл
қыздары Төлеу, Үрім, Қарлыға, Қансұлуды алып көшіп 
барды. Сыр өңірінен барған бұлар тәжік ағайындардың 
арасына бірден сіңісіп, баубақша егіп, ұжымдасып 
тіршілік етіп, ағайындай араласып кетті. Мұнда келген 
соң да, Кеңестің «үштігі» Жыбысқы атамыздың ізінен 
қалмай жүріп, 1934 жылы ақыры ұстап, бар мүлкін 
кәмпескелеп, сол жақтағы Жылыкөлдің абақтысына 
қамайды. Ауыр күндер өтіп жатады. Бұл хабар Аралдағы 
ағайындарға да келіп жетеді. Мұндағы ел ағалары Уәйіс 
Қосымов, Төлеген Медетбаев, Мақсұтқали Демесінов, 
Қани Шектібаевтардың жанашырлық көмегімен ол 
жаққа «Жүсіпов Жыбысқы шаруаның баласы» деген 
анықтама жіберіліп, ату жазасына кесілгелі тұрған ата
мыз абақтыдан аманесен босанып, араға сегіз жыл са
лып 1937 жылы елге, Ескіұраға оралады.   

Тәжіктер арасында әбден сіңісіп, орнығып қалған 
інісі Қази отбасымен сол жақта қалып қояды. Өйткені, 

бұл жақта қуғынсүргін, аштықтан қашып, Сыр бойы
нан көшіп келген ағайындар да көп болатын.

Қазидың үлкен баласы Төлеу жастайынан колхоздың 
жұмысына ересек адамдай етене араласып кетеді. Бас
шылары қандай жұмыс тапсырса да, тиянақты орындап 
жүрді. Оның тілалғыштығы,  іскерлігіне тәжіктер де 
риза болатын.

Арал қаласында 1917 жылы дүниеге келген Төлеу 
әйгілі Қазан төңкерісінің құрдасы еді. Туған жердің 
түлегі Төлеу Қазиев осылайша Тәжікстаннан Кеңес 
Армиясы қатарына алынып, жауынгерлік жолын 
1939 жылы фин соғысынан бастады. Азапты ауыр 
жылдар артта қалып жатты. Сөйтіп жүргенде екінші 
дүниежүзілік соғыс өрті де  бұрқ етіп, жас жауынгер 
неміс басқыншыларына қарсы қан майданға кіріп кетті. 
Ұлы Отан соғысына бастанаяқ қатысып, жан алысып, 
жан беріскен талай қиын сәттерді бастан өткерген 
Төлеу Қазиев Германияға дейін барып, жаһан күткен 
Жеңісті Берлинде қарсы алды. Дегенмен, ол үшін соғыс 
әлі біткен жоқ еді. Көңілі қуанышқа толы Төлеу ізінше 
Жапонияға қарсы соғысқа аттанды. Осылайша үш 
майданның азабын тартып, ұзақ жылдар бойы отбасын 
көрмеген Төлеу Қазиев өр кеудесін орденмедальдарға 
толтырып, ағайынтуысына амансау оралды.

– Ол соғыстан кейінгі жылдары ел азаматтары
мен бірге халық шаруашылығын қалпына келтіру 
жұмыстарына белсене араласты. Колхозабат ауданын
дағы Чапаев атындағы колхозда он бес жыл бас есепші 
болып, абыройлы еңбек етті. Соғыстан алған ауыр 
жарақат пен денесіндегі оқ жарқыншақтарының зар
дабынан он екі жыл сал ауруының азабын тартты. 
Соның салдарынан 1974 жылы өмірден өтіп, көптеген 
қазақстандықтардың екінші отаны атанған тәжік 
жерінде жерленді, – дейді Қази атамыздың немересі 
Гүлшаһра Исмайлова.

Әйгілі Кеңес дәуірі аяқталып, одақтас елдер өз 
тәуелсіздігін алып жатқанда туған жерін аңсаған 
қандас тарымыз қазақ жұртына жанжақтан ағылып 
келіп жатты. Осы уақытта тәжік еліндегі Қазидың ұл

қыздары – Төлеу, Тілеумұрат, Қарабала, Үрім, Қарлыға, 
Қансұлудың отбастары араға 63 жыл салып, Қазақстанға 
қайтып оралды. Жамбыл облысының Байзақ  ауданына, 
Шымкент қаласына көшіп келді.  Содан бері де міне, 26 
жыл өтіпті.  

