
Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаев  
өзінің «Еуразия жүрегінде» 
кітабында: «Ерке Есіл жағасында 
бой көтерген, ерекше сәулеттік 
ландшафты бар, бірегей мүсіндік 
нышандары сап түзеген, жоғары 
технологиялы болашаққа 
ұмтылған, өзгені сыйлап, өзінің 
жаңа астанасы мен өз елін шексіз 
мақтаныш тұтатын көпұлтты 
және көпдінді халқы бар әсем де 
мейірлі астанамыз, міне, осындай 
қала», – деп жазды.

«Мәскеу бір күнде салынған жоқ» 
деген сөз ірі қалалардың ғасырлап 
қала натынын бейнелесе, Астананы 
жүзжылдық өлшеммен ерекше жылдам 
салынды деуге әбден болады. Қаланың 
бұрын Целиноград, кейін Ақмола 
атанғаны белгілі. Қазіргі Астана – 

көлемі 200 шаршы шақырымды алып 
жатқан үлкен мегаполис. Ретіне қарай 
айтсақ, 1920 жылы Қазақстанның бі
рінші астанасы Орынбор болып, 1925 
жылы Қызылордаға көшірілгенін 
біле міз. 1929 жылы астана Алматыға 
ауыстырылды. Алматының елдің геогра
фиялық орталығынан қашық, бір шетте 
орналасқандығы, құрылыс салатын 
орынның жоқтығы, басқа да көптеген 
мәселелер астананы Ақмолаға көшіруге 
себеп болды.

Елбасы өз кітабында «көшелердің 
және барлық ауданның атауларын 
өзгерту керек еді. Бұл жер «Октябрь, 
Краснознамен, Совет, Ленин» деген 
сияқты өткен заман атауларының тұнып 
тұрған қорығы десе де болғандай» – деп, 
сол кезеңді айқын бейнелейді. Қазір 
ше? Көшелері Ахмет Байтұрсынов, 
Мұхтар Әуезов, Мұқан Төлебаев, 

Шәкен Айманов, Ғабиден Мұстафин, 
аялдамалары Ұлттық ғылымизерттеу 
институты, «Мирас» мектебі, «Жібек 
жо лы» болып, қазаққа аса жақын 
атаулармен жалғасып кете береді. Қазақ
тың барлық арыстарының ескерткіштері 
– Астанада, оларға берілген көше 
атаулары – Бас қалада.

Астанаға әр қиырдан келушілер 
көп. Артыныптартынып, балаларына, 
туғантуыстарына, әртүрлі тойларға, бас  
қаланы көріп қайтуға арнайы сапарға 
шығушылар жеткілікті.

Астана тұрғындары қазір қанша? 
Көшіп келушілер, оқу бітіріп жұмыста 
қалып қоятындар өте көп. 1999 жылғы 
халық санағына сәйкес, Астанада (ол 
кезде Ақмола) 319 мың халық тұрса, 
қазір милионға жуық тұрғын бар.   

Астана – Отанымыздың жүрегі. 
Астана – Еуропа мен Азияның есігі. 

Астана – Тәуелсіз Қазақстанның тарихи 
шежіресі. Ал, осы тарихты жасаушы 
— Президент Нұрсұлтан Назарбаев. 
Елорданың өнбойында Елбасының 
ғасырлық қолтаңбасы, жасампаздыққа 
жетелеген жарқын жеңісі жатыр.

Азаттықтың ақ таңы атқан тұста 
Елбасы «Тәуелсіз елміз, тәуелсіз 
мемлекеттің өз астанасы болуы керек» 
деп, Сарыарқаның сайын даласына бас 
шаһардың қадасын қағып, күллі Алаш 
арманы мен аманатын орындады.

Астананы ауыстыру тәжірибесі 
– әлем халықтарында бар құбылыс. 
Зерттеушілердің айтуынша, дүние жү
зінде мұндай шешімнің 140тан астам 
мысалын кездестіруге болады екен. 
Бірақ астана ауыстырудың бәрі сәтті 
бола бермеген.
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«Даму» қорының қолдауымен өз 
ісін дамытқан әйел кәсіпкерлерінің 
бірі – Сырдария ауданы, Құндызды 
ауыл дық округінің тұрғыны Күлжан 
Әбдіғаппарова. Ол жеке кәсіпкерлікпен 
айналысуды жұмыссыздықтан құтылу 
үшін бастаған екен. Күлжан үйден нан 
өнімдерін пісіруді қолға алып, ауданға 
танымал кондитерлік цехтың негізін 
қалады.

– Барлығы өмірімде орын алған 
қиын дықтардан соң басталды. Біздің 
бес баламыз бар. 90шы жылдары екі 
қолға бір күрек табылмады, тіпті жұмыс 
жасайтындардың еңбекақылары қолға 
тимейтін. Үйден түрлі тәттілер пісіргенді 
бұрыннан ұнататынмын. Сондықтан 
өзімнің сүйікті ісімді табысты кәсіпке 
айналдыруға шешім қабылдадым. 
Ойдағы жоспарды бірден жүзеге асыруға 
асықсам да, өзіме деген сенімділік әлсіз 
еді. Әйтсе де, бұл үлкен салымсыз бизнес 
бастаудың жалғыз мүмкіндігі болатын, – 
деп есіне алады Күлжан Әбдіғаппарова.

Кәсіпкердің табысқа жету жолы ұзақ 
әрі қиындықтарға толы. Толыққанды цех 
салуға және өндірісті жөнге қою үшін он 
жылдан астам уақыт қажет болған.

– Бастапқыда тек тоқаш пен бәліш 
пісіріп, оны көршілеріме саттым. 
Дайындаған өнімдерді алушы тек та

ныстарым болғандықтан, жұмысты 
ілгерілету мақсатында пісірген тағам
дарымды жергілікті дүкендерге өткізе 
бастадық. Бизнесіміз отбасылық десе 
болады. Отбасымыздың барлық мүшесі 
осы кәсіпке жұмылған, цехқа қажетті 
ғимаратты да өзіміз салдық, – дейді осы 
ретте кәсіпкер. 

Кәсіпорын ұлғая бастағанда шыға
рылған өнімдерді тасымалдауға көлік 
қажеттілігі сезіледі. Себебі тәттілер 
салынған қораптарды тасып жүруден 
көп қаржы таба алмайтындарын ұғынды. 
Кәсіпкер отбасы көлік сатып алу үшін 
«Даму» қорының 50% кепілдендіруі 
ар қасында банктен несие рәсімдеді. 
Мемлекеттік бағдарлама аясында не
сиенің үстеме пайызын төмендетуге қол 
жеткізілді.

Кәсіпкердің сөзінше, арнайы авто
көлікті сатып алу нәтижесінде нан 
өнімдері өзге де ауылдық округтерге 
жеткізіліп, бизнес кеңейе бастады. Қа
зіргі таңда  цехта тәулігіне мыңға жуық 
нан пісіріліп, түрлі кондитерлік өнімдер 
де шығарылады. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы».

Байқасаңыз, іскер әйелдер қатары көбейіп келеді. Және олар бастаған 
бизнестің түрлері де сан алуан. Әйелдер арасында кәсіпкерліктің дамуына 
мемлекеттік бағдарламалар да өз ықпалын тигізуде. Мәселен, «Бизнестің 
жол картасы–2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірегей бағдарламасы 
аясында облыста бүгінде құны 5,6 млрд теңгені құрайтын 185 жоба әйел 
кәсіпкерлердің бастамасымен жүзеге асып отыр. Оның ішінде 87 жоба 
«Даму» қорының жартылай кепілдендіруін пайдалана отырып, екінші 
деңгейлі банктен несие алуға қажетті кепіл мүлкі жетіспеушілігі мәселесін 
шешкен.

Айдынды Арал өңірі жыл санап 
көркейіп, кемелденіп келеді. 
САРАТС-1 жобасы  аясында Сыр-
дария өзені арқылы жететін су 
мөлшерінің көлемін тұрақты ұстап 
тұру үшін «Ақлақ» су тоспасы 
арқасында арнасы кепкен көлдерді 
суландыруға жол ашылды. Соның 
бірі ретінде ұзақ жылдар бойы 
кеуіп жатқан «Сарытерең» көліне 
су келді. 

Бұл бөгендіктердің көңіліне шынайы 
қуаныш ұялатты. Бөген ауылдық округі – 
Арал ауданындағы балық шаруашылығын 
өркендеткен  ауылдардың бірі. Мұндағы 
ын тымағы жарасқан ағайын теңіз те
реңінен су маржанын сүзіп,  балықтан 
нәпақасын ажыратуда.

Бұрын батыс биігіндегі кеме қаты
найтын өзекке ұзындығы 4 шақырым, 
биік тігі 4,5 метр болатын дамбы  со
ғылып, су айдыны қолдан жасалған 
деседі. Сырдария өзенінен құйылатын 
судың мөлшеріне қарай «Сарытерең» 
көлінің көлемі өзгеріп отырады. Кезінде 

айдын көлемі 1400 гектарға дейін 
ұлғайып, тұрғындардың балық аулауына 
жол ашылған болатын. Алайда кейін 

тартылып, көлдің ұлтаны тұзды сорға 
айналды. Тіпті, соққан желмен ауаға 
ақ шаңдақ көтерілетін. Осы түйткілді  

шешу жөніндегі ауыл тұрғындарының 
ұсыныстары ел ағаларының назарынан 
қалыс қалмады. 

Мәселенің өзектілігі ескеріліп, Тұ
щы көлдер  жүйесіне мелиорациялық 
жұмыстар жүргізу Арал ауданының 
экономикасын дамытудың 20172019 жыл
дарға арналған Жол картасына енгізілді.  
Биыл осы жұмыстарға қаржы қаралып, 
тендер жеңімпаздары белгілі болды. 
«Тұщы1» көлін, Сырдария өзенінен су 
алатын Балғабай, Стан және Бекетай 
каналдарын күрделі жөндеу жұмысын 
«МФКТУРАН» ЖШС жүргізеді. Ал, 
«Тұщы2» көлінде «Сыр маржаны және 
К» ЖШС  мелиорациялық жұмыстарды 
бастап кетті. Бұл жұмыстар аяқталғанда  
аймақ жеткілікті суландырылады. Су 
Бөген ауылының кіреберісіндегі шлюз 
арқылы Сарытерең көліне құяды. Бұл 
шаралар балық шаруашылығын дамытуға 
зор ықпал етумен қатар, ауылдың эко
логиялық ахуалын да жақсарта түсетіні 
анық.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

Бөгендегі бастама
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Нұрсұлтан Назарбаев Түркия Республикасының Президенті Режеп 
 Тайип Ердоғанмен телефон арқылы сөйлесті.

Мемлекеттер басшылары әңгімелесу барысында екіжақты ынтымақтастықтың 
және  өңірлік күн тәртібінің өзекті мәселелерін талқылады.

