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Мемлекет басшысы 
жыл қорытындысы 

бойынша еліміздің 
бұқаралық ақпарат 

құралдары өкілдерімен 
дәстүрлі кездесуінде 

биыл елімізде 
болған маңызды 

оқиғаларды түйіндеп, 
журналистердің 
сұрақтарына жа

уап берді. Елбасынан 
сұхбат алған журна

листер қатарында 
«Egemen Qazaqstan» 
газетінің басшысы 
Дархан Қыдырәлі, 

«Ана тілі» газетінің бас 
редакторы Жанарбек 

Әшімжан, «Президент 
телерадиокешені» 

КЕАҚ бас дирек
торы Ерлан Бекхо
жин, «Қазақстан» 

телеарнасының тілшісі 
Саламат Омаш, «Ха

бар» агенттігі» АҚ 
тілшісі Айгүл Әділова, 

«Еуразия» бірінші ар
насы» телеарнасының 

журналисі Юлия Ласее
ва, блогер Жанна Ильи
чева Мемлекет басшы

сына сауалдарын қоюға 
мүмкіндік алды.

ЭКОНОМИКА ӨСІМІ
5 ПАЙЫЗДАН ЖОҒАРЫ

Мемлекет басшысы жур-
налистермен кездесудегі 
кіріспе сөзінде өткен жылдың 
өте мазмұнды, өте қарқынды 

болғандығына тоқталды. Ел-
басы 2018 жылғы ең айтулы 
оқиғалардың басында айшықты 
Астананың 20 жылдық мерей-
тойы тұрғанын атап өтті. Осы-
дан 20 жыл бұрын Сарыарқаның 
төсіндегі жазық далада жаңадан 
қала салу шешімі қалай қа
былданғанын, шаһардың содан 
бергі даму жолын жанжақты 
баяндап берді. Президент Аста-
на үлгісімен еліміздің өзге 
қалалары да түрленіп, инфра
құрылымдары жаңарып, бүгінде 
адам танымас тай өзгергенін 
атап айтты.

Барлығы Астанаға қарап бой 
түзейді. Ендігі уақытта дәл осы 
тенденция аудандарға, шағын 
қалаларға тарауда. Жақсы бір 
істің үлгісі дегеніміз осы, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы Астананың 20 
жыл дық мерейтойына орай 
барлық өңірлер елордада ны
сандар салғанын атап өтті. 

Оның ішінде, Атырау облы
сының Есілдің үстінен салған 
бекіре балығы пішіндес 
жаяу жүргіншілер көпірінің 
халықтың көзайымына айнал
ған дығына ерекше тоқталды.

Мемлекет басшысының ай-
туынша, өткен жылы еліміздің 
сыртқы саясаттағы батыл қа
дам дары да жемісін берді. Жыл 
басталысымен АҚШқа са пар
лаған Елбасы 12 ай бойына 
әлем дік және өңірлік маңызға 
ие халықаралық шараларға 
белсе не қатысып, тың бастама-
лар көтерді.

Ал ел ішінде Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбас шы
ларының съезі, Каспий саммиті 
өте табысты өткендігіне күллі 
әлем куә. Оның бер жағында 
әлемдік сауда соғыстарына 
қара мастан, экономиканың өсі
мі төрт пайыздан асып түсті, 
инфляция 57 пайыздық шек-
тен шыққан жоқ, алтынвалюта 

қорының көлемі 88 млрд АҚШ 
долларынан асты. – 550 мың 
адам жоғары жалақы төленетін 
жұмыс орнын тапты. Толықтай 
алғанда, экономиканы қалыпты 
деп санауға болады. Үкімет, 
өңірлер, атқарушы билік жасау 
керек дүниенің барлығын жаса-
ды, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

АСТАНА ҚАЛАЙ 
ТАҢДАЛДЫ?

Кездесу барысында «Egemen 
Qazaqstan» басшысы Дархан 
Қыдырәлінің бүгінде әлемге 
бейбітшіліктің, достықтың, 
татулықтың символы ретінде 
танылған Астана қаласының 
тарихына қатысты сұрағына 
жа уап бере келе Мемлекет бас-
шысы Қазақстанның жаңа елор-
дасын таңдаудың астарындағы 
ұлттық мүддемен астасқан 
мәселелерді атап өтті.

– Елорданы таңдаудың те
рең саяси астарын түсінетін 
уақыт келді. Әрине, бастапқыда 
біз оны айта алмадық. Жағдай 
әртүрлі болды. Елдің ішінде 
жұртымыздың өзі бірыңғай 
емес, әр тараптан болды. Соның 
бәрін ескердік. Екінші жағынан 
қиынқыстау жағдайда елге 
жаңа жол сілтеу үшін осын-
дай бір жаңалық керек болды. 
Әрине, ол кез өте қиын еді. «Ке-
дей болсаң, көшіп көр» деген 
бар. Ал астананы көшіру одан 
да қиын. Бір қаланы салып, аста-
наны бір жерден екінші жерге 
көшіру өте күрделі іс. Соның 
барлығын ойлай келе, бұрынғы 
астаналардың көшу тарихына 
үңіліп, ғылыми тұрғыдан кел-
генде астана елдің қай жерінде 
болуы керек деген мәселелерді 
қарадық. Қазақстанның дәл 
кіндік ортасы – Жезқазған. 
Жезқазғанға да, Ұлытауға да 
бардым. Жол да, теміржол да 

жоқ. Энергетика да жоқ. 20 
жыл Теміртауда жұмыс істедім. 
Қарағандыны жақсы білемін. 
Көмірдің ортасына, экологиясы 
қиын жерге апару қиын бол-
ды. Көкшетауға барсақ, шет-
ке шығып кетеміз, Ақтөбеге 
барсақ, батысқа кетіп қаламыз. 
Сондықтан ойланыптолғанып 
тоғыз жолдың торабы ретінде 
Ақмоланы таңдадық, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Президент осылай дей келе, 
Астананы көшірудің ұтымды 
тұстарын атап өтті.

– Қазір Астананың 1 млн 200 
мың халқы бар. 2030 жылдарға 
қарай халық саны 2 млн бола-
тын шығар. Басында Вашинг-
тон сияқты үйлері 58 қабаттан 
тұратын қала салсам ба деп 
ойлап едім. Мына кең дала-
да биігірек болмаса көрінбей 
қалады деп, сәулетшілер бой 
бермеді. Бүгінде биіктігі 230 
метрлік «Әбу Даби Плаза» 

кешені салынып жатыр. Бұл 
посткеңестік елдердегі ең биік 
ғимарат болады. Мәдениет 
ошақтары бар, білім ошақтары 
бар, денсаулық сақтау 
мекемелері бар. Қазір астаналық 
тұрғын үшін барлығы бар. 
Сондықтан ешқандай Париж, 
Берлинге барудың қажеті жоқ. 
Барлық керекті нәрсе осында 
бар. Тек жұмыс істеп, ақша та-
уып, өмір сүру керек. Астана-
мызды көркейте беру қажет, – 
деді Президент.

ӘРІПТЕСТІК
БАЙЛАНЫС

НЫҒАЯ БЕРЕДІ

Елбасының журналистер-
ге сұхбаты бұдан әрі сыртқы 
саясатқа қарай ойысты.  Оның 
ішінде 2018 жылдың басындағы 
Америка Құрама Штаттарына 
ресми сапары, Ақ үй басшысы 
Дональд Трамппен кездесуі, 
Қазақстан мен АҚШ қарым
қатынастары жөнінде Елбасы 
кеңінен әңгімелеп берді.

– Америка – Қазақстанның 
ірі инвесторы. Осыған дейін 40 
млрд АҚШ долларын салды. 
Ортақ инвестиция 300 млрд 
десек, бәлкім, осы жылы АҚШ 
инвестициясының мөлшері 50 
млрд долларға тақап қалуы ке-
рек. АҚШ президенті де мұның 
бәрін жақсы біліп отыр. Бізде 
энергетикалық ынтымақтастық 
бар. Экстремизмге қарсы 
күресте де біз әрдайым тіл та-
бысып келеміз, – дей келе Ел-
басы сол кездесу барысында ірі 
компаниялармен құны 7 млрд 
доллардың 20 құжатына қол 
қойылғанын атап өтті.

Елбасы жылды қорытындылап, сұхбат берді
БАҚ өкілдерімен әңгімеде 2018 жылдың негізгі нәтижелері түйінделіп, алдағы міндеттер айқындалды

Ақеркенің негізгі мамандығы –
мұғалім. Бірақ әзірге жұмысқа орналаса 
қоймаған ол өзін кәсіпкерлік саласын-
да сынауға бел байлапты. Жоспарын 
құрып, жобасын қорғады. Нәтижесінде 
жеңімпаз атанды. Қаржысына қора 
жайын қамдап, сиыр сатып алды. Осы-
лай «Ақерке» шаруашылығын құрды. 
Сүт өнімдерін жергілікті халыққа са-
тады. Жобаның тағы бір ерекшелігі, 
мүмкіндігі шектеулі, көпбалалы, әлеу
меттік жағдайы төмен отбасыларына 
қолдау білдіреді. Ақерке де ауылдағы  

осындай 20 отбасына өнімін тегін 
үлестіріп отыр. Оның тобындағы жастар 
да белсенді. Бақташы қызға қолғабыс 
етеді. Еңбекқор жастар айына берілетін  
стипендияларын уақытылы алып келеді.

– Қандай істі қолға алсаң да, ба-
сында қиындығы болады. Бірақ 
шыдамдылықпен еңбек ете білген 
жөн. Кәсіп бастау да оңай шаруа емес 
екендігін білемін. Әсі ресе, төрт түліктің 
ба бын табу үлкен жауап кершілікті та-
лап етеді. Күнделікті сиыр ларды өріске 
жа йып, жемшөбін мол береміз. Сауын-

шы да өзіміз,–дейді ол.
Бақташы қыз енді кәсіпкерлік 

бағытын тереңнен білу үшін арнайы 
курстарға қатысып, білімін жетілдірмек. 
Сала мамандарының кеңесіне жүгініп, 
мемлекеттік бағдарламалардың да 
игілігін көріп, шаруашылығын дөң
гелетуді жоспарлап қойыпты.

