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Соңғы жылдары Қорқыт ата 
мұраларын адамзат баласының ортақ 
игілігіне айналдыру үшін көп жұмыс 
тындырылды. Бұл бір жылдың неме-
се бір жиынның барысында шешімін 
табатын шаруа емес. Халықаралық 
ұйым талаптарының үдесінен шығу 
үшін бірталай шаралар орындалып, 
құжаттар қатталуы тиіс еді. 

Сыр жұртшылығы желтоқсан 
айындағы мемлекеттік мереке-
лер қарсаңында тағы бір ақжолтай 
жаңалыққа қуанды.  Қорқыт ата 
мұраларын ЮНЕСКО-ның ма-
териалдық емес мұралары тізіміне 
енгізу бағытында соңғы 4 жыл 
бойы үздіксіз жүргізілген жұмыстар 
нәтижелі аяқталып, Шығыс 
Африкадағы Маврикий елінен 
сүйінші хабар жетті. Порт-Луис 
қаласында  кезекті отырысын өткізген 
ЮНЕСКО-ның материалдық емес 
мәдени мұраларды қорғау жөніндегі 
комитеті «Қорқыт ата мұрасы: да-
стан, аңыз және музыка» деген ата-
умен ұлы ұзанның бүгінге жеткен 
қазыналарын әлемдік жауһарлардың 
тізіміне қосты.

 
– ШЫҒЫС АФРИКА ЕЛІН-

ДЕГІ  МАВРИКИЙ РЕСПУБ-
ЛИ КАСЫНДА 217 МЕМЛЕ-
КЕТ ҚАТЫСЫП  ЖАТҚАН 
ЮНЕСКО-НЫҢ 13-СЕССИЯ-
СЫНДА «ҚОРҚЫТ АТА 
МҰ  РАСЫ» КӨПҰЛТТЫҚ 
НО МИ  НАЦИЯСЫ ҚОЛДАУ 
ТАУЫП, БҮКІЛ ӘЛЕМГЕ ТА-
НЫЛДЫ. БҮГІНДЕ ЮНЕСКО-
НЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ 

ЕМЕС МҰРАСЫНЫҢ 377 
ЭЛЕМЕНТІНІҢ 8-І   ҚА ЗАҚ-
СТАНДЫҚ ЖӘНЕ ҚОРҚЫТ 
АТА МҰРАЛАРЫНЫҢ  
ЕНУІ – БҰЛ ТЕК СЫР 
ЕЛІНІҢ  ҒАНА ЕМЕС, БҮКІЛ 
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
МЕРЕЙ-МӘРТЕБЕСІ. БІЗДІҢ 
МІНДЕТІМІЗ – ҚОРҚЫТ 
АТА МҰРАЛАРЫН 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДӘРЕЖЕДЕ 
НАСИХАТТАУ – ДЕДІ ОБ-
ЛЫС ӘКІМІ Қ.КӨШЕРБАЕВ 
МӘДЕНИ-ТАРИХИ МҰРАНЫ 
ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ 
ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК 
КЕҢЕС ОТЫРЫСЫНДА. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру»,  «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақалаларынан ту-
ындайтын тапсырмалар екшеліп 
жатқан кезеңде бұл жаңалық 
ұлт мәдениетінің жеңісі ретінде 
қабылданды. 

Елбасы «Қазақстан – күллі 
түркі халықтарының қасиетті 
«қарашаңырағы». Бүгінгі қазақтың 
сайын даласынан әлемнің әр 
түкпіріне тараған түркі тектес тай-
палар мен халықтар басқа елдер 
мен өңірлердің тарихи үдерістеріне 
елеулі үлес қосты» деп атап 
көрсетті. Қарашаңырақтың иесі – 
Қазақстанның бастамасымен қолға 
алынған жұмыс, яғни Қорқыт ата 
мұраларын әлемге таныту тек тізімге 
енгізумен тоқтамақ емес. 

Сондай-ақ, аймақ бас-
шысы    Қазақстан Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Бас Ас-
самблеясымен қабылданған 

мүгедектердің құқықтарын 
қорғау Конвенциясына қол 
қойғанын, олардың өмір сүру 
сапасын жақсарту мақсатында 

2013 жылы арнайы Жол карта-
сы бекітілгенін атап өтті. Жол 
картасына әр екі жыл сайын 
толықтырулар мен өзгерістер 
енгізіліп, оны жүзеге асыруға 
бюджеттен 23 млрд теңгеден 
астам қаржы бөлінген. Жеке 
оңалту бағдарламаларының 
орындалуына облыстық бюд-
жеттен бөлінген қаржы көлемі 
жыл сайын артып келеді. Биыл 
бұл мақсатқа 558,2 млн теңге 
бөлінсе, бұл өткен жылмен 
салыстырғанда 220 млн теңгеге 
артық. 

– Бастысы, сіздердің өмір 
сүруге деген құш тарлық та-
рыңыз, жұмыс жасауға деген 
ынталарыңыз, жетістікке же-
тем деген жігерлеріңіз болса, 
алынбайтын қамал жоқ! – деп 
нақтылады облыс әкімі.

Бесінші рет өткізіліп 
отырған шарада, сонымен бірге, 
аймақ басшысы мүмкіндігі 
шектеулі белсенді спортшылар, 
әншілер мен бишілер, еріктілер 
және кәсіпкерлерді марапатта-
ды. Олардың арасында қазақ 
күресінен ҚР чемпионы, Пор-
тугалияда өткен Әлем чемпио-
натында парадзюдодан респуб-
лика бойынша алтын медаль 
иегері Олжас Оразалыұлы, 
арбаға таңылғанына қара-
мастан, талантын шыңдап, 
өнер жолын ұстанып келе 
жатқан әнші, бірнеше қалалық 
және облыстық байқаулардың 
жеңімпазы Күлпаш Күн шы-
ғарова, «Ерекше билер» жоба-
сы аясында хореографиялық 
топ құрған және «Жылы 
жүрек» еріктілер тобының 

жетекшісі Сағатбек Сүйеуов 
сынды бірқатар жандар бар. 

Салтанатты жиында, 
сондай-ақ, облыс әкімі «Қы-
зылорда облыстық мүге дектер 
қоғамы» қоғамдық бірлестігіне 
арнайы автокөлік кілтін табы-
стады. Оған «Қа зақ стан халық 
банкі» АҚ Қызылорда филиалы 
демеушілік жасаған. 

Айта кету керек, бүгінде 
өңірімізде 29 мыңнан астам 
мүмкіндігі шектеулі жан 
болса, оның 5 мыңға жуығы 
18 жасқа дейінгі балалар. 
Оларға мемлекет тарапынан 
ай сайын жәрдемақы және ар-
найы әлеуметтік жәрдемақы 
төленіп келеді. Сонымен 
бірге аймақта «Инватакси» 
қызметі жұмыс жасайды. 
Оның ішінде 14 автомобиль 
және арбаға арналған арнайы 
көтергіш құрылғыларымен 
жабдықталған 112 микроавто-
бус бар. 

Мүмкіндігі шектеулі адам-
дарды жұмысқа орналастыру 
мақсатында тұрақты түрде бос 
жұмыс орындары жәрмеңкесі 
өткізіліп келеді. Биылдан бас-
тап олар үшін жұмыс орын-
дарын ашуға мемлекеттік 
субсидия беріліп, «Ұшқын» 
Қызылорда оқу-өндірістік 
кәсіпорны» ЖШС 22 адам-
ды жұмыспен қамтып, 5 млн 
теңге субсидия алған. Жалпы 
өңірде мүмкіндігі шектеулі 
жандардың толыққанды өмір 
сүруі мен бос уақытын тиімді 
пайдалануы үшін барлық 
мүмкіндіктер жасалуда.

Салтанатты шараға келу-
шілер мүмкіндігі шек-
теулі жандардың қолымен 
дайындалған көрмені тамаша-
лап, тәтті тағамдардан ауыз 
тиді. Сонымен қатар, өнерлі 
жандардың орындауында әсем 
ән әуелеп, мың бұралған биге 
кезек берілді. 

ҚОРҚЫТ АТА МҰРАЛАРЫ –
АДАМЗАТҚА ОРТАҚ
РУХАНИ ҚАЗЫНА

«АРМАНСЫЗ КҮНІМ БОЛМАЙДЫ»

СБ Айнұр БАТТАЛОВА

«Қазақ жетімін жылатпаған, кемтарын кемсітпеген 
текті халық екені тарихтан белгілі. Ешкім, әрине, 
бір мүшесінің кем болғанын тілеп алмайды. Барлық 
адамның өмірде он екі мүшесі сау болып, түр-
тұлғасының бірдей тең болып жүрмейтіні өкінішті-ақ.

Туа бітті кемтарлықпен дүниеге келетіндерді айт-
па ғанда, тосыннан келген дерт, жол-көлік оқиғалары 
секілді залалдар көбейіп кетті. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тапсырмасы бойынша мүм кіндігі 
шектеулі жандарға қамқорлық – ең маңызды ұлттық 
мәселелердің бірі болып табылады», деді облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев халықаралық мүгедектер 
күніне арналған шарада. 

Биыл мамырдың 1-і күні 
Германияда «бәрекелді» дерлік 
жаңалық болды. Баламалы 
қуат көздері бірнеше сағат 
бойы елдің энергия жүйесін 
жаппай электр мен қамтамасыз 
етіп тұрды. Сонда күннің 
күші көмір, газ бен атом – 
үшеуінен алынатын энергия 
мөлшерінен де асып түскен. 
Шотландия ұйытқыған желді 
ұтымды пайдалануға көшкелі 
қашшан?! 2016 жылы бұл ел 
энергетикалық қажеттілікті 
бір ғана жел энергиясының 
есебінен жапты. Калифорния 
үкіметі (АҚШ) 2020 жылдан 
бастап жеке және көпқабатты 
үйлердің шатырына жаппай күн 
батареяларын орнатуды талап 
ететін заң қабылдауға құлықты. 

Күннің көзі көп түсетін Мекси-
када «жасыл» энергия арзандау 
көрінеді. 

«Жасыл» энергия түсінігі 
бұрын біздің елде қиял-
ғажайып ертегіге ұқсайтын. 
Қазір қалыпты құбылысқа ай-
налды. Күнделікті тұрмыс-
тіршілігімізге еніп те үлгерді. 
ТМД елдері арасында Қазақстан 
тұңғыш «жасыл» экономикаға 
өтудің тиімді алғышартын 
қалыптастырды. 2007 жылы 
Экологиялық кодекс, 2009 
жылы «Жаңартылатын энер-
гия көздерін пайдалануды 
қолдау туралы» Заң, 2013 жылы 
«жасыл» экономикаға көшу 
тұжырымдамасын қабылдады. 

Құрметті жерлестер!

Облысты 5-ші уақыт бел-
деуінен 4-ші уақыт белдеуіне 
көшіру, яғни аймақтағы уақытты 
есептеудің қолданыстағы тәр-
ті бін бір сағат кейінге өзгер ту 
аймақтың табиғи-гео графиялық 
және әлеуметтік-экономикалық 
жағдайына неғұрлым оңтайлы 
шешім болып табылатыны жай-
лы облыс әкімдігінің ұсынысы 
Мемлекет басшысы тарапынан 
қолдау тауып, Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің Қаулысы 
қабылданды. 

Уақытты есептеу тәртібін 
өзгертудің орындылығы тура-
лы мәселе бейінді институт-
тар мен мүдделі мемлекеттік 
органдардың ұстанымдары 
ескеріле отырып зерделенді, 
олар Қызылорда облысының 
аумағындағы уақыт белдеуін 
5-шіден 4-ші уақыт белдеуіне 
өзгерту қажеттілігін қолдады.

Қазақстан Республи ка-
сын   дағы астрономия және 
астро  физика саласындағы ір-
гелі зерттеулер жөніндегі 
же  текші ғылыми мекеме – 
«В.Г.Фесенков атындағы Астро-
фи зика институтының» қоры-
тындысына сәйкес Қызылорда 
облысының аумағы 59° және 68° 
бойлық аралығында орналасқан, 
бұл 4-ші уақыт белдеуіне жата-
ды және Астана уақытынан бір 
сағаттан аса айырмашылығы 
бар. 

Бұдан басқа, Білім және 
ғылым министрлігінің Адам 
және жануарлар физиологи-
ясы институтының ақпараты 
бо йынша уақыт белдеуін 
өзгерту Қызылорда облысы 
тұрғындарының әсіресе бала-
лардың денсаулығына әсер 
ететін физиологиялық ауытқуды 
жоюға мүмкіндік береді. 

Сонымен бірге, Қазақстан 
Респуб ликасының Ұлттық эко-
номика, Денсаулық сақтау,  
Энер гетика, Ішкі істер, Инве-
стициялар және даму ми нистр-
ліктері Қызылорда облысын-
дағы уа қыт белдеуін өзгерту 
ұсы нысын толық  қолдады, бұл 
мәсе ленің экономикалық шы-
ғын дарға әкелмейтіндігі белгілі 
болып отыр. 

Ал, энергетика саласы бой-
ынша экономикалық бағамды 
зерттеу барысында электр 
энергиясын тұтыну 4,2 пайызға 
үнемделетіні анықталды.

Жалпы, Қызылорда облы сы-
ның аумағында уақыт белдеуін 
бұрынғы қалпына келтіру еш-
қандай қаржылай шығынды та-
лап етпейтіні және әлеуметтік-
экономикалық нәтижелердің оң 
бағытта ілгерілеуін, азаматтар-
дың денсаулығына әсер ететін 
фи зиологиялық тепе-теңдікті 
жақ сартуды көздейтіні толық 
дәлелденді. 

Сөйтіп, мәселенің өзекті-
лігін ескере отырып, облыс 
аумағында уақытты есеп-
теудің қолданыстағы тәрті бін 
ағымдағы жылдың 21 желтоқ-
санынан бастап бір сағат кейінге 
өзгерту туралы ұсыныс қолдау 
тапты.

Ардақты ағайын! 
Әрбір тұрғын мемлекеттік 

органдардың жүргізіп жатқан 
жұмыстарының мәнін және 
олардың ел үшін жаса-
лып жатқан маңызын жете 
түсінуге тиіс, жұмыстарды 
нәтижелі жүзеге асыру үшін 
қоғамымыздың ортақ мақсатқа 
жұмылуы да маңызды. Ал, 
осы мәселені, айта кету керек, 
әлеуметтік желіде саясиланды-
рып, халық арасында билікке 
деген реніш тудыруға кейбір 
талпынғандар да болды. Мұны 
биліктің өзі шешіп жатқан 
мәселесін пайдаланып, арзан бе-
дел жинау әрекеті деп білемін.

Құрметі жерлестер!
Әрқашан ауызбіршілігіміз 

мықты болып, бір заманда, 
бір мүддеде, бір уақытта,бір 
жаға дан бас, бір жеңнен қол 
шығарып, жұдырықтай жұмыл-
ған қалпымызды сақтай білейік! 
Сіз бен біздің бірлікте атқарған 
істеріміз лайым нәтижелі бола 
берсін!

Осы мүмкіндікті пайдала-
на отыра Сіздерді келе жатқан 
Тәуелсіздік мерекесімен және 
Жаңа жылмен шын жүректен 
құттықтап, әрбір отбасына 
амандық, бақыт, жаңа табыстар 
тілеймін!

Облыс әкімі Қ.Е.Көшербаевтың 
өңірдегі уақыт белдеуін бір 

сағат кейінге өзгерту туралы
МӘЛІМДЕМЕСІ

КҮН СӘУЛЕСІ –
КӨП ЖОБАНЫҢ 
ҚОЗҒАУ КҮШІ

Байқайсыз ба, осы күні әлем «жасылданып» барады. 
Иә... «Жасылданып»... Біраз мемлекет дәстүрлі энер-
гия көздері – газ, мұнай, көмірден бас тартты. Оларды 
табиғаттың тартуы – жел, су, күн алмастырды. Біздің 
«жасыл» деп отырғанымыз – осы.

Ұлы жолдың бойымен әрі-бері өткенде Қорқыт ата 
ескерткішіне тоқтап, тәу ету қалыптасқан үрдіс. Жел соға 
қалса төрт тарапқа қараған қобыздан төгілген күйге құлақ 
түріп, киелі жерден ерекше сезіммен, көңіл толқынысымен 
аттанамыз. Жер кіндігіндегі көрікті кешенмен, сол ме-
кенде мәңгілік тыныстаған Қорқыт атамен байланысты 
аңыздар мен күйлер құлағымызға бала кезден сіңісті болған. 
Олардың бастау бұлағында мәңгілік өмірдің өзегі – өнерде 
екенін ұқтыратын тәмсіл бар. Қорқыт ата мұраларының 
құндылығы да осында. Бұл құнды қазынаны Қорқыт атаны 
дәріптеудің жылдар бойы қалыптасқан дәстүрі бар Сыр бойы, 
Қазақ елі немесе Түркі жұрты ғана танып-білуі жеткіліксіз. 
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Оң бастама аясында баламалы 
қуат көздерін өндіру ісіне алғаш ден 
қойған аймақтардың бірі – біздің об-
лыс. Синоптиктердің сөзінше, Сыр 
өңірінде 365 күннің 300-ден аста-
мында аспан ашық, бұлтсыз болады. 
Аймақ географиялық жағынан желді 
белдеуде орналасқан. Климаттың 
мұндай сипаты «жасыл» экономикаға 
жеделдетіп көшуге мүмкіндік береді. 
Бұл – бір. Екіншіден, қолға алынған 
серпінді жобалардың жүзеге асыры-
луы, жұмысты дұрыс ұйымдастыруы 
аса маңызды. 

Күні кеше оныншы рет өткен 
«Байқоңыр инвест» форумы дамудың 
жаңа бағытындағы мәселелерді ай-
қындап берді. Облыс әкімі Қы-
рымбек Көшербаев онда «жасыл» 
экономикаға негізделген шаралар мен 
алдағы жоспарлар туралы айтты. Об-
лыста жылына 148 мың тонна қоқыс 
өндірілсе, соның небәрі 3 проценті 
қайта өңделеді. Осы ретте Қызылорда 
қаласында қоқыс сұрыптайтын кешен 
салынғалы отыр. Сырдария өзеніндегі 
«Ақлақ» су тоспасында гидроэлектр 
станциясын орнату межеленді. 

Отандық және шетелдік инвес-
торлардың Қызылорда қаласы, Жаңа-
қорған, Жалағаш, Шиелі аудандарында 
4 күн электр станциясын салуға ынта 
білдіруі – халықаралық форумның 
басты жетістігі десе болатындай. Бұл 
Сыр өңірінде қолайлы инвестициялық 
климат қалыптасқанының тағы бір 
көрінісі іспетті. Олай дейтініміз, 
алдыңғы 9 форумның нәтижесінде 
100-ден астам меморандум жасалып, 
экономикаға 100 млрд теңгеден астам 
инвестиция тартылған. 

Бірлескен жоба бастауға ниетті 
«Total Eren» (Франция) компаниясы 
Жалағашта күн электр станциясын 
дамыту жөнінде міндеттеме ал ды. 
Жұмыс көп ұзамай басталып, жыл бойы 
жалғаспақ. «Франция 2030 жылға дейін 
жалпы тұтынатын энер гия көлемінің 
32 процентін бала малы қуат көздерінен 
алуды көз деп отыр. Елімізде шағын 
және орта кәсіпорындар, ірі компа-
ниялар барлық салада осындай жоба-
ларды жүзеге асыра бастады. Ендігі 
жерде Қызылорда облысының эконо-
микасын дамытуға үлес қосатынымыз 

қуантады», – дейді Францияның 
Қазақстандағы төтенше және өкілетті 
елшісі Филипп Мартинэ. 

Айта кетейік, баламалы энергия 
көздері жайылымдық жерлерді иге-
руде тиімділігін дәлелдеп үлгерді. 
Шопандар қазір жер астынан су 
шығару, тұрмыстық қажеттілік 
үшін күн панельдерін пайдаланып 
жүр. Жаңақорған ауданы Байкен-
же ауылдық округіндегі «Байкен-
же-1» шаруа қожалығы – игілікке иек 
артқан шаруашылықтардың бірі ғана. 
Қожалық төрағасы Ербол Өскенбай 
мұндай жаңашылдыққа мемлекет тара-
пынан қолдау барын айтады. 

– Субсидия есебінен қазір 6 па-
нель мен қосымша құрылғылар 
пай  да ланып отырмыз. Теледидар, 
тоңа  зытқыш, есік алдындағы екі құ-
дық, тоқ көзіне қосылатын басқа 
да бұйымдар осылардың көмегімен 
жарық тандырылады. Тиімділігі сол, 
бұрын ғыдай жанармай тасып әуре 
болмайсың әрі көп шығындалмайсың, 
– дейді ол. 

«Жасыл» энергияға жүгінген жер-
гілікті шаруашылықтардың басым 
бөлігі бау-бақша егіп, мал басын 
көбейтумен айналысады. Бұл диқандар 
мен шопандарды электр қуа тын 
алу үшін тонналап жанар-жағар май 
тұтынудан сақтайтыны сөзсіз. 

Одан бөлек, Жаңақорғандағы 
«СКЗ-U» ЖШС күкірт қышқылымен 
бірге электр энергиясын шығарып 
келеді. 2013 жылы зауыт сағатына 
420 кВт энергия өндіретін күн электр 
станциясын іске қосты. Серіктестіктің 
жұмысшылар қалашығы бүгінде 
толықтай станция өнімінің есебінен 
жарықтандырылып отыр. 

Күні кешегі инвестфорум «жасыл» 
экономиканы дамыту жолында игі 
қадам жасауға, Елбасы Жолдау ында 
қозғалған жаңғырмалы энергия үлесін 
арттыру, «жасыл» технологияға көшу, 
тұрмыстық қатты қалдықты кәдеге 
жарату және қайта өңдеу арқылы 
ресурстық әлеуетті дамыту сияқты 
міндеттерді шешуге мүмкіндік береді 
деген сенім бар. Осы күні өзіміз қуат 
көзі ретінде пайдаланып жүрген көмір, 
мұнай, табиғи газ секілді энергия 
түрлері түптің түбінде түгесілетінін 
ескерсек, қолға алынған жобалардың 
жемісті болғаны керек. 

Қазіргі уақытта елімізде 
бірыңғай ұлттық денсаулық 
сақтау жүйесін енгізудің 
кезеңдік жұмыстары 
жалғасуда. Денсаулық сақтау 
мекемелерінде құрылымдық 
өзгерістер болып жатыр. Заң 
талаптарына сәйкес, об-
лыс бойынша ауылдық елді 
мекендердегі жергілікті бюд-
жеттен қаржыландырылатын 
ауруханалардың жұмыс 
істеу қажеттілігіне, 
тәуліктік стационарлық 
төсек-орындарды күндізгі 
стационарларға ауыстыру 
мүмкіндігіне байланысты зер-
делеу жұмыстары жүргізілді. 
Зерттеу жұмыстарының 
нәтижесі қандай? Облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы 
басшысының орынбасары 
Олжас Ысқақов саладағы 
өзгерістердің жай-жапсарын 
баян етті. 

– Облыс бойынша жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын 
ауылдық елді мекендерде тәуліктік 
103 төсек-орын бар. Бүгінгі таңда 
медициналық қызметке ақы төлеу 
тетіктері өзгеріп жатыр. Осы уақытқа 
дейін ауруханаларды, емханалар-
ды қаржыландыру жүйесі облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы 
арқылы жүргізілсе, биылдан бастап 
міндетті әлеуметтік сақтандыру 
қоры жұмыс істейді. Демек, 2019 
жылдан бастап жергілікті бюджет-
тен тек коммуналдық қызметтерге 
және жөндеу жұмыстарына ғана 
қаржы бөлінеді. Осыған байланыс-
ты, облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы тарапынан жұмыс тобы 
құрылды. Ауылдық елді мекен-
дерде қанша халық бар, қаншасы 
жергілікті ауруханаларда емделіп 
жатыр? Елді мекенге аудандық 

аурухана қаншалықты жақын 
орналасқан? Арнайы комиссия осы 
сауалдар бойынша зерттеу жұмысын 
жүргізді. Нәтижесінде ауылдық елді 
мекендердегі 103 төсек-орынның 
66 төсек-орны оңтайландыруды, 37 
төсек-орын қысқартуды қажет ете-
тіндігі анықталды, – дейді ол.