Нұрсұлтан Назарбаев Режеп Ердоғанды биылғы 12 маусымда Ескішехир 
қаласында Трансанатолия газ құбырының (ТАНАП) ресми түрде іске 
қосылатындығымен құттықтады. Қазақстан Президенті бұл жобаның Түркия 
Республикасының транзиттік әлеуетін арттыруға септігін тигізетініне және елдің 
экономикалық дамуына зор ықпал ететініне сенім білдірді.  

Сонымен қатар, екі ел Президенттері мемлекеттер арасындағы сындарлы 
диалогты одан әрі ілгерілету мәселелерін қарастырды.

Телефон арқылы сөйлесуге Түркия жағы бастамашы болды.

Телефон арқылы сөйлесті

Сүйікті ісі табысты 
кәсіпке айналды

4 маусым – Мемлекеттік рәміздер күніне орай Қызылорда қаласында 
бірқатар шара ұйымдастырылды. 

Кеше Мемлекеттік рәміздер аллеясында Қызылорда облысы бойынша 
қылмыстықатқару жүйесі департаменті басшыларының, сала ардагерлерінің және 
департаментке қарасты мекеме қызметкерлерінің қатысуымен жиын өтті. Салтанатты 
шара қызметкерлердің Мемлекеттік Туға сап түзеп, Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұранын орындаудан басталды. Департамент бастығы, әділет 
полковнигі Ғанибек Отарбаев жиналғандарды мерекемен құттықтап, рәміздер туралы  
баяндама оқыды. Сала ардагері Тұрсынбай Баймаханов мерекелік лебізін жеткізді. 

Осы күні Қызылорда қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен «Мемлекеттік 
рәміздер – ұлт мақтанышы» атты мәдени шара өтті. 

Қала әкімінің орынбасары Ш.Байманов қатысушыларды құттықтады. Облыстық 
жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Е.Меңлібаев және каратэдодан 
3 дүркін Азия, 3 дүркін Әлем чемпионы Мөлдір Жаңбырбай өз лебіздерін білдірді.

Шара соңында патриоттық әндер орындалды.

МЕРЕЙІ БИІК МЕРЕКЕ



Астананы көшіру идеясы алғаш рет 
Мемлекет басшысының аузынан шыққан 
кезде көпшілік мұны жай айтыла салған 
сөзге балады. 1990 жылдардың басында 
елорданы тұрғызу қиял секілді көрінгені 
рас. Жаңа Астана тұрғызу үшін қыруар 
қаржы, ірі инвестиция қажет еді. Ол 
кезде өндіріс атаулы тұралаған, халыққа 
жалақы мен зейнетақы төлеуге бюджет-
тің қауқары төмен кез. Міне, осындай 
қиын-қыстау кезеңде Елбасы ел астанасын 
ауыстыру мәселесін күн тәртібіне қой-
ғанда, жұртшылықтың сенбей, абыржып 
қалғаны шын. Тіпті, кейбір керауыз басы-
лымдар «Ел күнін көре алмай қиналып 
отырғанда, елорда салғаны несі мына 
қазақтардың?!» деп кекете жазып жатты. 
Бірақ, Президент елдің келешегіне 
маңызды осы ұсынысынан айныған жоқ. 
Бұл идеясының тосыннан емес, үлкен 
ой-толғаныстан кейін туғанын Елбасы 
1994 жылғы 6 шілдеде өткен Жоғары 
Кеңестің пленарлық мәжілісінде дәйекті 
мысалдармен, ойлы тұжырымдармен 
дәлелдеп шықты. Елбасының сөзімен 
айтсақ, «ертедегі ер бабамыз Едігеден 
бастап, айбынды Абылайға дейінгі 
хандарымыздың бәрі осы Есіл бойында 
орда тіккендері тіпті де тегін болмаса 
керек». Нұрсұлтан Әбішұлы Астананы 
ауыстыру туралы шешімін қабылдар тұста 
бұрынғы көреген көнекөздердің де өсиетін 
ескерген екен. Әйгілі поляк саяхатшысы 
Адольф Янушкевичтің өзі «Ақмола – бүкіл 
даланың болашақ астанасы» деген екен өз 
жазбаларында.

Бар қазақтың бас қаласы ретінде 
байырғы Ақмолаға таңдаудың түсуі 
бекерден-бекер емес-тін. Жалпы, әлемде 
қалыптасқан тәртіп бойынша белгілі 
бір қаланың астана атануы үшін ол 32 
талапқа сай болуы керек екен. Ақмола 
осы өлшемдердің түгеліне лайық болып 
шыққан.

Бұған қоса, Кеңес үкіметі тұсында 
тың игерушілердің қонысына айналған 
Ақмолада жергілікті ұлтты құраушы – 
қазақтардың саны күрт төмендеп кеткен еді. 
Осы ұрымтал тұсты ұтымды пайдаланып, 
өз мүддесіне икемдеп қалғысы келген 
жатпиғылдылар да қара көрсетіп тұрды.

Астананы көшірудегі ең басты мұрат 
та сол, ата-баба мекенін қазақыландыру, 
оған көз сұғын қадай берген әлдекімдердің 

бөтен ойына бөгет қою болатын.
Әрі географиялық жағынан алып 

қарағанда қазіргі Астана – Еуразия 
кеңістігінің кіндігінде орын тепкен. Яғни, 
тоғыз жолдың торабында орналасқан 
шаһар солтүстік пен оңтүстікке, батыс 
пен шығысқа ықпал ету жағынан 
қолайлы болды. Оның сыртында 
инфрақұрылымдарды дамыту жағынан, 
қоршаған орта мен сейсмикалық жағдайы, 
еңбек ресурстары мәселесінен де Ақмола 
басқа қалалардан оқ бойы озық тұрды.

Тәуелсіз елдің Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің осы қақ 
төрінде елорда салыну қажеттігін дер 
кезінде байқап, қиын-қыстау кезеңге 
қарамастан, дұрыс шешім қабылдай білді. 
Бұл шешімді тым тәуекелшіл, батыл қадам 
дейтініміз де сондықтан.

Елордасын ауыстырушы елдер ең 
алдымен өзінің ұлттық мақсат-мүддесін 

бірінші кезекке қойғанын аңғаруға болады. 
Алаш астанасын көшіру де осындай 
ұлттық стратегиялық ұлы мұраттан 
туындады. Сөйтіп, Елбасы 1997 жылғы 
20 қазанда бұрынғы Ақмола қаласын 
Қазақстанның астанасы етіп  жариялау 
туралы Жарлыққа қол қойды. Ал, осы 
жылдың 10 желтоқсанында ҚР астанасы  
Алматыдан Астанаға ресми түрде ауысты. 

Осылайша, қазақ жеріне көз алартып, 
көсемсігендердің аузына құм құйылды. 
Бүкіл бүтін бір елдің астанасын «менікі» 
деп меншіктеп алуға ешкімнің де батылы 
жетпес те еді.

Астана азат елдің айбынына айналды. 
Елорданы көшіру – еліміздің тарихындағы 
ерекше белес болды. Бағаналы бас орда 
қазақ халқының мерейі мен мәртебесін 
биіктетті. Әлем жұртшылығы Қазақстан 
десе – Астана, Астана десе – Назарбаев 
дейтін болды. Мұның өзі Астананың өн 

бойында Елбасының ерен еңбегі мен дара 
қолтаңбасы жатқанын аңғартса керек.

Елбасы Астананы көшіру туралы 
шешімін жариялаған кезде жұртшылықтың 
көбі елорданы салуға кемі 25-30 жыл уақыт 
керек деп ойлады.

Астананы әлемдегі әсем шаһарлардың 
біріне айналдыру алғашқы сәттен бастап-
ақ жүзеге асырыла бастады. Елорданың 
Бас жоспарын әзірлеу кезінде бас қаланың 
жұрттан ерек бейнесін қалыптастыруға 
айрықша мән берілді. Астананың Бас 
жоспарын айқындаған эскиз-нобайлардың 
байқауы да қатаң өткізілді. Отандық мықты 
сәулетшілердің де, әлемдік теңдессіз 
мамандардың да туындылары таразыға 
тартылды.

Дайындаған
Ж.ӘЛМАХАН.
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Осы ретте, 1992 жылы Бразилияда БҰҰ 
конференциясында қоршаған орта және 
оны дамыту жөнінде Рио-Де-Жанейро 
дек ларациясы қабылданды. Қазақстан 
осы декларацияға қосылды. Қандай да бір 
мемлекеттің экологиялық ахуалы көрші 
елдерге өзінің кері әсерін тигізетіні белгілі. 
Экологиялық проблемалардың шекарасы 
болмайды. Мысалға айта кететін болсақ,  
Арал теңізінің проблемасы  Әмудария  
мен Сырдария өзендерінің жағалауында 
тұратын 5 миллион адамның өмір сүру 
деңгейі мен денсаулық жағдайына ықпал 
етті. Осы аймақтағы климат өзгерді, 
теңіз суы тұзданды, жерлердің тозуына 
алып келіп, аймақтағы биоалуантүрлілік 
жоғалды. Сондай-ақ, 1986 жылы Чер-
нобыль және құпия түрде жүзеге асы-
рылған Семей полигонындағы сынақ 
зардаптары әліге дейін халық денсаулығын 
сауықтыруды қажет етеді. Кешегі кеңес 
одағы кезіндегі  алып құрылыстардың 
жоба лары олардың қоршаған ортаға 
қан  шалықты кері әсері бары ешқандай  
сарапталмады, нәтижесінде  экологиялық 
проблемаларды туындатты.

Түрлі министрлік құрамындағы таби-
ғат қорғау құрылымдары табиғат қорғау 
шараларын принципті түрде жүргізе 
алмады, яғни, өздерінің басшыларына 
тәуелді болды. Осылайша қоғамда 
экологиялық алаңдаушылық пайда болды. 

Осы ретте, КОКП Орталық комитеті 
және КСРО Министрлер кеңесінің 1988 
жылдың 7 қаңтарында  №32 «Елде таби-
ғатты қорғау ісін түбегейлі қайта құ-
ру туралы» Жарлығы қабылданды. 
Жарлықтан кейін КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының «Табиғатты қорғау 
жөніндегі КСРО және республикалық 
мемлекеттік табиғат қорғау комитеттерін 
құру жөнінде шешімдері шықты. 

Мұндай шешім бірінші кезекте КСРО-
да экологиялық қоғамдық қозғалыстың 
дамуына ықпалын тигізді, мемлекет бас-
шылығы теxногендік апаттардың сал-
дарлары ойланбастан қабылданған жоба-
лардың шешімі екенін түсіне бастады.

КСРО тарағаннан кейін де бұл 
құрылым оның құрамына кірген барлық 
мемлекеттерде сақталды. Қоршаған 
ортаны қорғау жөніндегі бақылаушы 
органды құру туралы шешімнің кеш 
те болса  дұрыс қабылданғанын уақыт 
көрсетті. 