Жалпы, кейіпкеріміз секілді оқу 
бітіріп, екі қолға бір күрек таба алмай-
тын жастар ауылда көп. «Zhas Project»  
жобасы  мұндай  жандардың өзінөзі 
жұмыспен қамтуына септігін тигізді.

Осы ретте Төменарық ауылының 
өзінде 8 жоба жеңімпаз атанған. Ауыл 
жастарының қарқыны қатты, бастамасы 
батыл. Атап айтар болсақ, жылқы, сиыр, 
құс шаруашылығы мен қуыршақ театры, 
2 тігін шеберханасы ашылып, ағылшын 
курсы жұмысын бастады. Тиімді 
жобаның нәтижесінде ауыл тіршілігі 
жанданып, жастардың қиялына қанат 
бітірді.

Бұл бағдарламаға жастар тек 
қатысып ғана қоймай, кәсіпкерлік 
негізде едәуір білім жинайды. Жоба 
ізденімпаз жастарға өз ісін бастауға 
үлкен мүмкіндік сыйлайды.

Облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының баспасөз 
қызметі ұсынған деректе,  2019 
жылдың 13 қаңтар аралығында 
облыс бойынша 142 нәресте 
өмірге келіпті. Оның 66сы ер 
бала, 76сы қыз бала.

Мәселен, Қызылорда қа
ла сындағы Ана мен бала 
орталығында 31 желтоқсаннан 1 
қаңтарға қараған түні барлығы 
11 сәби дүние есігін ашқан. 
Жаңа жылдың алғашқы тумасын 
Шіркейлі ауылының тұрғыны 
Жайнагүл Ермашова дүниеге 
әкелді. Ол 31нен 1 қаңтарға 
қараған түні сағат 00.05те 
аманесен  қыз бала босанды. 
Бұл отбасындағы төртінші қыз 
бала екен. Дәрігерлердің айту-
ынша, ананың да, баланың да 
жағдайы жақсы. 

Онан бөлек перинатал-
ды орталықта жаңа жылдың 

қарбаласында 10 бала дүниеге 
келген. Аудандар арасында 
Жаңақорғанда 31 жетоқсаннан 
1 қаңтарға қараған түні 7 сәби 
туылған. 

Ал, өткен жылдың жаңа 
жылы түні, яғни, 12 қаңтарда 
облыс бойынша 62 нәресте 
өмірге келген болатын. Оның 
31і ұл, 31і қыз бала. «Ит жылы 
– құт жылы»  болып, тумалар 
сапын егіздер бастаған еді. 

Халқымыз қыз бала дүниеге 
келсе, «бейбітшіліктің белгісі» 
деп жақсылыққа балайды. Жаңа 
жылдың алғашқы күндерінде 
өмірге келген нәрестелер са-
пында қыз балалардың үлесі 
басым екенін байқадық. Енде-
ше табалдырықтан аттаған жыл 
жайлы, берекелі болады деп 
сенеміз. Ең бастысы, тәуелсіз 
еліміздің ертеңі – сәбилердің 
бауы берік болсын!

ЖАҢА  ЖЫЛДЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ТУМАЛАРЫ

Жаңа жыл да есіктен енді. «Ескі жыл есірке, 
жаңа жыл жарылқа» деп, жан жадыратар 
жаңалықтарға үміт артамыз. Ал осы жыл 
тоғысында қанша сәби өмірге келді деген ой 
әрбіріміздің көкейімізде тұрады.

«АҚЕРКЕ»
СБ Сара АДАЙБАЕВА.

Елімізде жастарды кәсіпкерлікке баулу мақсатында «Zhas 
Project» жобасы қолға алынды. Жоба арқасында көптеген 
жастар тың идеяларын іске асыруда. Солардың бірі –  
Жаңақорған ауданы, Төменарық ауылының тұрғыны Ақерке 
Сатыбалдиева.

Әлеуметтік төлемдердің мөлшері артты
Жаңа жылдан бастап еліміздің аза

маттарына төленетін төлемдердің 
бірқатарында өзгерістер бар. Еңбек, 
әлеуметтік қорғау және көші
қон комитетінің облыс бойынша 
департаменті басшысының орынбасары 
Лиман Боранбаева ұсынған мәліметтерге 
қарағанда, Қазақстан Республикасының 
«20192021 жылдарға арналған 
республикалық бюджет туралы» Заңында 
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап  
айлық есептік көрсеткіштің мөлшері 
(әрі қарай  АЕК) – 2525 теңге болған. Ең 
төменгі зейнетақы – 36108 теңге, күнкөріс 
деңгейі – 29698 теңге, базалық зейнетақы 
төлемі – 16037 теңге,  ең төменгі жалақы 
42500 теңге болып белгіленді. Осыған 
байланысты, 2019 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап жасына байланысты зейнетақы 
төлемдерінің мөлшері 7% ке арттыры
лады. Мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемінің мөлшері ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің өзгеруіне байланысты 
көбейтілді.
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Журналистермен сұхбат бары-
сында Елбасы Орталық Азия мем
лекеттерінің интеграциясына ерекше 
тоқталды. Кеңес одағы ыдыраған соң 
әрқайсысы өз жолын таңдаған ба
уырлас мемлекеттердің ынтымағына 
Қазақстан тарапы ерекше ынта 
білдіріп келеді.

Бұл ретте Орталық Азияның екі 
алыбы – Қазақстан мен Өзбекстан 
арасындағы қарымқатынастар соңғы 
аталған мемлекет басшылығына Шав-
кат Мирзиёев келгелі ерекше қарқын 
ала бастаған. Сауда жанданып, алыс
беріс, барыскеліс күшейе түскен. Бір 
ғана мысал, бұрындары 1 млрд АҚШ 
долларына жетпейтін сауда айналы-
мы тек былтырдың өзінде 3 млрд дол-
лардан асқан. Елбасының айтуынша, 
таяу болашақта «Қазақстан – Қытай» 
шекарасындағы «Қорғас» кешенінің 
үлгісімен қазақ – өзбек шекарасында 
жаңа қала пайда болуы мүмкін. Со-
нымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев 
соңғы кездері Орталық Азия елдері 
президенттерімен кездесулер жиі өте 
бастағанын тілге тиек етті.

ӨНДІРІСТІ ДАМЫТУ –
ЗАМАН ТАЛАБЫ

Нұрсұлтан Назарбаев шағын және 
орта бизнеске байланысты шара
лардың алдағы уақытта да белсенді 
жалғасатынын айтты. Сонымен қатар 
ендігі кезекте бәсекеге қабілетті сапа-
лы кәсіпорындардың санын көбейту 
керектігіне баса тоқталды.

– Бізге қырық мың адам жұмыс 
істейтін үлкен комбинаттардың 
қажеті жоқ. Бізге орта және шағын 
кәсіпорындар керек, егер онда 50 адам 
жұмыс істесе, бұл – өте жақсы нәрсе. 
Сондықтан біз бұл жұмысты әрі қарай 
белсенді түрде жалғастырамыз. Бірақ 
жұмыстың сапасы өзгеретін болады, 
бұрын кәсіпорындардың неғұрлым 
көп болғанын жөн көретінбіз. Ал енді 
бізде бәсекеге қабілетті өнім өндіріп, 
экспортқа жұмыс істейтін сапалы 
кәсіпорындар керек, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Мемлекет басшысының пайым-
дауынша, елімізде жеңіл өнеркәсіпті 

қалпына келтіріп, ерлер мен әйелдерге 
арналған отандық киім өндірісін 
жолға қою керек.  

КӨРШІ ЕЛДЕРМЕН ҚАРЫМ
ҚАТЫНАС ЖОҒАРЫ 

ДЕҢГЕЙДЕ

Елбасы журналистер сауалы-
на орай, Қазақстан – Қытай қарым
қатынастарына да кеңінен тоқталды. 
Сондайақ Қытай экспансиясына бай-
ланысты үрейдің негізсіздігін нақты 
дәлелдермен жеткізді.

– Қытай мен Қазақстанның қазіргі 
қарымқатынасы жоғары деңгейде. 
Одан қорқатын ештеңе жоқ. Жап-
пай бізге келіп, қаптап жатқан 
жоқ. Барлығы заңмен, келіссөзбен 
бекітілген. Өндіріс салатын болса, мы-
салы, бізде жоқ мамандар – 500 адам 
келеді, тізім береміз. Зауыт біткен соң, 
ол 500 адам қайтады. Ол келісілген 
мәселе, бір адам да қалмайды, – деді 
Президент. 

Елбасы экономикасы, технология
лары озық, ортақ шекарамыз 2 мың 
шақырымнан асатын көршімізбен 
байланыстың заңдылық екендігін де 
атап өтті.

Президент журналистік сауалдар
дың ыңғайына байланысты 
Еуразиялық экономикалық одақпен 
байланыстың да жайкүйіне шолу 
жасады. Алғашқы жылдардағы 
қиындықтарға қарамастан, қазіргі 
таңда Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттер арасындағы 
тауар айналымы 24,5 пайызға өскенін 
және оның 90 пайызы Қазақстан мен 
Ресей арасындағы саудасаттыққа 
тиесілі екенін атап өтті. Оның ішінде 
Қазақстан Ресейдің 70ке жуық 
өңірімен саудасаттық байланы-
сын орнатқан. Оған қоса, екі елге 
ортақ кәсіпорындар өте көп. Көлік 
құрастыру, ауыл шаруашылығы, энер-
гетика салалары бойынша әріптестік 
нығайып келеді. 

Мемлекет басшысы былтыр Брюс-
сельде өткен «Азия – Еуропа» фору-
мына 55 мемлекеттің өкілі қатысқан 
саммитіндегі ұсыныстарының аста-
рына да назар аудартты. Оның 
ішінде Ресей мен АҚШ, Еуропа 

мен Ресей және АҚШ пен Еуропа 
қарымқатынастарының шиеленісуін 
не себепті Кариб дағдарысымен 
салыстырғанын түсіндіріп өтті.

Осы орайда Мемлекет басшысы 
ұлы державалар адамзат тағдыры 
үшін әрдайым жауапты екенін назарға 
алды.

– Сондықтан бүгінгі күні АҚШ, 
Ресей, Қытай және Еуропалық одақ, 
бір алаңда, бәлкім, Астана алаңында 
барлық көкейкесті мәселелерді 
талқылау үшін жиналуы керек. Ре-
сей мен Қытай бұған қарсы емес, 
ендігі кезекте Батыс елдерімен жұмыс 
жалғасуда, – деді Елбасы. Сондайақ 
Украина мен Ресейдің арасындағы 
келіссөздерді үшінші тарапты аралас
тырмай, өзара шешу тиімді боларын 
атап өтті.