Айталық, Қазалы ауданында 3 
ауылдық аурухана бар, Қожабақы, 
Бозкөл, Бекарыстан би елді мекен-
дерінде. Қазалы аудандық ауру-
ханасына ең жақын елді мекен – 
Қожабақы. Одан кейін Бекарыстан 
би ауылы орналасқан. Зерделей  келе, 
үш стационарды түгелдей жауып тас-
тамау үшін,  қалаға жақын Бекарыс-
тан би мен Қожабақы ауылдық ауру-
ханаларын оңтайландыруға ұсыныс 
берілді. Аурухананың әрқайсысында 
6 төсек-орын бар. Қожабақыда осы 
кезге дейін дәрігерлік амбулатория 
бөлек, аурухана бөлек ғимаратта 

жұмыс істеп келді. Аурухана өткен 
ғасырдың 70-ші жылдарында салын-
са, дәрігерлік амбулатория соңғы 
жылдары типтік үлгіде бой көтерген. 
Сондықтан, ауруханадағы 6 төсек-
орын қысқартылып, дәрігерлік амбу-
латориядан 15 төсек-орын етіп қайта 
ашылды. Мұнан халық ұтылмайды, 
керісінше төсек-орынның саны артып 
отыр. Көшіру жұмыстарын жүргізбес 
бұрын науқастар дертіне зерттеу 
жасалғанын айта кету керек. Диаг-
нозына сәйкес, барлығына күндізгі 
ауруханаға жолдама берілген. 

– Айтқандай, ауыл тұрғындары 
жақын орналасқан аудан орталығын-
дағы ауруханаға да көріне алады. 
Оңтайландыру жұмыстарын жүргізу 
барысында заң талаптарымен қатар, 
аурухананың экономикалық жағ-
дай ын да есепке алдық. Ал Бозкөл 
ел  ді мекенінде дәрігерлік амбулато-
рия мен аурухана бір ғимаратта 

орналасқан әрі оған қарайтын ша-
ғын ауылдар көп. Сондықтан бұл 
ауылдағы мекемеде құрылымдық 
өзгерістер болған жоқ.

Қызметкерлерге келсек, осы кез-
ге дейін Қожабақыда 12,5 штат тық 
қызметте 20 қызметкер жұмыс іс теп 
келген. Бүгінде медицина қызмет-
керлері түгел жұмыспен қамтылған, 
бірақ кіші буын қызметкерлері, ая-
жандардан 7 адам қысқартылды. 
Бекарыстан би ауылындағы ауруха-
надан да қысқартылған қызмет-
кер лер бар. Олардың әлеуметтік 
жағ дайларына талдау жүргізілді, 
кей бірі зейнет жасынан асқан. Бұл 
қызметкерлерге заңға сай еңбек 
өтемақысы беріледі, – дейді Олжас 
Ермекұлы. 

Медицина мекемелеріндегі құры-
лымдық өзгеріс Қазақстан Респуб-
ликасының денсаулық сақтау сала-
сын да мы тудың 2016-2019 жылдарға 
арнал ған «Денсаулық» мемлекеттік 
бағдар ламасы, Қазақстан Рес пуб-
ликасы Денсаулық сақтау ми-
нистр  лігінің 2017-2021 жылдарға 
арналған стратегиялық жоспары 
және облыстың денсаулық сақ-
тау саласын дамытудың 2018-2025 
жылдарға арналған «Бірыңғай перс-
пективті жоспарына» сәйкес жүр-
гізілген. Заңға сәйкес арнайы ко-
миссия ауылдық елді мекендерде 
орналасқан аурухананың 66 төсек-
орыны оңтайландыруды, Қазалы, 
Қар мақшы, Жалағаш аудандары 
бойынша ауылдық ауруханадағы 
37 төсек-орын қысқартуды қажет 
етіп отыр. Оңтайландыру, біріктіру 
жұмыс та рының  тиімділігі, емдеу 
ісі бойынша негізсіз қаржының, 
коммуналдық шығындардың төмен-
деуіне әкелді. Нақты дерек, биыл ғы 
жылы жергілікті бюджет есе бінен 
ауылдық елді мекендегі стацио-
нарларды ұстап тұруға 265 128,0 
мың теңге бөлінсе, келер жылға 33 
310,0 мың теңге қаржы бөліну жос-
парланып отыр.

– Мемлекеттік қызмет көрсету 
саласының сапасын арттыру жолда-
рының бірі – электронды түрде көр-
сетілген қызметтердің санын ұлғайту.  
Бұл мақсатта қала аумағында, кент-
тер мен ауылдық округтерде “элект-
рондық цифрлық қолтаңба” тақыры-
бындағы билбордтар ілінсе, көшелер 
мен аялдамаларда “e-gov” веб порта-
лы жөнінде ақпараттық материалдар 
орналастырды, – деді Ш.Байманов.

“Мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меттер туралы” Заң белгілеген та-
лаптар мен нормалардың сақталуын 
қадағалау мақсатында 8 бөлімде ішкі 
бақылау жұмыстары да жүргізілген. 
Нәтижесінде заң бұзушылықтарға 
жол берілген №39, 144, 278 мек-
теп директорлары мен ветерина-
рия бөлімінің бас маманы, қалалық 
ауыл шаруашылығы бөлімінің ста-
тист маманы анықталып, тәртіптік 
жауапкершілікке тартылған. Мұндай 
кемшіліктер ауылдық ок ругтер мен 
кент әкімдіктерінде, бір қатар қалалық 
бөлімдерде де орын алған. Ол туралы 
ҚР Мемле кеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агент тігінің облыс бойынша 
депар та ментінің басқарма басшысы 

Ға лымжан Ілкібаев хабарлады. 
“Жасырын сатып алушы” тәсілін 

жүргізген департамент аталған орын-
дарда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға 
арналған шақыру қоңырауларының 
жұмыс жасамайтындығын, пандус-
тың нормативке сай еместігін, ха-
лық тың өзіне-өзі қызмет көрсетуі 
үшін арналған компьютерлердің іске 
қосылмағандығын анықтап отыр. 
Осыған сай, Ғ.Ілкібаев қызмет беру-
ші мекемелер ғимараттарындағы 
қыз мет керді шақыру қоңыраулары 
қа лыпты жұмыс жағдайына келті-
рі ліп, ғимарат дәлізіндегі жарық 
шам дары толық қосылса, күту орын-
дарын қызмет алушыларға жет-
кі  лікті көлемде қамтамасыз етіп, 
өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыш та-
рының күнделікті жұмыс жасауына, 
бағыныстағы қызметкерлер мем-
лекеттік көрсетілетін қызметтерді 
электрондық үкімет порталы арқылы 
алса деген ұсынысын білдірді.

Жиын соңында хабарламашыларға 
кеңес мүшелері тарапынан сұрақтар 
қойылып, тұшымды жауаптар алын-
ды. Кеңес төрағасы С.Имандосов ай-
тылған ұсыныстардың жіті зерттеліп, 
қадағаланатынын жеткізді.

Бейсенбіде облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалығымен жобалық 
басқару бойынша 
сараптамалық кеңестің 
отырысы өтті. Жиын бары-
сында облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама 
басқармасының басшысы 
Мира Әбуова осы бағытта 
қолға алынған жұмыстар жай-
ын баяндады. 

– Сыр өңірі республика бойын-
ша алғаш болып Ресей Федерациясы 
Белгород облысының тәжірибесімен 
«Жобалық кеңсені» қолданысқа енгізді. 
Оның аясында ауқымды шаралар жүзеге 
асуда. Мәдениет саласында 5 жоба іске 
асты. Ол – «Өнер арбаты», облыстағы 

тарихи-мәдени мұра объектілерінің 
3D форматтағы интерактивті картасын 
әзірлеу, облыс көлеміндегі тарих және 
мәдениет ескерткіштеріне QR-код орна-

ту, «Жастар таңдайды» және «Ля-ля-фа» 
балалар мюзикл студиясын ашу жоба-
сы. Әрқайсысының көздеген мақсаты 
бар. Мәселен, «Жастар таңдайды» 
(«Мо лодежь предпоЧИТАЕТ») жоба-
сы жас буынның оқу мәдениеті мен 
әдеби талғамын қалыптастыру үшін 
ұйымдастырылды. Нәтижесінде 18-
29 жастағы жастар оқитын 100 кітап 
анық талып, тақырыптық кездесулер 
мен дебаттар өткізілді және облыстық 
кітап ханада заманауи «BOOK-кафе»  жұ-
мысын бастады. Сонымен қатар ковор-
кинг орталығы мен АРТ-студия ашыл-
ды. Осылайша, кітапхана жастар жиі бас 
қосатын орталыққа айналып, оқырмандар 
саны едәуір артты, – деді М.Әбуова.

Спикер ұлттық өнер мен мәдение-
тімізді танытатын Өнер арбатының шы-
ғармашыл тұлғаларға шабыт сыйлағанын 
да атап өтті. Расымен, биыл бұл мәдени 
орында кәсіби қылқалам иелеріне суретін 
салғызған тұрғындар, қолөнершілердің 

тың туындыларын таңдағандар көп бол-
ды. Мұнда рухани демалу, авторлық 
бұйымдарды еш делдалсыз сатып алу 
мүмкіндігі қарастырылды. Жуырда ба-
лаларға сахна мәдениетін оқытуға ар-
налған «Ля-ля-фа» балалар мюзикл 
сту диясы да шымылдығын ашты. 
Кіш кентай өнерпаздар Н.Бекежанов 
атындағы музыкалық драма театрда қа-
ламгер Тілеген Бекарыстановтың «Тау-
сылмасын ертегім» қойылымымен көп-
тің ықыласына бөленіп үлгерді. 

Басқарма басшысының айтуынша, 
келер жылға межеленген жоспар көп. 
Алдағы уақытқа  «Рухани жаңғыру» бағ-
дарламасы аясында «Жыр мұра», «OPEN 
AIR CINEMA», «Village life» (Туған 
жеріңді таны) және «Мәртебелі класси-
ка!» жобалары жасақталу үстінде.

Суретті түсірген 
Б.ЕСЖАНОВ. 

ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА ЖОЛ АШЫЛДЫ

КҮН СӘУЛЕСІ –
КӨП ЖОБАНЫҢ 
ҚОЗҒАУ КҮШІ

MÁSELE

ХАЛІҢ 

ҚАЛАЙ, 

АУЫЛДЫҚ 

АУРУХАНА?

Айдана ЖҰМАДИНОВА.СБ

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТ 
САПАСЫ АРТУДА

“Достық үйінде” облыстық қоғамдық кеңестің кезекті оты-
рысы өтті. Онда мемлекеттік көрсетілетін қызметтер жайы 
қозғалды. Бұл мәселе бойынша алдымен қала әкімінің орын-
басары Шахмардан Байманов хабарлама жасады. Оның ай-
туынша, биылғы жылдың он айында  халыққа “Азаматтарға 
арналған үкімет” мемлекеттік корпорациясы арқылы 58 
қызмет түрі, “электронды үкімет порталы” бойынша – 47, 
тікелей дербес бөлім кеңсесі арқылы 72 қызмет түрі қолжетімді 
болған. Ішкі бақылау қорытындысына сәйкес есептік кезеңде 
қызмет алушыларға жалпы 147 мыңнан аса қызмет көрсетілген.

Мейрамкүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.СБ

Жастардың шығармашылығын 
арттыру, оларға қолдау көрсету, 
мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтеру шараның басты мақсаты 
болды.

Байқау шарты бойынша жас-
тар әуелі қазақтың белгілі ақын-
дарының шығармаларынан үзінді, 
екінші кезеңде өздерінің тәуел-
сіздікке арнаған өлеңдерін оқыды.

Талапкерлер өнерін ақын, педа-
гогика ғылымдарының докторы Ра-
хат Наурызбаева бастаған қазылар 
алқасы бағалады. Сарапшылар 
үміткерлердің өлеңді таңдау тал-
ғамына, сөз қолданысына, ұйқа-
сына, ой тереңдігіне, көркемдік 
ерекшелігіне, дауыс мәнеріне, тіл 
тазалығына, оқу шеберлігі мен 

сахналық киім мәдениетіне баса 
назар аударды. 

Байқау қорытындысы бой-
ынша жүлделі бірінші орынды 
М.Мәметова атындағы Қызыл-
орда педагогикалық жоғары кол -
леджінің 4-курс студенті Бек арыс 
Назар, екінші орынды Ақниет 
Өмірзақ жеңіп алды. Шиелі ау-
данындағы М.Шоқай атындағы 
№41 мектептің 11 сынып оқушысы 
Бақытжан Өтегенов 3-орынды 
еншіледі. Сонымен бірге бірқатар 
жас ақындарға ынталандыру  
сыйлығы табыс етілді.  

Жеңімпаздар арнайы диплом   
жә не ескерткіш сыйлықтармен ма-
ра  патталды. 

ЖАСТАР ЖЫРЛАЙДЫ
Тәуелсіздік күні мерекесіне орай Ә.Тәжібаев атындағы 

облыстық  ғылыми-әмбебап кітапханасында  облыстық 
ішкі саясат басқармасы мен «Медиа-Пресс» қоғамдық 
қоры ұйымдастырған «Мақтанышым, айбарым, желбіре, 
көк байрағым!» атты жас ақындар мүшәйрасы өтті. Оған 
16-22 жас аралығындағы 20 талапкер қатысты. 

Сара АДАЙБАЕВА.СБ

ХАБАРЛАНДЫРУ
(«Сыр бойы» газетінің 2018 жылғы 29 қарашадағы №179 санында 

жарияланған хабарландыруға өзгеріс енгізу туралы)

Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті 25-сессиясы                    
2018 жылғы 12 желтоқсанда сағат 12:00-де Облыстық мекемелер 
үйінің (Сұлтан Бейбарыс к., 1) мәжіліс залында ашылады.

  
Облыстық мәслихат.

1-бет.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.СБ
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Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 
құрылған ЮНЕСКО халықаралық 
ұйымы өткен ғасырдың тоқсаныншы 
жылдарына дейін жер жаһандағы 
бірегей мәдени, тарихи немесе 
экологиялық маңызы бар, табиғи неме-
се   адам қолымен жасалған нысандарды 
тізімге алып келген еді. «Материалдық 
емес мәдени мұраны қорғау туралы» 
халықаралық конвенция 2003 жылғы 
17 қазанда қабылданып, біздің еліміз 
оны 2011 жылғы 21 желтоқсанда 
ратификациялады. Содан бастап 
Қазақстанда материалдық емес мәдени 
құндылықтарды қорғау, танымал ету 
және дамыту бағытындағы жұмыстар 
бір ізге түсті. 

Бүгінде 149 мемлекет конвенцияны 
ратификациялау, қабылдау, бекіту не-
месе оған қосылу арқылы материалдық 
емес мәдени мұраны қорғау бойынша 
міндеттеме алды, заңдар қабылдады. 
Шығыстағы көршіміз Қытайда 
дәстүрлі ауыз әдебиеті мен тіл, 
дәстүрлі өнер, каллиграфия, музыка, 
би, драма, халықтық өнер мен акро-
батика, дәстүрлі технологиялар, ме-
дицина, күнтізбе, дәстүрлі ғұрыптар, 
фестивальдар және өзге де халықтық 
салт-дәстүрлер, дәстүрлі халықтық 
спорт түрлері мен сауықтарды, яғни 
материалдық емес мәдени мұраларды 
зерттеу жолға қойылған. Каталог 
қалыптастыру тәртібі регламенттел-
ген, сондай-ақ азаматтардың, заңды 
тұлғалардың, шетелдік ұйымдардың 
материалдық емес мәдени мұра 
саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін 
жауапкершілігі белгіленген.

Өзбекстанда мәдени мұра объек-
тілері материалдық және ма териалдық 
емес  болып бөлінген. Материалдық 
емес мәдени мұралардың объектілері 
болып тарихи, ғылыми, көркем және 
өзге де мәдени құндылықтар сана-
лады. Ұлттық және өңірлік тізімдер 
жасалған. Қырғызстанда халықтың 
рухани игілігі –  «Манас» эпосы ту-
ралы Заң қабылданды. Адамзаттың 
материалдық емес мәдени мұрасының 
репрезентативтік тізбесіне туыстас 
елдің 3 теңдессіз туындысы енгізілген. 
Бұдан бөлек Ресей, Латын Америкасы 
мен Азия елдерінің материалдық емес 
мұраны сақтаудағы бай тәжірибесі бар. 

Еліміздегі материалдық емес 
мәдени мұраларды қорғау жөніндегі 
Ұлттық комитет адамзаттың реп-
резентативтік тізіміне алғашқы қа-
зақстандық ұсынымдар әзірлеп, ұлттық 
тізім бекітілді. Оның нәтижесінде 
2014-2015 жылдары бүкіл әлемдік 
адамзаттың материалдық емес мәдени 
мұралар тізіміне қазақтың киіз үйі, ай-
тыс және күй өнері енгізілген. Сондай-
ақ «Наурыз», «Саят құстармен аң ау-
лау», «Жұқа нанды дайындау дәстүрі: 
лаваш, қатырма, жұқпа, юфка» 
көпұлтты номинациялары және «Қазақ 
күресі» ұлттық номинациясы енді. 
Бұл дегеніміз – осы уақыт аралығында 
дүниежүзінің материалдық емес 
мәдени мұра тізіміне 377 элемент 
енгізілсе, оның 8-і қазақстандық деген 
сөз. 

ҚОРҚЫТ  АТА МҰРАЛАРЫН 
БЕЛДІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҰЙЫМНЫҢ САРАБЫ-
НАН  ӨТКІЗІП, ӘЛЕМДІК 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ 
ҚАТАРЫНА ҚОСУДА ҚАНДАЙ 
ЖҰМЫСТАР АТҚАРЫЛДЫ? 
АЙМАҚТА 2013 ЖЫЛДАН БЕРІ 
ОБЛЫСТЫҚ ТАРИХИ-МӘДЕНИ 
МҰРАЛАРДЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ 
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ 
ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК 
КЕҢЕС ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ. 
ОНЫҢ ҚҰРАМЫНДА ЕЛІМІЗГЕ 
БЕЛГІЛІ ТАРИХШЫ, АРХЕО-
ЛОГ, ЭТНОГРАФ ҒАЛЫМДАР, 
РЕСТАВРАТОР-МАМАНДАР 
БАР. КЕҢЕСТІҢ 2014 ЖЫЛҒЫ 
ОТЫРЫСЫНДА ОБЛЫС 
ӘКІМІ Қ.КӨШЕРБАЕВТЫҢ 
ҚОЛДАУЫМЕН ҚОРҚЫТ 
АТА МҰРАЛАРЫН ЮНЕСКО-

НЫҢ «МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС 
МӘДЕНИ МҰРАЛАР ТІЗІМІНЕ» 
ЕНГІЗУ МӘСЕЛЕСІ КӨТЕРІЛІП, 
ОДАН БЕРІ ҚОРҚЫТ 
МҰРАЛАРЫНА БАЙЛАНЫС-
ТЫ ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАР 
ЖИНАҚТАЛЫП, ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ ЮНЕ-
СКО ЖӘНЕ ИСЕСКО ІСТЕРІ 
ЖӨНІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ КОМИС-
СИЯСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ЕДІ.

Кейін Қазақстан Республикасының 
ЮНЕСКО және ИСЕСКО (Білім, 
ғылым және мәдениет мәселелері 
жөніндегі Ислам ұйымы) істері 
жөніндегі Ұлттық комиссиясының 
Дүниежүзілік мұралар Ұлттық 
комитеті Қызылорда қаласында 
бірінші рет «Жібек жолы: Ферғана-
Сырдария дәлізі» атты сериялық 
транс шекаралық Дүниежүзілік мұ-
ра лар номинациясының номи-
нациялық құжаттарын дайындау 
жөніндегі сараптамалық кездесу 
өткізді. Одан кейін Қызылорда, Алма-
ты қалаларында сарапшы өкілдердің 
қатысуымен тиісті жұмыстар 
атқарылып, «Қорқыт ата мұралары» 
көпұлттық номинациясын ЮНЕСКО-
ның материалдық емес мәдени 
мұрасының репрезентативтік тізіміне 
енгізу бойынша сараптамалық кезде-
сулер ұйымдастырылды.

Сараптамалық семинарға 
Қазақстан, Қырғызстан, Әзірбайжан, 
Түркия елдерінің сарапшылары мен 
халықаралық Түркі академиясының 
өкілдері қатысты. Конвенция талап-
тарына сәйкес құжаттар топтамасы 
әзірленіп, деректі фильм түсірілді. 
«Қорқыт атаның (Деде Коркудтың) 
мұрасы: эпикалық мәдениет, халық 
аңыз-әнгімелер және әуендері» но-
минациясы бойынша тиісті өтінім 
әзірленіп, 2017 жылдың 31 наурызын-
да ЮНЕСКО-ның репрезентативті 
тізіміне қосуға ұсынылды.

Оған қоса Қызылордада 
түркітілдес елдердің дәстүрлі 
орындаушыларының басын қосатын 
«Қорқыт және Ұлы дала сазы» 
халықаралық фестивалі 3 жыл 
сайын өткізіліп келеді. Оған тілі, 
музыкалық дәстүрі ұқсас, туыстас 
елдерден меймандар келіп, шығар-
машылықтарындағы жаңа лық тарын 
ортаға салып жүр. Фестивальдың жа-
былу салтанаты Қорқыт ата кешенінде 
өткізіліп, әлемнің әр қиырынан келген 
өнерпаздар қасиетті мекенді зиярат 
етеді.  

Ұлттық өнерді дамыту, дәстүрлі 
өнерпаздардың шығармашылығын 
насихаттау және оларға жан-жақ-
ты қолдау көрсетуді мақсат тұт-
қан «Қорқыт. Қобыз» атты қыл-
қобызшылар мен қобызбен жыр 
айтушылардың республикалық бай-
қауы алғаш рет ұйымдастырылды. 
Байқауда қылқобызшылар Қорқыт 
күйлерін шертсе, қобызбен жыр ай-
тушылар Қожа Ахмет Яссауидің 
хикметтерінен және Тоныкөк, Күл-
тегін, Оғызнама, ортағасырлық 
дәуірдегі көне жыр үлгілерінен үзін-
ділер орындады.

 Ескі әпсаналарда Қорқыттың 
бейіті туралы сан түрлі аңыздар 
айтылғанмен, түгел түркі әлемінің 
қорқыттанушылары «ұзанның мәң-
гілік мекені Сыр бойында» деген 
тәмсілге тоқтаған. Қармақшы ау-
данында 1980 жылдары салынған 
мемориалдық кешенді Қорқыт бабаға 
тәу етушілер қасиетті мекен деп са-
найды. 2014 жылы Елбасы тапсыр-
масымен кешенге қайта жаңғырту 
жұмыстары жүргізіліп, қосымша 
жаңа құрылыс нысандары салын-
ды.  Жыл сайын оған таяу және алыс 
шетелдерден 13 мың турист келеді. 
Мемориалдық кешен «Батыс Еу-
ропа – Батыс Қытай» халықаралық 
автомагистралінің бойында Қы зыл-
орда қаласынан 200 шақырым жерде 
орналасқан.

Оған қоса Қызылорда облысын-
да Қорқыт ата атауы Қызылорда 
мемлекеттік университетіне, әуе-
жайға, облыс орталығындағы көшеге 
берілген. Соңғы жылдары облыстық 
музыкалық драма театрында  жазушы-
драматург Иран-Ғайыптың  «Қорқыт» 
атты  спектаклі сахналанды.