Еліміз Тәуелсіздігін жариялағаннан 
кейінгі жылдары  мемлекетіміздің алдын-
да үлкен міндеттер тұрды. Қазақстан 
халық аралық деңгейде қабылданған 
қоршаған орта және оны дамыту 
жөніндегі декларацияға қосылды, өзінің 
экологиялық саясатын қалыптастырды.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш  
Президенті Н.Назарбаев табиғи ресурстар 
ел егемендігінің материалдық негізі 
еке нін атап өтіп, бұл орайда болашақ 
ұрпақтың мүддесін ойлай отырып, тиісті 
заңнамаларды қабылдауды тапсырды. 
Осылайша ең алғаш рет 1993 жылы 
елімізде «Айналадағы табиғи ортаны 
қорғау  туралы» Заңы қабылданып, жұмыс 
жасай бастады.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
мемлекеттік саясаттың негiздерi 
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 
1996 жыл  ғы 30 сәуiрдегi №2467  өкiмiмен 
мақұл  данған экологиялық қауiпсiздiк 
тұжы рымдамасына енгiзiлiп, онда өтпелi 
кезеңнiң экологиялық басымдықтары, атап 
айтқанда, жекешелендiрудiң экологиялық 
проблемалары, табиғат қорғау заңна-
масының, мемлекеттiк бақылау және 
сараптаманың, табиғат пайдаланудың 
экономикалық тетiктерiнiң, қоршаған орта 

мониторингiнiң жүйесiн құру қажеттiлiгi 
мәселелерi қарастырылды.

Аталған тұжырымдаманы қабылдаған 
сәттен бастап Қазақстан Республикасында 
қоғамдық дамуда елеулi өзгерiстер бол-
ды. Мәселен, мемлекет дамуының стра-
тегиялық құжаттары әзiрлендi, табиғат 
қорғау заңнамасының негiзi құрылды, қор-
шаған ортаны қорғау мәселелерi бойынша 
бiрқатар халықаралық конвенцияларға қол 
қойылды, табиғат қорғау қызметiн басқару 
жүйесі құрылды.

Елбасы 2006 жылы 1 наурызда өзінің 
дәстүрлі Жолдауында  жыл соңына дейін 
жаңа Экологиялық кодексті қабылдауды, 
бұл кодекс Қазақстанның әлемдегі  
бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің 
қатарына кіру стратегиясының негізінде 
тұжырымдалған басымдықтарды қамту 
қажеттігін атап өтті. Осылайша 2007 
жылдан бастап ҚР Экологиялық кодексі 
Тәуелсіз мемлекеттер достастығы ара-
сында алғашқы болып қолданысқа 
енгізілді.

Елімізде қабылданған «Қазақс-
тан-2050» стратегиясы: елдің «жасыл» 
да му жолына көшуіне негізделген 
эконо миканың орнықты әрі тиімді мо-
делін құрудың нақты бағдарын белгілеп 
берді. Құрылыс  сапасына, экологиялық 
тазалығына және энергиялық тиімділігіне 
жоғары талап қою қажеттігіне басымдық 
берілген.

Жасыл экономикаға көшудің алғашқы 
кезеңі 2013-2020 жылдары мемлекеттің 
негізгі басымдығы ресурстарды пайда-
лануды оңтайландыру және табиғат 
қорғау қызметінің тиімділігін арттыру, 
сондай-ақ «жасыл» инфрақұрылымды 
құруға қатысты негізгі бағыттар 
бойынша ұсынылған іс-шаралар болып 
табылады. Бұл ретте, ең бастысы, 
бүгінгі күні аймақтың экономикалық 
даму деңгейін, экологиялық жағдайды, 
халықтың денсаулығын  таза сумен 
қамсыздандыру, өңірлер үшін халықтың 
өмір сүру деңгейінің кешендік «жасыл» 
көрсеткіштерін құруды қажет етеді.

Аймақтың экономикасы негізінен аг-
рар лық секторға бағдарланған соңғы 
жиырмажылдықта мұнай мен газды және 
уран өндіру мен қайта өңдеу саласына 
үлкен көңіл бөлінді.

Осы отыз жыл ішінде облыс 
экологтары аймақтағы түрлі шаруашылық 
қызметтегі экологиялық проблемалардың 
тізімін жасақтап, олардың өз деңгейінде 
шешілуіне ықпалын тигізгенін айта 
кеткеніміз орынды болмақ.

Осындай жұмыстар нәтижесінде 
«ПҚҚР» АҚ электр қуатын өндіру 
арқылы 180 млн текше метр ілеспе 
газдың бейберекет жағылуын тоқтатса, 
«Торғай Петролеум» АҚ жылына 150 
млн текше метр құрғақ газ дайындау 
қондырғысын іске қосты, ал «ҚуатАмлон 
Мұнай» ЖШС-да ілеспе газды пайдалану 
мүмкіншілігі болмағандықтан, газды жер 
қойнауына қайта айдау үшін қосымша 
компрессорлар орнатып, сонымен бірге 
электр қуатын өндіру қондырғысының 
қуатын арттыру жұмыстарын жүргізді. 
«ҚазГерМұнай» ЖШС ілеспе газды 
өңдеу қондырғысын орналастыру арқылы 
Қызылорда қаласына жылына 250 млн 
текше метр газ тасымалдады. Кейіннен 
«Ақшабұлақ» кен орнында қосымша газ 
өңдеу қондырғысының жобасын іске 
асыру арқылы қалаға 350 млн текше метр 
газ берілетін жағдайға жетті.

Облысымызда табиғат қорғау шара-
ларының орындалуы аясында сол 
жылдары «АйДанМұнай» АҚ ілеспе 
газды өңдеуді 89,3 процентке жеткізсе, 
бұл көрсеткіш «ҚуатАмлонМұнай» 
компаниясында 99,9 проценттен асты.

Елбасы атап өткендей, ақпараттық 
тех нологиялар қарыштап дамыған осы 
заманда IT саласын ілгерілетпесек, 
дамыған 30 елдің қатарынан көріну 
мүмкіндігі алыстайды. Өйткені, өрке-

ниетті елдердің барлығы осы сандық 
жүйеге көшіп, өнеркәсібінің дамуын және 
халқының әл-ауқатын жылдан жылға 
жақсартып келеді. 

Жалпы, Қазақстанда ақпараттық тех-
нологияларды мемлекеттік секторға 
ендіру жұмыстары осыдан он жыл 
бұрын сәтті басталғанын айта кету керек. 
Солардың қатарында қоршаған ортаны 
қорғау саласын қамтитын «Ақпараттық 
Қазақстан-2020» мемлекеттік бағ дар-
ламасы бар.

Аталған бағдарламада қарастырылған 
нысаналы көрсеткіштерге жету үшін өн-
дірістік процестерді жедел басқару мақ-
сатында енгізілген жүйелер арқылы 
қоршаған ортаға эмиссияларды қашық-
тықтан бақылауды қамтамасыз ету 
жұмыстары ендірілуде. Мекеменің қор-
шаған ортаға тигізетін әсерін бағалау 
үшін автоматтандырылған өндірістік эко-
логиялық мониторинг нәтижесін онлайн, 
яғни, шынайы уақыт режимінде бақылау 
жүргізіледі. Яғни, қазіргі қалыптасқан 
тексеру объектісіне кіру арқылы тікелей 
тексерулер саны азаяды.

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом ком-
паниясының мекемелерінде өндірістік 
мониторингті автоматтандыру жұмыстары 
бұрыннан жүргізілуде. Шиелі және 
Жаңақорған кентінде жергілікті жердің 
ра диа циялық фонын автоматты түрде 
анықтайтын электронды метеотаблолар 
орналастырылған (мәліметтер  автоматты 
түрде GPS арқылы беріледі). Сонымен 
қатар «Байкен-U»,  «Иіркөл», «Семізбай- 
U» компанияларының өндірістік аума-
ғында да осындай ақпараттық таб лолар 
орналастырылған. «РУ-6» ЖШС-да авто-
транспорт кіреберісіндегі бақылап өткізу 
бекетінде гамма-сәулелерді автоматты 
анықтайтын жүйелер бар.

«Ақпаратты Қазақстан-2020» мем-
ле кеттік бағдарламасы бойынша өңірі-
міздегі I санатты  кәсіпорындардың негізгі   
ластаушы заттарды шығару көздеріне 
мониторинг датчиктерін орналастыру қа-
жет тілігіне сәйкес депаратаменттің 2017 
жылғы 22  желтоқсандағы   №67 бұй ры-
ғымен меморандумға қол қойылып, жұмыс 
тобы құрылды.  Аталған шара лардың бар-
лығы қоршаған ортаны жақсартуға және 
қоршаған ортаға тасталынатын ластаушы 
заттарды азайтуға бағытталған игілікті 
істер болып табылады.

Экология саласы – қашанда эконо ми-
каны алға жылжытушы күш, әрі эконо-
миканың негізгі діңгегі десек, бүгінгі 
мерекені  Сыр елінің экология саласының 
мамандары толымды жетістіктермен 
қарсы алып отыр.

Тыныс-тіршілігіміз үшін маңызы зор 
саланы алға жылжытуда экология сала-
сының білікті де білімді, іскер де қабілетті 
мамандары өзгелерге үлгі-өнеге болып, 
облыстың әлеуметтік-экономикалық және 
экологиялық деңгейінің артуына өлшеусіз 
үлес қосып келеді.

Мезгілдің ыстық-суығына қарамастан, 
күні-түні жол жүріп, ел абыройы мен 
ризығын молайтып, өзіне жүктелген мін-
детті мүлтіксіз орындап жүрген мамандар 
қандай мадақ-марапатқа да лайық.

Осындай еселі еңбектің нәтижесінде 
соңғы жылдары республика бойынша, 
оның ішінде Сыр өңірінде экология 
саласы қарқынды дамуда. 

Осы орайда Қазақстан Республикасы 
экология саласының құрылғанына 30 
жыл толу аясында Сыр елінің қоршаған 
ортасын қалыпты сақтап, елдің берекелі 
бірлігін арттыруға сүбелі үлес қосып 
отырған сала қызметкерлері мен 
ардагерлері алдағы уақытта да абыройлы 
істің басынан табылатынына сенім мол.

Марат ҚҰРМАНБАЕВ, 
облыс бойынша экология 

департаментінің басшысы.

Кеңестік жүйенің осы бір ең ауыр 
қылмысы ұзақ жылдар бойы аса құпия 
болды. Тек  еліміз тәуелсіздік алғаннан 
кейін ғана барып, Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың пәрменімен  
ашаршылық және оның зардаптары  
зерт теліп, бұл нәубеттің қасіретін бү-
гінгі өскелең ұрпақтың терең білуіне, 
ұлтымыздың осы бір зобалаң кезеңді 
және оның құрбандарын   үнемі есте 
ұстап отыруға мүмкіншілік жасалды. 