 ІШКІ САЯСАТТАҒЫ 
БАСЫМДЫҚТАР

Президент еліміздің қаржы 
саласындағы ахуалына да тоқталып 
өтті. Елбасының айтуынша, қазір 
Қазақстандағы қаржы жүйесі қа
нағаттанарлық деңгейде. Бүгінде 
елімізде жұмыс істеп тұрған 28 
банктің тең жартысында шетелдік 
капиталдың қатысы бар. Халықтың 
салымдарының мұрты бұзылмай 
сақталуына мемлекеттік кепілдік 
жалғаса бермек.

Ал руханият мәселесіне байланыс
ты күллі түркі жұрты қастерлейтін 
Түркістан қаласының мәртебесі 
биіктеп, облыс орталығына айна-
луы оқиғасын да Елбасы кеңінен 
әңгімеледі. Болашақта аталған 
өңір еліміздің туризм саласындағы 
көшбасшы болмақ. Президенттің ай-
туынша, Түркістанда Қазақстанның 
тарихи жәдігерлері жинақталып, 
әуежай мен теміржол вокзалы 
жөнделсе, қала қарқынды дами 
түспек.  Бұл ретте халықтың өсімі 
мен көшіқонның реті ескеріле отыра, 
миллион тұрғыны бар қалалардың са-
нын көбейтуге басымдық берілмек.

– Бізге миллион адам тұратын 
қалалар керек. Миллион тұрғыны бар 
қалада ғылым да, мәдениет те, білім 
де дамиды. Бүкіл әлемде солай. Келе-

шекте әлемде ірі 600 қала мегаполис 
болады да, негізгі бәсеке солардың 
арасында өрбиді деп айтылып жа-
тыр. Адамдар сондай қалаларда 
өмір сүргісі келетін болады. Сондай 
қалаларды көбейту керек. Тәуелсіздік 
алғалы бері сондай миллион тұрғыны 
бар үш қаламыз бар. Ендігісі Ақтөбе, 
мүмкін Қарағанды болады. Урбани-
зация қарқынды жүріп жатыр, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы ел ішін желдей кезген 
Еуразиялық экономикалық одақтың 
ортақ валютасы енгізіледімыс деген 
әңгімелерге байланысты да нақты 
пікір білдірді.

– Бірыңғай валютаға келер болсам, 
бұл тақырыпта ешкім де байыпты сөз 
қозғаған емес және біз ешқандай да 
келіссөздер жүргізген емеспіз, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев. Мемлекет бас-
шысы біреулердің еуро сияқты ортақ 
валютаны қалайтындығын, бірақ ол 
үшін одаққа мүше мемлекеттердің 
экономикасы бір деңгейде болуы 
керектігін баса айтты.

ХАЛЫҚТЫҢ 
ӘЛАУҚАТЫН ЖАҚСАРТУ

Мемлекет басшысы сөз орайы 
келгенде елімізде туризмді дамытуға 
басымдық берілетіндігін және бұл сала 
соңғы жылдары жандана түскендігін, 
оған қоса әуелгі кезекте дамытылуы 
тиіс 10 нысанның таңдап алынғанын 
айтты. Тұрғындарды қолжетімді 
баспанамен қамтуға бағытталған 
мемлекеттік бағдарламаларға да 
тоқталып өтті.

 – Ипотека бойынша «Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» таны-
мал, бұл жұмыстар жалғасып келеді. 
Одан бөлек, аз қамтылған жандарға, 
мүгедектерге, өзге де осал топтарға 
арналған несиелік үйлер салып жа-
тырмыз. «Нұрлы жер» бойынша 
көптеген жеке үйлер мен көпқабатты 
пәтерлер салуға болады. Соңғы 
қабылданған бағдарлама – «720
25». Бұған дейін баспананың жарты 
құнын банкке төлеу қажет еді. Қазір 
20 па йыз жеткілікті, ставкасы – 7%. 
Ұлттық банкте бұл көрсеткіш – 12,5%. 
Яғни қалған 5,5%ын мемлекет өз 

мойнына алып, банктерге өтейді. Егер 
пәтер 10 млн теңгеге бағаланса, 25 
жылда ай сайын 50 мың теңге төлеп 
алуға болады, – деді Президент. Елба-
сы, сонымен қатар 2018 жылдың тағы 
бір айтулы оқиғасы – Президенттің 
бес әлеуметтік бастамасының мән
мазмұнына тоқталып өтті.

ЕЛ ГАЗЕТІ –
«ЕГЕМЕННІҢ» ҮЛГІСІ

Елбасы сұхбат барысындағы 
сауал дардың біріне орай «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының мақсат
міндеттері халыққа, мәдениетке, 
тарихқа баса көңіл бөлу мәселесі 
екенін айта келіп, былтырдан бері 
тұтас бір бетін латын қарпімен бере 
бастаған «Egemen Qazaqstan» газетін 
оқуға шақырды.

– Қазір мемлекеттік комис-
сия жұмыс істеп жатыр. «Egemen 
Qazaqstan»ның бір бетін оқи 
беріңдер. Көздерің әріптерге үйрене 
берсін, – деді Президент.

Мемлекет басшысы, сондайақ қа
зір ден бастап Тәуелсіздіктің 30 жыл
ды ғына әзірлену керектігін айтты. 

– Біз қазірден бастап Тәуелсіздіктің 
30 жылдығына дайындалуымыз ке-
рек. Бұл жөнінде сәйкес тапсырмалар 
беремін. Атап айтқанда, 30 жылдық 
қарсаңында барлық өңірлерді дамы-
туды қолға алу қажет. Кей өңірде 
ауыз су жоқ, кей өңірде коммуналдық 
шаруашылық ескірген, кей аймақтың 
ішкі жолдары нашар. Әр облыстың 
кемшін тұстарын анықтап, Жол кар-
тасымен қаражат бөлу керек. Яғни 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығын әдемі 
қалалармен және орталықтармен 
қарсы алуымыз керек. Міне, осындай 
бағдарламаны жүзеге асырамыз деп 
ойлаймын, – деді Нұрсұлтан Назар
баев.  

ЖАСТАРҒА СЕНІМ БІЛДІРДІ

Мемлекет басшысының сұхба
тында білім мен медицина сапасын 
көтеру, құқық қорғау саласын рефор-
малау, төл тарихымыздың тереңіне 
үңілу, елдегі діни ахуал, биылға 

белгіленген Жастар жылын өткізу 
мәселесі де қамтылмай қалмады.

– Ендігі жылды Жастар жылы 
деп жарияладық. Ол турасында ар-
найы бағдарлама қабылдау керек. 
Жастарға не керек – бірінші – білім, 
екіншіден үйленетін болса, үйжай 
қажет. Жағдай жасалып, жұмыс 
берілуі тиіс. Төрт нәрсе. Содан кейін 
бізде «Ауыл – ел бесігі», «Жасыл ел» 
бағдарламалары бар. Оларға арнайы 
жағдай жасап, жастардың қабілетін 
көтеруіміз керек. Жастар бүгінгі жаса-
лып жатқан шаруаны, Қазақстанның 
Тәуелсіздігін қадірлейтін болады деп 
сенемін, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы балабақша, мектептен бас
тап патриоттық тәрбие керектігін айт-
ты.

– Білім бойынша аз шаруа жасалған 
жоқ. Тәуелсіздік алған жылдан бері 
1500 мектеп салынған. Балабақшамен 
қамтуды 36дан 95 пайызға дейін 
жеткіздік. Бұл – өте үлкен жетістік. 
Дәл сол жерден баланың білім жолы 
басталады. Сондықтан Жастар жылы 
бәріміз бірігіп жұмыс істейтін бо-
ламыз. Ендігі жылдың басында сол 
мәселе жөнінде жиналыс болады, – 
деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Президент биыл бағасы арзан әуе 
тасымалының ұйымдастырылатынын 
да айтты. Оған қоса, елдегі соңғы 
кадрлық ауыстүйістерге байланысты 
да түсінік беріп өтті.

Мемлекет басшысы журналис
тердің сауалдарына орай ел ішінде 
мерзімінен бұрын президент сайла-
уы өтеді деген қаңқуларға да нүкте 
қойды.

– Елімізде жаңа ғимараттар салы-
нып, аулалар абаттандырылса бар
лы ғы сайлауды күтеді. Парламент 
бойынша еш өзгеріс жоқ. Келесі Пре
зидент сайлауы 2020 жылдың жел
тоқсанына жоспарланған, – деді Мем-
лекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев.

Сөз соңында Президент өзімен 
екі сағат тілдескен бұқаралық 
ақпарат құралдары өкілдері мен бар-
ша қазақстандықтарды Жаңа жыл 
мерекесімен құттықтады. 

Дайындаған Серік ӘБДІБЕК,
«Егемен Қазақстан».

Елбасы жылды қорытындылап, сұхбат берді

– Өткен жылды қоры-
тындылап, сала жұмысының 
нәтижесіне тоқталғанымыз 
жөн болар. Әрине, полиция 
қызметі өңіріміздегі құқық 
бұзушылық деңгейімен 
өлшенетіні белгілі...

– Әрине, жыл тоғысында 
қай саланың да жұмысы 
қорытындыланып, жетістік пен 
кемшілік безбенделеді. Осы 
тұрғыдан алып қарағанда өткен 
жыл біз үшін жемісті болды 
деп айта аламыз. 2018 жылдың 
11 айының қорытындысымен 
облыс көлемінде жалпы 
қылмыстардың саны 10,8 про-
центке төмендеді. Оның ішінде 
қылмыстардың ауыр және 
аса ауыр түрлері 7,4 процент-
ке азайды. Облыс көлемінде 
қоғамдық орындарда жасалған 
қылмыстардың саны – 3 про-
центке, көшелерде жасалған 
бұзақылық – 11,5 процент-
ке, мас күйінде жасалған 
қылмыс саны – 5,8 процентке, 
атыс қаруын қолдану арқылы 
болған қылмыс 25,9 процентке 
төмендеген. 