Қорқыт ата мұраларының әлемдік 
рухани құндылықтар қатарына 
қосылуы біздің ұлттық өнерімізге де-
ген қызығушылықты арттыра түседі. 
Бұл музыкалық дәстүрдің кеңінен 
насихатталуы түркі халықтарының 
бірігуіне қызмет етеді. Мәселен, 
Әзірбайжанда Деде Коркуд туралы 
ертегішілердің «Язичылар Бири-
лийи», «Симург» сияқты қоғамдық 
ұйымдары бар. Елімізде Қорқыт ата 
күйлерін орындайтын қобызшылар 
шоғыры қалыптасты. Түркияда негізін 
«Деде Коркуд» эпосынан алатын 
аңыздарды айтушылар «масальчи-
лар» деп аталады. Үш елде де жоғары 
оқу орындарының академиктері мен 
үкіметтік емес ұйымдардың  сарап-
шылары ортақ қазынаны ұлттық 
деңгейде насихаттауға күш салып 
келеді.  Сарапшылар мен ғалымдар 
түгел түркі жұртына ортақ Қорқыт 
ата мұрасының ЮНЕСКО-ның 
материалдық емес мәдени мұралар 
тізіміне енуін  ұлт мәдениетінің зор 
жетістігі ретінде бағалауда.  

Жуырда 26 қараша мен 1 
желтоқсан аралығында Порт-Луи 
қаласында (Маврикий Республи-
касы) өткен, Қорқыт ата мұрасын 
адамзаттың материалдық емес 
мәдени мұрасының репрезентативтік 
тізіміне енгізу туралы шешім 
қабылданған ЮНЕСКО-ның 13-сес-
сиясына әлемнің 217 елінің өкілдері 
қатысты. Қатысушылар арасында 
облыстық мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасы басшысының 
орынбасары Жанат Құрамысова мен 
қобызшы, Қорқыт күйін орындау-
шы, облыстық филармонияның әртісі 
Мақсат  Мұхамеджан бар. Қобызшы 
Қорқыттың «Қоңыр» күйін орындады. 

Енді Қорқыт ата мұраларын 
жан-жақты насихаттаудың кешенді 
бағдарламасы жасалады. Қорқыт ата 
елінде «Қобызшылар ансамблін» 
құру, мәдениет үйлері мен клубтарда 
қобыз үйірмелерінің санын арттыру 
қолға алынбақ. Қорқыт мұраларын 
насихаттауға арналған арнайы сайт 
ашылып, ЮНЕСКО-ның талаптарына 
сәйкес жұмыстар атқарылады. 

ҚОРҚЫТ АТА 
МҰРАЛАРЫНЫҢ 
ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ РУХА-
НИ МҰРАЛАР ТІЗІМІНЕ ЕНУІ – 
ТЕК СЫР ЕЛІНІҢ ҒАНА ЕМЕС, 
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
МӘРТЕБЕСІ.  АЛДАҒЫ 
УАҚЫТТА ҮКІМЕТКЕ 14 НАУ-
РЫЗ – «АМАЛ» МЕРЕКЕСІНДЕ  
«ҚОБЫЗ КҮНІН» АТАП ӨТУ 
ҰСЫНЫЛМАҚ. ДӘСТҮРЛІ 
«ҚОРҚЫТ ЖӘНЕ ҰЛЫ ДАЛА 
САЗЫ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
МУЗЫКАЛЫҚ ӨНЕР 
ФЕСТИВАЛІНІҢ АУҚЫМЫН 
КЕҢЕЙТУ, «ҚОРҚЫТ.
ҚОБЫЗ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ҚОБЫЗШЫЛАР МЕН 
ҚОБЫЗБЕН СҮЙЕМЕЛДЕП 
ЖЫР АЙТУШЫЛАРДЫҢ 
БАЙҚАУЫН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ДЕҢГЕЙДЕ ӨТКІЗУ ЖОСПАР-
ЛАНЫП ОТЫР. 

Бұрын Қорқыт ата мұраларын 
туыстас түркі халықтарының ортақ 
мұрасы деп есептейтін болсақ, енді 
ол күллі адамзатқа ортақ мұраға ай-
налады. Қорқыт атадан бері айтылып 
келген «өмірді мәңгілік ететін – өнер» 
деген байлам өміршеңдік сатысына 
көтеріліп, мәңгілік ұлағатқа айналды 
деген осы. 

ҚОРҚЫТ АТА МҰРАЛАРЫ –
АДАМЗАТҚА ОРТАҚ РУХАНИ ҚАЗЫНА

Қазақ даласында байырғы 
заманнан осы уақытқа дейін 
небір даңқты көсемдер, ше-
шендер, даналар мен билер, 
батырлар болған. Елбасы 
«Ұлы даланың жеті қыры» деп 
аталатын мақаласында осы 
ұлы даланың тұлғалары ту-
ралы сериялар шығару, олар 
жайында аллея жасау мәселесін 
тапсырды.

Бізді кезінде әртүрлі саясат-
пен ілімі жоқ, білімі жоқ тұлғасыз 
ел қылып көрсетті. Тарихымызды 
саясаттан жасадық, ал шынтуай-
тына келгенде тарихты жасайтын 
тұлғалар. Қазақ даласында дүниеге 
келген тұлғалардың бірі әрі бірегейі 
– Қорқыт бабамыз. Қорқыт ата – ұлы 
жырау, атақты қобызшы, керемет ше-
шен, түрік дүниесіне есімі кеңінен 
мәлім кісі болған. 

Кезінде Қорқытты шаман 
деді, сонымен халықты оның 
мұрасынан бездіргісі келді, бірақ 
халық одан безе қойған жоқ. Қазіргі 
таңда тәуелсіздігімізді алғалы 
ойымыздағылар болып жатыр. Соның 

ең үлкені – Қорқыт баба мұраларын 
дүниежүзілік ЮНЕСКО тізіміне кіруі 
дер едім. Бұл, әрине, бәріміз үшін 
ортақ қуаныш. Мен қазақ халқын, 
жалпы түркі дүниесінің перзенттерін, 
бабамыздың жатқан жері – Қызылорда 
облысындағы бауырларымды шын 
жүректен құттықтаймын. 

Біз кезінде Қорқыт ата мұраларына 
терең бара алмадық. Қазір, тәуба, 

Астанадаға ұлттық өнер университеті,  
Қызылордадағы Қорқыт ата атындағы 
университеттің ғылыми-зерттеу ин-
ституты бірқатар игілікті істерді 
жүзеге асырып жатыр. Мәселен, 
менің шәкірттерімнің бірі Қорқыт 
атаның күйлерін зерттеп, «Қорқыт ата 
жайындағы аңыздар және олардың та-
рихи негіздері» тақырыбында диссер-
тация жазу үстінде. 

«Қорқыт ата кітабының екі түрлі 
нұсқасы бар. Бірі – Дрезден (Герма-
ния), екіншісі – Ватикан (Италия) 
нұсқасы дейміз. Дрезден нұсқасында 
12 түрлі сюжет болса, Ватикан 
кітапханасындағы нұсқада соның 
алтауы ғана бар. Бұл жырлар әлем 
түркологтарына мәлім. Бұл құнды 
кітап көптеген тілге аударылған. 

Біздің институттың мамандары 
Қорқыт бабамыздың Дрезден нұс-
қасын аударып жатыр. Бұны ал-
дағы жылы бітіреміз. Осындай жақ-
сылықтар бола берсін, шын жүректен 
құттықтаймын!

Мырзатай ЖОЛДАСБЕКОВ,
филология ғылымдарының 

докторы.

Қорқыт баба мұраларының 
ЮНЕСКО тізіміне ену – бәріміз 
үшін ортақ қуаныш. Біздің 
түсінігімізде Қорқыт аңыз 
кейіпкері. Ал, шын мәнінде ол 
өмірде болған тарихи тұлға. 
Бұл ретте, басқаны айтпағанда, 
авторлығы Қорқытқа телінген 
нақты күйлердің болуы мен 
оның сан ғасырлар бойы 
ұмытылмай, бүгінге жетуінің 
өзі-ақ бабамыздың өмірде 
болған нақты тұлға екенін 
дәлелдей алады. Тек өкініштісі 
сол, көне тарихымызды 
әлі күнге төл болмысында 
толық тани алмағандықтан, 
тек халықтың ауызша 
тарихының негізінде ел жадын-
да сақталған аңыз әңгімелер 
дерегін малданып келеміз. 
Отандық тарих ғылымы әлі 
күнге еуроцентристік теория 
ықпалында жүр.

Ежелгі замандар оқиғаларына 
куә болар халықтың өзінің жадын-
да сақтап келген ауызша дерек 
мәліметін қазба деректер мен жазба 
деректер берер мәліметтермен са-
лыстыра зерделеп, оның нәтижесін 
әлемдік ғылымның жетістіктерімен 
сабақтастыру – түріктік танымға жол 
ашып, төл тарихымызды төл болмы-

сында тануға мүмкіндік беретін тірлік. 
Осылай істесек, өткеннің ұмыт болған 
шындығын жалғанның жарығына 
шығарып, Қорқыт бабамыздың тек 
аңыз кейіпкері ғана емес, әлемдік 
деңгейдегі нақты тарихи тұлға екенін 
бар болмысымен жарқыратып көрсете 
аламыз.

 Қорқыт бабамызды аңыз кейіпкері 
болуымен бірге нақты тарихи тұлға 
екенін жас ұрпаққа нақты деректер-
мен жеткізетін уақыт келіп жетті деп 
есептеймін. Ортақ қуаныш құтты бол-
сын, ағайын!

Қойшығара САЛҒАРАҰЛЫ,
тарихшы-этнограф, жазу-

шы, Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік сыйлығының лау-
реаты, Қызылорда облысының 

тарихи-мәдени мұраларын қорғау 
және пайдалану жөніндегі ғылыми-

әдістемелік кеңестің мүшесі.

Қорқыт жырлары әлемдік 
өркениеттің бастауында тұрған 
өте құнды туынды. Қорқыт 
жырларының ғылым ныса-
нында зерттеле бастағанына 
200 жылдан астам уақыт өтті. 
Осы уақыт ішінде Қорқыт 
жырларын әлемнің барлық 
елдерінің ғалымдары түгелге 
жуық зерттеген. Француз, 
неміс, түрік, орыс, тағы 
басқа елдердің ғалымдары 
Қорқыт жырларының әртүрлі 
мәселелері төңірегінде өздерінің 
ғылыми еңбектерін жарыққа 
шығарған. 

Қазақ ғалымдары да қорқыттану 
ғылымымен XIX ғасырдан бастап 
айналыса бастаған. Оның басында 
Ш.Уәлиханов тұр. Одан кейін Әлкей 
Марғұлан, Әуелбек Қоңыратбаев 
сияқты ғалымдар қазақ ғылымында 
арнайы қорқыттануды, Қорқыт жыр-
ларын жан-жақты зерттеген.

Қорқыт мұраларының ЮНЕСКО-
ның материалдық емес мұралар 
тізіміне енуі Қазақстан мемлекетінің 
мәдениеті мен  ғылымындағы аса 
маңызды оқиға болды деп санаймын. 
Қорқыт мұраларының ЮНЕСКО-ның 
материалдық емес мұралар тізіміне 
енуіне Қызылорда облысының әкімі 

Қырымбек Көшербаевтың еңбегі зор.
Облыс әкімінің басшылығымен 

мәдениет, архивтер және құжаттама  
басқармасы, Қорқыт ата атындағы 
ҚМУ-дың ғалымдары, мәдениет 
министрлігінің өкілдері бірлесіп 4 
жылдан астам уақыт осы мәселемен 
айналысты. Бүгін Қорқыт ата 
мұраларының ЮНЕСКО-ның 
материалдық емес мұралар тізіміне 
енуі, әсіресе, қызылордалықтар 
үшін өте қуанышты жағдай. Біз енді 
өркениеттің ерекше құнды туындысы  
Қорқыт мұраларын өзіміз иеленіп, оны 
бүкіл әлемнің танып отырғандығына 
мақтаныш сезіміне бөленеміз. 

Бағдат КӘРІБОЗҰЛЫ,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, филология 
ғылымдарының докторы, профес-

сор,  Қорқыт ата атындағы ҚМУ 
жанындағы «Қорқыттану және 
өлке тарихы» ғылыми-зерттеу 

институының директоры.

«3D-картаға қола дәуірінен 
бүгінгі күнге дейінгі  150 
ескерткіштің виртуалды 
үлгілері – 60 археология және 
90 сәулет ескерткіші кіреді», – 
деп хабарлайды облыс әкімінің 
баспасөз қызметі.

Қызылорда облысының аума-
ғында 30 республикалық және 256 
жергілікті маңызға ие 286 ескерткіш 
бар.

«Бұл – Орталық Азия үшін та-
рихи және мәдени ескерткіштерді 
қалпына келтіруге бағытталған 
бірегей жоба. Ең озық жабдықтар 
мен технологиялардың көмегімен 
барлық нысандардың құ-
жаттамасы дайындалған. Осылай-

ша танымдық тарихи анықтама 
ғана емес, ескерткіштерді егжей-
тегжейлі зерттеуге арналған аса 
дәлдікке негізделген құрал болмақ. 
Болашақта ескерткіштердің дерек-
тер базасы кеңейтіледі. Оқушылар 
мен студенттерді квест және басқа 
да ойын түрлері арқылы тарту үшін 
бағдарламалық өнімді әзірлеуді 
жоспарлап отырмыз. Қазір түрік 
әріптестеріміз қызығушылық та-
нытуда», – деді жоба авторы, 
Халықаралық Орталық Азия зерттеу 
институтының директоры Дмитрий 
Воякин.

Дмитрий Воякиннің айтуын-
ша, 3D-картаны дайындау кезінде 
ескерт кіш тердің дәлдігі жоғары үш 
өлшемді үлгілерін жасау үшін 70 000 

000-нан астам полигон әзірленді.
«Аймақтың мәдени ескерт-

кіштерінің 3Д-картасы – «virtualmap.
xyz» интерактивті веб-ресурсын құру 
үшін 33 000-нан астам сурет, ежелгі 
қалашықтардағы 4000-нан астам су-
рет, 40 000-нан астам аэрофотосу-
реттер және 13 сағаттан асатын пи-
лотсыз ұшу аппараттарынан бейне 
түсірілімдер мен 450-ден аса және 
жерден 1000-нан астам панорамалық 
сурет жасалды», – дейді Д.Воякин.

Карта арнайы сайтта ұсынылатын 
болады.  Қазіргі уақытта толықтыру 
жұмыстары жүргізіліп, 2019 жылдың 
қаңтар айында қолжетімді болады 
деп жоспарлануда.

«СБ» ақпарат.

БҰЛ АЙРЫҚША ЖЕТІСТІК

ОРТАҚ ҚУАНЫШ

МӘДЕНИЕТ ПЕН ҒЫЛЫМДАҒЫ 
МАҢЫЗДЫ ОҚИҒА

СӘУЛЕТ ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ
3D-КАРТАСЫ ЖАСАЛДЫ
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Қызылорда қаласында 
облыстық  ішкі саясат 
басқармасы мен облыс 
әкімі жанындағы әйелдер 
істері және отбасылық-
демографиялық саясат 
жөніндегі комиссияның 
ұйымдастыруымен ауыл 
әйелдері форумы өтті. Форум 
жұмысына батыр аналар, 
түрлі салада қызмет істеп 
жүрген қыз-келіншектер, 
мемлекеттік қызметкерлер, 
кәсіпкер әйелдер мен 
үкіметтік емес ұйым өкілдері 
қатысты.  

Жиынға облыс 
әкімінің орынбасары Рус-
лан Рүстемов қатысып, 
аймақ жетістіктеріне қыз-
келіншектердің қосқан 
үлесін атап өтті. 

Шарада «Ұрпақтан-ұрпаққа» 
қоғамдық бірлестігінің жетекшісі 
Алмагүл Божанова ауылды сақтау, 
дамыту  басты назарда болуы шарт 
екенін жеткізді. Себебі, ауыл – 
ұлттық құндылықтарымыздың, салт-
дәстүріміздің алтын діңгегі. Осы ретте 
Елбасының «Қазақстандықтардың әл-
ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс са-
пасын арттыру» атты Жолдауындағы 
«Ауыл – ел бесігі» жобасының жөні 
бөлек. Енді осы бағытта біршама 
жұмыстар атқарылмақ. Сонымен 
бір ге ауылды дамытуда әйелдердің 

үлесін де тілге тиек етті. 
Форумда Жаңақорған ауданы, 

Аққұм ауылының тұрғыны, ІІ топ 
мүгедегі, қолөнерші Қасиет Орал 
тағдырдың сынағына қарсы тұрып, 
еңбек етіп, кәсібін қалай бастағаны 
жөнінде айтып берді. Сыр өңірінде 
мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек 

көрсетудің айрықша үлгісі қолға 
алынғанына ризашылық білдірді.  Та-
мыз айында облыстағы Кәсіпкерлер 
үйінде  «Өзіңе сене баста» атты 
мүмкіндігі шектеулі кәсіпкерлердің 
өнімдерінен көрме-байқау өтті. 
Байқауға «Кәдесый жасау» жоба-
сы бойынша қатысқан Қасиет облыс 

әкімінің Алғыс хаты мен 1 милли-
он теңгеге ие болды. Қаршадай қыз 
кальций жетіспеушілігіне байланыс-
ты кішкентайынан шалт қимылдаса 
сүйегі сынатын сырқатқа шалдыққан. 
Ол денсаулығына байланысты үй де 
оқыды. Бос уақытын  қолөнер бұй-
ымдарын жасауға арнады. Жасаған 

дүниесі көздің  жауын алатын талант-
ты қыздың өмірге деген құлшынысы 
талайға үлгі боларлық. Қасиет енді 
ісмерлік өнерді де қолға алмақ. Ол 
үшін белгілі тігін шеберлерінің кур-
сына қатысып, білімін жетілдіріп жүр.

Форум барысында қоғамның 
өркендеуіне үлес қосқан 35 әйел-

анаға «Үздік білім қызметкері», 
«Үздік медицина қызметкері», «Үздік 
фермерлік және шаруа қожалығының 
басшысы», «Үздік пошта немесе 
өндіріс қызметкері» және «Үздік сау-
да және қызмет көрсету саласындағы 
шағын және орта бизнес басшысы» 
номинациясы бойынша облыс әкімі 
атынан диплом табыс етіліп, сый-
сияпат көрсетілді. 

Кәсіпкерлік саласында әйелдердің 
үлесі ерекше артып келеді. Мәселен, 
аймақта өңірлік кәсіпкерлікті да-
мыту үшін бюджеті 32 млрд теңгені 
құрайтын кешенді Жол картасы 
әзірленді. «Старт-ап» жобаларға 3 
млрд теңге бөлінді. Оның ішінде 
ауылшаруашылық кешенін дамытуға 
8,8 млрд теңге қаржы қарастырылған. 
Өткен жылы екі мыңнан астам жеке 
қосалқы шаруашылықты біріктіріп, 
80 кооператив құрылды. Өңірлік 
инвестициялық орталық арқылы 
облыстық бюджеттен шағын несие-
ге 1 млрд теңге бөлініп, 258 жоба 
қаржыландырылды. Оның ішінде 
112 жоба әйел кәсіпкерлерге тиесілі. 
«Ауыл шаруашылығын қолдау қоры» 
АҚ облыстық филиалынан 2017-2018 
жылдар аралығында 2,4 млрд теңге 
болатын несие 760 кәсіпкер әйелге 
берілген. 

Шара соңы мерекелік кешке 
ұласты. Облыс әкімінің орынбасары 
Р.Рүстемов Социалистік Еңбек ері, 
Батыр ана Сәлима Жұмабекованың 
шаңырағына арнайы барып, ел ана-
сына «Ғасыр Ана» номинациясын 
табыс тады. 

ҮЗДІКТЕРГЕ СЫЙ

Сара АДАЙБАЕВА.СБ

Нан өнімдеріне қаптама 
жасауды ойға алған Шыңғыс  
қаладағы ірі наубайхана 
иелерімен кездесті. Ойын 
айтып, жобасын таныстыр-
ды. Кәсіпкерлердің көбі бұл 
бастаманы қолдады. Енді 
ол нан өнімдерін қаптайтын 
қағаз қаптама жасамақ. 
Піскен нан қаптамаға салы-
нып, дүкендерге жеткізіледі. 
Демек, өнім таза қалпында 
жетеді деген сөз. Себебі 
көпшілік дүкенде тұрған 
нанның жаңа піскеніне көз 
жеткізу үшін ұстап көреді. 
Ал бұдан адам денсаулығына 
зиян келері анық. Бірақ  
қаптама наубайханаларға 
тегін таратылады. Ақылы 
етсе, нанның бағасына 
әсер етуі мүмкін екенін де 
естен шығармапты. Бірақ 
жаңашыл жас одан шығын 
шықпасына сенімді. Өйт-
к ені, қаптаманың бір беті 
жарнамаға арналған. Кез-
келген кәсіпкер үшін 
жарнаманың маңызы зор.  
Тауар жарнама арқылы 
кеңінен танылуға мүмкіндік 
алады. Осы жолды тиімді 

пайдаланған Шыңғыс кәсіп-
керлердің өнімін қапта-
маның бір бетіне жар нама-
лайды. Яғни, өнім жайында 
мәлімет береді, мекен-жайы 
мен байланыс нөмірін 
көрсе теді. Ал, кәсіпкер 
тиісті қаржысын береді. 
Әзірге, жігіт 5 кәсіп иесімен 
келісімге келген. Енді Ал-
маты қаласынан арнайы 
қаптама жасайтын станокты 
алдырмақ. Бұл бағыттағы 
жұмыстар оңынан шешіліп 
жатыр. Станок құны –1,5 
млн теңге. 

– Бұл жобаның тиімділігі 
мол. Сол себепті іске асы-
рып жатырмыз. Наубайхана 
иелерімен кездескенде ойы-
мызды бірден құптады,–деді 
ол. 

Ізденімпаз жігіттің айту-
ынша, әзірге айына 50 мың 
нан қаптамасын шығармақ.  
Шыңғыс бұл шаруасының 
нәтижелі  боларына үміт 
артып отыр. Ісі алға басып 
жатса, кәсібін кеңейтіп, өзі 
секіл ді жастарды жұмыспен 
қам ту ойында бар.

KÁSІP

ӘРІ ҚАПТАМА, 
ӘРІ ЖАРНАМА

Бүгінде кәсіпкер жастар саны күн санап 
артып келеді. Оларға мемлекет тарапынан 
қолдау көрсетілуде. Бұл – оқуын жаңа бітіріп, 
дипломын қолына алып, жұмыс таппай 
жүрген көптеген жастарға таптырмайтын 
мүмкіндік. Аймақта жыл сайын кәсіпкерлікке 
жастарды тарту мақсатында түрлі байқаулар 
ұйымдастырылуда. Онда жастар өз жобаларын 
ұсынады. 

Осындай жеңілдікті тиімді 
пайдаланғандардың бірі – Шыңғыс Сәдуов. Ол 
Қызылорда қаласының тумасы. Талапты жігіт 
жақында жас кәсіпкерлерге арналған  байқауға 
қатысып, жеңімпаздар қатарынан көрінді. 
Оның ұсынған «Балғын» жобасы қазір жүзеге 
асып жатыр. 

Сара АДАЙБАЕВА.СБ

Жуырда Жанқожа батыр 
ауылына жол түсті. Сон-
да қырқаның етегін кемер-
лей шалқыған Ащыкөлге 
еріксіз назарымыз ауды. Көл 
суының молайғаны сонша 
бір шеті ауылдың іргесіне 
жақындапты. Қатты сүйсіндім.  
Осынау көрікті ауылдың ай-
бынын асырып жатқан көлдің 
мұншалықты толысқанын 
есімді білген кезден бері 
көргенім десем, артық  емес. 
Менің таңданысымды сапарлас 
серігім де қоштай кетті.

Жалпы, Қазалы ауданында көлдер 
жүйесін суландыру бағытында бірқатар 

тірлік атқарылған. 
Биыл аудан бойынша ауыл шаруа-

шылығы дақылдарын суаруға 688 млн 
текше метр су қажеттігі межеленген 
екен. Оның ішінде дақылдарды суаруға, 

экологиялық  қажеттілікке  де  лимит 
қаралған. Егіс көлемінің 6800 гектарын 
күріш дақылы құрады. «Қазалысушар» 
өндірістік учаскесі бойынша биыл  су 
жеткізіп беру қызметі үшін 37 су пайдала-
нушымен келісім-шарт жасалыпты. Оның 
ішінде шаруашылық, ауылдық округтер, 
өзге де қожалықтар бар.