Қазіргі қолдағы архив қорларында  
сақталған санақ материалдары,  мемлекет 
қайраткерлері мен қазақтың зиялы қауым 
өкілдерінің  И.Сталинге,  Л.Мирзоянға 
жазған сол кездегі хаттары  және осы 
тақырыпты терең зерттеген отандық 
және шетелдік тарихшы ғалымдардың, 
атап айтқанда, М.Қозыбаев, Б.Төлепбаев, 
М.Тәтімов, В.Осипов, Т.Омарбеков, 
М.Қойгелдиев, К.Алдажұманов, Ж.Әбіл-
ғожин, Ғ.Сапарғалиев, Б.Қойшыбаев, 
Р.Конквест, Р.Дэвис, Ю.Поляков, 
И.Киселов, В.Михайлов және т.б. пікір-
леріне сүйенсек, 1930 жылы 1 маусымға 
дейінгі есеп бойынша  Қазақстанның 
ауылдық жерлерінде 5 миллион 873 мың 
халық, соның ішінде  4,5 миллион  қазақ 
тұрған екен. Ал 1932 жылы Л.Мирзоянға 
жазылған «Алтаудың хатының»  иелері 
Ғ.Исқақов, И.Каболлов, Ж.Арыстанов, 
В.Айбасов, Ғ.Тоғжанов, О.Жандосов  
Қазақстанның Казсовнаркомының мә-
лі метіне сүйене отырып,  ауылдық 
жерлердегі 4 миллион 800 мың халықтың 
2 миллион 250 мыңы  ғана  қалғанын атап 
көрсетеді. 

Сол кездегі Қазақстанның халық 
шаруашылығы есептеу басқармасының 
орынбасары Н.Манкевич 1935 жылы 
23 қырқүйекте Л.Мирзоянға жазған өте 
құпия хатында да 1930-1933 жылдардағы 
аштықтан қырылғаны бар, аурудан 
қайтыс болғаны бар және үдере босып 
кетулерінің салдарынан ауыл халқының 3 
миллион 559 мың адамға кеміп кеткенін 
баяндайды. 1933 жылы 9 наурызда 
Сталинге жазған хатында Тұрар Рысқұлов  
бір ғана Балқаш ауданын мекендеген 60 
мың адамның 36 мыңы аштықтан қайтыс 
болғанын, 12 мың адам бас сауғалап 
босып кеткенін ашына жазған болатын. 
Архив және жанама санақ деректеріне 
сүйенсек, үш жылға созылған ашар-
шылықтың кесірінен халқымыздың 2 
миллион  200 мыңы  аштықтан және со-
ның зардабынан болған түрлі жұқпалы 
аурулардан қырылып қалса, 800 мыңға 
жуығы  жан сауғалап, елден тысқары 
аймақтарға босып кетті. 

Демек, үш жыл ішінде атақоны-
сын да тұрып жатқан қазақ халқы тең 
жартысынан айырылды. Мұндай ауыр 
қасіретті бірде-бір халық басынан 
өткер меген екен. Айта кетуіміз керек, 
бұл ашаршылық Қазақстанда тұрып 

жатқан басқа ұлттарға да қасірет әкелді. 
Мысалы, қазақстандық ұйғырлардың 
13-%-і, украиндықтардың, немістердің 
11-%-і, татарлардың 10-%-і, өзбектердің 
8-%-і, орыстардың 6-%-і ашаршылыққа 
ұшырады. 

Қазір демограф мамандар  қолдан 
жасалған осы ашаршылық болмаса, осы 
күндері біздің халқымыз 45 миллионға 
жетуі мүмкін екендігін айтып жүр. Соны-
мен бірге, бұл зұлмат қазақ ұлтының  
өсімін кем дегенде 100 жылға кейін 
шегеріп тастаған да көрінеді. 

1928 жылы Қазақстанда 40 миллионға 
жуық мал болса, 1933 жылдың ақпан 
айында 4 миллион  ғана  мал қалған екен. 

Жылдар өтіп, ұрпақтар да алмасып 
жатыр. Тарихтың бүгінгі талабына сай 
болсын десек,  осы бір  ашаршылықтың  
залалы мен зардабын әлі де болса нақ-
тылай түсу қажет. Бұл орайда 1992 жылы 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Кеңесінің Төралқасы жанынан құрылған 
комиссия халқымызды ашаршылыққа 
ұрындырған өткен ғасырдың 20-30 
жыл дар аралығында қабылданған қау-
лылар мен қарарларды зерттеу жөнінде 
ауқымды жұмыстар атқарды. Дегенмен, 
әлі де болса Қазақстан тарихындағы 
осы бір нәубетті  кезеңді есте қалдыру 
үшін Үкімет  алдағы уақытта мына мәсе-
лелерге назар аударса деген ойымыз бар.

Үкімет деңгейінде отандық жә-
не халықаралық мол тәжірибесі 
бар сарапшыларды тарта отырып, 
тари хи құжаттар мен фактілердің, 
аштықты көзбен көрген адамдардың 
естеліктерінің негізінде құрбан 
болған отандастарымыздың біртұтас 
мемлекеттік реестрін жасау үшін ашар-
шылық мәселесіне қатысты ғылыми-
зерттеу орталығын құру керек. 

Қуғын-сүргін қасіретіне және ашар-
шылық құрбандарына ресми құқықтық, 
саяси баға берілетін арнайы шешім шыға-
рылуы тиіс. Бұл тоталитарлық жүйенің 
қолдан ұйымдастырған аштықтың мил-
лиондаған құрбандары болған жазықсыз 
жандардың рухы алдындағы өзіміздің 
азаматтық парызымыз. 

Сондай-ақ, ашаршылықтың қайғы-
қасіреті мен салдары әлі де болса кеңінен 
айтылып, барлық ақпарат құралдары 
мен арнайы кинофильмдер  арқылы жас 
ұрпаққа терең жеткізуде біздің міндетіміз 
деп білемін.

Бұл қасіреттің саяси сипатынан 
әлеуметтік-рухани салдары анағұрлым 
жоғары тұрғандығын үнемі ескеруіміз 
керек. Халқымыздың өз тарихында  
жүріп өткен ауыр да, күрделі әрі 
зардапты  жолдарын  жан-жақты зерттеп, 
одан дұрыс қорытынды жасап, тағылым 
мен ғибрат ала   білсек, мұның бүгінгі 
тәуелсіздігіміздің қадір-қасиетін терең 
түсінуімізге де зор ықпал ететіні сөзсіз.    

ЗҰЛМАТ ЗАРДАБЫ 
ӘЛІ ДЕ ЗЕРТТЕЛУІ 
КЕРЕК

Қорқыт ата атындағы ҚМУ 
«Экология және химиялық техно-
логиялар» кафедрасы еліміздегі 
экология саласына 30 жыл 
толуына арналған «Адамзаттың 
табиғатсыз күні жоқ» атты 
айлық шара ұйымдастырды. 
Бүкіләлемдік қоршаған орта-
ны қорғау күні қарсаңында  
қорытындыланған шарада «Эко-
логия және химиялық технология-
лар» кафедрасының меңгерушісі, 
химия ғылымдарының кандида-
ты, қауымдастырылған профессор 
міндетін атқарушы  Л.Жүсіпова 
қоршаған ортаны қорғаудың 
маңызы жайлы әңгімелеп, 
саланың 30 жылдығына 
 байланысты тілегін жеткізді. 

Кафедраның аға оқытушысы, техника 
ғылымдарының кандидаты Г.Асқарова 
айға созылған шара аясында «Арал өңі-
рінің экологиялық проблемалары және 
оларды шешу жолдары» тақырыбында 
ашық лекция оқылып, «Бәсекеге қабі-
летті мамандықты таңдай білейік, 
жас дос!» атты ашық есік күні және 
«Жа сыл аймақ» экологиялық ак ция-
сы ұйымдастырылғанын атап өтті. 
Сонымен қатар, «Қызықты экология» 
интеллектуалды шоу, «Табиғат –тір-
шіліктің нәрі» тақырыбында өлең оқу 
сайысы, қаладағы ЖОО мен колледж 
студенттері қатысуымен экологиялық 
олимпиада ұйымдастырылды.      

Салтанатты шарада жеңімпаз сту-
дент тер марапатталды. 

 
«СБ» ақпарат.

EKOLOGIIA SALASYNA – 30 JYL!

ҚОРШАҒАН 
ОРТА 
ҚОРҒАУСЫЗ 
ҚАЛМАЙДЫ

1972 жылы Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған ортаны қорғау 
конференциясында 5 маусым – Бүкіләлемдік қоршаған ортаны қорғау 
күні болып белгіленді. Қоршаған ортаны қорғау мен адамның өмір 
сүруі үшін қолайлы жағдай туғызу қай кезде де басты құндылық са-
налады.

ТАБИҒАТ ТІЛДЕСКЕН 
САЙЫН ТҮЛЕЙДІ

Өткен ХХ ғасырдың отызыншы жылдарындағы  аштық адам-
зат баласының тарихындағы жантүршіктірерлік ең зұлматты 
да  ауыр қасірет болып тарихта қалды. Кеңестік жүйе кезіндегі 
бұл нәубеттен ең ауыр зардап шеккен  Қазақстан болатын. Сол 
кездегі әкімшілдік-әміршілдік жүйе қазақ халқының ежелгі 
дәстүрін, шаруашылық жүргізудің өзіндік ерекшеліктерін ескер-
мей, көшпенді халқымызды еріксіз отырықшылыққа мәжбүрледі. 
Алдарындағы малдарын тартып алды. Негізгі күнкөрісі мал болған 
ел аштыққа ұрынды, шамасы барлар жан сауғалап шекара асып 
кетті. Қазақ халқы демографиялық жағынан тоқырауға түсті. 

1-бет

АСТАНА – ЕЛДІКТІҢ ЕСІГІ,
БЕЙБІТШІЛІК БЕСІГІ

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ, Сенат депутаты:
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ҚАМЫСҚАЛАДАН
БАСТАЛҒАНҚАДАМ

Музей төрт залға бөлінген. 
Бірінші зал – қаланың Қамыс
қала болып негізі қалан ған 
тұстан басталып, Ақмешіт, 
Перовск кезеңдеріне жалғасады. 
Тарихқа жүгінсек, “Ақмешіт” 
бекі нісі шамамен 1817 жылы 

Сырдария өзенінің сол жаға
лауындағы Ташкенттен, Бұ
қара мен Хиуадан Атбасар 
арқылы, Батыс Сібірге Торғай 
ар қылы Тройцкіге, Орынбор 
губерниясына баратын керуен 
жол дарының қиылысында са
лын ған. Яғни, жанжағына қа
мыс пен бұта өскен көлдер мен 
батпаққа толы үлкен ойпатты 
аралда орналасқан екен. Бұл 
ойпат «Бақалы қоға» деп атал
ған. Сондықтан болар, 1817 
жылы негізі қаланған Қызыл
ордаға Қамысқала деген атау 
берілген.