Әр цифрдың астарына 
үңіл сеңіз, нәтижелі жұмыс 
бай  қалады. Атап айталық, 
по  ли  ция қызметінің сапа-
сын арттыру мақсатында об-
лыс әкімінің қолдауымен 
са  ла ның материалдықтех
ни ка лық базасы жоғары дең
гей де жабдықталды. Қалада 
бар лық талаптарға сай  12 
по  лиция бекеті орнатылды 
және тиісті құралжаб дық
тармен қамтылды. Сала қыз
меткерлерінің сапалы жұ
мыс жасауы үшін барлық 
қажетті жабдықтармен қамта
масыз ету бойынша үздік 4 
облыстың біріміз. Мұның өзі 
қоғам тыныштығын сақтауға 
оң әсерін тигізгені сөзсіз.  
Екіншіден, жергілікті полиция 
қызметінің  профилактикалық 
жұмыстарға ерекше мән беріп, 
қылмыстың алдын алу бойын-
ша күндізтүні тынбай еткен 
еңбектің жемісі.

Атап айтар болсақ, учас
келік полиция саласы бо
йынша облыс көлемінде мас 
күйінде жасалған қылмыстың 

алдын алу бағытындағы жұ
мыс нәтижесінде әкімшілік 
ай мақтарда орналасқан дүкен
дерде ҚР заңнамасының алко-
голь өнімін өткізу жөніндегі 
талаптарын бұзған 261 дүкен 
сатушысы анықталып, оларға 
қатысты әкімшілік хаттама 
рәсімделіп, мамандандырылған 
әкімшілік сотына шара көру 
үшін жолданды. Облыс 
көлемінде қылмыс пен құ
қық бұзушылықтың алдын 
алуда «Пробация», «Учас
ке», «Қадағалау», «Альтер
на тивтік», «Шартты түрде», 
«Квадрат» атты жеделпрофи
лактикалық ісшаралар ұйым
дастырылды.

Жол қауіпсіздігі бойын-
ша «Автобус», «Қауіпсіз 
жол», «Абайлаңыз, балалар!», 
«Жолда қабылдау» акция
лары ұйымдастырылды. Өт
кен жылы аймағымызда 
өт кен үлкен шараның бірі – 
Ғ.Байтасов атындағы «Қоз
ға  лыстың жас инспектор-
лар жасағы» республикалық 
слеті. Талап бойынша жа-
рыс қорытындысында кім 
жеңімпаз атанса, слет эста-
фетасы сол аймаққа беріледі. 
2017 жылы сырбойылық жас 
жеткіншектер республика бой-

ынша жеңімпаз атанып, 2018 
жылы слетті халықаралық 
деңгейде ұйым дастырдық. 
Еліміз аймақтарынан және Ре-
сей Федерациясы, Қырғызстан, 
Беларусь Республикасынан 
барлығы 19 жасақ қатысты.

Ювеналды полиция бо
йынша облысымызда кәмелетке 
толмағандардың арасындағы 
құқық бұзушылықтар профи-
лактикасы, олардың құқықтық 
сауаттылығын арттыру мақса
тында «ЖасөспірімЗаңҚауіп 
сіздік», «Жұмыспен қам  ту» 
атты акция, соны мен қатар 
«Жасөспірім және көше», 
«Жас өспірім», «Сту дент» 
атты жеделпрофи лак ти
ка    лық ісшарасы ұйымдас
ты ры лса, аптаның әр сенбі 
күндері «Түнгі қала» жедел 
про филактикалық шарала-
ры тұрақты түрде өткізілді. 
Мұ нан бөлек қаламыздағы 
№2 «Мұрагер» мектебінде 
Қы    зылорда облысының по
лиция департаменті, Қы
зыл    орда облысының білім 
бас   қармасының ұйым дас ты
руы  мен облыс көле мін дегі мек-
теп, колледж дирек тор ларының 
тәрбие ісі жөніндегі орынба
сарлары, алғашқы әс кери да
йындық пәнінің мұғалімдері, 

балабақша мамандары, қала 
және аудандық полиция бөлім
дерінің жергілікті полиция 
қызметі бөлімшелерінің бас
тықтары мен ювеналды по-
лиция бөліністері қыз мет
керлерінің қатысуымен «Білім 
беру ұйымдарында төтенше 
жағ дайлардың алдын алу» 
тақыры бында облыстық семи
наркеңес өтті.

– Цифрландыру бойын-
ша салада қандай жұмыстар 
атқарылды?

– Жергілікті полиция 
қызметі өткен жылы 146 план-
шет және қосымша термо-
принтерлермен қамтамасыз 
етілді. Планшеттің тиімділігі: 
біріншіден, әкімшілік істер 
35 минут ішінде рәсімделеді. 
Екіншіден, планшетке ЖСН 
енгізу арқылы кез келген 
азаматтың толық мәліметі ав-
томатты түрде анықталады. 
Үшіншіден, жүргізушінің 
уақытын алмайды. Сонымен 
қатар әкімшілік айыппұлды сол 
мезетте төлеуге және азаматтың 
бұрынсоңды жасаған құқық 
бұзушылығын анықтау үшін 
тиімді. Ең бастысы, сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алады.

Сондайақ 2018 жылы 
«112» бірыңғай кезекшілік
диспетчерлік қызметі іске 
қосылды. Тұрғындар бұл 
нөмірге түрлі мәселемен ха-
барласа алады. Келіп түскен 
хабарламаларды полиция қыз
меткеріне электронды түрде 
жолдау мақсатында 70 дана 
смартфон қолданысқа берілді. 
Мұның бір тиімділігі «112» мен 
полиция бекетінің тығыз байла-
ныста болатындығы. Диспетчер 
полиция инспекторының смарт-
фонына түскен хабарламаны 
жіберсе, инспектор қандай 
шешім қабылданғаны, нәтижесі 
туралы ақпаратты смартфонға 
енгізеді. Тағы бір жаңалық  
2018 жылдан бастап қоғамдық 
тәртіп пен жол қауіпсіздігін 
сақтауға кезекшілікке шыққан 
қызметкерлер кеудесіне бейне
жетон тақпай жұмысқа шыға 
алмайды. Бейнежетон қыз
меткердің барлық ісәрекетінен 
хабардар етіп отырады.

– Елбасы 2018 жылғы 
Жолдауында құқық қорғау 
қызметкерлерінің кәсібилігін 
арттыруды атап айтты. Бұл 
мақсатта қандай шаралар 
қабылдануда?

– Жолдауда Елбасы Пре-
зидент әкімшілігімен бірлесіп, 
«Ішкі істер органдарын 
жаңғырту туралы» жол кар-
тасын қабылдауды тапсырды. 
Бүгінде әзірленіп жатқан жол 
картасы жобасында бірқатар 
ісшаралар қарастырылуда. Бі
ріншіден, полицияны артық 
функ циялардан арылту. Екін
ші, министрлік жүйесінің 
штат тық саны және құрылымы 
рет теледі, кейбір басшылық 
лауазымдар қысқартылады. 
Үнем делген қаржы полиция 
қыз меткерлерінің жалақысын 
көтеруге жұмсалады. Келесі 
мәселе, қызметкерлерге тұрғын 
үйді жалдау үшін өтемақы беру 
мәселесі. Қазір облыста 800ге 
жуық полиция қызметкеріне 
үй қажет. Сонымен қатар по-
лиция қызметінің жаңа стан-
дарты бекітіледі. Яғни, поли-
ция қызметін бағалаудың жаңа 
критерийлері қабылданады. 
Бұрын жұмыс тек қылмыстың 
ашылу процентіне және 
қылмыстың төмендеу деңгейіне 
байланысты бағаланатын. 
Нәти жесінде полиция статис
тикаға көбірек көңіл бөлді. 
Қазіргі талап – халықтың 
өзімізге деген сенімін арттыру.

– Полиция қатарына 
жаңа дан қабылданатындарға 
қо йылар талап қандай?

– Бүгінде жаңа талап-
тар қабылдануда. Қалалық, 
аудандық ор гандардың бас
шылығына ұсы  нылған қызмет
керлерді мін детті түрде кәсіби 
дайындық курсынан өткізу 
тәртібі ен гізіледі. Жұмыс істеп 
жүрген қызметкерлерді қайта 
да йын дықтан өткізу тәр тібі 
қа ралады. Ішкі істер органда-
рына жұмысқа оқу орында-
ры арқылы қабылдау жүйесін 
енгізу қарастырылады. Со-
нымен қатар барлық полиция 
қызметкерлерін қайтадан ат-
тестаттаудан өткізу жоспарға 
енгізілді.

Тағы бір атап айтар жаңа лық 
тұрғындармен жұ мыс істеудің 
жаңа форматы енгізіледі. Бұл 
мақсатта ха лыққа қызмет 
көрсету ор талығы үлгісінде 
барлық полиция бөлінісінде 
азаматтарды қабылдайтын 
фронтофис ашылмақ. Мұнда 
азаматтарды арнайы іріктелген 
кеңесшіқызметкерлер қабыл
дайды.

– Рахмет.

Сұхбаттасқан
Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА,

«Сыр бойы».

ЕЛ СЕНІМІН АҚТАУ –
ЕҢ БАСТЫ МІНДЕТ

Қоғам тыныштығын күзететін тәртіп сақшылары жылды қалай 
қорытындылады? Елбасы Жолдауынан кейін салада нендей шаралар 
қабылданды? Осы және өзге де сауалдарға Қызылорда облысы Полиция 
департаменті Жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы, поли-
ция полковнигі Бауыржан Ибраев жауап берді.

Мысалы, зейнеткердің  еңбек 
өтілі 33 жыл және одан жоғары 
болған жағдайда  зейнет
ақысының  мөлшері 2018 жылғы 
желтоқсан айында базалық 
зейнетақы төлемімен қосқанда 
66378+28284=94662  теңгені 
құраған болса, 2019 жылдың 1 
қаңтарынан бастап 7 пайызға 
көбейткенде 66378 х 7%=71024 
теңге, оған  29698 теңге  базалық 
зейнетақы төлемін қосқанда 
71024+29698 барлығы 100722 
теңге алатын болады, яғни 6060 
теңгеге көбейді.