Жайылымдық, шабындық және көл-
дерге экологиялық ахуалды жақсарту мақ-
сатында керекті мөлшерде су жібе рілген. 
Нәтижесінде Сол жаға магистральді 
каналына қажетті су босатылып, Жаңа 
Қарлан, Бірқазанды, Новая-Жаңа, Ішкі 
каналдарының бойындағы Шыбық, Шаң, 
Қаракөл, Ишанкөл, Тақыркөл, Шаңдыкөл, 
Найзағұл, Бестам, Мүлкаман, Ақшүңгіл, 
Қулы, Қопақ,  Сарыкөл учаскелеріндегі 
шабындық, жайылымдық жерлер мен 
көлдер қамтамасыз етілген. Мұндай 
мүмкіндік Оң жаға каналының бойын-
да орналасқан барлық су жеткізу нысан-

дарында да жүзеге асырылыпты. Осы 
жылы «Қазалысушар» өндірістік учаскесі 
«Құмарық» каналының төрт шақырымына 
механикалық тазалау және бойындағы 
екі гидротехникалық құры лысқа жөндеу 
жұмыстарын  жүргізіп, «Бидай аша» кана-
лын, «К-2» коллекторының бойын  таза-
лап, Сол жаға арнасының 104 бекетіндегі 
қызметтік көпіріне, Ішкі каналының бас су 
өткізгішіне,  гидро техникалық құрылысқа 
ағымдағы жөндеу жасапты. 

«Қазіргі уақытта Қараарық кана-
лының бойына механикалық тазалау, Оң 
жаға арнасындағы Р-2 каналының саға-
сындағы бас тоспа құрылысына жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде. Алдағы уақытта 
Оң жаға арнасының 104 бекетіндегі су тос-
пасы да ретке келтіріледі» дейді «Қазалы 
су шаруашылығы» өндірістік учаскесінің 
басшысы Исахмет Мусиров.

Қазалы ауданы.

СУ ЖҮРГЕН ЖЕР – БЕРЕКЕ...

TAǴZYM

Ұлы Отан соғысының 
ардагері, көп жыл теміржол 
саласында тер төгіп, еңбегімен 
ел алғысына бөленген, 
ағайынның бірлігін сызат 
түсірмей сақтаған беделді тұлға 
Үдербай Баймаханұлының 
баяны бүгінгілер білмегенмен, 
кешегілердің көңілінен кеткен 
жоқ.

Қойын өргізіп, құрт-майын 
жеп, қоңыр тірлік кешкен 
қазаққа кесапат ала келген 
кеңес өкіметінен жұрт үркініп, 
дүние үдере бастаған 1919 жылы 
өмір есігін ашқан баласының 
атын әкесі Баймахан заман 
келбеті есте қалсын деп Үдербай 
қойыпты.

«Жүзім құбылаға, құбылам Қағбаға 
қараған» дейтін, байлығы асып жатса 
да, астамшылықтан ада Баймахан кеңес 
өкіметінің қоғамдасу саясатына нара-
зы болған кісілердің бірі екен. Сол кезде 
Сұлутөбе маңындағы жұрттың мекені – 
Дәлкен, Наршоқы, Сырықты, Шытты, Ке-
лес деген сияқты жерлер болатын. Жаңа 
өкімет бұл елдің адамын қамап  колхозға, 
тонап ТОЗ-дарға топтады. Күмбезді зират-
тарды қиратып, мешіттердегі кітаптарды 
өртеп жіберді. Осындай қорлық көрген 
жұрт кеңес дүмпуінің солқылы соға 
қоймаған өзбек, қырғызға қарай ауа көшті. 
Қызылорда, Қармақшы, Қазалы өңірінен 
үздік-создық шыққан сол көш ішінде ел 
ағасы Баймахан да, тоғыз жасар Үдербай 
да бар еді.

1936 жылдың  шамасында ел тыныш-
талды, оқығандар мен ірі байлар болмаса 
қара халыққа жағдай жасалып жатыр екен 
деген сөз шығысымен Баймахан отбасы 
қырғыздан бері қайта көшіп, Бірқазан 
маңындағы «Қызылегінші» колхозына 
келіп қосылды. Бұл кезде жігіт жасындағы 
Үдербай колхозшы болып, қара жұмысқа 
жегілді. Сауатсыздықты жою деген 
сая сатпен жасы келгенде мектепке ба-
рып, 1945 жылы 5 класс оқып жүргенде 
майданға аттанды. 

Бұл кісінің соғыста болған, бастан 

кешкен оқиғаларын бастан аяқ айтып 
бере алмасымыз анық. «Будапешті алғаны 
үшін», «Белградты азат еткені үшін», 
«Германияны жеңгені үшін» деп атала-
тын медальдары мен «Қызыл жұлдыз», 
ІІ дәрежелі «Отан соғысы» ордендерін 
омырауға таққанының өзі оның ерлік 
жорықтарынан үнсіз сыр шертеді.

Әкесі жайында Тұрсынбек Үдербайұлы 
былай дейді: «Көкем алысты болжайтын 
адам. Тіпті кейде көріпкел ме деп қаласың, 
жағдайыңды айтпай-ақ түсініп қояды.  

1994 жылдың бір күнінде: «Түс көрдім, 
маршал Жуков төсіме орден тағып жа-
тыр екен. Үш келіннің үшеуі де ұл туа-
ды» – деді көкем. Біз мұндай сенімді, 
берік байламды жасауға жүрексінер едік. 
Айтқанындай айналдырған бір айдың ол 
жақ, бұл жағы үш келін де әулетке бір-бір 
ұл қосты. Сол жылы Сәкен Сейфуллин 
мен Нартай Бекежановтың 100 жылдығы,  
Абайдың 150 жылдығы еді, әр-әр жер-
де мәдени іс-шаралар етек алып жатқан. 
Осыған байланысты біздің әулетте де 
Абай, Сәкен, Нартай деген есімдер пайда 
болды.  

Көкем соғыстағы оқиғалары туралы 
ашылып ештеңе айтпай-ақ кетті. Сұрасаң 
«Соғыстың бетін аулақ қылсын» дейді де 
қояды. Тек бірде ғана: «Күннің суықтығы 
соншалық, үюлі тұрған шөмеленің арғы 
жағынан немістер келіп, бергі жағынан 

біз келіп тығыламыз. Сонда бір-бірімізге 
қарауға мұршамыз болмайды» деп 
өткенін еске алып отырды. Бұл шынын-
да да естіген жан таңғалатын нәрсе. Адам 
ортақ жауға кезіккенде өз-өзіне өшігуді 
ұмытып, жан бағып кетеді екен-ау. 

Тағы бірде көкемнің: «Бірқазаннан 
сексен жігіт аттанып, содан онымыз 
оралдық. Чехословакия, Австрия, Венгрия 
жерлерін азат еттік. Ол жақтың әр үйінде 
телевизор бар, тұрмыстары тамаша. Ең аз 
дегенде бізден елу жыл озып кеткен» – 
деп отырғанын естідім...» Осы әңгіменің 
өзі аз да болса Үдербай Баймаханұлының 
майдан өтіндегі өмірінен дерек береді.    

Соғыстан келген соң ол кісі біраз 
уақыт шаруашылықпен айналысып, 1954 
жылы теміржол жұмысына тұрған.

1985 жылы «Мәдениет және тұрмыс» 
деген журналдың «іздеу саламыз» деген 
айдарында оңтүстіктік екі кісінің Үдербай 
Баймаханұлына іздеу салып, өздерінің 
мекен-жайларын көрсеткен хаттары ба-
сылыпты. Олар соғыста бірге болған май-
дандастар екен. Біз мұнан Үдербай әкенің 
өз қатары арасында қандай бедел мен 
құрметтің адамы болғанын танимыз. 

Кейін ол кісі сол көрсетілген мекен-
жайға барып, онан соң олар келіп,    арқа-
жарқа болып, өткен күндерді еске алы-
сыпты.  

Теміржолдың әскери күзет бөлімінде 
көп жыл еңбек еткен Ү.Баймаханұлының 
Қазақ теміржол басшылығынан, Қы зыл-
орда теміржол бөлімшесінен алған мақ-
таулары қат-қат. Олардың ішінен 1973, 
1975 жылдардағы бесжылдықтардың оза-
ты деген қатырма қағаздар да кездеседі. 
Кеңес шаруашылығында «социалистік 
жарыстың жеңімпазы» деген  атақ болған. 
Мұндай атақ тәжірибесі көпке таратуға 
тұрарлық, міндетіне мейлінше адал, тап-
сырмасын мерзімінен бұрын орындаған 
табысты еңбектің егелеріне берілетін. Біз 
отбасы мұрағатына көз жіберіп, бұл кісіні  
дәл осы саптан көріп отырмыз. 

Үдербай әкей өте еңбекшіл адам 
болған. Бір кездері маған қала іргесіндегі 
«Казристе» тұратын Қуанышбек аға бір 
әңгіме айтып беріп еді. Тастай салуға 
көзің қимайтын сол әңгімені осы сөзіме 
қосайын.

«Кейде есекке сабан тиеп «Казрис-
тен» қалаға апарып сатамын. Оны маған 
Үдекең үйретті: «Мынау былай жатқанда 

сабан, ал сатсаң сабан ақша» – деді. Орыс-
тар сабанды шошқаның астына төсеуге 
алады, олар үшін таптырмайтын тауар. 
Бірде қалтама көбірек ақша түсті. Ақыры 
қалаға келіп қалғасын рестораннан тамақ 
ішкім келді. Есегімді есіктің алдына бай-
лап, тамақтанып шықсам, сұр есегімді 
милиция жетектеп кетіпті. Артынан бар-
дым. «Ресторанның алдына есек байлауға 
болмайды. Штраф төлейсің!» – деді. Амал 
жоқ, тапқан ақшамды беріп, тепеңдеп 
ауылға тарттым. Ертеңіне түйе мініп 
келдім. Жұмысқа жегесіңдер деп Байма-
хан шал бір түйесін қалдырып кететін, 
қалған түйелерімен Сарысуға, жайлауға 
шығады. Сөйтіп сабанды түйе арбаға 
тиедім. Тағы да ақшалы болып, тағы да 
ресторанға кірдім. Шықсам кешегі ми-
лиция қасына жақындай алмай, түйемді 
айналшықтап жүр екен. Арбадан ағытып 
міндім де қуып бердім. Ол кезде жұрт 
милицияны қумақ түгілі, алыстан көрсе 
тығылып қалатын. Бұл жолы милиция ме-
нен тығылып қалды. Сондағы штраф са-
лып, бар ақшамды алған қызыл жағалыға 
деген ашуым бәрібір тарқамады. Өзім 
милиция болып, сол «салықшыдан» түбі 
ақымды алғым келді. Бұл сондағы бала 
қиялым болса да түбінде сол ой жетек-
теп милицияға алып барарын, сөйтіп өзім 
де погон тағып, милиция болатынымды 
әрине, ол кезде болжағаным жоқ...»

Қуанышбек аға Үдербай ақсақалдың 
теміржолдағы жұмысында талайға үлгі 
танытып, ауыл ішіндегі ағайынды айран-
дай ұйытқан  бидей кісі болғанын тамсана 
айтқан. 

Бір әулеттің ғана емес, бір дәуірдің 
қан-тамырын бүлк-бүлк соқтырған осын-
дай тұлғалар болса керек.  Олар отқа да 
түсті, орманда да адасты, бірақ туған 
жерінің туын жыққан жоқ. 

Кейінгі ұрпақ Үдербай Баймаханұлы 
секілді елі үшін еңбек күшін аямай, 
биік адамдық бейнесін қалдырған 
тұлғаларымызды ешқашан ұмытуға тиіс 
емес.  

 «Әрбір өлкенің халқына суықта 
пана, ыстықта сая болған, есімдері ел 
есінде сақталған біртуар перзенттері бар. 
Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс» 
– деген Елбасы ұлағаты кейінгі жастарға 
осындай тұлғалардың  өнегесін өміріне 
өзек қылсын деп айтылған. 

ӨМІРГЕ ӨЗЕК БОЛАР ӨНЕГЕ

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.СБ

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.СБ
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– Арнұр Дәденұлы, ең алдымен, 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының қашан құрылғаны және ал-
дына қандай стратегиялық міндеттер 
қойылғаны туралы қысқаша айтып 
өтсеңіз...

– «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры» акционерлік қоғамы 2013 жылғы 
22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде 
құрылды. «БЖЗҚ» АҚ құрылтайшысы 
және жалғыз акционері – Қазақстан 
Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ 
зейнетақы активтерін сенімгерлікпен 
басқаруды Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі жүзеге асырады. Бұл жерде 
зейнетақы активтерін басқару тиімділігін 
арттыру, инвестициялау бағыттары және 
қаржы құралдарының тізбесін айқындау 
бойынша ұсыныстар әзірлеу қызметі 
2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
ҚР Ұлттық қорды басқару жөніндегі 
кеңесіне жүктелген.

Қордың стратегиялық мақсаты – 
қызмет сапасын көтеру, зейнетақы 
активтерін дұрыс есепке алу, сондай-
ақ зейнетақы жинақтарын жоспар-
лау мәдениетін көтеру арқылы 
зейнетақы жинақтарын қалыптастыруда 
салымшыларға ұйымдық көмек 
көрсету. Ол үшін БЖЗҚ жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінің сенімді бірыңғай 
басқарушысы және операторы ретінде 
халықаралық стандарттарға сай са-
палы қызмет көрсетуге және қызмет 
түрлерінің әртүрлі коммуникациялық ар-
налар арқылы қолжетімді болуына күш 
салады. 

Cонымен қатар Қордың өңірлік 
желісіне де тоқтала кеткім келеді. 
Қор бөлімшелері еліміздің тек ірі 
қалаларында ғана емес, сонымен бірге 
шалғай елді мекендерде де орналасқан. 
Олар барлық талаптарға жауап береді, 
яғни оларда арнайы күту залдары, ке-
зекке тұрудың электрондық жүйесі бар. 
Барлық стандартты операциялар 5-7 ми-
нут ішінде орындалады. Келушілер дән 
риза. Өйткені, кезек күтіп көп отырмай-
ды. Бүгінде еліміз бойынша Қордың 18 
филиалы, 13 бөлімшесі және 185 қызмет 
көрсету орталығы бар. Соның ішінде 
Қызылорда облысы бойынша Қордың 8 
қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді.

– Биылдан бастап Қордан 
зейнетақы төлемдері тек ай сай-
ын беріле бастады.  Бұл өзгерістерді 
енгізудің басты себебі неде?

– Иә, биылдан бастап Қордан 
зейнетақы төлемдері зейнеткерлік жасқа 
толған азаматтарға, сондай-ақ 1-ші және 
2-ші топтардағы мүгедектігі мерзімсіз 
болып белгіленген жандарға тек ай 
сайын төленіп жатыр. Ондағы мақсат 
– зейнеткердің күнделікті тіршілігін, 
лайықты өмір сүруін қамтамасыз ету 
және зейнетақы төлемдерінің тиімділігін 
арттыру. Бұл бюджет есебінен ай сай-
ын төленетін базалық және ортақ 
зейнетақыға елеулі қосымша болады.      

Келешекте ортақ зейнетақы біртіндеп 
азаяды. Сондықтан Қордан төленетін 
төлемдер зейнеткер үшін маңызды табыс 
көзіне айналады. Сол үшін Қорға жарна-
ларды тұрақты және қомақты мөлшерде 
аударып тұру – болашақта қамсыз өмір 
сүрудің бірден-бір кепілі.

Ал ай сайынғы төлемнің мөлшері 
зейнетақы төлемдерінің жылдық 
сомасының он екіден бір бөлігі ретінде 
белгіленеді. Ал жылдық сома зейнетақы 
шотындағы қаражаттың жалпы сомасын 
алушының тиісті жасындағы зейнетақы 
жинақтарының ағымдағы құнының 
коэффициентіне көбейту арқылы 
анықталады. Сөйтіп, 12-ге (12 айға) 
бөлінеді. Одан шыққан сома – айлық 
зейнетақы болып табылады.   

Бірақ қалай болғанда да ай сайынғы 
зейнетақы төлемдерінің мөлшері ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 54 пайызы-
нан төмен болмайды. Биыл ең төменгі 

күнкөріс деңгейінің мөлшері 28284 теңге 
болса, оның 54 пайызы сәйкесінше 15274 
теңге болады. 

– Қордағы бүкіл қаражатын бір ме-
зетте кімдер алып кете алады?

– Әрине, зейнеткерлердің барлығы 
бірдей өздерінің зейнетақы жинақтарын 
бір мезетте ала алмайды. Бұл зейнетақы 
жинақтарының көлеміне байланысты 
жүзеге асырылады. 

Егер зейнетақы төлемдерін алушы 
өтініш берген күні, оның шотындағы 
жинақтардың сомасы ең төменгі 
зейнетақының 12 еселенген мөлшерінен 
аспаса, бұл сома алушыға бір рет 
толығымен төленеді.

Биыл ең төмен зейнетақы көлемі 
– 33745 теңге, сәйкесінше оның 12 есе-
ленген мөлшері– 404940 теңге. Егер 
зейнетақы жинақтарының көлемі бұл 
сомадан жоғары болса, зейнетақы тек ай 
сайын төленеді. 

– Қазіргі кезде зейнетақы Қоры 
қандай маңызды міндеттерді жүзеге 
асыруда?

– Қор өз қызметінде ашықтық, шы-
найылық қағидасын ұстанады. Өйткені, 
ол – зейнетақы жүйесіне деген сенімнің 
кепілі. Өткен жылы Қордың 2017-2021 
жылдарға арналған корпоративтік даму 
стратегиясы бекітілді. Стратегияға сәй-
кес Қор отандық жинақтаушы зей нет-
ақы жүйесінің барлық қаржылық жә-
не ақпараттық ағындарының сенімді 
бірыңғай басқарушысы және операторы 
болып табылады. Қазір Қор стратегия ая-
сында үздік әлемдік стандарттарға сәйкес 
сапалы қызмет көрсету, тұрғындар 
арасында зейнетақы жинақтарын жос-
парлау мәдениетін дамыту және зей -
нетақы заңнамаларын жүзеге асыру 
міндеттерін орындап жатыр. Сонымен 
қатар халықтың зейнетақымен қамсыз-
дандыру саласындағы қаржылық-құқық-
тық сауаттылығын арттыру және Қор 
қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету 
маңызды. Бұл бағытта екінші жыл қа-
тарынан бүкіл ел бойынша Ашық есік 
күндері, көшпелі таныстырылымдық ша-
ралар өтіп келеді. Мысалы, Қызылорда 
облысының әкімдігі мен Қор арасындағы 
әріптестік туралы қол қойылған Мемо-
рандум аясында жергілікті атқарушы 
органдармен бірлесіп барлық аудан 
орталықтарында кездесулер ұйымдас-
тырылды. Басты мақсат – тұрғындарды 
жинақтаушы зейнетақы жүйесімен та-
ныстыру, Қордың беделін қалыптастыру 
және Меморандум аясындағы әріптес-
тікті жалғастыру. 

Біздің мақсатымыз – әрбір салымшыға 
болашақ зейнетақысының қандай бола-
тыны өзіне тікелей байланысты екенін 
түсіндіру, өз болашағына қатысты 
жауапкершілігін арттыру. Сондай-
ақ, зейнетақы жарналарын зейнетақы 
қорына тұрақты түрде аударып отыруға 
ынталандыру. 

– Зейнетақы төлемдерін тағайындау 
туралы өтініш берілгеннен кейін 
БЖЗҚ қанша уақыт ішінде зейнетақы 
төлемдерін жүзеге асырады? 

– Қазақстан Республикасы заңнама-
сының талаптарына сәйкес тиісті құжат-
тар қабылданған немесе келіп түскеннен 
бастап он жұмыс күні ішінде БЖЗҚ 
зейнетақы төлемдерін жүзеге асыра-
ды. Бұл ретте зейнетақы төлемдері алу-
шының өтінішінде көрсетілген банк шо-
тына аударылады.

– Зейнетақы төлемдері қандай ва-
лютамен жасалады?

– БЖЗҚ өтініште көрсетілген алушы-
ның банк шотына зейнетақы төлемдерін 
ел аумағындағы екінші деңгейдегі бан-
ктерге, банктік операциялардың жекеле-
ген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
ашылған банк шоттарына тек ұлттық ва-
лютамен, елімізден тысқары жерлерде 
шетел банктерінде ашылған банк шотта-
рына АҚШ долларымен, еуромен, фунт 

стерлингпен немесе Ресей рублімен ау-
дарады.

– Жылжымайтын мүлікті са-
тып алу, шет елде емделу немесе 
балалардың оқу ақысын төлеу үшін 
зейнетақы жинақтарын мерзімінен 
бұрын алуға бола ма?

– Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорындағы зейнетақы жинақтары заң-
намада көрсетілген жағдайлар туындаған 
кезде ғана беріледі. 

«Қазақстан Республикасында зей-
нетақымен қамсыздандыру туралы» 
заңының талаптарына сәйкес Бірың ғай 
жинақтаушы зейнетақы қорынан төле-
нетін зейнетақы төлемдері зейнеткерлік 
жасқа толған азаматтарға (ерлерге 63 
жасқа толғанда, әйелдерге биыл 58,5 
жасқа толғанда), сондай-ақ, мүгедектiгi 
мерзiмсiз болып белгiленген бiрiншi 
және екiншi топтардағы мүгедектігі бар 
жандарға төленеді. 

Сонымен қатар елімізден тыс жер-
лерге тұрақты тұруға кеткен, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында ай-
қын далған, кету дерегiн растайтын құ-
жат тарды ұсынған шетелдiктер мен 
аза маттығы жоқ адамдардың мiндеттi 
зей нетақы жарналары мен міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен 
зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы 
бар. Бұл заңда БЖЗҚ-дағы зейнетақы 
жинақтары есебінен несиені төлеу, жыл-
жымайтын мүлік сатып алу, оқу ақысын 
төлеу және басқа да шығындарға жұмсау 
мүмкіндіктері қарастырылмаған. 

– Егер салымшы өзінің тегін ауыс
тыратын болса, бұл туралы БЖЗҚға 
хабарлауы керек пе? 

– БЖЗҚ салымшының (алушының) 
тегі, аты, әкесінің аты, туған күнінің 
өзгеру деректері туралы ақпаратты 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясынан автомат-
ты түрде алады. Салымшының жеке ба-
сында Қордың ақпарат беру жөніндегі 
міндеттемелеріне әсер ететін қандай да 
бір басқа өзгерістер (мекен-жайын ау-
ыстырса немесе электрондық пошта-
сын өзгертсе) болған жағдайда, ол бұл 
туралы БЖЗҚ-ға белгіленген тәртіппен 
хабарлауға міндетті.    

Сондықтан Қор барлық салымшыла-
рынан БЖЗҚ-дағы деректерін тексеруді 
сұрайды және оларға өз жинақтары ту-
ралы ақпарат алудың барынша ыңғайлы, 
заманға сай, үнемді әрі жылдам тәсілін 
таңдап алуға кеңес береді. Себебі, бұл 
тәсілге олардың мекен-жайының өзгер-
гені әсер етпейді.

– Биыл отандық жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінің құрылғанына 20 
жыл толғаны туралы жоғарыда айтып 
өттіңіз. Бәлкім аз ғана уақыт шығар, 
бірақ жүйе туралы қорытынды жа
сауға тұрарлық кезең. Осы кезеңде 
атқарылған жұмыстар мен алдағы 
жос парлар туралы айтып берсеңіз...  

– Иә, дұрыс айтасыз, биыл отандық 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 20 жыл 
толды. Осы жылдар ішінде ол көптеген 
өзгерістерді бастан кешті. Нарықтық 

жағдайға және елдің әлеуметтік-
экономикалық ахуалына бейімдетілді. 
1998-2013 жылдар аралығында 
Қазақстанда 10-нан астам мемлекеттік 
емес жинақтаушы зейнетақы қорлары 
жұмыс істеді. Соңғы жылдары меншікті 
капиталға деген талаптың күшеюіне 
байланысты олар біріге бастады. Түптеп 
келгенде жеке зейнетақы қорларының 
төмен табыстылығы зейнетақы жүйесін 
жаңғыртуды талап етті. Сөйтіп 2013 жылы 
тамыз айында Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры құрылды. Зейнетақы 
активтерін бір қорға топтастыру – 
зейнетақымен қамсыздандыру жүйесіне 
кері әсерін тигізген жоқ. Керісінше 
қазақстандықтардың жинақтарын тиімді 
және қауіпсіз түрде инвестициялауға 
жол ашты. Сонымен қатар операциялық 
және әкімшілік шығындарды қысқартуға 
қол жеткізілді. Ал комиссиялық сыйақы 
екі есеге дейін қысқартылды. Ол кейінгі 
жылдары да бірнеше рет азайтылды. 