Зал ортасына келгенде 
“Ақмешіт” бекінісінің макеті 
ерекше көзге түседі.  Макетті 
қарап тұрғанымызда экскурсия 
жетекшісі Райса Алдоңғарова 
келіп, бекініс жайлы біршама 
ақпаратпен таныстырды. 

– Сырдарияның оң жақ 
жағалауында 270 метр жерде 
тұрған “Ақмешіт” бекінісі саз 
балшыққа майда сабан ара
ластыра салынған қамал болған. 
Оның қабырғаларының төменгі 
жағы 10,5 метр, ал жоғарғысы 
4 метрден аса қалыңдықта бол
са, оның биіктігі 11,5 метрге 
бар ды. Қабырғаларында ұзын 
тіс ті қорғаныштар, әр бұрышта 
зең біректер орналастырылған 
мұ  наралар болды. Бекіністің 
өзен жағасындағы мұнарасына 
те мірмен құрсауланған мықты 
қақпа орнатылды. Бекіністің 
ішін де тұщы суы бар үш құ
дық, екі мешітмедресе және 
бал шықтан салынған үйлер 
бол ды. Орданың айналасы 11 
метр ге дейін ендіктегі орлар
мен қоршалып, ол суға тол
тырыл ды. Онда әйелдер мен 
ба ла ларды қоспағанда 400ге 
жуық қоқандық пен жергілікті 
қазақтар тұрған.  

1853 жылы Орынбордың 
г е н е р а л  г у б е р н а т о р ы 
В.А.Перовский қоқандықтар 
салған қорған “Ақмешітке” 
қарсы жорық ұйымдастырады. 
Қоршалып шабуыл жасалғаннан 
кейін бекініс алынып, ол әскери 
трек пунктіне айналды. Сыр
дария өзенінің жағалауында 
орналасқан қорған сол 

жылдың 31 тамызында патша 
жарлығымен «Перовск форты» 
болады.

1867 жылы Түркістан 
генералгуберна тор лығының 
құрылуына сәйкес құрамына 
5 уезд қарайтын Сырдария 
облысы пайда болды. Перовск 
уезінің орталығы – Перовск 
қаласы болды, атауы өзгеріп 
«Перовск форты» болып 
аталды, – дейді ол.

Тарихи мәліметтер 
орналасқан сөреден Перовск 
қаласының гербін де көзіміз 
шалды. Бұл герб 1908 жылы 
сәуірде бекітілген. Түпнұсқасы 
қорда сақтаулы тұрған көрінеді. 

ХIХ ғасырдағы Перовск 
қаласындағы ең үлкен өзгерістің 
бірі “ОрынборТашкент” темір
жолының салынуы болатын. 
Ұзындығы 1765 шақырым 
болатын теміржол тәулігіне 2 

бағытта 22 жүк поездарының 
өтуін қамтамасыз ететін болды. 
Теміржолдың трестік бөлігі 1901 
жылы басталып, 1905 жылдың 
26 шілдесінде аяқталып, жұмыс 
жасай бастады. Бұл “Орынбор
Ташкент” темір жолы тек 
Перовск қаласына ғана емес, 
бүкіл өлкенің өміріне өзгеріс 
әкелді десек болады. Міне, сол 
кездегі теміржолшылардың 
пайдаланған фонарь, саквояж 
телефон, сағаттар да осы 
бөлімнің жәдігерлер қатарын 
толықтырып тұр. 

Сондайақ, қазақ халқының 
алғашқы кездегі үй тұрмысында 
қолданған мыстан жасалған 
бұйымдары мен диірменін, 
ағаш табақ пен келікелсап 
және ауыл шаруашылығындағы 
пайдаланған заттарын да осы 
залдан табасыз. Қақ ортада 
тұрған қол диірмен біздің 
де балалық шағымыздың 
белгісіндей. Сонау заманнан 
бері қолданыста болған бұл 
жәдігердің орнын кейінгі 
уақытта су мен жел диірмені 
басса, бүгінде олардың орнын 
электрмен жұмыс істейтін 
диірмендер алмастырып тұр. 
Музейдегі бұл жәдігердің көш
пенді өмір салтын ұстанған ата

бабаларымыздың өмірінен сыр 
шертер құнды зат екені анық. 

Құндылығын жоғалтпаған 
дүниелер арасынан білтелі 
мылтықты байқамау мүмкін 
емес. 19ғасырдың жәдігері 
“Ақмешіт” бекінісі үшін болған 
шайқаста пайдаланылыпты. 
Құм нан табылған қаруды му
зейге Г.Ибрагимова деген кісі 
өткізген.

Теміржол вокзалына бара қал саңыз, 
жанынан тарихи ғимаратты бай  қай 
тыныңыз анық. Ішіне енсеңіз, сан ға
сырлық сырды бүккен көне жә ді гер
лерге куә боласыз. Сыры кетсе де сыны 
кетпеген бұл ғимараттың музей екенін 
бірі білсе, бірі біле бермейді. Сонау 
Николай патша заманынан бері келе 
жатқан  ғимарат 1905 жылы салынған 
архитектуралық тарихи мұра. 1917 жы
лы әскери казарма болған нысан кейін 
сан түрлі мақсатта қолданылды. 2004 
жылы қайта қалпына келтіріліп, «Ақ
мешіт» музейі болып ашылды. Мұнда 
Ақмешіт, Перовскіден бастау алатын 
тарих легі бүгінгі күннің мұраларымен 
ұштасып жатыр. Тарихи жәдігерге толы 
мұражайға кіргеннен өзгеше әсерге бө
ленесіз. Қадым замандағы қыш құ мы
ра лар, ағаштан жасалған ыдыстар бір
ден өзіне үйіріп әкетеді.

КӨНЕ ТАРИХ 
КӨМБЕСІ

КІРПІШСАТЫЛАДЫ 
Қызылорда қаласында украиналық құралмен 

жабдықталған М125 маркалы қатпарлы кірпіш 
сатылады.

Байланыстел.:87013359650,87770582469.                     (6-1)

2018ЖЫЛДЫҢ2-ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНААРНАЛҒАНҚЫЗЫЛОРДА
ОБЛЫСЫБОЙЫНШАІШКІМЕМЛЕКЕТТІКАУДИТДЕПАРТАМЕНТІ
БАСШЫСЫНЫҢЖӘНЕОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢЖЕКЕЖӘНЕЗАҢДЫ

ТҰЛҒАЛАРДЫҚАБЫЛДАУКЕСТЕСІ

р/с Атыжөні, тегі Лауазымы Байланыс 
телефоны

Қабылдау күні мен уақыты

1
Қалиев Ғанижан 

Піртазаұлы
Департамент 

басшысы 233809
әр аптаның сәрсенбісі, сағат 

15.00ден 16.00ге дейін

2
Егембердиев 

Марат 
Темирбекұлы

Департамент 
басшысының 
орынбасары

233725
әр аптаның жұмасы,  сағат 

16.00ден 17.00ге дейін

3
Тұрымтаев 

Қайрат 
Қазиханұлы

Департамент 
басшысының 
орынбасары

233735
әр аптаның бейсенбісі, сағат 

16.00ден 17.00ге дейін

Мекенжайы: 120000, Қызылорда қаласы, Жалаңтөс Баһадүр көшесі, 2. Байланыс 
тел.: 8 (7242) 233809.    E_ mail: fink.kyzyl@minfin.gov.kz

ЖЕКЕ ҚАРЖЫЛЫҚ БАСТАМА БОЙЫНША 
МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК

ЖОБАСЫНА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ БІЛДІРУШІЛЕР 
БОЙЫНША СҰРАНЫС БІЛДІРУ 

ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үйкоммуналдық 

шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі «Мемлекеттік жекешелік 
әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 
2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығы негізінде «Шиелі ауданының 
индустриялық аймағына электр желісін жүргізу» ЖЖ  жобасын іске асыруға 
жеке қаржылық бастама бойынша мемлекеттікжекешелік әріптестік 
жобасына қызығушылық білдірушілер бойынша сұраныс білдіретіндігін 
хабарлайды. 

1.Жобаның мақсаты: Шиелі ауданы индустриялық аймағына электр 
желісін жүргізу.

2. Жобаның техникаэкономикалық талаптары: 
1) Объектінің орналасқан орны – Шиелі ауданы;
2) климаттық аймағы – IVГ (ҚР ҚНмЕ 2.04012010); 
3) жауапкершілік деңгейі – техникалық күрделі деңгейге жататын, II 

(орташа) деңгей.
3. Басты көрсеткіштері: 
 Индустриялық аймаққа электр желісін жүргізуді техникалық шарттың 

талаптарына сәйкес 220/35/10 кВ «Шиелі» ҚС арқылы жүзеге асыру; 
 Жоба аясында индустриялық аймақтың 110/10 кВ ҚС электрмен 

қоректендіру мақсатында 12,5 шақырым біртізбекті 110 кВ әуе желісін 
жүргізу;

 Қолданыстағы  220 кВ ашық тарату құрылғысын кеңейту, 220 кВ 
шиналық порталдың құрылысын жүргізу және қолданыстағы 220 кВ ашық 
тарату құрылғысына қосылу; 

 Қуаттылығы 32 МВА екінші үшорамды ТДТН32000/220/110/10У1 
трансформаторлық қондырғысын  орнату;

 ТГФ220 типті тоқ трансформаторларын орнату;
 ЗНГА220 типті кернеулік трансформаторларын орнату;
 ВГП220 кВ типті элегазды ажыратқыштарды орнату;
 ТГФМ110 типті тоқ трансформаторларын орнату;
 ЗНГА110 типті кернеулік трансформаторларын орнату;
 ВГП110 кВ типті элегазды ажыратқыштарды орнату;
 Өз қажеттілігі үшін ТМ250 кВА трансформаторын орнату;
 Релелік қорғаныс қондырғылары  үшін жедел басқару пунктінің 

құрылысын жүргізу;
 Жаңадан орнатылған электрқондырғылары үшін контурлық 

жерлендіруді монтаждау.  
 4. Байланысу деректері: 
«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үйкоммуналдық 

шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, тел.: 8/7242/ 605395, 
605390, электронды пошта: u.energetika@korda.gov.kz. жауапты 
орындаушының Т.А.Ә.: дамыту бөлімінің  басшысы Бадаев  Т.Е. 

5. Жоба ұсынысын берудің түпкілікті мерзімі: бұқаралық ақпарат 
құралдарында конкурс өткізу туралы хабарландыру орналастырылған 
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн.

ЖАДЫ МЫҚТЫ ЖУРНАЛИСТ ЕДІ
Сыр жұртшылығы қабырғалы қалам

герінен айырылды. Күні кеше арамызда 
жүрген абзал аға Айдархан Бибасаров 
83 жастан асқан шағында ақтық сапарға 
аттанды. Иә, өмір – өткінші, дүние – жалған. 