Дегенмен, жер ауып келген талай ұлт өкілдеріне 
қамқор құшағын ашқан қазақтар сияқты қуғын
сүргіннен үдере көшкен сол қазақтардың өзін өгейсімей, 
өз бауырына тартқан тәжік ағайындарын бұлар әлі күнге 
ұмытқан емес. Олар да солай.

Соның бір айғағы, Ұлы Отан соғысының ардагері, 
колхоз құрылысының белсенді ұйымдастырушысы, 
ауыл ардақтысы болған Төлеу Қазиевтің туғанына 
100 жыл толуы құрметіне жергілікті басшылықтың 
қолдауымен туған ауылы Чапаев колхозында спорттық 
үлкен шара өтті. Онда 20032004 жылдары туылған 
мектеп оқушылары бірнеше команда құрып, футболдан 
бәсекеге түсті. Оған Қазақстаннан ардагердің балала
ры Мырза, Махруза Қазиевтар да арнайы шақырылып, 
шараның ойдағыдай өтуіне үлестерін қосты. Спорт 
жарысына ауылмен бірге ауданнан да жанкүйерлер, 
тілеулестер көптеп қатысты. Футболдан жолдастық 
кездесуден соң, ауылдастарына еске алу асы беріліп, 
жауынгердің рухына Құран бағышталды.

– Жарыс қорытындысында алты команда арасында І 
орынды №33 мектеп оқушыларының командасы жеңіп 
алды. Қазақстан мен Тәжікстан халықтары арасындағы 
достықты нығайтуға байланысты осы жарысты жоғары 
деңгейде ұйымдастырып өткізуге атсалысқан барша 
тәжік жастарына, ауылдастарға алғысымыз шексіз, – 
дейді соғыс ардагерінің кенже баласы Мырза Қазиев.

Міне, сонау ашаршылық пен қуғынсүргінді зұлмат 
жылдардың зобалаңын тартқан ағайынды Жыбысқы, 
Қази әулеттері араға ұзақ жылдар салып, тәуелсіздік 
таңы атқанда барып табысып, туған жер, ағайынмен 
қауышып, бүгінде олардан тараған барлық ұрпақтар 
бақытты өмір кешуде.

Жұмабай ЖАҚЫП, 
Қазақстанның құрметті журналисі.
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ТӘЖІК ЖЕРІНЕ ТАМЫР ЖАЙҒАН ӘУЛЕТ

Сыр елі «Challenge – Сенің жаңа 
қырың» республикалық спорттық 

бастамасына қолдау білдірді. Сенбі 
күні ҚР мемлекеттік қызмет істері 

органдарының құрылғанына 20 жыл 
толуына орай өткен жаппай сауықтыру 

гимнастикасына жүзден астам 
мемлекеттік қызметші қатысты.

Акция аясында ҚР Мемлекеттік қыз
мет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ісқимыл агенттігінің облыс бойын
ша департаменті және облыстық денешы
нықтыру және спорт басқармасы таңғы 
жаттығу мен веложарыс ұйымдастырды. 

Спорттық ісшаралар «Сыр Ана» мону
менті алаңында кешенді жаттығулардан 
бас талып, спортты серік еткен, салауатты 
өмір салтын ұстанған қызметшілер веложа
рыста бақтарын сынады.

Жарыс жолы Бейбарыс сұлтан көшесі 
мен Тәуелсіздік даңғылы қиылысынан бас
тау алып, мәре «Евразия» спорт кешені 
болып белгіленді. Қорытындысында, ер
лер арасында мәреге бірінші болып Мей
рамбек Ерубаев (ТЖД), екінші Жандәу
лет Өндірей (ТЖД), үшінші Шыңғыс 
Аманқұлов (облыстық сот) келді. Әйелдер 
арасында Әсел Жадырасынова (ТЖД), Анар 
Сәлімжан (мем. қызмет істер департаменті) 
келді. Ал, «Жеңіске деген жігері үшін» 
дипломымен Мәулен Бегалиев (облыстық 
денешынықтыру және спорт басқармасы) 
марапатталды. Осылайша сырбойылықтар 
салауатты өмір салтын насихаттауға өз 
үлестерін қосты. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

CHALLENGE – 
СЕНІҢ ЖАҢА ҚЫРЫҢ