Бүгінде отандық зейнетақы жүйесі 
ұдайы даму үстінде. Оның басты 
қағидалары: шоттарды дербестендіру, 
жинақтарды меншіктеу және мұраға 
қалдыру, сондай-ақ жинақтардың 
сақталуына мемлекеттік кепілдік 
қағидалары толығымен сақталған.

– Цифрландыру біздің өміріміздің 
барлық саласына  енгізіліп жатыр. 
Бұл ретте Қордың мақсаттары, қол 
жеткізген жетістіктері қандай?  

–  Кейбіреулер «Зейнетақы қоры» мен 
«заманауи» деген ұғымдар бір-бірімен 
қабыспайды» деп ойлайды. Мүмкін 
мұндай жағдай 2000 жылдардың басын-
да болған шығар. БЗЖҚ өзінің жұмыс 
тәртібіне электрондық сервистерді енгізу 
арқылы жоғары технологияларды игеріп 
келеді. 

Бұл ретте,  ең алдымен, салымшылар  
мен алушыларға қолайлы болуын ойлай-
тынымызды айтқым келеді. Олардың 
уақытын үнемдеу, зейнетақы жүйесіне 
қашықтықтан қатысу маңызды. Бұл 
жүйенің айқындығы зейнетақы шотына 
үнемі мониторинг жасалуынан айқын 
көрінеді. Біздің Қор заманауи технология-
ларды енгізуден қалыс қалып жатқан жоқ. 
Мәселен, 2017 жылы БЖЗҚ қызметтерін 
офиске келмей-ақ пайдалануға мүмкіндік 
беретін жаңа сервистерді іске қосты. 
Қор сайтына тіркелген жағдайда немесе 
электрондық цифрлық қолтаңба арқылы 
жеке зейнетақы шотын ашу жөнінде 
және төлемдерді алу туралы өтініш беру-
ге, оның орындалу мәртебесін бақылап 
отыруға, салымшының деректемелерін, 
ақпарат беру тәсілін өзгертуге бола-
ды. Зейнетақы шотындағы жағдайды 
бақылап, зейнетақы туралы болжамдар 
жасауға мүмкіндік бар. Қор одан әрі 
қарай филиалдарға келмей-ақ зейнетақы 
шотын қадағалауды қашықтықтан 
басқару арналарын жетілдіре бермек.

– Аймақ тұрғындарына зейнетақы 
жинақтарын қалыптастыру тұрғы
сында қандай кеңестер берер едіңіз? 
Түсінбестік туындағанда қай жерден 
кеңес алуға болады?

 – Қазақстандықтар зейнетке шыққан 
соң лайықты өмір сүруі үшін зейнетақы 
жинақтарын көбейтуге жағдай жасау, 
көлеңкелі табыстарды заңдастыру, салық 
аударымдары мен болашақ зейнетақы 
көлемі арасындағы байланысты нығайту 
керек. Ең бастысы – зейнетақы жоспар-
лау мәдениетін қалыптастыруымыз 
маңызды. 

БЖЗҚ жұмысына байланысты сұ-
рақтар туындаса, (құпиялығы сақталуы 
тиіс сауалдардан басқасы) салымшыла-
рымыз БЖЗҚ-ға жеке өтінішпен неме-
се 1418 телефоны арқылы тегін хабар-
ласа алады. Сонымен бірге әлеуметтік 
желілермен, «кері байланыс» форма-
сымен, Қордың корпоративтік  сай-
тын дағы онлайн-чат арқылы байланыс 
орнатылған. Оған қоса Қордың осы 
Ә.Тәжібаев көшесі, 26 мекен-жайында 
орналасқан Қызылорда облыстық фи-
лиалы мен барлық аудандардағы бө лім-
шелеріміздің мамандарына жүгінуге бо-
лады. 

– Сұхбатыңызға рахмет!

Әңгімелескен 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА. 

ОТАНДЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ЖҮЙЕСІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР
жинақтарды жоспарлау мәдениетін қалыптастырады

Отандық зейнетақы жүйесіндегі өзгерістер отандастарымыз-
ды толғандыратыны сөзсіз. Оның үстіне биылғы жылдың 1 
қаңтарынан бастап, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 
зейнетақы төлемдері тек ай сайын беріле бастады. Оның себебі неде? 
Зейнетақы жинақтары енді бір жолғы төлем ретінде берілмей ме? 
Осы және өзге де сауалдарды «БЖЗҚ» АҚ Қызылорда облыстық 
филиалының директоры Арнұр Құрманғали мырзаға қойған едік. 

ТАРИХ – 
БОЛАШАҚТЫҢ 
ІРГЕТАСЫ

Ұлт тарихын зерттеуде біз кейде бірізділікке 
ұрынып жатамыз. Қазақ ұлты бір күнде аяқ асты 
пайда болған жоқ. Сондықтан да тарихымызды 
Қазақ хандығының құрылуына апарып тіреп қою 
көп ретте түсінбестік туғызады. 

«САМҒАУ» – 
ДАРЫНДЫЛАРДЫ
ҚОЛДАУ

Қызылорда қаласы жастарына арналған 
«Самғау» сыйлығы биыл да  сарапқа салынбақ. 
Жетінші мәрте ұйымдастырылған жастар 
сыйлығы дарынды, білімді, өз саласы бойын-
ша қатарластарынан оқ бойы озық жүрген, 
жоғары жетістіктерге жеткен жастарға беріледі. 
Биыл сыйлықты тағайындау ережесінде аздаған 
өзгеріс бар. Бұрын «Самғау» сыйлығына өзін 
ұсынушы үміткер «Мен осы сыйлыққа неге 
лайықтымын?» тақырыбында эссе жазатын бол-
са, енді қатысушылар арнайы комиссия алдында 
өзін слайд, видео арқылы таныстыратын болады. 
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен баспасөз конференциясында қалалық «Жас
тар ресурстық орталығы» КММ директоры Жан-
болат Досмаханов, «ҚызылордаАқиқат Айнасы» 
жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Уәлихан 
Тұрарбекұлы мәлімдеді. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА.СБ

Ал оған дейін қайда бол-
дық? Қандай институцио нал-
дық формаларда өмір сүрдік? 
Неге біздің тарихымыз сондай 
шолақ көрінеді? 

Осындай және басқа да 
көп теген сұрақтар қарапайым 
халық, әсіресе жастар арасын-
да жиі туындайтыны рас. 

Әрине, қазақ халқының 
жә не оның мемлекеттілік ұй-
ым дасу формаларының түр-
лері тым тереңде жатқанын 
көп шілік білуі керек. Бұл 
рет те, ең құптарлығы және 
қуан тарлығы, ол – жастар-
ды осындай мәселелердің 
қы  зық   тыратыны. Ата-баба 
же   рі  не, елінің шежіресіне 
бей-жай қарамау, оларды зер -
делеуге деген жастар дың құш-
тарлықтары ел болаша ғы на 
сенім ұялатады.   

Осыған орай, қазақ хал қы -
ның қалыптасуы мен Қа зақ 
хандығы құрылуының көп те-
ген алғышарттарын қам тыған 
Елбасының «Ұлы дала ның 
жеті қыры» мақаласы жас-
тардың сұ раныстарымен үн-
десетінін атап өткіміз келеді.  

М.Мәметова атындағы гу-
манитарлық колледжі мен 
И.Әб дікәрімов атындағы 
агро  техникалық жоғары кол-
лед  жінің студент-жастары 
атал ған мақала турасында пі-

кір талас өткізді. 
Облыстық ішкі саясат 

бас қармасының «Үкімет тік 
емес ұйымдарға арнал ған ақ-
па раттық ресурс орта лығы 
жұ мысын ұйымдас ты ру» 
жо басы аясында «Өрке ниет 
Қы зылорда» ҚҚ ұйым дас ты-
руымен өткізілген дөңгелек 
үс тел барысында жастар бір-
қатар мәселелерді ортаға са-
лып, біраз сауалдарға жауап 
ал ды.

Терең тарих ол қазіргі қа-
зақтың болашаққа ұмтылудың 
негізгі іргетасы болып табы-
лады, сондықтан әнгіме осы 
бағытта да өрбіді. 

Мысалы, Әлия Нұрпейіс-
ова мемлекетіміздің озық ел-
дердің қатарына қосылуы, 
терезесі тең болуы үшін біз 
білімді, білікті дағдыға ие 
маман болуымыз қажет деп 
тұжырымдады.

Пікір алмасуға қатысушы-
лар бізде саяси, мәдени, әлеу-
меттік реформалар мен жа-
ңаша жобалар кезең-кезе ңімен 
жүзеге асырылуы қажеттігіне 
тоқталды, Елба сының «Ұлы 
даланың жеті қыры» еңбегін 
был тырғы «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» мақа-
ласымен ұштастырды.  

«СБ» ақпарат.

14 пен 29 жас аралығында-
ғы барлық қала жастары 
қатыса алатын «Самғау» 
сыйлығын тағайындау бары-
сында үміт керлердің ұлты, 
нәсілі, діні мен білім деңгейіне, 
әлеу мет тік жағдайына шектеу 
қойылмайды. Олар өз сала-
сында жетістіктерге қол жет-
кізуі, әлеуметтік ма ңызды 
жобаларға белсене қатыс қа-
ны не мемлекеттік жас тар 
саясатын жүзеге асыру, же-
тілдіру барысында қосқан 
жа  ңашыл бастамалары, же ке 
басының жетістіктері бой-
ын ша сынға түседі. Биыл 
атал ған сыйлық он жасқа 
та ғай ындалмақ. Бірақ, осы 
уақытқа дейін «Самғауды» ие-
ленген және осы деңгейдегі 
облыстық, қалалық сыйлықты 
алғандарға берілмейді. Шара-
ны ұйымдастыру міндеті 
қала лық ішкі саясат бөлімінің 

мем лекеттік әлеуметтік тапсы-
рысы негізінде «Қызылорда 
– Ақиқат Айнасы» жас тар 
қо ғамдық бірлестігіне жүк-
телген. Бірлестік төрағасының 
айтуынша, ережеге өзгеріс 
енгізудегі мақсат – сыйлық 
та ғайындау барысында ашық-
тыққа мән беріп, «Сам ғауға»  
нағыз лайықты жас тарды 
таңдау. 

Айтпақшы, үміт керлер 
сыйлыққа қатысу құ жат-
тарын биылғы жылдың 14 
желтоқсанына дейін қала-
лық «Жастар ресурстық орта-
лығы» КММ-ге тапсыруы 
қажет. Сондай-ақ, брифинг 
барысында Жанболат Дос-
маханов осы айда жас мате-
матиктер арасында Асқар Жұ-
ма ділдаев атындағы байқау 
ұйымдастырылып, әйгілі ма-
тематиктің лекциясын өт кізу 
жоспарланғанын да атап өтті.
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– Зере-е, не білгенің бар, дәу 
атамыздың мұғалдам баласы балықшы 
болайын деп жатыр дей ме? – деп 
Шайғаным жанында отырған Зербалаға 
мойын бұрамын дегенде енесінің кесесін 
есінен шығарып алды. Сары самаурын 
шүмегінен шорылдап аққан бұрқылдақ 
су жұмыртқадай жұмыр кесені ернеулеп 
бара жатты басынып.

– Өй! Алтыбалақ-ау, байқасай, – 
деп Зербала абысынының иегін ала-
қанымен алдындағы самаурынға бұрды. 
Сөйткенше болған жоқ, Шайғаным:

– Ибай-ай! – деп ыстық шайға 
мүймілдеген кесені беталды ұсына сал-
ды. Оны Зербала ұстап қалды. 

– Сорлы-ай, көзіңе қарамайсың 
ба, түге! – деді енесі дастарханға ша-
шырай төгіліп шайқалақтаған кесені 
кіші келінінің қолынан алып жатып. – 
Қолыңды күйдіріп алғаннан саумысың! 
Алтыбалағы несі тағы... – Кемпір қапе-
лімде қақалып, шашалды да қалды. – 
Біссіміллә-ә, дәметкен әруақтарға тие 
берсін.

– Келін-ау, не болды сонша?! – Шал 
да қозғалақтап басылды.

– Қапелімде не дегенімді өзім де 
білмей қалдым, – деп Зербала төмен 
қарап отырып қалды. Ақ жүзі қызарып 
кеткен. – «Жеңгелерім мені Алты-
балақ дейтін» деп өзі ғой айтқан... – үні 
бәсеңсіп шықты.

– Жеңгелері айтса, айтқан шығар 
еркелетіп. Ал сенікі не? Келіні абысынын 
Алтыбалақ деп әйгілеп жүрсе, былайғы 
жұрт күлмей ме... – Шопы кемпір онсыз 
да ыңғайсызданып отырған Зербалаға 
жақтырмай қарады. – Екінші Алтыбалақ 
дегеніңді есітпейтін болайын. Жұрттан 
ұятты.

– Әшиінде өзіне қалжыңдап айта 
беретін едім.

– Айтсаң, басқа қалжыңың құрып 
қалды ма?

– Мейлі, айтса айта берсін. Одан 
менің нем кемиді. Жасымнан құлағыма 
сіңісті болып қалған атым ғой, – деп 
Шайғаным май кернеген былқылдақ 
денесін іркілдетіп ырқ-ырқ күлді.

– Тек! Айтпасын! Айтқанының алды-
арты осы болсын, – деп Шопы кемпір 
Шайғанымға жекіп, тыйып тастады.

Ал төрде төбедей болып отырған 
Жампақай шал:

– Айдолайын сол, – деп кеңк-кеңк 
күлді. – Несі бар, бұрын әжесінің 
Алтыбалағы болса, енді мен Майбалағым 
дейім-дағы. Қара шаңырағымды жанға, 
қора-қопсымды малға толтырған 
Майбалағынан айдолады, атасы.

Шайғаным қолын үфілей берді.
– Енді неғыламыз? – деді Зербала.
– Білмеймін, неғылатынымды. Үф-

ф... – Қолым дызылдап барады. Жаңа 
айт тым ғой, шайды өзің құйшы деп. 
Сабағымнан қалып қоямын дегесін, 
жайы лып отыра қалып едім.

– Тұр! Жөнел! Қолыңды дорбадағы 
тұзға тық. Асүйде! – деп енесі тағы 
жекіді.

– Тұз қолымды одан сайын ашытады 
ғой...

– Ештеңе етпейді. Қара мұның 
жанының тәттісін. Қол-аяғың қимыл-
даса болды, әйтеуір бірдеңені бүлдіресің 
де жүресің. И-и, түсірімсіздігің-ай осы, 
ебің жоқ немесің ғой бір...

Шайғаным самаурынды Зербалаға 
қалдырып, орнынан шайқалақтап тұра 
берді, қолын үфілеп.

– Сабағымнан кешігетін болдым-ау... 
– Кіші келін күңк етті. Келіндерін ертелі-
кеш жұмсап бел жаздырмайтын темірлі 
ене селт еткен жоқ. Басы қақ-шиып отыр. 
Бір аққұман, бір самаурынға өзінің-
ақ ие болуына болар еді. Жоқ, Шопы 
кемпір илікпейді. Келіндерін боларға да, 
болмасқа да кезек жұмсап отырғанды 
өзінше мәртебе көреді. 

Қолын тұзға батырып, шүберекпен 
байлап алған Шайғаным дастарханның 
шетіне жалп етіп отыра кетті, жайылып. 
Жампақай шал:

– Келін, а келін! Әлгінде не дедің? 
Құлағым қағыс есітпесе, Дәу атамның 
баласы балықшы болайын деп жатыр 
дедің бе?

– Иа, директор қайнағаның сондай 
ойы бар дей ме, анық-қанығын мына 
келініңіз білетін шығар. 

Шал босаған кесесін Зербалаға 
ұсынып: – Айтпақшы, сен білесің ғой, 
рас па? – деп еңсерілді.

– Рас, биыл жаз балықшы болатын 
шығармыз.

– Бәрің бе?
– Не дейт?! – Енесі Зербалаға шан-

шыла қарады.
– Рас, партияның шақыруы ғой.
– Астапыралла? – Шал жапалақ кө-

зін жарпаңдатып кемпіріне иек қақты. 
– Бұлардан шығады. Біз білгенде есек 
ақырып, қораз шақыратын. Бұлардың 
партиясы да шақырады екен ғой, – деп 
тағы да кеңк-кеңк күліп алды. – Бұ 
құдайға не дейін, а?

– Сонда-а, немене, мұғалдақты 
қоясыңдар ма? – Енесі аңтарылды. – 
Еріккендерінің жаманын...

– Жоға, колхоз бастығының қолқасы 
ғой, – деді Зербала жүзіне күлкі үйіріп. 
– Жылдық жоспарларының орындал-
май қалатын сыңайы бар-ау деймін. 
Мұғалімдерге екі қайық ау және бір кер-
меше қосып беретін болыпты. Каникул-
да бір ай балық аулайтын көрінеміз. 

– Тұтақ, қарық қыларсыңдар, – деді 
енесі кекетіп. Қабағы қатулы. 

«Осы кемпірдің зәрінен қорқып 
өлетін шығармыз. Төсегінен сол аяғы-
мен тұрған ба, әлде...» – деп Зербала 
ішінен күліп отыр. Ал атасы бүгін ерек 
көңілді. Кеше жазғы айлық алажағынан 
өзіне боларлығын жымқырып қалып, 
қалғанын әдеттегісінше шып-шырғасын 
шығармай шалға ұсынған. Атасы 
келінінің кезекті жалақысын асықпай 
санап болғасын кемпірінің алақанына 
салды. Содан шал-екең ұзын-сонар 
батасын алыстан орағытып, беріден 
қайырып сарнатсын. Зербаланың күлкісі 
келіп әрең шыдаған. Осындай емен-
жарқын көңілді кезінде бұл кісінің қай-

қайдағыны айтып, жарыла паңқып ала-
тын әдеті. Ал сырмінез ағайын сыртынан 
күліп отырады. Құдай берген мінез ғой, 
шал құбылғыш, бірде бие, бірде түйе 
дегендей. Ене болса да тік мінез. Екеуі 
қартайса да бір күн тату, бір күн қату, 
қапелімде не болса соған ілінісіп қала 
береді. Ондайда Зер-бала сәл нәрседен 
ши шығарып алып, сөз есітіп қалармын 
деп аяғын ұшынан басып жүргені, ды-
мын шығармай. Ал үлкен келініне 
бәрібір, дүние төңке-ріліп түссе де былқ 
етпей тобарсып отыра береді. Мыңқ 
етпейді-ау жарықтық. 

– Біздің басқарма біле-е-ді, – деді 
атасы дауысын боздата созып. – Өзі 
бар-ау, қай-қайдағыны қиюластырғыш. 
Бәле дейім-дағы. Пысығын иттің! Жаз 
шыға балықшыларды табанын жер-
ге тигізбей қуалайды. Теңіз ортайғалы 
біздің балықшы балдар табандары 
тайпақ болып қайда бармады. Алдыңғы 
жылы Алакөлге айдады, одан былтырғы 
жылы Зайсан кетті бел асып. Биыл-
ғысы мынау, Балқаш асырып жібергені. 
Құдай-ау, Келісбайжаным мен Біліс-
байжаным неғып жүр екен дейім-дағы... 
Енді мынау, сендерге де тыным бер-
мейін дегені ғой. Білемін оларды. Мен 
біліп отырмын. Олардың қысқа күнде 
құрық болған тауықтай план, план деп 
құрқылдайтындары қу құлқындарының 
қамы ғой. Мен деген білемін ғой, олар 
планды алда қашан орайластырды. Енді 
көр де тұр, осы қалқоздың мен деген 
шірендері, ауылсәбеті болып өңшең 
арамтамақ найсаптар балық қабылдау 
тресінің анау қалың еріні дүрдиген 
бастығымен жылдағыдай ымыраласады. 
Сосын күнделікті асым балығын қыстай 
тегін жеп шығады. Ненің есебінен? 
Көлденең кірістің есебінен! Е-е, мен 
білем ғой бұларды, баяғыдан солай, бір-
бірімен жемтіктес. Олар балықты сол 
жемтіктері үшін аулатайын деген ғой 
сендерге. Білдің бе, келін?

– Білмедім.
– Неге білмейсің?! Білмесең, біле 

жүр.      
Қауымдасып қоғамдасқан ауыл ара-

сында ата-анасының азан шақыртып 
қойған есіміне қосақтаған жанама аты 
екі адамның бірінде бола береді. Жана-
ма ат дегеніңіз біреудің туасы пенделік 
болмысына, біреудің мінез құлқы мен 
пейіліне, тағы біреудің жүріс-тұрысы 
мен іс әрекетіне қарай құп жараса-
ды. Көп ішінде жанама атты тауып 
қойғыштар бар. Солар аман-есен жер 
басып жүргенде, ешкім қосалқы аттан 
қашып құтыла алмайды. Өзіне сондай 
сайма-сай жанама аты бардың бірі – 
мына балпылдап отырған жапалақ көз 
сары шал. Ауылдастары оны сырты-
нан Жампақай шал дейді; ал кездесіп, 
жүздесіп қалғанда, шатақ мінез шадыр 
шалдан бәлеге қалармыз деп қаумалап, 
Қанекелеп жатқандары. Жампық мұрын, 
жапалақ көзіне сай Жампақай шал ата-
нып, озалдағы Қантай аты тек өзі айта 
жүретін «пашпыртында» ғана қалған.

Зербаланың құдай қосқан осы атасы 
тегінде біртүрлі адам. Еркек ба-сымен 
үй арасы күңкіл әңгімеге үйір, бүйректен 
сирақ шығарып отырады. Кейде екілене 
сөйлеп бергенде, тіліне ие бола ал-
май өтіріктің де қисынын қиыстырып 
жіберетіні бар. Өсекті де бір кеудедей 
өлеңдетеді. Өзі шал-шалдың ішіндегі 
бір қызғаншағы, өзі кемпірінен, кемпірі 
өзінен өтеді. Екеуі қалай сайма-сай 
қосылған десейші, біз сияқты плюс-
минус болмай... – Осындай ойға кеткен 
Зербала жәй күрсініп, қабағын шытын-
ды. 

Содан Қантай шал: – Қарағым, келін, 
кесені толтырыңқырап құйып отыр-
шы. Тер енді шығайын деді. Кемпір, 
шай қаудырың қайда, бер келінге. Шай-
ды тағы шығарсын. А-а-ап... пірім-ау! 
– деп ілгері ұмсына түсіп, ұзағынан 
кекіріп алды. Сосын бір жамбасына ба-
сып отырған күмпиген көпшікті ұмар-
жұмар нығарлап екінші жамбасына бас-
ты. Бапты шайдың уытына тұла бойы 
балқыған шалдың сары жалқаяқ бет өңі 
қызарып кеткен. Бақырайған жапалақ 
көзін ұясына қонақтаған үкінің жана-
рындай жарпаң-жарпаң жыпылықтатып 
алды. Содан тура маңдай алдындағы бір 
нүктеге қадала қарап қалған қалпында:

– Сонда-а, басқарма сендерді қай 
тарапқа жібермекші екен? – деп бажы-
райды.

– Онысын білмедім.
– Екі кермеше мен екі қайық ау – 

екі звено болады дейім-дағы. Екі зве-
носы – бір бригада болады дейім-дағы. 
Оны кім басқармақ? – деп енді келініне 
еңсерілгенде, жапалақ көзі жарпаң-
жарпаң етті.

– Екі кермеше емес, бір кермеше. 
Директорымыз басқарады. – Зербала 
салқын көңілде жауап қатты. 

– Ібай жаманың! Шығады одан, 
шығады...

– Жұрт қалқоздан қашып құтыла ал-
май жүргенде, о неменің не сандалғаны, 
– деп кемпір де бір қағытып қалды.