Егер еңбек өтілі 20 жыл 
болған жағдайда  орташа 
зей нетақы мен базалық зей
нетақы төлемін қосқанда 
47659+20930 = 68589 теңге 
мөлшерінде зейнетақы алушы, 
Жаңа жылдан бастап  7 про-
центке арттырылғанда 47659 х 
7% = 50995 теңге, оған  21977 
теңге базалық зейнетақы тө
ле мімен қоса   барлығы 
50995+21977=72972 теңгені 
құрап, 4383 теңгеге ұлғайды.

2018 жылдың желтоқсан 
айында  ең төменгі зейнетақы 
мөл шері еңбек өтілі  20 жыл  
болған жағдайда  базалық 
зей нетақы төлемімен қоса 
33745+20930=54675 теңге мөл   
шеріндегі зейнетақы 7 про 
цент есебімен  33745 х 7% 
=36108 теңге, оған  базалық 
зей  нет ақы төлемін  қосқанда 
36108+21977=58085 теңге бола-
ды немесе 3410 теңгеге артты-
рылды.

Биылдан бастап тағайын
далатын зейнетақы төлемін 
есептеу кезінде алынатын 
табыстың ең жоғары мөлшері 
116150 теңгемен шектеледі 
(2525 теңге АЕК х 46 еселен-
ген). Осы табыстан есептелетін 
зейнетақының ең жоғары 
мөлшері  базалық зейнетақыны 
қоспағанда (116150х75%) = 
87113 теңгені құрайды , яғни ең 
жоғары табыстың 75 пайызынан 
аспауы тиіс.

Мүгедектігіне, асыраушы-
сынан айырылуына  байланыс
ты мемлекеттік әлеуметтік 
жәр демақы және тағы да басқа 
жәр  демақы алушылардың тө
лем  дері  5 пайызға арттырылды.

Мысалы, жалпы ауру салда-
ры бойынша І топ мүгедегінің 
мемлекеттік әлеуметтік жәр
дем  ақысының мөлшері  2018 

жылы 54306  теңгені құраса,  
2019 жылдан 57020 теңге 
болды, яғни 2714 теңгеге 
көбейді.  2 топ мүгедегі  43275 
теңге  жәрдемақы алса, 2019 
жылға мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақысының мөлшері 2163 
теңгеге көбейіп, 45438 теңгені 
құрады. 

Ал, мүгедек баланы  және 
кәмелетке толған, бала кезінен 
бірінші топтағы мүгедектерді 
бағып отырған атаанасына, 
қамқоршысына берілетін жәр
демақының мөлшері   ең тө менгі 
күнкөріс деңгейі 1,05 еселенген 
мөлшерінде  есеп теліп,  (29698 
х 1,05)=31183 теңге болды.

Асыраушысынан айрылу 
жағдайы бойынша жәрдемақы 
алушыларға отбасының еңбек
ке жарамсыз, оның асырау-
ында болған 1 мүшесі үшін  
жәрдемақысының мөлшері 
24325тен 25540теңгеге арт-
тырылып, яғни 1215 теңгеге 
көбейді. Одан әрі отбасының 
еңбекке жарамсыз, оның асыра-
уында болған  мүшелерiнiң са-
нына қарай коэффициенттерінің 
өзгеруіне байланысты мемле
кеттік әлеуметтік жәрдем
ақысының мөлшері де өзгереді.

№1, №2 тізім бойынша, 
яғни ерекше ауыр және зиян
ды жұмыс істеген адамдар 
үшін мемлекеттік арнайы жәр
демақылар,  арнаулы мем ле
кеттік жәрдемақылар, сондай
ақ балалар жәрдем ақыларының 
мөл шері   айлық есептік көр сет 
кіш тің өзгеруіне сәйкес көбейді.

Атап айтқанда,  бала 
туылғанда берілетін бір жолғы 
жәрдемақы мөлшері бірінші
үшінші бала туылғанда  2018 
жылы 91390 теңге болса, 2019 
жылы – 95950 теңге, яғни 4560 
теңгеге, ал төрт және одан 
да көп бала туылғанда 2018 
жылы 151515 теңгеден  болса, 
биыл 159075 теңге немесе 7560 
теңгеге артты.   

Бала бір жасқа толғанға 
дейінгі күтіміне байланыс
ты берілетін жәрдемақының 
мөлшері туу кезектілігіне бай-
ланысты бірінші балаға 14544 
теңге болса, екінші балаға  
17195 теңгені, үшінші балаға  
19821 теңгені, төртінші және 
одан да көп бала туылғанда 
22473 теңгені құрайды.

«СБ» ақпарат.

Әлеуметтік 
төлемдердің 
мөлшері артты
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және ауданның барлық басылымдарына 

хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 70-00-49, 70-00-52 
 телефон да ры арқылы байланысуға болады.  

E-maіl: smjarnama@mail.ru

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2019 жылғы «___»________ №____қаулысымен бекітілген

2019 жылға арналған акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) 
өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау көлемдері

№ Тауарлы балық өсіру өнімінің түрі субсидия көлемдері
тонна мың теңге

1 Тұқы және оның будандары 10,0 4200,0

ЖОБА

2019 жылға арналған акваөсіру (балық өсіру 
шаруашылығы) өнімділігін және өнім сапасын 

арттыруды субсидиялау туралы
«Акваөсіру (балық өсіру ша

руа шылығы) өнімділігін және өнім 
сапасын арттыруды субсидиялау 
қағидаларын бекіту туралы» Қа
зақстан Республикасы Премьер
Министрінің орынбасарыҚазақ
стан Республикасы Ауыл шаруа
шылығы министрінің 2018 жылғы 
4 қазандағы №408 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
17583 нөмірімен тіркелген) сәй кес 
Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 1. Қоса беріліп отырған 
2019 жылға арналған акваөсіру 
(балық өсіру шаруашылығы) өнім
ділігін және өнім сапасын арт

тыруды субсидиялау көлемдері 
бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ау
ыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі осы қаулы
дан туындайтын шараларды қа
был дасын.

3. Осы қаулының орында
луын бақылау Қызылорда облы
сы әкімінің орынбасары С.С.Қо
жаниязовқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми 
жарияланған күнінен бастап қол
данысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
әкімі                      Қ. Көшербаев.

1. «Қызылорда облысында тен
дерге немесе аукционға шығаруға 
жататын, құрамында кең таралған 
пайдалы қазбалары бар жер қой
науы учаскелерінің тізбесін бе
кі ту туралы» Қызылорда облы
сы әкімдігінің 2015 жылғы 29 
қаңтардағы №835 қаулысы (Нор
мативтік құқықтық актілерді мем
лекеттік тіркеу тізілімінде 4887 
нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» 
және «Кызылординские вести» 
газеттерінде 2015 жылғы 5 нау
рызда және Қазақстан Респуб
ли касы нормативтік құқықтық 
акті лерінің «Әділет» ақпараттық
құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 
11 наурызда жарияланған).

2. «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентін бекіту ту
ра лы» Қызылорда облысы әкім
дігінің 2015 жылғы 12 тамыздағы 
№123 қаулысы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде 5126 нөмірімен 
тіркелген, «Сыр бойы» және «Кы
зылординские вести» газеттерінде 
2015 жылғы 17 қыркүйекте және 
Қазақстан Республикасы норма
тив тік құқықтық актілерінің «Әді
лет» ақпараттыққұқықтық жүйе
сінде 2015 жылғы 30 қыркүйекте 
жарияланған).

3. «Қызылорда облысында 
тен дерге немесе аукционға шыға
руға жататын, құрамында кең 

таралған пайдалы қазбалары бар 
жер қойнауы учаскелерін тізбесін 
бекіту туралы» Қызылорда об
лысы әкімдігінің 2015 жылғы 
29 қаңтардағы №835 қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
4 желтоқсандағы №241 қаулысы 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
5261 нөмірімен тіркелген, «Сыр 
бойы» және «Кызылордин ские 
вести» газеттерінде 2015 жылғы 
15 желтоқсанда және Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқық
тық актілерінің «Әділет» ақпа
раттыққұқықтық жүйесінде 2016 
жылғы 14 қаңтарда жарияланған).

4. «Қызылорда облысында тен
дерге немесе аукционға шығаруға 
жататын, құрамында кең таралған 
пайдалы қазбалары бар жер қой
науы учаскелерінің тізбесін бекі
ту туралы» Қызылорда облы сы 
әкімдігінің 2015 жылғы 29 қаң
тардағы №835 қаулысына то
лықтыру енгізу туралы» Қызыл
орда облысы әкімдігінің 2016 
жыл ғы 1 шілдедегі №515 қаулысы 
(Нор мативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
5565 нөмірімен тіркелген, Қазақ
стан Республикасы нормативтік 
құ қықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде 2016 жылғы 1 
тамызда жарияланған).

Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір қаулыларының 
күші жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 
Қазақстан Республикасының 2016 
жылғы 6 сәуірдегі Заңының 27ба
бына сәйкес Қызылорда облы
сының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымша
сына сәйкес тізбе бойынша Қы
зыл орда облысы әкімдігінің кейбір 
қаулыларының күші жойылды деп 
танылсын.

2. Осы қаулының орындалу
ын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Е.Г.Кимге 
жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы рес
ми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
әкімі                      Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «__» ________ №___ қаулысына қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің күші жойылды деп танылатын кейбір 
қаулыларының тізбесі

«Қызылорда облысының жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі «Қызылорда қаласындағы 
қоғамдық көліктерге электрондық билеттік 
жүйе сін орнату» мемлекеттікжекешелік әріп
тес тік жобасы бойынша жекеше әріптесті анық
тау үшін конкурс өткізетіндігін хабарлайды. 

Жоба бойынша мәлімет
Жобаның атауы: «Қызылорда қаласындағы 

қоғамдық көліктерге электрондық билеттік 
жүйесін орнату».

Жобаны іске асыру саласы: Цифрландыру / 
Ақпараттық технологиялар.

Мақсаты және міндеті: 
«Қызылорда қаласындағы қоғамдық 

көліктерге электрондық билеттік жүйесін 
орнату» мемлекеттікжекешелік әріптестік 
жобасының мақсаты – Қызылорда қаласының 
тұрғындарына қызмет көрсету мәдениеттілігін 
және сапасын арттыру үшін 500 бірлік 
автобусқа интеллектуалдық көліктік жүйе 
кешенін орнату арқылы жолаушылар тасымалы 
бойынша қызмет көрсету тиімділігін арттыру 
болып табылады.