Айдархан Бибасарұлы саналы ғұмырын 
баспасөзге арнаған жан еді. Жоғары оқу 
орнын тәмамдағаннан кейін аудандық 
«Екпінді» және Шиелі аудандық «Өскен 
өңір» газетінде абыройлы қызмет атқарды. 
Әр жылдары газетте корректор, әдеби 
қызметкер, бөлім меңгерушісі, жауапты 
хатшы қызметін жауапкершілікпен атқарған 
ол, оқырманға ойлы мақаласымен танылды. 
Газет өндірісіне өзіндік  қолтаңбасын 
қалдырып, жас буыннан ағалық ақылын 
аямады. 1985 жылдан бастап, зейнеткерлікке шыққанша он бес жыл 
бойы «Жаңақорған тынысы» газетінің бас редакторы болды. Мазмұнды 
мақалалары мен ойлы туындылары  көп көңіліне рухани азық сыйлады. 
Оның қаламынан бүгінге дейін «Өмір дәурен», «Дала перзенттері», 
«Жылдың соңғы кешінде», «Әке өсиеті», «Бес ана – бес тағдыр», 
«Қожамберді батыр» хикаяттары мен үш шежірелік кітабы жарық көрді. 

Қазақстан Жазушылар және Журналистер одағының мүшесі Айдархан 
Бибасаровтың ақпарат айдынындағы еселі еңбегі еленіп, Қазақстан 
Журналистер одағының «Құрмет грамотасымен» марапатталған. Оған 
қоса «Еңбек ардагері» медалінің иегері, облыс әкімінің 2008 жылғы 
стипендиаты, «Жаңақорған ауданының Құрметті азаматы» атағына 
лайықты деп танылған. 

Елжұрт, қазақ баспасөзі аман тұрғанда, Сіздің де ел есінен 
ұмытылмайтыныңыз ақиқат. Ол жады мықты журналист ретінде де 
көптің көңілінде қалады.

Бақұл бол, әріптес, абзал аға! 
«Сырмедиа»ЖШСұжымы.

2018 ЖЫЛДЫҢ ІІ ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ҚЫЗЫЛОРДА 
ОБЛЫСЫНЫҢ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-

КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ 
БАСШЫСЫНЫҢ ЖӘНЕ БАСШЫ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ 
ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
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ЖАРАМСЫЗДЕПЕСЕПТЕЛСІН
Жумабаев Бауыржан Сейдахановичтің атына Қызылорда облысының 

ішкі істер департаментінен  берілген № N1731 зейнеткерлік куәлігі 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

АСТАНАБОЛҒАН
АҚМЕШІТ

Бұл 1925 жылдың ақпан 
айы болатын. Қазақ АССРі 
Орталық Атқару Комитетінің 
мұндай шешімін өлке 
еңбекшілері қуанышпен қарсы 
алды. Республика астанасына 
Ақмешіт қаласы ұсынылғанда 
ең басты дәлел ретінде 
онда Орынборға қарағанда 
қазақтардың көп тұратыны 
тілге тиек етілді. Оның үстіне 
Ақмешіт суармалы егістіктің 
орталығына орналасты. Осы
лайша “Перовск” станциясы 
теміржол жұмысшыларының 
бастамасы бойынша Қазақстан 
Үкіметін Ақмешітке көшіру 
үшін үш күн ішінде «Қызыл 
паровозды» жөндеуден өт
кізіп, Орынборға жібереді. 

1925 жылдың 1519 сәуірінде 
Кеңестің V съезі болып, онда 
бірінші рет Сырдария және 
Жетісу облыстарының өкілдері 
қатысады. Осы съезде халықтың 
тарихи есімі қалпына келтірілді. 
Сондайақ, бұдан былай 
АКСР астанасы Ақмешітті 
«Қызылорда» деп атауға қаулы 
қабылданады. 1925 жылдың 
сәуірінде өткен Қазақ АКСРі 
Кеңесінің V съезі Республика 
дамуының келешегін айқындап, 
ұлттық мемлекеттік құрылыс 
саласының маңызды тарихи 
шешімдерін қабылдайды. 
Съез дің құрамына Сыр елінің 
көрнекті өкілдері, мемлекет 
және қоғам қайраткерлері 
кірді. Сол уақытта С.Есқараев 
рес публика ішкі істер халық 

комиссары болып сайланды. 
Осы съезде Б.Ж.Аралбаев Қазақ 
АКСР Атқару комитетінің 
хатшысы болады. Осындай та
ғы лымы мол тарихты музейдің 
екінші бөлімінен көре аласыз. 
Мұнан өзге мұнда  ағарту, 
денсаулық сақтау, мәдениет 
салалары, тарихи ғимараттар 
мен ұлы тұлғаларымыз туралы 
құндылықтар орын алған. 

Т.Рысқұлов, С.Сәдуақасов, 
С.Қо жа нов, С.Есқараев, И.Тоқ
тыбаев, т.б. сынды қоғам 
қайрат керлерінің жүріп өткен 
өмір жолын кітаптан ғана 
емес, дәл осы залдан да көруге 
болады.

Бұл бөлімдегі ең құнды 
дүниелердің бірі Ахмет Бай
тұрсыновтың  “Әліпби жур
налы” мен 1928 жылы жарық 
көрген әйелдерге ар налған 
“Әйел теңдігі” журналы. Ла
тын тілінде жа зылған І.Жан
сүгіровтің “Жаңқа” еңбе гінің  
түпнұсқасы кө ненің көзіндей 
сол қалпында сақтаулы тұр. 

ТАРИХПЕНТАҒЫЛЫМ

Келесі зал Қызылорда облы
сының құ ры лу тарихы және 
аймақтағы өндіріс сала лары  ның 
дамуынан дерек береді. Өткен 
күн нің естеліктерін ғана емес 
бүгінгі күннің же тіс тіктерін 
де тамашалауға болады. Ал, 
зиялы қауым өкілдерінің қонақ 
бөлмесінен интерьер  залында 
сол кездегі тұлғалар тұтынған 

жиһаздар мен мүліктер 
орналасқан. Оның ішінде ХІХ 
ғасырда Германияда жасалған 
пианиноны ерек ше атап айтуға 
болады. Әлі күнге дейін жұ
мыс жасап тұрған аспаптың 
пернелері пілдің мүйізінен жа
сал ған. Бұдан бөлек, сол заман
дағы үтік, патефон, кілем тарағы 
мен телефон бар. Сондайақ, 
киім фабрикасының өнімдері 
де осында жинақтаулы. Оң жақ
та, ХVІІІ ғасырдың аяғы немесе 
ХІХ ғасырдың басында ресейлік 
ағаш шеберлерінің қолы нан 
шыққан  ыдысаяқ салу үшін 
пайдаланылған үй жиһазы тұр. 
Биіктігі – 2 м 60 см, үстіңгі бөлі
гінің ені – 1 м 60 смді құрайды.

– Мұндай бағалы дүние 
негізінен зиялы қауым өкіл
дерінің төрінде тұрған. Нағыз 
шебердің қолынан шық қан, 
жинауға да ыңғайлы болып 
келеді. Мұны бізге тари
хымыздың жанашыры Гүлнар 
Баяділова Шымкенттің көр
кемсурет галереясынан арнайы 
әкеліп, табыстады. Содан бері 
біздің музейдің еншісінде, – 
дейді музей меңгерушісі Кенже 
Ахметова.

 Ал 150 жылдық тарихы бар 
қабырға сағаты әлі де өз бабында 
тұр. Бұл сағат “Le Roi a Paris” 
деп аталады. Француз тілінен 
аударғанда “Париж патшасы” 
деген мағынаны білдіреді. 1901 
жылы Францияда жасалған 
баға лы бұйымның биіктігі – 1м, 
ені – 36 см. Мұны да Гүл нар 
апай табыстаған екен. Бүгінде 
осы экспонаттардың бар лығы 
“Ақмешіт” музейінің экспо
зиция сынан орын алып, баға 
жетпес мол мұраға айналып 
отыр.

Елбасы өзінің “Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру” 
бағдарламалық мақаласында 
ең алдымен ұлттық кодты 
сақтауды алға тартқан болатын. 
Яғни, тағылымы мол тарих 
пен ықылым заманнан арқауы 
үзілмеген құндылықтарды жал
ғау. Сол арқылы әрбір қадамды 
нық басып, болашақ қа сеніммен 
жету. Бұл тұрғыда музей – 
тарих пен дәстүрдің ұштасқан, 
ұрпақтар жалғастығының негізгі 
алтын көпірі екенін ерекше 
айтқымыз келеді. Сондықтан 
көнеден жеткен жәдігерлерді 
жинақтап, ұрпаққа көздің қара
шығындай жеткізетін осынау 
мәдени ошақтың ұрпақ тәрбиесі 
үшін маңызы зор.

Мейрамгүл
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,

«Сырбойы».



Біз бала кезімізде мектеп тің кітап
ханасына баруға асыға тынбыз. Мектеп 
кітапханасында қызмет жасаған марқұм 
Несібелі Жұбаназарова көпшіліктің 
әлі есінде. Ұстаздар әулетінен шық
қан апайдың биязы мінезі, білік тілігі 
балалардың кітап оқу ға, білімге деген 
құштарлығын арттыр ғаны анық. Баста
уыш сы ныпта жүргенде Несібелі апай 
өткізген шараға белсене аралас қаным 
үшін сыйлыққа бір тал пластмасса гүл 
алғаным бар. Сол  күні қуанышымда 

шек болмаған еді. Қазір уақыт та, 
қоғам да өзгерді. Ауылдың келбеті ау
дан орталығынан бірде кем емес. Десе 
де, соңғы кезде «бұрынғыдай кітап 
оқуға деген құштарлық жоқ» дегенді 
оқтатекте естіп жүрміз. Бұл енді 
біздің ойымызша ұшқарылау пікір. 
Жуырда Қазалы аудандық орталық 
кітапханада  Бауыржан Момышұлының 
«Ұш қан ұя» атты кітабына арналған 
оқырмандар конференциясы өткі
зілді. «Бір ел, бір кітап» акциясы ая
сында ұйымдастырылған осынау шара 
шын мәнісінде жұртшылық тарапынан 
жоғары баға иеленгенін көзіміз көрді. 
Конференция бары сында өздерінің 
пікірін білдір ген оқырмандардың  та
ным дең гейі жоғарылығы, ойын еркін 
жеткізуі ашық көзқарастағы ба тыл 
жандардың қатары молайып келе 
жатқанын дәлелдей түсті. Сондайақ 
Жанқожа батыр ауы лында өткен №94 
мектепті  мұнан тура 40 жыл бұрын 
бітірген түлектердің кездесу кешінде ау
дан кітапханашылары ұйымдастырған 
көрме де көпшілікті тәнті қылды. 