– Бәсе десейші-ау... – деді шал.
– Уақытша ғой, – Зербаланың кеуде-

сінде булыққан демі сыртқа лып етті, 
бусанған жүзіне қан тепті. Кемпір оған 
жақтырмай қарады. Зербала абысынына 

– Шайға енді өзің ие болшы, – деді 
иек қағып. Сосын түрегеліп: – Ас қайы-
рыңызшы, – деді атасына. Мектепке 
ке шігіп қалдым, – деп қолын жайып 
тұра қалды. Шал батасын заулатып қы-
рағаттап соңғы демін ыңылдап аяқтады.

Зербала шалдың ыңылын түсінді. 
Құдай берген осы атасы баяғыда мек-
тептің осы күнгі директоры Үмбет инсти-
тутта оқып жүргенде сақалды басымен 
күндеп болып еді. Өзінің соқталдай екі 
ұлы: мына Алтыбалақтың байы Келісбай 
да, қайнысы Білісбай да оқуға қырсыз 
болды. Ауыл іші Келісбайға Алпан 
деп, Білісбайға Жалпан деп ат қойған. 
Жетіжылдықтан кейін екеуі де оқуды 
тастап кетті. Оқу қонбағасын қайтеді, 
екі қолға бір жұмыс деп балықшы бол-
ды ағайынды екеуі де. Содан бері бұл 
үйдің шалы мен кемпірі ілім-білімімен 

озып кеткендерді сыртынан сылқитып 
отыратын болды. Ара-лары қыз алыспай-
тын қашығырақ туыс болса да, Үмбеттің 
студент кезінде сыртынан: «Әке-шешесі 
ақ иық жегінді болып колхоздың 
жұмысында ебіл-себілі шығып жүргенде 
оның оқу не теңі екен. Онан да қалқоздан 
бір қайық ау алып әкесін бейнеттен 
құтқармай ма» дейтін. 

Осындай ойға малтыққан Зерба-
ла мына шаңырақ астындағы «өсектің 
үйінен» қашып шыққандай болды.

 
***

Мектеп директоры Үмбет бастаған 
мұғалімдер  теңізге екі қайықпен 
шықты. Ау мен кермеше тиелген үлкен 
қайық алда, керек-жарақ дүние тиел-
ген кіші қайық соңында. Зауал ауа 
Қаратөс шыңының өкпе тұсындағы теңіз 
жағалауына ошарыла келіп екі қос тікті. 
Бірі келіншектерге, бірі еркектерге. Ор-
наласып болғасын бұлар теңіздің өріне 
екі қайық ауды екі жерге керіп тастады. 
Содан кейін Сарылай қайырымына қарай 
жылжыды. Алды кеш-құрым. Күн батыс 
көкжиектен Қаратөстің жолбарыс жон-
ды қырат-қырлары алыстан бұлдырап 
көрінеді. Күн қызарып батқалы тұр. Бас 
қайықтың құйысқанында рульді ұстап 
отырған Үмбет ішінен «жақсы нышан» 
деп түйді. Күннің алаулаған алтын шары 
Қаратөс жотасының арғы бетіне қылт-
қылт сусып барып, әне-міне дегенше 
дөңес төбесі көзге ақырғы сәт шалынып 
жоқ болды. Құдды біреу Күнді арқалап 
алып, арғы баурайға ырғып түскендей 
болды. Күнбатыс көкжиек тегісінен 
қызыл жалқын шұғылаға малынып ала-
улап тұр. 

Бұлар ауылдан ұзап шыға бере 
әнге басқан. Бас қайықтың төрт құла-
ғында қарулы төрт жігіт. Табандарын 
бақалаққа тіреп алған бұл төртеуі ес-
кектерін кере ескенде, жүгі ауыр бас 
қайық теңіз бетін тұмсығымен тіле түсіп 
жосылды. Кермешінің үстіне жайғасып 
отырып алған келіншектер осы өңірге 
жаңадан тараған «Балықшы қыз» әнінің 
қайырмасын шарықтата шырқап әуе-
лете түсті.

Ақа-а-ау-у, алқабында Аралдың,
Ауылы бар Маралдың.
Балықшы қыз – алтын жұлдыз,
Балық аулап сен алдың...
Үмбет қайық бағытын айдыны 

анадайдан жарқырап жататын Сары-
лай қайырымына қарай тіке салған. 
Кешқұрым теңіз бетіне қоңырқай 
көлеңке ұялады. Ауыл жақтан бағана 
басына бекітілген ақ шелек радио-
дан төгілген күй сарыны мына мамы-
ражай тылсым тыныштықта талып 
жетіп, талып жетіп тұр. Күй екпініне 
құлақ түрген Үмбет ішінен «Серпер» 
ғой деді. Ауыт-ауыт иттердің абалап 
үргені де, анау күншығыс жақтағы 
ұзынынан сұлаған жіңішке Сарша ара-
лы жағалауынан жылымшылардың да-
быраласып хабарласқан дауыстары да 
еміс-еміс естіліп қалады. Әудем жердегі 
атауға тіреліп өскен көк құрағы аралас 
пішендіктің жиек-жиегінде шыбын-
шіркей аулаған үйректер тобы көзге ша-
лынады. Балық аңдыған сүңгуірлер де 
әр жер, әр жерден көзге қылт-қылт ша-
лынып тереңге сүңгігенде, құйрықтары 
шошаң-шошаң етеді. Осы қызықтарға 
қарап отырған Үмбет миығын тартты. 
Жан-жақтан майда торта, шөмәйкелер 
теңіз бетіне секіріп шығып шыбын-
шіркей қағып қызыққа батуда. Толас-
сыз тірлік. Жалпағынан жайылып өскен 
қалың пішендік пен әредіктегі шоқ-
шоқ қопалықтың ара-арасынан әрқилы 
құстардың алуан түрлі дыбыстары мен 
қанаттарын сабалағаны да анық естілуде.

Кешкі қоңыр кеуімдік төңіректі 
жұмбақ тылсыммен тұмшалаған. Сары-
лай қайырымына ескекті ақырын, 
ақырын есіп, дыбыс білдірмей жылжып 
жеткен бұлар қайық зәкірін де суға аса 
бір ептілікпен сүңгітті. Үлкен қайық 

тоқтағасын кіші қайық та іркілді. Түн 
Сарылай алабына өре жайылып, таң 
қылаң бере теңіздің салқын сабатты 
тереңіне қарай үйір-үйірімен жүйткіп 
жоғалатын сары бауыр сазандардың 
қайтып оралатын уақыты таянды. Бұл 
алап қашаннан сазандар үйірінің түнгі 
жайылымы. Қайықтың құйысқанында 
отырған Үмбеттің екі көзі Сарылайда. 
Сүңгіп кетердей үңіледі. Теңіз малының 
түнгі өрістеуін күтулі.

Жинаулы кермеше үстінде сыбыр-
ласып отырған келіншектердің әлде 
неге сыңқ-сыңқ күлген дыбысы шығып 
кеткенде, Үмбет: – Тыс-сс... бала бол-
дыңдар ма? – деп тыйып тастады.

Балықшының баласы біледі: шілде 
айының түні қараңғы болады. Ай 
таңға жақын аз уақыт көрінеді де ба-
тып кетеді. Әкесіне ескекші болып те-
ңізді талай шарлаған. Сондай кездері 
байқағаны: сазандар жайлымға өрле-
генде Сарылайдың беті жыбырлап 
кетеді. Тереңдігі кеудеден асар-аспас 
болғандықтан балық дегендердің дамыл-
сыз қимыл қозғалысынан судың беті түн-
түнімен жыбырлап жатады. Қараңғылық 
теңізге ошарылған мезгілде Сарылай 
беті де жыбырлап шымырлай бастайды. 
Біршама уақыт өте бұл алап құдды қайнап 
жатқан қазан бетіндей болып кетеді. Бұл 
сазан деген тегеурінді балықтың «ойы-
ны». Осыны күткен Үмбет «Құдай берді» 
деді ішінен қуанып.  

Зербала Үмбетке білдірмей көзінің 
қиығымен қарап қояды. Қанша ұрланып 
қарағанымен ол бұған еркек болып назар 
жығайын демейді. Екі көзі Сарылайда. 
Зербала күрсінді. Күрсінді де ойға бат-
ты. Қыста қысылып жүреміз; көктемде 
әуір-сәуір қунап, көңіл, шіркін, көтеріліп 
қалады; жазда арқа-басымыз кеңіп жа-
дыраймыз. Бірақ бәрі келте. Енді бұл 
жаздың аялдамайтыны да аян; әне-міне 
дегенше сырғып өте шығады; сосын 
суық күз келеді көз жасын төгіп. Ал-л... 
біздің өмір жасымыз осылай мүжіле бер-
мек... – деп іштей қамығып отырды.  

Балық аулауға шыққан бұлар кешегі 
Фюрер бастаған соғыспен жағаласып 
туған осы ауылдың бозымдары. Бы-
лайынша айтқанда соғыс балалары. 
Бәрі бір мектептен. Әрқайсысы әр 
қалада оқығандары болмаса, арала-
ры ажырамаған. Бірінің сыры біріне 
алақандағыдай аян. Зербала осы 
Үмбетке он алты жасында ғашық бол-
ды. Ауылдан ұзап шығып оқу іздеуді 
бастаған осы Үмбет еді. Онысы дым 
білместерді таңырқатса, кейбір кемақыл 
пенделердің қызғанышын қоздырып 
жіберді. Қисынын келтіріп өсекке таңды. 
Бас терісі келіспегендер: «Шешесі болса 
ілгеріден сүр науқас, әкесі колхоздың 
сүркілінде кеудесін сүйретіп зорға жүр. 
Ол қандай керіне сеніп оқиды екен...» 
деп сөз қашырып жаяулатқандар болған. 
Осындай керсолқы сөз алқақотан бір 
отырыста Қантай шалдың жан торсығына 
майдай жақты. 

– Әй, әй! Мен білсем, сол бозым 
оқып нені келістірер дейсің. Ана әке-
сі қасқаның тапқан-таянғанын шашып, 
ылыққан иттей сандалып кетпесін дейім-
дағы, – деді шолақ сақалы шолтаңдап. – 
Көр де тұр, осы айтқаным айдай келмесе, 
менің сәлемімді алмай-ақ қойыңдар.

– Ал осы айтқаныңыз келмесе, 
неғыласыз? – деді  дастарханды айнала 
отырғандардың бірі. 

– Онда ма?
– Иә-иә.
– Онда мен әкем Бораштан тумай 

кетейін.
– Сол-ақ па сондағың.
– Не, аз болып отыр ма саған.
– Аз болып отыр ғой, – деп әлгі кісі 

өзгелерге көзін қысты.
– Әй, әй! Мен білемін ғой, оның 

әке-шешесіне жаны ашымайды. Жа-ны 
ашып аяса, ол менің Келісбайым мен 
Білісбайымдай дербес бір қайық ау алып, 
пілдей бір балықшы болып жүрмес пе 

еді, а? – деп ежірейді. – Сен немене, 
маған басыңды шайқайсың? Мен жөнсіз 
айтып отырмын ба? Мен қашан жөнсіз 
айтыппын, а? Мына басымды кесіп алсаң 
да, мен ақиқатын айтып өлемін.

– Сенің басыңды кесіп алып не 
істеймін. Бәлеңнен аулақ!

– Ау, ағайын, қойыңдар түге. 
Өзеленіп кеттіңдер ғой.

– Көңілге тиетін кісәпір сөз кімге 
керек... – деп жамырасқан былай-ғылар 
басу айтты. – Сыртта жүрсін, көз алды-
мызда жүрсін, өзіміздің өркендеріміз 
ғой. Әлен-пәлен деудің жөні жоқ.

– Е, бәсе десейші...
Зербала мырс етті. Оған қасында 

отырған Рәйла:
– Не болды? – деді.
– Атамның баяғыда айтқан бір сөзі 

есіме түсіп...
– Қойшы соларды. Ата, ене деп...

***
– Мезгіл болды, кермешіні төгейік, 

– деді Үмбет.  – Екінші қайыққа Зерба-
ла мен Рәйла отырсын. Айдарбек, сен 
де отыр, ескек есуге. Кермешенің бір 
құлағына осы үшеуің ие боласың.

Үшеуі екінші жеңіл қайыққа ауы-
сып отырды. Айдарбек ескекте. Рәйла 
мен Зербала кермешінің осы құлағына 
ие болды. Қайық жиекке қарай жылжып 
келеді. Қайраңға жеткесін екеуі суға 
түсіп кермешіні жиекке қарай сүйрей 
бастады. Су деңгейі белден келді; жып-
жылы екен. Айдарбек қайықты тез-тез 
есіп, жиекке қарай озып кетті. Үлкен 
қайықта бес адам қалды. Үмбеттің өзі 
рульде, кермешіні босатуға Елубай мен 
Мариаш тұрды. Кермешенің табаны әр 
екі құлаш сайын ортасы тесік дөңгелек 
тас байлағандықтан ауыр; арқалығы 
жеңіл, кілең қалтқылар. Ескекке екі жігіт 
Алымжан мен Тілеген отырды. Үлкен 
қайық жай жылжып келеді. Түн тастай 
қараңғы. Су бетінде түнде жарқырап 
жарқ шығаратын шіркейлер құжынайды. 
Кермешені Сарылайға босатқанда табан 
тастары қайықтың бүйіріне соғып, соғып 
кетеді. Соққан сайын Үмбет:

– Байқаңдар, жай-жай, теңіз малын 
үркітіп алмайық, – деп аузы тыным та-
батын емес.

Зербала мен Рәйла екеуі оңаша 
қалғасын ілгері жай жылжып келе жатып 
сыбырласып сөйлесе бастады. Балықты 
шошытып алмайық дегендері. Әңгімені 
Рәйла бастады.

– Сенімен көптен бері сыр ашысып 
әңгімелессем деп жүр едім.   

– Не жайында?
– Сенің ендігі тірлігіңді айтамын. Не 

ойлап жүрсің? Сол үйде осылай жүре 
бересің бе?

– Жүрмегенде неғыламын...
– Күйеуіңнің жылын бергендеріңе 

екінші жылға кетті ғой... 
Рәйланың жанашыр сөзі Зербаланың 

қай-қайдағысын қозғап жіберді.
... Өзінен бес жас үлкен Үмбетке ша-

шына ақ бантик таққан жәудір көз бала 
қыз кезінен ғашық болғаны ақыр аяғында 
өзіне сор болды. Оныншыны бітіруіне 
Үмбет оқып жүрген қалаға тартты. 
Құдай оңдап ол оқитын инсти-тутқа бұл 
да түсті. Студенттер арасында бірінші 
курстықтарды қаладағы оқу орындарын-
да оқитын жерлестерімен таныстыруды 
жетінші қараша күні жиналып, мерекелік 
кеш өткізеді екен. Кеште Зербала 
Үмбетті көргенде жүрегі кеудесін жарып 
кетердей атқақтап кетті. Қыз бірінші, 
ол төртінші курста. Жігіт қолын қысып 
студент болуымен құттықтады. Хабар-
ласып тұр деп жатақхана тұрағын жазып 
берді. Обалына не керек, Үмбет оқуын 
бітіргенше қызға туған ағасындай қамқор 
бола жүрді. Мерекелерде құттықтайды, 
кейде киноға, паркке ерітіп барып, 
жатақханасына шығарып салады. Бірақ 
Зербаланың ғашық көңіліне жігіт тара-
пынан бір ғана ілтипат жетпей тұрды. 
Ғашығынан махаббат жырын жүрегі ту-
лап қанша күтті. Бірақ... 

Бір ғана Үмбет деумен дәмеленіп 
жүргенде бұған сөз салған жігіт-же-
леңдер аз болған жоқ. Ауылдан да, 
студенттер ортасынан да. Бұл «жігітім 
бар» деп оларды жанына жолатпайтын. 
Сөйтіп жүргенде... ғашығы оқуын бітіру 
қарсаңында: «Болашақ жеңгең болады» 
деп бір жайдары қызды таныстырғанда, 
Зербала жылап жібере жаздады...

Үмбеттің бұл жаңалығы Зербалаға 
ауыр соққы болды. Оқ тигендей күйреп, 
тынысы тарылды. Ғашығының бейтаныс 
жайдары қызды «болашақ жеңгең бола-
ды» дегені есіне түссе, көз жасы сорғалап 
қоя береді. Сондағы сол кездесуден 
кейін жүзі жасып, Үмбетке деген ынтық 
көңілі кілт суынды. Бұрынғыдай киноға, 
паркке барудан тыйылды. Кітапханадан 
шықпайды. Енді ол кешегі ақжарқын қыз 
емес, тұйық, бұйығы. Үмбет ол үшін кел-
меске кет-кенмен бірдей. Бұл дүниеде 
талайлардың алғашқы кіршіксіз махаб-
баты осы-лай күйрегенін ана сүті ернінен 
кеппеген балғын қыз қайдан білсін...

Ендігі жерде Зербала алғашқы ма-
хаббатынан адасып қалғандай көңілсіз 
жағдайда жүрді. Ойлайтыны тек оқуы. 
Оны ойдағыдай бітіріп ауылына орал-
ғанда Үмбет баяғы институтында 
кездескеніндей алдынан тағы шықты. 
Тағдырдың дегеніне амал жоқ. Өмір 
соқпағы екеуін айдап әкеліп бір мек-
тепте қызметтес етті. Зербала бойжет-
кен, көрер көзге талшыбықтай таралып, 
сымбатты сұлу қыз болған. Қармағына 
іліктіргісі келгендер ойдан да, қырдан да 
кездесе берді. Дегенде алғашқы махаб-
бат машақатынан беті қайтқан Зербала 
көн етіктіге де, көк етіктіге де пейіл бере 
қоймады. Тіпті, біреумен бас қосуды ой-
ламайтын да болған. Аяғында кәрі қыз 
атанды. Ауылда «бұл қыз қақиып неғып 
жүр» дегендей сыпсың тірілді. Сол ша-
мада Шопы кемпір әбден қартайып, жер 
таянып отырған қыз Анасының басын 
айналдырып ала қойып-ты. Келісбайдан 
кейінгі ортаншы ұл Жүнісбай теңі екен. 
Балық шаруашылығы техникумын 
бітірген қызметкер. Ол да аяқтанбай 
жүріп қалған. Жалғыз қыз әке-шешесін 

зарықтырып қайда барады, біреуді күтіп 
жүр ме? Ондайыңды қой, қарағым. 
Жүнісбай ешкімнен кем емес, қайратты 
еркек. Әке-шешеңді отын-судан 
тарықтырмай қанатының астына алады. 
Бізді аясаң көлденең көкаттыны қойып, 
осы азаматтың қолынан ұста... – Осылай 
да осылай деген Анасы қызының құлақ 
етінің құрышын жеп қойды.  

Зербала бұрынғыдай ақылы көзінде 
тұратын жас емес. Көп ойлана келіп әке-
шешесінің қамы үшін көңілі қаламаса 
да, Жүнісбайға еркін берді. Онымен не 
керек, жұбайлық өмір ұзаққа бармады. 
Қосағы қайратты, табыскер болғанымен, 
алькоголик екен. Бір ішсе өлгенін 
білмей қотарады. Мұндайды көрмеген 
Зербаланың көрген күні – күн болма-
ды, мұң-шерін кімге айтады. Көз жасы 
көл болды. Мынау деген жігіттерге 
ырық бермей өз тағдырына өзі бей-жай 
қарағанына өлердей болып күйінді. 
Күйінгенмен не пайда, болары болған 
соң...

Сөйтіп, ырың-жырың болып 
жүргендерінде Жүнісбайдың бауыры 
іріп кетіп, қор болып өлді. Зербала алко-
голик байдан ертерек құтылғанына қуан-
баса, қайғырған жоқ. Көзінен бір тамшы 
жас шықпай, саздарып отырды да қойды. 
Кімді жоқтаймын деп жылайды...

Зербаланың әке-шешесіне өлердегі 
сөзін айтып, бар жақсылықты үйіп-
төккен Шопы кемпір келінінің тап осы 
қылығын кешіре алмады. Баласының 
жүзін жасырар-жасырмастан келінінен 
іш жиды. Ұлының басын қарайтып 
соңғы саудасын бергесін төркініңе бара 
ғой деуге бір-ақ нәрсе – келінінің ай сай-
ын алақанына салып тұратын қомақты 
жалақысына бола жақ ашпады. Ал Зерба-
ла болса ата-енесінің қабағын күтіп жүр.

– Үндемей қалдың ғой, – деді Рәйла. 
– Оның да, сенің де басың бос... 

– Оның дегенің кім еді?
– Білмейтін шығарсың... Мақұл десең 

оның құлағын бұрап көрмекпін. Не 
дейсің, а?

– Қайдам-м...
Бірге өскен құрбы Зербаланың 

Үмбетке ғашық болғанын баяғыдан 
білетін. Ойынан кетпейді. Жетім жігіт 
пен жесір келіншектің сауабын алуды 
құп көрген. Жағдайдың өзі ыңғайласып 
тұр ғой. Құдай бұйрығы болған шығар, 
сол бір күзде төпелеп жауған жауынмен 
қарбалас Үмбеттің келіншегіне найзағай 
түсіп, құрсағындағы нәрестесімен бірге 
тіл тартпай кеткен...

Қайықты жиекке жеткізген Айдар-
бек қайтып келгесін әңгімелері үзіліп 
қалды. Енді құлақты үшеулеп сүйреп 
келеді. Кермеше барған сайын ауырлай 
түсті. Кермешінің екі құлағы қаусырыла 
түскен сайын балықтардың ауаға секіріп 
қобырлауы күшейіп кетті.

– Кермешеміз майлады білем, – деді 
Айдарбек дауысы емен-жарқын шығып...

***
Бұлардың әр күні осылай өтіп жат-

ты. Кешке қарай ауларын екі бөлініп 
екі жерге құрып қояды. Сөйтіп, күнде 
өріс ауыстырады. Таңертеңгілік аула-
рын ерте оянып қарайды. Ертелетпесе, 
еңбектері еш. Шағала деген торға ілік-
кен балықтарды тамақтап кетеді. Ондай 
балықты кірге қабылдамайды. Олжаны 
кірге тапсырып келгесін қауқылдасып 
отырып ауқаттанады. Ара-тұра кезек-
пе-кезек ауылға барып иіс-қоныстан 
тазарып қайтады. Рәйла болса, жұмысы 
Үмбетпен болып жүр. Әңгімені оңашада 
төтесінен бастаған. Жігіт алғашында 
ыңғай бермей кідірістей берді. Рәйла:

– Ыңғайлап жүрген адамың бар-ау, 
шамасы... –  деді омыраулап.

– Ондайым әзір бола қойған жоқ.
– Ей, Үмбет-ау, ол деген саған он 

алты жасынан ғашық еді ғой.
– Не дейді?! – деп Үмбет шошып 

кетті.
– Я, құй сен, құй сенбе, сен оқыған 

қалаға артыңнан барғаны да содан. Енді 
көп кібіртіктей бермей сөз сал. Тағы 
біреу қағып кетпей тұрғанда.

– Мен қалай сөз салам. Барған жері 
туысымыз ғой. Сөзі сұйық жандар еді. 
Тағы өсек-аяңға қалып жүрермін.

– Мен айтарымды айттым. Ендігісін 
өзің біл...

Сол әңгімеден кейін Рәйла екеуін 
ыңғайын тауып оңашалықта кездестіріп 
жүрді. Бір күні алағай да бұлағай дауыл 
құтырып берді. Балықшылардың дауыл-
да тынығатын әдеті. Қоста үшеуі қалды. 
Басқалары жеке шаруалармен тарап кет-
кен. Дауыл басылғасын келеді. Сол күнгі 
түнде Рәйла келіншектердің қосына 
екеуіне төсек салып, өзі еркектердің 
қосында жалғыз түнеп қалды.

Үмбет уыздай келіншекті аймалай 
бастағаннан Зербала қарсылық жаса-
ғысы келсе де жасай алмады. Еркінен 
айырылып қалды... Бұл оның бұған дейін 
басынан кешпеген бір керемет түн бол-
ды. Сөздің бәрі айтылып болған, тіл 
күрмелген, жас дене майдай еріп кетті. 
Рахатқа батып-шығып тыныс алған сәтте 
Зербала өксіп, өксіп жылап қоя берді.