Тапсырмалар:
 интеллектуалды көлік жүйесі кешенін 

(ИКЖК) сатып алу және «Қызылорда автобус 
паркі» ЖШСна беру;

 ИКЖК жабдығын жеткізу және құрастыру 
(монтаж);

 «Қызылорда автобус паркі» ЖШСнің 
қызметкерлерін ИКЖКнің техникалық және 
функционалдық мүмкіндіктерін пайдалануды 
оқыту;

 ИКЖК кепілдігі және кепілдемеден кейінгі 
қызметі;

 жолақы төлемі арқылы жылдық қаржы 
көлемін арттыру;

 МЖӘ келісімшартының бүкіл мерзімі 
ішінде 100%ға қолмақол ақшасыз төлемге 
көшу.

Жобаны іске асыру орны: «Қызылорда 
автобус паркі» ЖШС, Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы, Жібек жолы тұйығы, 3, 
құрылыс, 16.

МЖӘ жобасын іске асыру кезеңі:
МЖӘнің жалпы мерзімі  3 жыл 9 ай, оның 

ішінде:
жабдықтарды сатып алу және жеткізу  3 ай;
пайдалану кезеңі  3 жыл 6 ай.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті 

жекеше әріптес 2019 жылдың 11 ақпанына 
дейін «Қызылорда облысының жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» 
ММнің техникалық тапсырмасына сәйкес 
әзірленген техникалық ұсынысты ұсыну ке

рек, сонымен қатар біліктілік талаптарының 
сәйкестігін растайтын құжаттарын ұсыну 
қажет, осының негізінде біліктілігі бойынша 
іріктеу жүргізілетін болады.

Конкурсты ұйымдастырушының мекен
жайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда 
қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 1, 
«Облыстық мекемелер үйі» ғимараты (облыс 
әкімдігі), 4қабат, №429 кабинет.

Ұйымдастырушы мемлекеттік органның 
атауы: «Қызылорда облысының жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі.

Байланыс үшін: Макашева Дария 8 (7242) 
605477, email: d.makasheva@korda.gov.kz, 
Д.М. Тілеуов, Б. Жұпарбеков 8 (7242) 605475; 
8 (7242) 605477.

Құжаттардың көшірме пакетін сағат 09.00
ден 13.00ге дейін және 15.00ден 18.30ға 
дейін (Қызылорда облысының уақыты бой
ынша) Қазақстан Республикасы, Қызылорда 
қаласы, 120000, Бейбарыс сұлтан көшесі, құ
рылыс, 1 мекенжайындағы «Облыстық меке
мелер үйі» ғимараты (облыс әкімдігі), 4қабат, 
429кабинетінен алуға болады. Құжаттардың 
көшірме пакеттері сұраныс бойынша конкурс 
өткізу туралы хабарландыру жарияланғаннан 
кейін ұсынылады. 

«Қызылорда қаласындағы қоғамдық көліктерге электрондық билеттік жүйесін 
орнату» мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша жекеше әріптесті 

анықтау үшін конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі басшылығының 2019 жылдың І тоқсанына азаматтарды жеке қабылдау кестесі

Мемлекеттік органның атауы Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізетін 
адамның аты-жөні

Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізетін адамның 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау 
күндері

Азаматтарды 
қабылдау 
уақыты

Мемлекеттік органның 
орналасқан жері, 
қабылдау бөлмесі

Байланыс 
телефоны

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы

Дүйсебаев Талғат 
Тұрсынұлы

Басқарма басшысы Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:0013:00, 
15:0019:00.

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 201 Б бөлме

270206

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы

Есқараева
Алтынкүл 
Итенқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:0013:00, 
15:0019:00.

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 201 Б бөлме

272301

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы

Ибраева
Айгүл Болатқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:0013:00, 
15:0019:00

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 311 А бөлме

400817

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы

Қалмақова Гаухар 
Амангелдіқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:0013:00, 
15:0019:00

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 311 А бөлме

270100СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасында (8 

7242) 270206 «сенім телефоны» жұмыс жасайды.

Балық аулау және аңшылық белсенді демалыс тү
рі. Алайда, қау іпсіздік ережесін сақтамаса, ол қау іпті 
болуы мүмкін.

Осыған орай, облыстық Төтен ше жағдайлар 
департаменті қара пайым қауіпсіздік ережелерін сақ
тауға шақырады. Балық аулау кезінде қайыққа оты
ру алдында қайықты мұқият қарап, ескек, ескектің 
тұтқасы, құтқару шеңбері мен суды құйып алуға ар
налған қауғаның болуына көз жет кізу қажет.

Қайықтың ортасынан басып, орындыққа бірқа
лыпты оты ру қажет. Қайықтың бортына отыруға, бір 
орыннан екінші орын ға көшуге, сонымен қатар бір 
қай ық тан екінші қайыққа ауысуға, қайықты шайқауға 
тыйым салынады. 

Шағын көлемді кемелерге жеке құтқару құрал
дарынсыз отырғандарға ескерту шарасы қолда
нылады немесе бір айлық есептік көрсеткіш 
көлемінде айыппұл (Әкімшілік құқықбұзушылық ту
ралы кодекс тің 583бабы) салынады. 

Түнгі мезгілде балық аулауға немесе аңшылыққа 
тыйым салынады. 

Шағын көлемді кемелермен аңшылыққа шық
қанда және ба лық аулау кезінде сақтауға тиіс ті 
қарапайым ережелер:

1) өзімен бірге дәрідәрмек қоб дишасы, қолшам, 
жергілікті жер дің картасы, өзінің тұрған же рін 
құлақтандыратын құралы болуы тиіс;

2) балық аулар алдында немесе аңшылықты бас
тамас бұрын таң дап алынған жерді мұқият қарау ке
рек;

3) спирттік ішімдік және есірт кі заттарын 
пайдалануға тыйым са лынады;

4) қайықтың жарамдылығын, оның құтқару 
жилетімен және шең бермен, белбеумен жабдықта
луын тексеру қажет;

5) қайықта шелек немесе су құйып алатын ыдыс 
болуы қажет;

6) балық аулау жабдықтары мен аң аулайтын 
құралсаймандарды қайықтың бортына жағалай, зат
тарды (киім, сөмке, чемодан) қайықтың тұмсығына, 
артқы жа ғына және орындық астына орналастыру 
қажет;

7) Төтенше жағдай туындаған жағдайда «112» 
нөмірі бойынша құтқару қызметіне хабарласыңыз.

Қызылорда облысы ТЖД 
мемлекеттік тіл және ақпарат тобы.

БАЛЫҚ ЖӘНЕ АҢ АУЛАУ КЕЗІНДЕГІ 
ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сот төрағасы Ж.Асанов 
еліміздегі сот жүйесін одан әрі 
дамыту бойынша 7 басым бағыт 
ұсынды. Судьялардан, адвокат-
тардан, сот қызметкерлерінен 
заңгерлік қауымдастықтардан 
келіп түскен мыңға тарта 
ұсыныстың негізінде даярланған 
бұл жоба «Сот жүйесінің 7 түйіні» 
деп аталды. 

Сот жүйесін дамытуға ба ғыт талған жоба 7 
бағытты қам тиды: «Мінсіз судья», «Үл гі лі сот», 
«Әділ процесс», «Есот», «Сапалы нәтиже», 
«Оң тайлы орта», «Сотсыз тату ласу орталығы». 
Бұл жоба 2020 жылға дейінгі сот жүйесін да
мыту тұжырымдамасының не гізін құрды. Ол 
сот жүйесін жа ңа даму деңгейіне көтеруі тиіс. 
Тұтастай алғанда, аталған жобалардың негізгі 
ортақ мін деті – қоғамның сотқа деген се ні мін арт
тыру болып табылады.

Есот шеңберінде халық пен сот 
қызметкерлерінің ІТ қыз меттерін жүз пайыз пай

далануына жағдай туғызылмақ. Ол үшін ІТ сала
сында жаңа трендтер, қарапайым және қо лайлы 
электрондық сервистер жасалады. «Оңтайлы 
орта» бағ дарламасы қоғам мен соттар арасында 
тиімді қарымқа тынасты орнатуға арналған.

Ал, «Үлгілі сот» жобасының мақсаты 2020 
жылға дейін сот төрелігі жүйесіне халық сенімін 
арттырып, соттарды басқарудың тиімді жүйесін 
құру. 

Халық сенімі мен құрметіне ие болуда судья 
жұмысының маңызы зор. Бұл ретте «Мінсіз су
дья» жобасы жүзеге аспақ.

Жобаның соңғы түйіні «Сот сыз татула
су орталығы». Бү гінде аймағымызда татула су 
орталығы ашылып, онда аза мат тарға медиатор
лар, адвокаттар, нотариустар, психологтар және 
сот орындаушылары біріге көмек көрсетеді. 
Мұның барлығы ел азаматтарының игі лігі үшін 
жүзеге асуда. 

Сондықтан сот саласын са палық деңгейге 
көтеріп жатқан «7 түйін» жобасынан әлі де кү
теріміз мол.

Айбек ӘБУ, 
Қызылорда қалалық

№2 сотының төрағасы.

СОТ ТӨРЕЛІГІНІҢ ЖЕТІ 
ТҮЙІНІ

Сыр өңірінде аты елеусіз 
қа лып келе жатқан сондай тұл
ғаның бірі – Тәбекен би. Кешегі 
дала заңы дәуірлеген тұстары, 
Арал, Қазалы төңірегінде билік 
құрған Тәбекен Өтебайұлы ша
мамен 17401830 жылдар ара
лығында өмір сүрген. Ол тура
лы деректер орыс зерттеушісі 
И.В.Аничковтың еңбегінде 
З.Шү кіровтің «Сыр бойы» рома
нында, Ә.Оспановтың «Жан
қожа батыр» деректі хикаясын
да, сондайақ Т.Жұмашевтың 
«Қа радан шыққан хан» атты кі
табында айтылады. Тәбекен би
дің ел ішінде көптеген ұтымды 
да ұшқыр сөздері сақталған. Ер
теде Қазалы жерінде Матығұл 
ағайындардың Нұрбай атты 
алты Әлімге белгілі биі болған. 
Соның отынсуын таситын 
қайратты жалшысы қат паған 
өзектен өтіп бара жатып, 
арқасындағы нарқамыспен суға 
кетеді ғой. 