Елбасының «Болашаққа бағ
дар: рухани жаңғыру» бағдар
ламалық мақаласының аясында 
ұйымдастырылып жатқан шаралар да аз 
емес.  Осы тұрғыда орталық кітапхана 
мен Б.Мер генбаев атындағы №226 
гимназия бірлесіп, ұстаз, ақын Ғалия 
Мейірманованың «Бір үзік сыр» атты 
жыр жинағының тұсаукесер салтана
тын өткізді. Шараға ҚР білім беру ісінің 

үздігі, еңбек ардагері Қәдірбек Бекетов, 
зейнеткер ұстаздар Айжаһан Ысқақ, 
Күлпан Ережепова, Марал Айымбе
това қатысып, естеліктерімен бө  лісті. 
Ал №226 гимназия  оқу шы лары ақын 
шығармаларына қоса өздері жазған ар
науларын оқып, әсем әуендерді орын
дады. Кітап көрмесі ұйымдастырылды. 
Кешті аудандық орта лық кітап хана 
директоры Индира  Назарова қоры
тындылап, қатысқан барша оқыр ман
дарға алғысын білдірді.

Қазалы аудандық орталық тан
дырылған кітапханалар  жү  йе  сі бойын
ша 26 көпшілік  кі тап   хана оқырмандарға 
 қыз мет көр сетеді.  Кітап ханалар дың 
бар лығы дерлік бейімделген ғима
раттарда орналасқан.  Ғани бай мешіті 
ғимаратындағы ға сыр  дан астам та
рихы бар №1 кітап хананың  алтын 
қорындағы сирек кездесетін 78 дана 
кітап аудан мақтанышы десек, әсірелеу 
болмас. Көпшілік кітапхана ком
пьютермен жабдықталып,  РАБИС 
бағдарламасы аясында кітап қоры    ның 
электрондық базасы құ рылып, интер
нет желісі арқылы  оқыр  мандардың 
 пайдалануына  қажетті сұранымын 
өтейді. Аудан дық орталық кітапхана 
РАБИС бағдарламасының тір кеу, іздеу, 
каталогизатор, келу ші, берілім сынды 
бес модулі мен жұмыс жасайды. 2015 
жылы БҰҰ демеушілігімен «Даму» 
бағдарламасы  аясында Жан қожа батыр, 
Өркендеу  ауыл дық кітапханаларынан 
онлайн орта лықтар ашылса, ағымдағы 
жылы Бірлік ауылдық кітапханасы 
 онлайн орталығы болып халыққа 
көпшілік қызмет көрсете бастады. 
Ү.Түктібаев ауылдық кітапханасы  
үлгілі   ауылдық кітапханасы санатында 
болса, биылғы жылға  Жалаңтөс батыр 
ауылдық кітап ханасына  қаржы бөлініп, 
үлгілі модельді кітапхана санатын алуға 
қадам жасалуда.

    
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ. 

Қазалы ауданы.
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Сырдарияның сол жағалауында басталған 
жаңа Қызыл орда  күн санап айшықталып келеді. 
Дария бойындағы даңғылмен жүріп өтсеңіз 
көзіңізге ерекше түсетін биік ғимаратқа таңданыс 
білдірмей тұра алмайсыз.

СЫРДАРИЯ БОЙЫНДАҒЫ 
БІЛІМ ДАРИЯСЫ

Бұл – «Болашақ» университеті нің бас ғимараты. 
Жаңа сипаттағы Студенттер қалашығының аума ғы ның 
көлемі 10,8 гектар. Мұнда бас ғимараттан бөлек оқу 
корпус тары, 500 орындық Студенттер үйі, профессор
оқытушылардың тұрғын үйі, балабақша, ойынсауық 
орталығы, Конгресс орта лығы, ХҚО, стадион, дендробақ 
салынып жатыр. 

Қазір құрылысшылар әрлеу, қаптау, вентиляция, 
электр желі лерін жүргізу, жылусу жүйелерін жүргізу 
үстінде. 

Бас мердігер Астанадағы «Мо нолитПозитив» ком
паниясы, бас жобалаушы да астаналық  «ИПКЕД» ЖШС.

Негізгі жұмыстар алдағы қыр күйек айында аяқталып, 
бас ғимараттың ашылуы өтпек. Студент қалашығының 
өзге жұмысы одан әрі жалғаса беретін болады.  

Егемен ел экономикасын дамытатын болашақ маман
дарды дайындайтын «Болашақ» білім орда сының негізгі 
идеясын уни верситеттің құрылтайшысы, ҚР ҰҒА 
академигі Бақберген Дос манбетов жасаған. 

Расында, көбіміз Б.Досман бетовті ұстаз, ұйымдас
тырушы есебінде танимыз, бірақ оның кәсіби құры
лысшы, сәулетші екенін біле бермейміз. Осы сөзі мізді 
сол жағалауда жүріп жат қан Студенттер қалашығының 
құры лысы да нақтылап тұр. 

Академик ағамыз Мәскеудің жоғары мектебінен 
«Құрылыс және қала шаруашылығының эко номикасы, 
оны басқаруды ұйым дастыру» мамандығы бойынша 
білім алған. 

Д.АЯШҰЛЫ.

Жаңақорған ауданы Өзгент 
ауыл дық округінде тұңғыш 
рет аударыспақтан жарыс өтті. 
Елбасы ның «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы 
аясында ұйым  дастырылған 
сайыста білекті, тақымы мықты 
шабандоздар бақ сынасты. 

Астана қаласының 20 жылдығына 
орай ластырылған спорттық шараның 
ашылуында аудан әкімі Ғалым Әміреев:

– Рухани жаңғыру бағдарламасы 
– ұлттық дамудың ұлағатты үлгісіне 
айнал ды. Ұмыт қалған дәстүрлерді 
қайта жаң ғыртып, бабалар мұратымен 
үндестік таба бастадық. Соның айғағы, 
ұлттық ат спорт түрлері даму  жолын 
тапты. Бүгінде Азия және Әлем чем
пионаттарының мәнмазмұны ар тып 
келеді. Осындай  аламандарда жаңа
қорғандықтар табысты өнер көрсетіп 
жүр. Бір ғана мысал, облыстың көкпар 
құрамасы аудан шабандоздарынан 
құрыл ған. Жігіттеріміз аударыспақ, 
жамбы ату спортынан жүлдесіз қайт
қан емес. Осы үрдісті одан әрі дамы
тып, жастардың ат спортына қызығу
шылығын арттыру мақ сатында аудан 
чемпионатын өткізуді ұйғар дық. Бүгін 
аударыспақтан жарыс өтсе, алдағы ай
ларда теңге алу, жамбы ату, көкпардан 
мықтыларды анықтайтын боламыз, – 
деді. 

Ауылдық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Қалкөз Әбдікәрімов бәсекені 
Өзгентте өткізуді ұйғарған аудан бас
шыларына алғысын жеткізіп, спорт
шыларға сәттілік тіледі.

Аударыспаққа қайраткүші мол, 
 батыл да төзімді, шапшаң қимылдап, 

ат құла ғында ойнай білетін жігіттер 
қатысады. Ежелден келе жатқан бұл 
ойын – жаугершілік кезінде найза ұстап, 
қылыш сермейтін жауынгерге қажетті 
қасиеттерді қалыптастырса, бүгінде 
жігіттің ерікжігерін шыңдауда таптыр
майтын спорт түрі. 

Спортшылар бес салмақ дәрежесінде 
бақ сынады. Диасқожа Музарап 50 келі
де дара шықты. Екінші, үшінші орынды 
Мұқағали Дүйсен баев пен Мұхтархан 
Ермаханбет өзара бөлісті. 60 келіде Бег
мұрат Оразбековтен айласын асырған 
Данияр Садуақас бірінші орынды 
алды. Үшінші орын Абдунасриддин 
Фай зуллаевқа бұйырды. Ал, 70 келіде 
Бердібек Жорабектің мерейі үстем бол
ды. Пазылхан Өміртаев екінші, Дәулет 
Берістемер үшінші орынға жайғасты. 80 
келі салмақ дәрежесінде Алтай Қоңқаев 
мықтылығын дәлелдесе, Ақжан Тасжан 
мен Ұзақбай Жүсіпов екінші, үшінші 
орынмен шектелді. 

Нағыз қызық 80 келіден жоғары 
сал мақ та орын алды. Қазақстан Рес
публикасының бес дүркін чемпионы 
Серік Әмірсейітовке тең қарсылас бол
мады. Екінші орынды облыстық көкпар 
құрамасының капитаны Ертай Нар
тай қанағат тұтты. Белгілі көкпаршы 
Нұрлан Жүсіпов үшінші сатыдан 
көрінді. 

Жарыс жеңімпаздарына аудан әкімі 
тағайын даған қаржылай сыйлықтар мен 
аудандық денешынықтыру және спорт 
бөлімі нің грамоталары табыс етілді.

Осылайша, ұлттық ойынның  тамаша 
тартуы елдің рухын көтерді. Бұл шын 
мәнінде рухани жаңғырудың жарқын 
көрінісі деуге болады.

Е.АБДРАСИЛОВ.

АУДАРЫСПАҚТАН 
АУДАНДЫҚ ЧЕМПИОНАТ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы ның Кітап ханасы мен Қоры баспа, электрондық және 
аудио ви зуалдық бұқаралық ақпарат құралдары қыз меткер
лерінің арасында белгіленген тақы  рыпқа арналған үздік 
материалға ашық шығармашылық конкурс  жариялайды.

Конкурстың мақсаты – елдің тәуелсіздік жылдарындағы 
жетістіктерін көрсету, Қазақ стан мемлекеттілігінің негізі 
ретінде «Назарбаев моделін», Елбасының идеялары мен 
бастамаларын танымал ету.

Конкурс төрт номинация бойынша өткі зіледі:
1) «Үздік теледидар материалы»;
2) «Үздік радиоматериал»;
3)  «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала»;
4) «Ғаламтор-БАҚ-тағы үздік жария ланым»;
5) «Ел жүрегі – Астана».
Номинациялардың әрқайсысы бойынша жеңімпаздарға 

1 миллион теңге мөлшерінде ақшалай жүлде беріледі, ал 
екінші және үшінші орындар үшін тиісінше – 500 мың және 
200 мың теңге беріледі. Одан басқа, барлық жүлдегерлерге 
дипломдар мен омырауға тағатын белгілер тапсырылады.

Конкурсқа 50 жасқа дейінгі жеке және ұжымдық авторлар 
қатыса алады. Жеке немесе ұжымдық автор тек бір номинация 
бойынша қатысуға құқылы. Соның ішінде бір тақырыппен 
біріктірілген материалдар циклын ұсынуға болады.

Конкурсқа 2018 жылғы 1 маусым мен 10 қазан аралы
ғында ресми жария ланған (алғаш жарияланған, эфирге 
шығарылған, ғаламторда орналастырылған) бірегей мате
риалдар қа был данады.

Конкурстың қорытындысын құрамына белгілі журна
листер, Қазақ станның көрнекті мемлекет және қоғам қайрат
керлері енген комиссиясы шығарады.