– Бұның не? – деді Үмбет таңғалып. 
Зербала тіл қатпады. Үмбет тағы сұрады. 
Зербала:

– Сұрап қоймадың ғой. Періштедей 
пәк кезімде кездестірмей адастырған 
тағдырыма ызаланып жыладым...

Балықшы болу науқаны аяқталғасын 
Үмбет жатпай-тұрмай жаңа өмір бас-
тайтын тұраққа ауысу машақатына 
кірісіп кеткен. Ал Зербала әке-шеше-сіне: 
«Маған дүние-мүліктің керегі жоқ, жаса-
уым қала берсін. Кемпір-шалдан ұрықсат 
алып беріңдер» деп қыңқылдады. Әкесі 
ауылдың беделді кісілерімен барып 
құдасымен райласып қайтты.

Үмбет Әулие ата жеріне барды. 
Институтты бірге бітірген досы бір 
аудандық оқу бөлімінің басшысы еді. 
Ол екі сөзге келген жоқ. Үмбетті бір 
онжылдық мектептің директорлығына 
тағайындады. Сол себепті әуелі Үмбет 
көшті. Араға уақыт салып Зербала да 
көшіп барды. Бұл кезде жас жанның 
құрсағы мәйектеніп те қалған еді.

Жазғы демалыста
ÁŃGІME

Айжарық СӘДІБЕКҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар
одағының мүшесі.
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Қазақстан Респуб ли ка сы
ның Ұлттық Банкі (бұдан әрі 
– Ұлттық Банк) 2018 жылғы 
15 қазанда Алматы қаласының 
Ма мандандырылған аудан
ара  лық экономикалық сотына 
«Астана Банкі» АҚ-ны мәж
бүр леп тарату туралы шағым
талап берді.

2018 жылғы 26 қарашада 
Алматы қаласындағы Ма ман
дандырылған аудан аралық 
эко номикалық сот «Астана 
Банкі» АҚны мәжбүрлеп тара
ту туралы шешім қабылдады. 
Үшінші тұлғалардың тара
пынан сот актісіне шағым 
болмаған жағ дайда түпкілікті 
нысанда шешім шығарылған 
күннен бастап 30 күн ішінде 
шешім заңды күшіне енеді.

Банкті мәжбүрлеп тарату 
туралы сот шешімі заңды кү
шіне енген күні Ұлттық Банк 
банктің тарату комиссиясын 
тағайындайды.

Қазақстан Республикасын
да банктерді мәжбүрлеп тарату 
қағидаларының нормаларына 
сәйкес кредиторлардың ша
ғым дарын қабылдау тәртібі, 
мерзімдері және талаптарын 
қоятын мекенжайлар көр се
тілген Банктің тарату комис
сиясын тағайындау туралы 
ақпаратты банктің тарату ко
миссиясы Қазақстан Республи
касы Әділет министрлігінің 
ресми баспа басылымдарында 
өзі тағайындалған күннен бас
тап 10 (он) жұмыс күні ішінде 
қазақ және орыс тілдерінде жа
риялайтын болады. Мәжбүрлеп 
тарату рәсімінің өзі Банктер 
туралы заңның талаптарына, 
Қазақстан Республикасында 
банктерді мәжбүрлеп тарату 
қағидаларына және ҚР өзге де 
заңнамаларына сәйкес жүзеге 
асырылады.

«Астана Банкі» АҚны 
мәжбүрлеп тарату туралы 
сот шешімі заңды күшіне ен
ген күннен бастап 14 жұмыс 
күні ішінде «Қазақстанның 
депозиттерге кепілдік беру 
қоры» АҚ (бұдан әрі – ҚДКҚ) 
Қазақстанның жұмыс істеп 
тұрған банктерінің қайсысы 
«Астана Банкі» АҚның са
лымшыларымен төлем жүргізу 
жөніндегі агент ретінде жұмыс 
істеп, салымшылармен есеп 
айырысатындығын хабарлай
ды. Қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес агентбанк – бұл қар жы
лық жағ дайы тұрақты, бүкіл 
ел бойынша ҚДКҚның аты
нан және қаражаты есебінен 
халыққа қызмет көрсетуге 
мүмкіндік беретін филиалдар 
желісі мен инфра құрылымы 
дамыған банк.

«Qazaq Banki» АҚ-ны 
мәж бүрлеп тарату туралы 
сот шешімі қабылданды және 
2018 жылғы 30 қарашада 
заңды күшіне енеді. «Qazaq 
Banki» АҚның салымшыла
рына кепілдікті өтемақыны 
төлейтін агентбанк 2018 
жылғы 4 желтоқсанда айтыла
ды, «Qazaq Banki» АҚ салым
шыларына агентбанк ар қылы 
төлемдер төлеу 2018 жылғы 
10 желтоқсанда басталады. Ол 
кезге дейін ҚДКҚ агентбанк 
үшін белгіленген мынадай 
өлшемшарттарға банктердің 
сәйкес келуін бағалау рәсім
дерін жүзеге асырады, атап 
айтқанда: әлеуетті агентбанк
тің қаржылық жайкүйінің 
орнықты болуы, белгіленген 
заң намалық талаптарды, 
оның ішінде Ұлттық Банктің 
пруден циялық нормативтерін 
2018 жылғы 1 желтоқсандағы 
жағдай бойынша орындауы, 
«Qazaq Banki» АҚның салым
шылары орналасқан өңірлерде 
филиалдар желісінің болуы.

Ұлттық Банк 2018 жылғы 
25 қыркүйекте Алматы қала
сының Мамандандырылған 
ау дан  ара лық экономикалық 
со тына «ЭксимБанк» АҚ-
ны мәжбүрлеп тарату туралы 
шағымталап берді. Ұлттық 
Банктің «ЭксимБанк» АҚ
ны мәжбүрлеп тарату туралы 
ша ғымталабы бойынша сот 
тыңдалымы 2018 жылғы 28 
қарашаға жоспарланған.

Таратылатын банктердің 
барлық салымшылары ҚДКҚ 
қаражаты есебінен кепілдік 
берілген өтемақы алуға 
құқылы. Өтемақы ұлттық ва
лютада төле неді, ал оның со
масы:

 шетел валютасындағы 
де позиттер бойынша 5 млн 
теңгеден;

 ұлттық валютадағы де
позиттер бойынша 10 млн 
теңгеден аспауға тиіс.

Салымшыда бір банкте 
теңгеде, сол сияқты шетел 
валю тасында бір мезгілде 
орна лас тырылған 2 және одан 
да көп депозит болған кезде 15 
млн теңгеге дейін кепілдікті 
өтемақы төленеді. Кез кел
ген жағдайда салымшының 
тек шетел валютасындағы 
депозиттері бойынша өтемақы 
5 млн тең ге ден аспайды. 
Төленбеген кепіл дікті өтемақы 
қалдығын мәжбүрлеп тара
ту туралы сот шешімі заңды 
күшіне енген сәттен бастап 
тағайындалатын банктің тара
ту комиссиясы төлейтін бола
ды.

ҚДКҚ таңдалған агент

банкті жариялағаннан және 
кепілдікті өтемақыны төлеу 
басталғаннан кейін салымшы
лар осы агентбанктің филиалы
на кепілдікті өтемақы төлеуге 
арналған өтініш жасағаны 
дұрыс. Бұл ретте салымшының 
өзімен бірге жеке куәлігінің 
немесе төлқұжатының болуы 
жеткілікті. Егер салымшының 
орнына басқа тұлға өтініш 
берсе, онда құқық белгілейтін 
құжаттарды (мұрагерлік тура
лы куәлік, сенімхат, депозитке 
талап ету құқығын беру туралы 
шарт) ұсынуы қажет. Агент
банк төлемді құжаттар келіп 
түскен күннен бастап 5 жұмыс 
күнінен кешіктірмей жүзеге 
асыратын болады.

Кепілдікті өтемақы төлеу 
қолмақол ақшамен немесе 
салым шының басқа банктегі 
шотына аударыммен теңгемен 
ғана жүзеге асырылатын бо
лады. Бұл ретте салымшының 
алынған кепілді өтемақыны 
агентбанк  тің шотында қал
дыруға мүм кіндігі бар. Барлық 
кепілді өтем ақыларды төлеу 
тек ұлттық валюта – теңгемен 
жүзеге асырылады. Шетел 
валютасындағы депозиттер 
бойынша кепілдікті өтемақыны 
есептеу үшін банкті мәжбүрлеп 
тарату туралы сот шешімі 
заңды күшіне енген күні 
белгіленген валюта айыр бас
таудың нарықтық ба ға мы пай
даланылады.

Салымшылар депозит
терге кепілдік беру мәсе ле
лері бойынша қосымша ақ
па ратты ҚДКҚ http://kdif.
kz/kz/garantiyapodepozitam 
сайтындағы «Салым шыларға» 
бөлімінен алуына болады.

Бұдан басқа, салымшылар 
мына телефондар арқылы: +7 
(727) 312 24 37, +7 (727) 312 24 
38, +7 (727) 312 24 39 не 8 8000 
80 10 20 шұғыл желі нөмірі 
бойынша хабарласа алады 
(Қазақстан бойынша қоңырау 
соғу тегін).

Сонымен қатар, банктердің 
callорталықтарының төменде 
көрсетілген нөмірлері бойынша 
салымшыларға қызығушылық 
танытатын мәселелері бой
ынша жауап береді: «Астана 
Банкі» АҚ: +7 (727) 259 60 60, 
«Qazaq Banki» АҚ: +7 (727) 380 
39 51, «Эксимбанк Қазақстан» 
АҚ: +7 (727) 250 06 00.

Толығырақ ақпаратты БАҚ 
өкілдері мына телефон арқылы 
алуына болады: +7 (727) 2704 
585 email: press@nationalbank.
kz   www.nationalbank.kz

Қазақстан Ұлттық Банкі 
Қызылорда филиалы.

«Астана Банкі» АҚ, «Qazaq 
Banki» АҚ, «Эксимбанк 
Қазақстан» АҚ ахуалы туралы

Банк ВТБ (Қазақстан) тұтынушылары 
үшін жаңажылдық тосын сый – Сashback 
қосылған тұты ну шылық кредит әзірледі! 
Жылдың басты мерекесі қар са ңында банк 
науқанды іске қосты, оның шең берінде жау-
апты қарыз алушылар кредит үшін сыйақы 
сомасының 9%-ын кері алады!

Банк ВТБ (Қазақстан)да 200 000 теңгеден 
5 000 000 теңгеге дейін сомаға төрт жылдан 
кем емес мерзімге кепілсіз кредит рәсімдеген 
банк тұтынушылары науқанға қатыса алады. 
Сыйақының 9% қайта алу үшін кредит алу
шы шарттың талаптарын тиянақты орындап, 
кредитті кешігіп немесе мерзімінен бұрын 
төлеуге жол бермеуі тиіс.

– Жақында жаңа жыл, сыйлықтар мен 
жағымды тосын сыйлар уақыты. Біз де осы 
мерекелік атмосфераға қолдау көрсетіп, клиент  
терімізді сыйлықтармен қуантуды шеш тік,  
деді Банк ВТБ (Қазақстан) бөлшек биз нес 
департаменті директорының орынбасары 
Әлия Берғарипова, – осы кезеңде көп  шілігі 
өздерін және жақын дарын сиқырмен қоршағысы 
келеді. Кредит сіздің жаңажылдық ойларыңызды 
іске асыру үшін тамаша демеу бола алады. 
Мысалы, егер сіз балаларды демалысқа апа
рып және оларға нағыз Аяз атаның қайда 
тұратынын көрсетіп немесе туғандарыңызды 
көптен армандаған, бірақ қол жеткізе алмайтын 
сыйлықтармен қуантқыңыз келсе, жаңажылдық 
ғажайыпқа сеніңіз және жағымды тосын сыйлар 
сізге күтпеген жерден келеді.  

Егер сізде басқа банкте кредит бар болса, сіз 
оны Банк ВТБ (Қазақстан)да тиімді шарттар
мен қайта қаржы ландыра аласыз және науқан 
қатысушысы бола аласыз. 

Банк ВТБ (Қазақстан) ақшалай кредиттері 

кез келген мақсатқа беріледі. Олар сізге 
саяхатқа шығуға, жөндеу жасауға немесе өз 
жақындарыңызға сыйлық сатып алуға мүмкіндік 
береді. Ал жаңа науқан арқылы Банк ВТБ «ми
нус» қалай «плюске» айналуы мүмкін екенін 
көрсеткісі келеді. Қаржыны дұрыс жоспарлау 

арқасында тұтынушыларымыз ақшалары пайда 
әкеле бастайтынын көре алады.

Науқан бойынша толығырақ ақпарат алу 
үшін Банк ВТБ (Қазақстан) бөлімшелеріне 
немесе ұялы телефонмен 5050 нөміріне 
хабарласыңыз.

КЕРЕМЕТ ТОСЫН СЫЙЫ БАР КРЕДИТ

Аграрлық несие корпорациясының қол-
дауы мен биыл агроөнеркәсіптік кешен сала-
сында шамамен 6 мың жоба іске қосылды.

2001 жылы құрылған «Аграрлық несие кор
порациясы» АҚ – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдингі компаниялар тобының құрамына кіреді 
және осы жылдар ішінде   Қазақстанның барлық 
облыстарындағы 15 филиал мен 2 өкілдікте 
ауқымды жұмыстар атқарды. 

Компания қызметінің негізгі бағыты – кре
диттеу бағдарламалары арқылы республиканың 
агроөнеркәсіптік кешенін дамыту. Қолдау 
ҚР Президентінің 2017 жылғы 14 ақпандағы 
Жарлығымен бекітілген. 20172021 жылдарға 
арналған АӨК дамыту жөніндегі мемлекеттік 
бағдарлама шеңберінде айқындалған ауыл 
шаруашылығы өндірісінің басым бағыттары бой
ынша жүзеге асырылады.

2001 жылдан бері Қазақстанда шама
мен 17 мың ауылшаруашылық тауарларын 
өндіру шілерді біріктіретін 193 несие серік
тестігі құрылды. Өткен 17 жыл ішінде несие 
серіктестіктері арқылы фермерлерге 288 млрд 
теңге  көлемінде 40 мыңнан астам несие берілді.

Биылғы 10 айда «Аграрлық несие корпора
циясы» қаржыландыруының нәтижесінде 174,5 
млрд теңгенің 5 928 жобасы келешекке жолда
ма алды. Бұл өткен жылдағы компанияларды 
қаржыландыру көлемінен 14% ке артық.  

Қарыз алушылар, соның ішінде қаржы 
институттарының соңғы қарыз алушылары 
жалпы сомасы 174,5 млрд теңгені құрайтын не
сиеге ие болды. Қаржы институттары арқылы 
қаржыландыру көлемі бөлінген қаражаттың жал
пы көлемінің 47% ін құрады, олардың жалпы со
масы 82,3 млрд теңгеге жетеді.

Корпорацияда атап өтілгендей, кредиттік 
серіктестіктер жүйесіне баса маңыз беріледі, ол 
70 процентті құрайды, ақшамен есептеп айтсақ, 
57,6 млрд теңгені құрайды. Бұл 2017 жылғы 
қаржыландыру көлемінен 106 процентке жоғары.

Салалық сарапшылардың пікірінше, кредиттік 
серіктестіктер жүйелі жұмысының оң нәтижесіне 
бірнеше факторлар әсер еткен. Біріншісі – несие 
серіктестіктерінің кең тармақталған желісі және 
олардың ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 
орындарына жақын орналасуы. AНК арқылы 
қаржыландырылған 200 несие серіктестігінің 157
сі 14 облыстың ауылдық жерлерінде орналасқан. 
Аудандарды қамтуы 98%ті құрайды. Жүйеге 19 
мыңнан астам қатысушы кіреді, ал 2018 жылғы 
1 қарашадағы жағдай бойынша қарыз портфелі 
129,2 млрд теңгені құрады.

Екінші фактор – басқару жүйесі. Корпора
цияның стратегиясы қолданыстағы процеду
раларды жеңілдетуге және өтініштерді қарау 
мерзімін қысқартуға негізделген. АНК фи
лиалдары мен несие серіктестіктерінің өзіне 
барынша өкілеттік береді. Серіктестіктердің 
рейтингіне сәйкес, 50 млн теңгеге дейінгі жо
баларды өз бетінше бағалау үшін өкілеттік 
лимиттері белгіленді. Жоғары рейтингке ие не
сие серіктестіктеріне өзінөзі қаржыландыру 
лимиттері тек несие желісінің көлемімен ғана 
шектеледі.

Табыстылыққа оң әсер еткен тағы бір фак
тор – корпорацияның қаржыландырған қарыз
дарына сенімді кепілдік саясат ұстануы. Не
сие серіктестіктері жүйесі ауылдық жерлерде 
орналасқан жылжымайтын мүлік, ауыл шаруа
шылығы техникасы және биоактивтерге кепілдік 
беруді қамтамасыз етеді.

«Бірі бәрі үшін және бәрі бірі үшін» 
қағидасына негізделген, жолға қойылған жұмыс 
нәтижесінде қараша айында мерзімі өткен не
сие берешектері (90 күннен асқан) 4,6%  құрады. 
Жыл сайын компания агробизнесті құруға және 
дамытуға несие береді. Биыл көктемгі егіске 
және егін жинау жұмыстарына 60 миллиард 
теңге бөлінді.

Сондайақ, корпорация ауылшаруашылық 
техникалары мен жабдықтарын сатып алуды, 
ет бағытындағы ірі қара, ұсақ мал өсіруді, сүт 

бағытындағы асылтұқымды аналық ірі қара, 
сүт фермаларына арналған техникалар мен 
жабдықтарын сатып алуды қаржыландырады. 
Оған қоса, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 
және қайта өңдеуге, инвестициялық және жылы
жай жобаларын, қарқынды бақтар, бордақылау 
алаңдарын, ет өңдеу кешендерін және АӨК 
қызметтердің басқа түрлеріне қаржы бөледі.

Корпорация ет бағытындағы мал шаруа
шылығы бағдарламасына да белсенді қатысады. 
Өткен 10 ай ішінде  57 852 бас ұсақ мал мен 
21025 бас ірі қара сатып алуға қаржы жұмсалды. 
Олардың ішінде нақты 6 806 бас ІҚМ жеткізілді, 
жылдың аяғына дейін 18 087 бас ІҚМ жеткізу 
жос парланып отыр.

Корпорация «Еңбек» нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың  
20172021 жылдарға арналған» мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыруға белсенді 
қатысады.

АНК мемлекеттің гендерлік саясатына да 
үлес қосып келеді. Осы жылдың 10 айы ішінде 
718 әйелкәсіпкердің жобасы қаржыландырылып, 
35,7 млрд теңге бөлінді, бұл жалпы көлемнің 
20,4% ін құрайды.

Мемлекеттік және салалық несиелендіру 
бағдарламаларын жүзеге асыру қазіргі бар 
жұмыс орындарды сақтап қана қоймай, сонымен 
қатар 15 мыңнан астам жаңа жұмыс орынының 
құрылуына мүмкіндік берді.

Осылайша, «Аграрлық несие корпора
циясы» жеке қаржы институттарын тартып 
және агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің 
құзырет тілігін арттыра отырып, қолжетімді және 
тиімді қаржыландыру жүйесі арқылы елдегі 
агроөнеркәсіптік кешеннің  тұрақты дамуына 
ықпал етті.

«Аграрлық несие  корпорациясы» АҚ-ның 
баспасөз қызметі.

(ҚР ҰБ Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен 
қадағалау жөніндегі комитетінен 2013 жылдың 5 қарашасында 
№5.2.24 лицензиясы берілген).

АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ: ТҮПКІ МАҚСАТ –  АӨК-ті ДАМЫТУ

2019 жылғы І тоқсанда Қызылорда облысы 
бойынша Қазынашылық департаменті 
басшыларының азаматтарды қабылдау 
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Қазақстан Республикасының қолданыстағы «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл» және «Мемлекеттік қызмет тура
лы» заңдары талаптарының бұзылуына жол бермеу мақсатында 
Қызылорда облысының Қазынашылық департаментінде (8724) 
261784, аудандық, қалалық қазынашылық басқармалар бой
ынша: Арал (872433)22384, Қазалы (872438)22101, Байқоңыр 
(83362)273818, Қармақшы (872437)21443, Сырдария (8724
36)21351, Жалағаш (872431)31831, Шиелі (872432)41067, 
Жаңақорған (872435)22083 «сенім телефоны» жұмыс істейтінін 
хабарлайды.

ХАБАРЛАМАЛАР
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 

АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212ІІІ 
Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57бабының талаптарына 
сәйкес (1847) «Қарабұлақ кенішінде 
су айдамалау жүйесі» жұмыс жоба
сы жөніндегі құжаттаманың мем
лекеттік экологиялық сараптамаға жол
данғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өз де
рінің ойпікірлерін білдіру мүм кіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29
9192.

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің   
2007 ж. 28.06 №204ө бұйрығымен бекітілген 
«Жос пар лау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдын дағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу 
кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге 
де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау 
жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
(1752) «Қызылқия кенішінде ГПЖЦға SOLAR 
компрессорын орнату» жұмыс жобасы бойынша 
қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар 
мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда 
қаласы, Қазбек би к., 13 мекенжайында және 
zhomar t .myrzabekov@pet rokazakhs tan .com 
электрон ды пош тасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 299192.

2018 жылдың 1 желтоқсаны мен 10 
желтоқсан аралығында «2018 жылдың Қы
зыл орда қаласының ауылдық округтері/кенті 
мен аудандардың үздік ісін жаңа бастау
шы кәсіпкер» номинациясына қай та рымсыз 
қаржылай сый ақылар табыс тау мақсатында 
облыстық кәсіпкерлік және туризм бас қар
масымен конкурс ұйым дас тырылуда. 

Аталған конкурсқа 2018 жылы кәсіп
керлік субъектісі ретінде тіркелген шағын 
және орта бизнес субъектілері ғана қатыса 
алады.

Конкурс нәтижесіне сәйкес, Қызылорда 
облысы бойынша 8 үздік ісін жаңа бастау-
шы кәсіпкерлері іріктеліп, әрқайсысына    
1 000 000 теңгеден қайтарымсыз қаржылай 
сый ақылар үйлестірілетін болады.

«2018 жылдың Қызылорда қаласының 
ауылдық округтері/кенті мен аудандардың 
үздік ісін жаңа бастаушы кәсіпкер» кон
курсына қатысу үшін сауалнама мен тиісті 
құжаттар Қызылорда қаласы, Желтоқсан 
көшесі, 42, «Кәсіпкерлер үйі» ғимараты, 
10-қабат, 1004-кабинетінде немесе 
oblkasipkerlik@korda.gov.kz және 2018.

konkurs@inbox.ru электронды мекен-
жайлары бойынша қабылданатын бола-
ды.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мер
зімі: 2018 жылдың 1 желтоқсанынан бас
тап 10 желтоқ саны аралығында, жұмыс 
күндері сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін (жер
гі лікті уақыт пен). Түскі асқа үзіліс сағат 
13:00ден 15:00ге дейін.

Өтінімдерді беру басталатын күні мен 
уақыты: 2018 жылғы 1 желтоқсан, сағат 
9:00 (жергілікті уақыт пен).

Өтінімдерді беру аяқталатын күні мен 
уақыты: 2018 жылғы 10 желтоқсан, сағат 
10:00 (жергілікті уақытпен).

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін 
түскен өтінімдер қабылданбайды.

Конкурсқа қатысу ережелері мен өтінім 
үлгілері Облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасының https://ekyzylorda.gov.kz ин 
тернет ресурсында орналастырылған.

Аталған конкурс бойынша қосымша 
ақпаратты 8/7242/401059, 705487 және 
+7 708 571 79 31 байланыс телефондары ар
қылы алуға болады.

ІСІН ЖАҢАДАН БАСТАҒАН КӘСІПКЕРЛЕР 
НАЗАРЫНА!

«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

Ресей Федерациясының 
Ростов облысы, Сальский 
ауданының В.В.Шевцов 
есімді  азаматы ағасы кіші 
сержант Шевцов Александр 
Васильевичпен бірге ҰОС 
жылдары майданда ерлік 
көрсеткен жауынгер досы, 
ұлты қазақ, 1923 жылы 
туған, әскери шені сержант 
Нузапар Қалиевтің туыста
рын іздестіреді.    