«Ажалы келіп, өлер адам 
өлді ғой. Бұның сүйегі төртқара, 
сылтау айтпайақ жігіт құнын, 
жүз қараны төлермінау, бірақ 
олар дың биі тағы да қосымша 
жа ла қоса ма деп қорқып отыр
мыз» деген Нұрбай бидің сөзі 
Тәбекеңе жетеді! Ертеңіне ауыл 
маңындағы суатта жылқы суа
рып жүрген бұлардың қасына 
45 атты жақындап, Нұрбай 
бидің үйін сұрапты. Сонда 
18 жасар Тәбекен: «Ағалар, 
сіздер қай жақтансыңдар, 
басшыларыңды  кім деп  айтып 
барамыз?» депті. Аттылардың 
ішінен бір жігіт «біз Нұрбай 
биден әдейі аласымызды сұрай 
келдік. Басшымыз ана күрең 
тұлпардың үстінде тұрған Қа
зық деген биіміз» депті. Сонда: 

«Япырай, аты Қазық биіңіздің, 
тоқпақ еді іші толған үйіміздің, 
қазық боп тоқпақтарды іздеп 
келсең, білмедім не боларын 
күйіңіздің» деп жас Тәбекен 
әзілдейді. Мұны естіген Қазық 
би жолдастарына дереу аттың 
басын елге қарай бұруды 
бұйырыпты. Нұрбай мұны 
сырттай бақылап тұрса керек. 
Дереу жылқышыларын ша
қыртып, жолаушылардың ат
тарының басын кері бұрып 
кеткендерінің   себебін сұрайды. 
Сонда Тәбекен айтылған сөзді 
қайталап, олардың дауласуға, 
құн сұрай келгенін айтады ғой. 
Нұрбай Қазық биге шақыруға 
әдейі адам жіберіп, екі би та
ту ласып, достықпен сый бе
рісіпті. Осының бар лы ғына 
жас бала Тә бекеннің бірақ сө зі 
себеп болған екен. «Құлақтыға 
сөз айт сақ, құлақ астында қа
лады, құлақсызға сөз айтсақ, 
құла қырдың ас тында қалады» 
де мекші, 1950 жылдары ауыл 
ақсақалдары әкелеріміз – 
Мәмбет жан, Қалжан, Қабыл 
деген қариялардан есіт кен  
әңгімемді жет кі зейін.

Менің туған жерім – Арал 
ауданы, Аманөткел елді мекені, 
Қарамойын деген ауыл. Туған 
жер дегеніміз, сіз бен біз өмір 
сүріп отырған Отанымыз, елі
міз. Сондықтан әр адам өз са
ласында абыройлы қызмет 
ат қарып, халқы үшін ең бек 
етіп, сол жүрген жерінде пай
далы бір іс пен ізін қалдырса, 
туған жерге ту тіккені болар 
деп түсінемін. Қолыңнан кел
се,  мүмкіндігің болып жатса, 
туған ауылыңды түлеткенге 
не жетсін?! 1970ші жылдары, 
Арал балық комбинатының бас 
директоры болып қызметте жүр
генімде Қарамойын ауылының 
қасындағы «Тәбекен» көлінің 
жиегіне тауарлы балық тоғанын, 
көл жиегінен үй рек фермасын 
және де алмажидек беретін 
баубақша ұй ымдастырғанмын. 
Оның пай дасын, жемісін көрген 
Аман өткел елді мекенінің аза
маттары әлі күнге дейін айтып  
жүреді. Ал баяғы қариялардан 
есіткен әңгімеге оралайық. Ер
теде қарақалпақ пен қазақтар 
ауылы аралас, қойы қоралас 
болып, қыз алып, қыз беріп, 

құдажекжат бол ған көрінеді. 
Қарамойын мен Тәбекен дос бо
лыпты. Қа зақтар есін жинап, өз 
жеріне ие бола бастаған кезде, 
Тәбекен Қа рамойынға «Ал, енді 
қазіргі ел дүмпуін біліп отырсың. 
Осы абыройлы тұрғанда, мал
жан басың аманшылықта 
өзің нің еліңе көш. Болмаса, 
абы  ройсыз қалармыз» депті. 
Бұ  рыннан да ел көзқарасын се
зіп жүрген ақылды би ауыл ат
қа мінерлерін қонақ қылып, кө
шетінін айтып, қоштасу асын 
беріпті. Осы басқосуда Тәбекен 
ауыл ағаларына айтыптымыс. 
«Ағайындар, мы на Қара мо
йын көшіп бара жатыр. Келе
шекте де достасып, жекжат 
болып тұру мақсатында, осы 
ауылдың, жердің атын Қара
мойын қояйық. Бұл да дос 
тықтың белгісі болсын» деп, 
қа рияларға дұға қылыпты. 
Ер теңіне Қарамойын тағы да 
ауыл ақсақалқарасақалдарын 
шақырып өз өтінішін айтыпты. 
«Білесіңдер, кешегі отырыста 
Тәбекен би бастап осы ауылды 
«Қарамойын» аталсын дедіңдер. 
Сіздермен ақылдасып, кәде

кәуметімді жасадым. Енді мына 
ауылға тиіп тұрған судың атын 
«Тәбекен көлі» атандырайық» 
деп, бұған Тәбекеннің атынан 
кәдекәуметтерін өзі жасапты. 
Сөйтіп, жер мен су екі достың 
атынан аталыпты. Қай уақытта 
да елге істелген қызмет атал
май қалмайды екен. Ал енді мен 
Қарамойында тудым дедім ғой. 
Үйіміз ұзын бір көшенің орта
сында болатын. Үй дегеніміз ор
тасынан пешпен бөлінген, кесек 
там. Тәбекен көлінен 100 метр. 
Көл Сырдария тасыса, толатын 
екі айдын, ортасын ну қамыс 
бөліп тұратын. Қамыстың 
арасы толған шошқа, ал он
датр үймешегі 1020  метрден 
асқанын көзіміз көрді. Сол жерді 
ағаларымыз үлкен Тәбекен, кіші 
Тәбекен дейтінді. Қыс айла
рында үл кен Тәбекенге жылым 
салатын. Сонда сыралғы сұрай 
бар ғанымызда «Ау, Сәкеңнің 
баласы келіпті» деп, талай рет 
сары ала сазан бергендері әлі 
есімде. Ал кіші Тәбекенде жы
лым жүрмейді, тек ау салатын. 
Бұған да балықшабақ түсетін, 
сөйтіп, Қарамойын, Тә бекен 
жерлерінен талай жылдар 
несібемізді көргенбіз.

Жаңақұрылыс елді меке ні
нің жанында би кесе не сіндегі 
құ лпытаста: 

Есті  кісі, ойы өткір, 
тілге шешен,

Ер құнын бірақ ауыз сөзбен 
шешкен.

Дала заңы дәуірлеп тұрған 
кезде,

Тәбекен аймағына билік 
еткен,  

– деген бір ауыз сөз бидің ел 
арасындағы қадірқасиетін та
нытып тұр.

Бидің ұрпақтары Жаңа құ
рылыс елді мекенінің ортасы
нан жаңа үлгідегі мешіт салуға 
уағ даласып, құрылысын бастап 
та кеткен. Осындай ізгілікті іс 
ел бірлі гінің, ауызбіршілігінің 
көрінісі емес пе?!

Сөз соңында қара қылды 
қақ жарған әділ бидің есімі осы 
ауылға берілсе деген ұсыныс 
айтқым келеді. Мұны ел азамат
тарының қолдайтынына да се
німдіміз.

Құдайберген САРЖАНОВ, 
мемлекет және қоғам  

қайраткері, Қызылорда об-
лысы және Арал ауданының 

құрметті азаматы.

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
еңбегі жалпыхалықтық сипат алған «Болашаққа 
бағдар: Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласының заңды жалғасы болуымен құнды. 
«Ұлы даланың ұлы есімдері» жобасы біздің ата-
бабаларымыздың тарихын зерттеп, олардың 
еңбектері әлемдік деңгейдегі тұлғалардан еш кем 
болмағандығын дәлелдеуге мүмкіндік береді. Ел-
басы мақаласындағы тапсырма тарихшылардың, 
елдің көзі ашық азаматтарының ізденістерін, 
осындай тұлғаларды тануға, олардың тарихтағы 
орнын  анықтауға бағыттайды. Мұның барлығы 
болашақ жастар үшін керек. Өйткені, Алтайдан 
Атырауға созылып жатқан ұланғайыр дала-
мызды біз қалай сақтап қалдық? Сол батыр, би 
бабаларымыздың ерлігінің арқасында осынша 
алып жерді иелендік. 

ҚАРА ҚЫЛДЫ 
ҚАҚ ЖАРҒАН 
ТӘБЕКЕН БИ

Жарамсыз деп есептелсін
Қызылорда облыстық адвокаттар алқасының (БСН 990940003734)  

24.04.1999 жылы бекітілген Жарғысының (мемлекеттік және орыс 
тілінде) жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

ЖОБА



Осы ретте кейіпкеріміздің өмірдерегіне аз-
кем тоқтала кетсек. Шайхы-Ислам Мағауия аға 
мен Базаркүл апаның үш перзентінің кенжесі. 
Оның  осынау өзгеше кәсіпке деген құштарлығы 
сонау балалық шағынан  қалыптасыпты.  Саз-
дан  мүсіндер жасауға құмар ойын баласының 
зеректігі  кім-кімді де елең еткізер еді.  Небәрі 
алты жасқа қадам басқан бөбек жасаған төрт 
түліктің мүсіндері көпшіліктің таңданысын ту-
ындатты. «Адамның тағдыры, өмір жолы шыр 
етіп дүниеге келгенінде алдын ала маңдайына 
жазулы тұрады. Соған орай тағдыр жолы 
өрбиді» деседі көнекөз қариялар. Рас болса,  
Шайхы-Исламның да пешенесіне бұйыр ғаны 
кез келгенге қона бермейтін қолөнер шеберлігі 
шығар, кім білсін?!