Жеңімпаздарды марапаттаудың салта нат ты рәсімі Тәуел
сіздік күні қарсаңында өткі зіледі.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер 2018 жылғы 1 маусым 
мен 10 қазан (қоса алғанда) аралығында келу тәртібімен 
немесе пошта арқылы мына мекенжайда: Z05S5X1, Қазақстан 
Республикасы, Астана қаласы, Ә. Бөкейхан көшесі, 1, 213 каб., 
«Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» конкурсына» деген 
белгімен қабылданады. Байланыс тел.: (7172) 693054, 6930
56, 693057, 751215).

Конкурсты өткізудің шарттары мен уақыты туралы барлық 
ақпаратпен www.presidentlibrary.kz, www.fpp.kz сайттары 
арқылы танысуға болады.

Елбасының Кітапханасы 
мен Қоры журналистерге 

арнап «Қазақстан 
Тәуелсіздігі және Елбасы» 

конкурсын жариялайды

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.«Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Прези денті – Елбасының кітапханасы» мем 
лекеттік мекемесі және Қазақстан Рес пуб
ликасы Тұңғыш Президенті – Елбасы ның Қоры 
баспа, электрондық және аудио визуалдық 
бұқаралық ақпарат құрал дары (бұдан әрі – 
БАҚ) қызметкерлерінің арасында белгіленген 
тақырыпқа арналған үздік материалға ашық 
шығармашылық конкурс (бұдан әрі – конкурс) 
жариялайды.

1.2. Конкурстың тақырыбы «Қазақстан 
Респуб ликасы Тұңғыш Президенті – Елбасы
ның кітап ханасы» мемлекеттік мекемесі және 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Қоры ның бірлескен бұйрығымен жыл 
сайын бекітіледі.

1.3.Конкурстың мақсаты мен міндеттері:
– қазақстандық мемлекеттіліктің негізі 

ретіндегі «Назарбаев моделін», Елбасының 
идеялары мен бастамаларын дәріптеу;

– еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы 
жеткен жетістіктерін ақпараттықимидждік 
тұрғыда жария ету;

– баспа және электрондық БАҚ қызметкер
лерінің өзінөзі шығармашылық тұрғыдан 
дамытуы мен кәсіби өсуі үшін моральдық және 
материал дық ынталандыру;

– журналистер қауымдастығында келешегі 
бар жаңа есімдерді анықтау;

– Елбасы кітапханасының архиві, кітап
ханасы және экспозиция қорындағы мате
риалдарды медиа айналымға енгізу.

1.4. Конкурс келесі номинациялар бойын ша 
өткізіледі:

1) «Үздік телевизиялық материал» (жаңа
лық бейнесюжеті, телеочерк, талдама лық шолу, 
арнайы репортаж, сұхбат, пікір білдіру, деректі 
фильм);

2) «Үздік радиоматериал» (радиобағ дар
лама, радиошолу, радиоочерк, радио қойылым, 
талдама лық шолу, сұхбат);

3) «Газеттер мен журналдардағы үздік 
мақала» (мақала, очерк, эссе, талдамалық шолу, 
репортаж, сұхбат);

4) «Ғаламтор-БАҚ-тағы үздік жария-
ланым» (ақпараттық хабарлама, талдамалық 
шолу, репортаж, сұхбат, шолу, эссе, очерк, 
рецензия);

5) «Ел жүрегі – Астана» (елорданың 20 
жылдығына арналған материалдар).

1.5. Конкурстың өткізілуі туралы барлық 
ақпа рат ұйымдастырушылардың www.

presidentlibrary.kz, www.fpp.kz сайттарында 
жария ланады.

1.6. Қатысушыларды ақпараттық және тех
ни калық қолдау мақсатында Кітапхананың 
www.presidentlibrary.kz сайтында және 
YouTUBE пор талында (арна: ҚР Тұңғыш  Прези 
денті  нің кітапханасы) Елбасының  кітап хана
сын  дағы құжаттар мен экспонаттар туралы 
бейне материал дар орналастырылған.

2. НОМИНАЦИЯЛАР БОЙЫНША 
СЫЙАҚЫ КӨЛЕМІ

2.1. Конкурстың сыйақы қоры 8 500 000 
теңгені құрайды және номинациялар бойынша 
төмендегі дей бөлінеді:

«Үздік телевизиялық материал»
1 орын –1 000 000 теңге;
2 орын –500 000 теңге;
3 орын – 200 000 теңге.

«Үздік радиоматериал»
1 орын –1 000 000 теңге;
2 орын –500 000 теңге;
3 орын –200 000 теңге.

«Газеттер мен журналдардағы үздік 
мақала»

1 орын –1 000 000 теңге;
2 орын –500 000 теңге;
3 орын –200 000 теңге.

«Ғаламтор-БАҚ-тағы үздік жарияланым»
1 орын –1000 000 теңге;
2 орын –500 000 теңге;
3 орын –200 000 теңге.

«Ел жүрегі –Астана»
1 орын –1000 000 теңге;
2 орын –500 000 теңге;
3 орын –200 000 теңге.

2.2. Жүлделі орындарды иеленген кон
кур  сант тарға арнайы төсбелгілер, дипломдар, 
куәлік тер, ақшалай сертификаттар мен ақшалай 
сыйақылар беріледі.

3. КОНКУРСТЫ ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ 
МЕН ШАРТТАРЫ

3.1. Конкурсқа 2018 жылғы 1 маусымы мен 
10 қазан аралығында ресми жарияланған (алғаш 
жария ланған, эфирге шығарылған, ғаламторда 
орна лас тырылған) бірегей мате риалдар қабыл
данады.

3.2. Конкурсқа қатысуға өтінімдер 2018 
жылғы 1 маусым мен 10 қазан (қоса алғанда) 
аралы ғында келу тәртібімен немесе пошта 
арқылы мына мекенжайда: Z05S5X1, Қазақстан 
Республикасы, Астана қаласы, Ә.Бөкейхан 
көшесі, 1, 213 каб., «Қазақстан Тәуелсіздігі 
және Елбасы» конкурсына» деген белгімен 
қабылданады. Байланыс тел.: (7172) 693054, 
693056, 693057, 75 12 15).

3.3. Конкурсқа қатысу үшін Қосымшаға 
сәйкес рәсімделген өтінімсауалнама, жеке 
куәліктің көшірмесі және конкурстық жұмыс 
негіздеме болып табылады. Сондайақ, жұмыс 
орнынан БАҚ басшысы растаған анықтама 
талап етіледі.

3.4. Конкурсқа 50 жасқа дейінгі жеке және 
ұжымдық авторлар қатыса алады. Жеке немесе 
ұжымдық автор тек бір номинация бойынша 
қатысуға құқылы. Соның ішінде бір тақырыппен 
біріктірілген материалдар циклын ұсынуға 
болады.

3.5. Автор (авторлар ұжымы) өтінімге қол 
қоя отырып, Конкурс ұйымдастырушыларына 
Конкурсқа ұсынған жұмыстарын БАҚ орналас
тыруға автоматты түрде келісімін береді.

3.6. Конкурстық жұмыстарды ұсыну үлгісі:
– телевизиялық өнім – ғаламтордағы 

сілтемелері көрсетілген дискідегі бейнесюжет;
– радиохабар өнімі – дискідегі аудиожазба 

және трансляциялау фактісін растайтын құжат;
– мерзімді баспасөз өнімі – ғаламтордағы 

сілтемелері көрсетілген мақаланың сканер
ленген электрондық данасы;

– БАҚ ғаламторындағы өнім – ғалам тордағы 
сілтемелері көрсетілген «Word» форматындағы 
жарияланымның электрондық нұсқасы.

3.7. Конкурстық жұмыстардың көлемі:

– бейнематериалдар – 30 минутқа дейін;
– радиоматериалдар – 30 минутқа дейін;
– газетжурнал мақалалары – таңба саны 

шек теусіз;
– ҒаламторБАҚтағы жарияланымдар – 

таңба саны шектеусіз.
3.8. Конкурстық жұмыстарды бағалау 

өлшем дері (10 балдық шкала бойынша):
– шығармашылық жаңашылдығы және 

идеяның ерекшелігі;
– жұмыс мазмұнының тереңдігі;
– орындаудың техникалық деңгейі (оның 

ішінде инфографика, 3Dграфика және т.б. 
пайдалану деңгейі);

– жалпы эстетикалық және эмоционалдық 
қабыл дау.

3.9. Конкурстың жұмыс тілдері – қазақ, орыс 
тілдері.

3.10. Автор (авторлар ұжымы) Конкурстық 
жұмыстың мазмұны мен авторлығының дұрыс
тығы үшін жауап береді.

3.11. Жарнамалық сипаттағы жұмыс Кон
курсқа қатысуға жіберілмейді.

3.12. Конкурс ұйымдастырушылары қажет 
болған жағдайда қатысушыдан қосымша мәлі
мет терді, материалдың сәйкестігін, оның шығу 
мер зімін, авторлығын растайтын құжат тарды 
талап етуге құқылы.

3.13. Конкурс ұйымдастырушылары жеке
леген номинациялар мен орындар бойынша 
сыйлықтар бермеу құқығын, сондайақ номи
нациялар ара сында жүлде қорын қайта бөлу 
құқығын өзіне қалдырады.

3.14. Конкурсқа жіберілген жұмыстар 
рецензия ланбайды және қайтарылмайды.

4. КОНКУРС ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫН 
ШЫҒАРУ

4.1. Конкурс қорытындысын Конкурстық ко
мис сия шығарады.

4.2. Конкурс өтінімдері 2018 жылғы 1 мау-
сым мен 10 қазанға дейін қабылданады.

4.3. Конкурстық жұмыстарды іріктеу және 
қоры тындылау 2018 жылғы 25 қарашаға дейін 
өткізіледі.

4.4. Жеңімпаздарды салтанатты марапат тау 
рәсімі 2018 жылғы 1-15 желтоқсан ара лығында 
өтеді.

Бұқаралық ақпарат құралдары 
қызметкерлерінің арасындағы

«Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» 
ашық шығармашылық конкурсына 

қатысуға өтінім-сауалнама

Қатысушының толық атыжөні: __________

Туған күні, айы, жылы:__________________

Жұмыс орны: __________________________

Лауазымы: ____________________________

Номинация: ___________________________

Жанр: ________________________________

Конкурстық жұмыстың атауы: ___________

Конкурстық жұмыстың ұзақтығы: ________

Конкурстық жұмыстың 
шығарылған мерзімі: ___________________

Байланыс телефондары: _________________

Электрондық мекенжайы: _______________

Пошта мекенжайы, индексі: _____________

Конкурсқа қатысу шарттарымен 
келісемін:

_________________
қолы

( ______________________________ )
АӘТ

2018 жылғы «____» __________________

Ескерту: 1.Өтінімнің барлық жолын толтыру 
       міндетті.
    2. Әр жұмысқа өз алдына жеке 
                    өтінім рәсімделеді.

Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің арасындағы 
«Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» 

ашық шығармашылық конкурсы туралы
ЕРЕЖЕ

АҢДАТПА

ОҚЫРМАНЫ КӨП 
КІТАПХАНА