Жолданған хат негі
зінде Нузапар Қалиев 
574атқыштар  дивизиясында 
мер ген болған. 1942 жылы  
11 қазанда – 7, қара шада – 
33,  жел тоқ санда  20 немістің 
көзін жойған.  

Командирі И.Д.Черня
ховский  жауынгерлік ер
лігі үшін Н.Қалиевке сағат 
сыйлаған.  

Соғыс жылдары жау
ынгерлерге арналған «За 
честь Родины» журналының 
574бетінде былай деп  жа
зылған: 

«Снайпер тов. Калиев ка
зах по национальности занял 
позицию в стрелковой ячей
ке на правом фланге роты. 
Среди соседних стрелковых 
ячеек она ничем  не выделя
лась,  но имела  две амбразу
ры в секторе наблюдения, а 
впереди ровную местность. 
Отсюда хорошо была видна 
траншея, по  которой часто 
проходили немцы. Держа 
винтовку на постоянном 
прицеле тов. Калиев быст
ро брал немцев на мушку 
и за неделю уничтожил 10 
гитлеровцев». За плечами 
у Героя – снайперская вин
товка  СВТ40. Прицельная 
дальность стрельбы – 1500 
метров.  

Отандастарымыздың 
арасында мергендігімен 
көзге түскен ҰОС арда гері 
Н.Қалиевтің туыс қандары 
табылып жатқан жағдайда 
мына төмендегі мекенжайға 
х а б а р  л а  с у  л а р ы ң ы з д ы 
сұраймыз. 

Қызылорда облысының 
қорғаныс істері жөніндегі 
департаменті З.Шүкіров 
көшесі,  101 үй. Байланыс 
телефоны: 8(7242)2442
66. Тәрбие, идеологиялық 
және әскерипатриоттық жұ
мыстар басқармасы.

Қызылорда 
облысының қорғаныс 

істері жөніндегі 
департаменті.

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ  
АРДАГЕРІНІҢ ТУЫСТАРЫН 
ІЗДЕСТІРЕМІЗ

JARNAMA



Жемқорлықсыз қоғам құ ру
ға әрбіріміз жауапты еке  німізді, 
бүгінде пара ал ған ның да, пара 
бергеннің де жазасы жеңіл бол
майты нын қызылордалық по
лиция қызметкерлері жүр гі зу 
ші лерге түсіндірді. Жол үс тін де 
кез келген көлік иесін тоқ татып, 
пара бермеуге үн де ген бұл көрі
ніс көпке ой салғаны анық.

Айта кетелік, бұл шара ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қар
сы ісқимыл агенттігінің Қы
зылорда облысы бойынша де
партаменті және Қызылорда 
қаласы полиция басқармасының 
ұйым дастыруымен өтті. Акция 
барысында қалалық поли ция 
басқармасының жеке құ  рамы мен 
жолпатрульдік по лициясының 
арнайы 20 ав то кө лігі сапқа 
қойылып, департамент басшы
лары жеке құрамға акцияның 
мақсатміндетін тү сін дірді.

Бүгінде жолпатрульдік по 

лиция қызметкерлеріне қо йы 
лар талап жоғары. Олар дың 8 
сағаттық жұмыс барысы әрдайым 
бейнебақылауда. Қазір полиция 
қызметкерлері кеудесіне бейне
жетон тақпай жұмысқа шыға ал
майды. Жұмыс уақыты аяқталған 
соң бейнежетонға жазылған ақ
паратты мекемеге келіп, арнайы 
базаға өткізеді. Әр қыз мет кердің 
бейнежетонына жа зылған ақпарат 
мұнда екі ай бойы сақталады. Бұл 
– құқық бұзушылық пен сыбай
лас жемқорлықтың алдын алу 
мақ са тында жасалған қадамның 
бірі.

– Бұл қызметкердің қауіп
сіздігін және жемқорлық көрі
ністеріне жол бермеу үшін ашық
тық пен таза лықты қам та масыз 
етеді. Бейне же тон дағы жазба 
сервер бөлімінде сақ  та лады. Ел
басы Жолдауында атап айтыл
ғандай, по лиция қыз мет керлері 
жо ғары та лапқа сай болуы қажет. 
Осы мақ сатта жүйелі жұмыс 

жүріп жатыр, – дейді Қызыл орда 
қаласы полиция бас қар ма  сының 
бастығы, полиция под пол ковнигі 
Д.Беркінбаев.

Қоғамды ашықтық пен таза
лыққа үн деп жүрген Мемлекеттік 
қыз мет істері және сыбайлас 
жем қор лыққа қарсы ісқимыл 
агент тігінің Қызылорда облысы 
бойынша департаменті алдағы 
уақытта «Ақмешіт – адал дық 
ала ңы» жобасын жүзеге асыр 
мақ. Яғни, жем қор лықсыз қо ғам 
құруда біз дің аймақ үлгі болуға 
тиіс.

– 9 желтоқсан – халықаралық 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес күні. Осыған орай ай ма
ғы мызда айлық жарияланып, күн 
сайын түрлі акциялар, ісшаралар 
өтуде. Сондай ісшараның бірі 
бүгін құқық қорғау орындары
мен бірлесе ұйымдастырылды. 
Мұндағы мақсат – азаматтарға 
құқықтық түсіндірме жұ мыс  
тарын жүр гізумен қатар, тұр ғын
дарға по ли  цияның жаза лаушы 
орган емес, ха лық тың қорғаны 
екенін ұғын дыру, – дейді ҚР 
Мем ле кет тік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл агенттігінің Қызылорда 
облысы бойынша департаменті 
басшысының орынбасары 
Б.Байхожаев.

Көше бойында көлігіңізді тоқтатқан полиция қызмет
кер леріне ақша ұсынбаңыз. Ереже бұзған жағдайда заң 
талабына көніңіз. Себебі, пара беру – мәселені оңай шешу 
емес, жемқорлыққа жол беру. Жемқорлық жайлаған елдің 
болашағы жарқын болмайтынын ойлаңыз...

Бектұрған Ерғалиев, 
Маңғыстау облысы.
Менің  жасым 78-де. 

Аяқ-қолым сырқырап көп 
мазалайтын, асқазаным 
сыр беріп, қыжылдап 
кекіртетін. «Женьшень» 
бальзамының 1 кур-
сын қабылдадым, әлі де 
қабылдаудамын. Осы 
«Женьшень» бальзамын 
ішкелі асқазан қыжылы 
басылып, өзімді жақсы 

сезіне бастадым. Батамды  бердім, еңбектерің 
жемісті болсын!

Байтабынов 
Тұрсын, 
Қызылорда 
обл., Сырда-
рия ауданы.

Менің жа-
сым 80-де. 
Әрине, ауыр-
майтын жерім 
жоқ, әсіресе  
қант диа бе-

тімен көп жылдар бойы ауы-
рамын. Аяқ-қолым сырқырап, 
буын дарым  ауырып мазалай-
тын.  Тамақ ішкеннен кейін 
жүрегім айнып, бейжай бола-
тынмын. «Женьшень» баль-
замын ішкелі, аяқ-қолымның 
сырқырағаны қойып, қимыл 
қоз ғалысым ширақ, өзімді жеңіл 
сезіне бастадым. Тамаққа 
тәбетім ашылып, ас қорыту 
жолдары түзелді. Ұйқым жақ-
сарды. 

Алтайұлы 
Аманжол, 
Құлсары 
қаласы. 

Мен 74 
ж а с  т а м ы н . 
Бұ дан 9 жыл 
бұ рын миы-
ма қан ке тіп, 
Аты рау қа -
л а    с ы н д а ғ ы 

ауру  ханада басыма ота жа-
саттым. Соның нәтижесінде 
соңғы уақытта үнемі  басым 
ауыратын болды. Оған қоса 
жамбас сүйегім сырқырап, күні-
түні мазамды алатын. «Жень-
шень» бальзамын 30 күн іштім. 
Басымның ауырғаны басылып, 
денем жеңіл деніп, отырып-
тұруым жақ сарып, ұйқым 
дұрысталды. «Женьшень» ба-
ль замын жасаған кісілерге риза-
шылығымды білдіремін.

Қытай тілінен аударғанда жень-
шень сөзі «жень» - адам, «шень» 
- тамыр деген мағынаны білдіреді. 
Аңыздарға сүйенсек, бір қызығы, 
женьшень де адам сияқты өмірге 
келеді екен. Мөлдір суға найзағай 
түсіп, онымен жер астына барады да, 
ұрықтанғаннан кейін, сол жерге Құдай 
ерекше қасиет дарытқан керемет шөп 
өсіп шығады. Ежелгі адамдар бұл 
өсімдікті барлық ауруға ем болатын ең 
пайдалы шөп деп, тіпті өлген адамды 
тірілтетін қасиеті бар екеніне де сен-
ген.

Бүгінгі таңда арадан қаншама ға-
сыр өтсе де, ғалымдар тамыр дәрінің 
аңыздарда айтылған сиқырлы қасиет-
терін жоққа шығармайды, керісінше, 
женьшеньді қолдану негізінде дайын -
далған препараттар шы нында да адам 
өмірін ұзар тып, ағзаны жа сар туға 

ықпал ететінін дәлелдеп отыр. Олар 
фи  зи калық және мидың шаршауын ба-
сып, ең бек ке қабілеттілігін арт тырып, 
жыныс мүше лерінің қыз метін қал пына 
келтіріп, тәбет ті жақсартып, қан қысы-
мын реттеп, ор та  лық жүйке жүйесін 
ты нықтыратын қасиетке ие. Осының 
бәрі шөп дәрі жасаушылардың ойлап 
тапқаны емес, ғылыммен дәлелденген 
факт.

Табиғат женьшеньді мінсіз қы-
лып жаратқан. Қазіргі заманауи 
технолог-ғалымдардың негізгі мақ-
саты женьшеннің барлық пайда-
лы қасиеттерін сақтай отырып, 
дәрінің ең тиімді түрін жасап 
шығару. Сонымен қатар, 
құрамындағы барлық заттар 
бір-бірінің емдік қасиетін 
төмендетпей, бiрлесіп, 
пайдалы қасиеттерін 
арттыру. Және дәрінің 
ең жақсы нұсқасы 
табылды! Өмірлік 
маңызды  «Жень-
шень – өмір қуаты» 
фитонаноцевтикалық 
топтамасы – бұл кө-
не Сібір шөп дәрі 
жасаушылардың рецеп-
ті бойынша, женьшень 
био массасын нано-
құрылымдау заманауи 
технологиясын қол дана отырып жа-

салған табиғи өсімдік бальзамы.
Женьшеньнің жапы рақтары мен 

тамырынан дайындалған мицелляр-
лы түрдегі тұнбаны қолданудың 
арқасында бұл фитонаноцевтикалық  
баль зам организмге  жақсы еніп, 
белсенді мицеллярлық құрамы  
асқазан-ішек жолдарына тез сіңу 
қабілетіне ие. Жоғары белсенді  
компонентті «Женьшень – өмір қуаты» 
фитонаноцевтикалық топтамасы то-
нусты көтеріп, ағзаның жағымсыз 

әсерлерге қарсы тұру 
қабілетін арттырып, қабыну 

процестерін жояды. 
Сондай-ақ, бактерияға 

және вирусқа қарсы 
әрекет етіп, қан 

қысымын реттеп, 
қанның құрамын 

қайта қалпына 
келтіріп, өкпе мен 
бронхтарды, қанды 
тазартып, ішкі се-
креция бездерін, зат 

алмасуды жақсартып, тас 
түзілуіне кедергі келтіреді. 
Аллергиялық реакция-

ларды асқындатпай, ісікке 
қарсы белсенді қызмет 
етеді. 
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3 қорапша 
алсаңыз, 
4-ші қорапша ТЕГІН

Мына телефондар арқылы 
маманнан кеңес алып, 

тапсырыс беруге болады:
8 702 911 55 55,   8 777 114 13 20,   

8 727 327 88 02

«Женьшень» бальзамы, «Саган Дали» капсуласының қасиеті және «Кудзу»  
тамшылары туралы сіз мына күні өткізілетін сатылым кезінде біле аласыз: 

Қызылорда қаласында 18 желтоқсан күні сағат 10.00-11.00 аралы ғында 
Ә.Тәжібаев атындағы кітапханада. Абай даңғылы, 53 Д, 1-қабат, конференц зал.

ҒЫЛЫММЕН ДӘЛЕЛДЕНГЕН ТАБИҒАТ КЕРЕМЕТІ

«Женьшень - өмір қуаты» бальзамы – 
(Сәйкестік декларациясы ЕАЭС №RU Д-RU.
АД81.В.14213, 24.07.2018 жылдан 23.07.2021 
жылға дейін жарамды)

Бір курсқа 
     бальзамның

8 қорабын 
қабылдау 
ұсынылады.

Бір қораптың    
   бағасы – 
     4000 теңге.

Қолдану әдісі: күніне 3 рет тамақтанудан 
30 минут бұрын 1 шай қасық бальзамды 
аузыңызда 30-40 секунд ұстап тұрып, содан 
кейін жұтасыз. 

БАЛЬЗАМДЫ ПАЙДАЛАНУҒА 
ҰСЫНЫЛЫМ:

 Жүрек-қан тамыры жүйесі жұмысының 
бұзылуы (жүрек әлсіздігі, жүректің рев-
матикалық ауруы, атеросклероз,  вегетота-
мырлы  дистония, тахикардия және т.б.).

 Жүйке жүйесі ауруларында;
 Гипертония мен гипотония кезінде қан 

қысымын реттеу;
 Ревматизм, артрит, артроз, буын ауру-

лары, остеохондроз, подагра кезінде;
 Имунитетті көтеру және ағзаның жалпы 

жағдайын жақсарту;
 Түрлі инфекциялық, бактериялық және 

вирустық ауруларда;
 Тыныс алу жолдарының инфекциялық 

және қабынуында;
 Ас қорыту жүйесі ауруларында (ас 

қорытудың бұзылуы, гастрит, он екі елі ішек 
және асқазан жарасы)

 Бауыр ауруларында;
 Бүйрек және несеп шығару жолдарының 

ауруларында;
 Өт жолдарының дискинезиясы, өтте тас 

жиналу кезінде;
 Простатит, простата аденомасы ке-

зінде;
 Терінің инфекциялық-аллергиялық ау-

руларында;
 Қант диабетінде;
 Қан тамырының ауытқуларынан болған 

көз ауруларында;
 Ісік кезіндегі өзгерістерде;

«ЖЕНЬШЕНЬ – ӨМІР ҚУАТЫ» – 

Биологиялық активті 

қоспалар 

дәрілік 

зат болып 

табылмайды.

БІЗДІҢ КЛИЕНТТЕРІМІЗ БІЗ ТУРАЛЫ:

Сырғаш Жетібаева, 
Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауданы. 
Зейнеткермін, жасым 70-

те. Менде барлық ауру түрі 
бар: көзімде глаукома және 
катаракта болып, Алматыда 
ота жасаттым. Аяқ-қолым 
сырқырап, бүйрегім, бауы-
рым ауырып, өт жолымды 
алдырып тастағанмын.  Зоб, 
қалқанша бездері дұрыс 

жұмыс істемейді. Ұйқы қашып, мазам кететін. 
«Женьшень»  бальзамын қабылдағаныма 
жарты ай болды. Бальзам маған жақсы әсер 
етіп, өзімді жақсы сезіне бастадым. Ұйқым 
тынышталып, тамаққа тәбетім ашылып, 
денсаулығым дұрыстала бастады. Өмірге 
деген көзқарасым өзгерді. Ешнәрсеге ша-
мам келмей, жер тартып жата беретінмін. 
«Женьшень» бальзамын  пайдаланғаныма 
қуаныштымын. Үлкен рахмет айтамын және 
барлығыңызға қабылдауға кеңес беремін.

Алданазаров 
Жоламан, 
Қызылорда 
обл., Жалағаш 
ауданы.

Ж а с ы м 
74-те. Ден сау-
лығым бойын ша 
4 жер де есепте 
тұрамын: давле-
ние, нерв (скле-

роз),  бронхы, жүрек. Көп жыл-
дар  бойы тек дәрі-дәр мек ішіп 
келдім, тапқан қаражаттымның 
көбісі дәріге жұмсалды деп айтуға 
болады. Бірінші рет мамыр ай-
ында «Женьшень» бальзамын 
қабылдадым. Содан жағдайым 
жақсарып, барлық ауруларыма 
себеп болды деп  айтсам бола-
ды. Қазіргі уақытта ешқандай дәрі 
ішпеймін. «Женьшень» бальза-
мы маған ерекше көмектесті, әлі 
қолданудамын.

«Брагшун» тас майының пробнигі сыйға беріледі

«Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі» 
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қара
шадағы кодексінің 18бабының 2) тармақшасына, 
139бабының 9тармағына және «Агроөнеркәсіптік 
кешенді және ауылдық аумақтарды дамы
туды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан 
Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңының 
18бабының 4тармағына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Азаматтық қызметшілер болып табыла
тын және ауылдық жерде жұмыс істейтін орман 
шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар саласындағы мамандар лауа зым дарының 
тізбесі осы қаулының қосым шасына сәйкес 

айқындалсын.
2. «Қызылорда облысының табиғи ресурстар 

және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын 
шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызыл
орда облысы әкімінің орынбасары  С.С.Қожаниязовқа 
жүктелсін.

4. Осы қаулы 2019 жылдың 1 қаңтарынан бас тап 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
                әкімі                                     Қ. Көшербаев

ЖОБА

АЗАМАТТЫҚ ҚЫЗМЕТШІЛЕР БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ ЖЕРДЕ ЖҰМЫС 
ІСТЕЙТІН ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АУМАҚТАР 

САЛАСЫНДАҒЫ МАМАНДАР ЛАУАЗЫМДАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІН АЙҚЫНДАУ ТУРАЛЫ

№ Лауазымдар атауы
1 Орман шаруашылығы КММ басшысы
2 Орман шаруашылығы КММ  басшысының орынбасары
3 КММ орманшылық басшысы (орман күтуші) 
4 КММ орманшылық басшысының  орынбасары 
5 КММ жоғары санаттағы біліктілік деңгейі жоғары мамандары: орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, 

ихтиолог, орман (учаске) шебері, орман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық 
мамандықтарының инженерлері

6 КММ бірінші санаттағы біліктілік деңгейі жоғары мамандары: орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, 
ихтиолог, орман (учаске) шебері, орман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық 
мамандықтарының инженерлері

7 КММ екінші санаттағы біліктілік деңгейі жоғары мамандары: орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, 
ихтиолог, орман (учаске) шебері, орман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық 
мамандықтарының инженерлері

8 КММ санатсыз біліктілік деңгейі жоғары мамандары: орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, ихтиолог, 
орман (учаске) шебері, орман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық мамандықтарының 
инженерлері

9 КММ жоғары санаттағы біліктілік деңгейі орташа мамандары: орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, 
ихтиолог, орман (учаске) шебері, орман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық 
мамандықтарының инженерлері

10 КММ бірінші санаттағы біліктілік деңгейі орташа мамандары: орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, 
ихтиолог, орман (учаске) шебері, орман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық 
мамандықтарының инженерлері

11 КММ екінші санаттағы біліктілік деңгейі орташа мамандары: орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, 
ихтиолог, орман (учаске) шебері, орман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық 
мамандықтарының инженерлері

12 КММ санатсыз біліктілік деңгейі орташа мамандары: орманшы (инспектор), аңшылықтанушы, ихтиолог, 
орман (учаске) шебері, орман шаруашылығы мен ЕҚТА негізгі қызметтердің барлық мамандықтарының 
инженерлері

Қызылоpда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «___» ___________ № ____ қаулысына

қосымша

Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін 
орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мамандар 

лауазымдарының тізбесі

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
КММ – коммуналдық мемлекеттік мекеме;
ЕҚТА  ерекше қорғалатын табиғи аумақтар.

ПОЛИЦЕЙЛЕР ПАРАСЫЗ 
ҚОҒАМ ҚҰРУҒА ШАҚЫРДЫ

30 қараша күні Қазақстан ның ірі 
қалаларында алғаш рет «Халықтық заңгер» 
рес пуб ликалық акциясы өтті. Аталған шара 
Қызылорда қаласында А.Тоқмағамбетов атын
дағы мәдениет үйінде ұйым  дастырылды.

Шараның мақсаты – халықтың құқықтық сауат
ты лығын арттыру және тегін заңгерлік көмек 
ұсыну.

Акция «Параграф» ақпараттық жүйе сінің, 
Zakon.kz желілік басылымының бастамасымен 
өткізілді.

Атап өту керек, биыл «Халықтық заңгер» акция
сы Қазақстанда ғана емес, әлемде теңдесі жоқ жаңа 
форматта өтті. Яғни, акция бір күнде, бір уақытта 
еліміздің 19 ірі қаласында ұйымдастырылды. 
Олар  дың қатарында Астана, Алматы, Шымкент, 

Түркістан, Қарағанды, Өскемен, Петропавл, Орал, 
Қызыл орда, Көкшетау, Талдықорған, Ақтөбе, Аты
рау, Ақтау, Тараз, Қос танай, Павлодар, Балқаш, Се
мей шаһарлары бар.

Акция аясында бір мезгілде 1000ға жуық 
сарапшы халыққа көмек көрсетті. Осыған орай 
ұйымдастырушылар аталған шараны «Халыққа бір 
мезгілде тегін құқықтық кеңес беру» номинациясы 
бойынша «Гиннестің рекордтар кітабына» енгізуге 
өтініш берді. Өтініш қабылданып, қазіргі уақытта 
Гиннестің рекордтар кітабының комитеті оны 
қарап жатыр.

Үздік адвокаттар, заңгерлер, нотариустар, 
медиаторлар, сот орындаушылары, сондайақ 
мемлекеттік органдардың өкілдері, жалпы саны 42 
заңгер акция аясында 300ден аса тұрғынға тегін 
құқық тық көмек көрсетті.

«СБ» ақпарат.

ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕҢЕС БЕРДІ

AKTSIIA

Қорқыт  Ата  атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректораты мен   ұжымы  «Қазақстан  
халқы  Ассамблеясы»  кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Айтжан  
Жұмабайұлы  Оразбақовқа апасы

Бақыт Жұмабайқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Шарада "Нұр Отан" партиясы облыстық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Ибадулла Құттықожаев сөз алып, қоғам дер
ті мен күресте адамгершілік қағидаларына 
сай азаматтық ұстанымның әркез биік тұруы 
тиістігін атап өтті. Бұл орайда "Нұр Отан" пар
тиясы мен ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің 
бірлескен меморандумы аясында біршама 

нәтижелі жұмыстар атқарылғанын айтты. 
Аталған агенттіктің облыстық депар та

мент басшысы Абзал Мұхимов сөз кезегінде 
биыл «ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңының қабылданғанына,  
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбай
лас жемқорлыққа қарсы күрес агент тігінің  
құрылғанына 20 жыл толып отыр ғанын атап 
өтті. Осы уақыт аралығында агенттік тарапынан 

атқарылған жұмыстардың нәтижесін саралап, 
алдағы міндеттердің бағытбағдарынан хабар
дар етті. Жалпы қоғамға ортақ міндет – сыбай
лас жемқорлықтың алдын алуда табысты еңбек 
етіп жүрген әрбір сала мамандарына алғысын 
білдірді.

Мерекелік салтанатта әр сала бойынша 
еңбегі еленген мамандарға ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ісқимыл агенттігі Қызылорда облысы 
бойынша департаментінің Құрмет грамотасы 
мен Алғыс хаттары табысталды.

«СБ» ақпарат.

ОРТАҚ ІСКЕ 
ҮЛЕС ҚОСҚАНДАРҒА ҚҰРМЕТ
Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне орай ҚР Мемлекеттік 

қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің облыстық 
департаменті мен «Туған жер» қоғамдық қозғалысы» қауым дас тығының 
ұйымдастыруымен А.Тоқ ма ған бетов атындағы мәдениет үйінде «Сыбайлас жем
қорлықпен күрес – ортақ парызымыз» атты салтанатты шара өтті.