Білуімізше,   Шайхы-Исламның есімін әкесі 
Мағауия кітаптан алып қойыпты. Ұғымы «Ис-
лам ғылымының ғұламасы» дегенді білдіреді 
екен. Мұның да өзіндік сыры бар. Мәкеңнің 
әкесі Абдулла Қосым қожаның ұрпағы, Піркен 
ишаннан дәріс алған білімдар адам болып-
ты. Кеңес өкіметінің қысастығына шыдамаған 
бейбіт тұрғындар бас көтерген, тарих парағына 
«Асан көтерілісі» деген атпен енген қанды 
оқиғаға қатысқан Абдулла қуғынға ұшырап, 
Қарақалпақстанға көшуге мәжбүр болыпты.   
Меккеге қажылыққа барып, парызын өтегені 
үшін қудаланғанымен Алланың ақ жолына де-

ген сенімінен ажырамаған атаның ұрпақтары да 
адалдықты, адамгершілікті ту көтеруде.

Бала Шайхы-Ислам ермексаздан мүсіндер 
жасауды меңгерді. Басқа  құрдастары ойын 
қызығымен жүргенде біздің кейіпкеріміздің 
бар уақыты осынау өзгеге қиын да қызықсыз, 
өзіне нағыз жанның рахатындай сезілетін 
шаруаның жетегінде өтетін. Арада уақыт өте 
атақты қолөнер шебері, Қазақстан Суретшілер 
одағының мүшесі Құдайберген Құлманбетовпен  
жүздесті. Есімі елге кеңінен мәлім зергер мұны 
жассынбады. Білгенін үйретуден жалықпады. 
Шайхы-Ислам алдынан даңғыл жол ашылғандай 
күй кешті.  Ағаштан, мүйізден түрлі бұйымдар 
дайындады. Зергерліктің қыр-сырына  қанықты. 
Күмістен алқа, сырға, сақина, білезік  дай-
ындады. Батыр бабаларының құрметіне нар-
кескен қылыш жасады. Шебердің сол күнгі 
қуанышында шек болмады. Өзін әлемдегі 
ең бақытты жандай сезінді. Ол Құдайберген 
Құлманбетовпен бірлесе арнайы тапсырыспен 
шолақ жеңді  сауыт жасады. Қара күмістен 
дайындалған, салмағы жеті келі тартатын сауыт 
18 мың сақина шығыршықтан құралды. Ұстазы 
дайындап берген шығыршықтарды тоқуға жи-
ырма күнге жуық уақыт жұмсалды. Осындай 
аса күрделі жұмысқа қаншама жігер, еңбек, 
өзімділік қажет екенін өзіңіз есептей беріңіз.

Шайхы-Ислам Мағауияұлы респуб ли-
калық мүмкіндігі шектеулі жандар арасында 
өткен конкурста  «Үздік жасампаз» аталымын 
жеңіп алды. Аудан, облыс, республикалық 
көрме-конкурстарда бірнеше мәрте топ жарды. 
Мүмкіндігі шектеулі жандардың кәсіпкерлік 
белсенділігін қол дауға бағытталған «Жұлдыз-
дарға қара» қайырымдылық байқауы аясында 
қайта рымсыз грант, облыс әкімі

нің «Сыр үміті» сыйлығын иеленді.  
Сондай-ақ «Бизнестің жол картасы – 2020» 

бағдарламасы аясында ұйымдастырылған 
«Үздік жас кәсіпкер» байқауында I дәре-
желі дипломымен марапатталды. Сонымен 
қатар, «Өзіңе сене баста!» атты мүмкіндігі 
шек теулі кәсіпкерлерге арналған көрме-бай-
қауында облыс әкімінің Алғыс хатын алса, 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағ дар-
ламасы шеңберінде ерекше жандардың шығар-
ма шылығына ар налған VIII облыстық «Жүрек 
жылуы» өнер фестивалінде «Қолөнер» номи-
нациясы бойынша бас жүлдені еншіледі. Алар 
асуың аласармасын, Шайхы-Ислам!

Арал ауданы.

Қазалы қалалық мәдениет 
үйінде ұйым дас тырылған 
қолөнер шеберлерінің көрмесін 
қызыға тамашалап жүргенбіз. 
Қалың шоғыр арасынан  жүзінен  
мейір лебі төгілген жас жігіттің 
алдындағы ғажап бұйымдар 
еріксіз өзіне тартты. Соның 
бірі – ерекше пішінді, жеп-
жеңіл мүйіз  сырнай болатын. 
Кәсіби дағдымызбен шебер 
жігітпен жақынырақ танысуға 
ұйғарып, тілге шақырдым. 
Жас жігіттің «Арал ауданы-
нан келдім. Аты-жөнім Шай-
хы-Ислам Мағауияұлы» деген 
жауабын естігенде шебердің 
өзімнің бірнеше жыл бұрын 
мақаламның басты кейіпкері 
болғаны санамда жарқ ете түсті. 
Арада өткен  жылдар ағынымен 
Шайхы-Ислам біршама өзгеріпті.  
Шеберлігі де шыңдала түскені 
жасаған бұйымдарынан да анық 
байқалып тұр.

1982 жылдың қыркүйек айы бола-
тын. Облысымызда күріш орағының 
қызған кезі. Мен облыстық мәдениет 
басқармасы бастығының орынбасары 
болып қызмет атқаратынмын. Түстен 
кейін есеп бөлімінің қызметкері мені 
Мәскеуден телефонға шақырып жат-
қанын хабарлады. Телефон құла ғын 
таңдана көтергенім сол еді, ар жағынан 
сыпайы үн қатқан әйел даусы естілді. 
Өзін Мәскеуден шығатын «Клуб и 
художественная самодеятельность» 
журналының қызметкері Лариса Шир-
комын деп таныстырған ол жақын ара-
да бізге, шопандарға мәдени қызмет 
көрсету жайлы мақала жазу үшін 
келетінін айтты. Сапардың билеті де 
дайын екен, түнде жолға шығатын 
көрінеді.  

Басқарма бастығы Ж.Үмбетов 
об   лыстық партия комитетіне жи-
налысқа кеткен. Келгесін болған жағ-
дайды баяндадым. Ақыл даса келе, 
Шиеліден автоклуб мең ге рушісі Әл-
мырза Ноғайбаев және  Жаңа қор ған-
нан «Қызыл отау» мең ге ру шісі Манап 
Көкеновтің малшыларға қызмет көр-
сету іс-тәжірибесімен таныстыруды 
жөн көрдік.

Өзім бір аптадан кейін Мәскеуге 
бір айлық білім жетілдіру курсына 
бар уым керек болатын. 23 қыркүйекте 

Л.Ширконы күтіп алып, алдымен 
Шиеліге тарттық.  Әлмырза Ноғайбаев  
мәдени қызмет көрсететін «Еңбекші» 
ауылының шопандарын аралаттық. 
Келесі күні Манап ағамыздың ауылы-
на барып, «Қызыл отауымен» танысты. 
Жаңақорған ауданының атақты шопа-
ны Ш.Салмырзаеваның үйінде  болып, 
әңгімелесіп, мейманымыз біраз мәлімет 
жинады. Одан әрі қонағымызды  та-
рихи Сауран қаласының орнымен, 
Қожа Ахмет Яссауи мавзолейімен 
таныстырдық.

Апталық сапар лезде аяқталып, мен 
Л.Ширкомен  Мәскеуге бірге ұшып 
барып, оқуыма кірістім. Арасында 
жексенбі күндері журналистің үйіне 
соғып, жазып жатқан мақалаларын 
бірге талқыладық. М.Көкенов туралы  
«Манап – акын и культпросветчик» 
атты мақала 1983 жылдың сәуір айында 
жарық көрді.  Ал Ә.Ноғайбаев жайлы  
мақала кейінгі нөмірлерінде шықты.

Л.Ширко Мәкеңмен бірінші кездес-
кен сәтін «Көп адамның түсінігінде 
ақын – үлкен жастағы  құрметті 
ақсақал, тіпті мен де Қазақстанның 
халық ақыны, республикаға еңбегі 
сіңген қызметкер, «Қызыл отау» 
меңгерушісі Манап Көкеновті солай 
елестеттім (ол кезде Мәкең 55 жаста 
еді). Алайда алдымнан нығыз денелі, 

қасы мен кірпігі аппақ адам шыға кел-
генде мен Қызылорда облысында емес, 
Орлов өлкесінде жүргендей сезіндім. 
Манап Көкенов менің ойымды сезіп:  
«Қазақтың орнына орысты көріп таң 
қалдыңыз ба?» – деп жымиды. Қасым-
дағылар күліп жіберді, сонымен 
таныстық әрі қарай жеңіл болды» деп 
баяндапты.

Мақалада Мәкеңнің «Қызыл отау» 
меңгерушісі ретінде 23 кол хоз дың  
он даған, тіпті жүздеген шақырым қа-
шық тықта орналасқан шо пандарына 

мәдени қызмет көр сетудегі ал   ғашқы 
қадамдары жайлы баяндалыпты. Шо-
пандарды қысы-жазы аралау, кітап, 
газет-журнал дарын жет кізу, кино, кон-
церт қою, мәдени-үгіт бри га да ла рының 
қойы лы мын ұйым дас тыру жайы бір 
бөлек жазылған.

Мақалада айтыс өнері туралы 
кеңінен мағлұмат беріліп, әрі қарай 
Мәкеңнің айтыскерлігі айрықша көр-
сетілген. Оның көптеген аудан дық, 
облыстық, республикалық ай тыс тар-
дың жеңімпазы екені айтылады.

Сонымен қатар Мәкеңнің халық 
фольклорын зерттеушілігі, Қожа Ах-
мет Яссауи мавзолейінің кітап ха на-
сына ел арасынан көне 14 кітапты 
жинап өткізгенін, ақын Құлан Алда-
бер генұлының шығармаларын жинақ-
тап, Қазақ ССР Ғылым академиясына 
тапсырғаны жайлы баяндалады.

Манаптың аудандық газеттің штат-
тан тыс тілшісі ретіндегі қызметі, оның 
аудандық, облыстық басылымдардағы 
өлеңдері, айтыстары, өзі қызмет ететін 
шаруашылықтардағы шопандар ту-

ралы мақалалары, олардың мұқ таж-
дықтары туралы сықақ өлең дері де 
қамтылыпты.

Ол өзі қызмет көрсететін шар уа     -
шылықтардың және он дағы шо пан-
дардың жеке-жеке көр сет кіштерін 
жатқа білетін. Жа ңа  қорған ауда-
нындағы екінші «Қы зыл отаудың» 
мең герушісі Есіркеп Қоңқабаев аға-
мызбен бірге кезекті іс-сапардан 
келісімен ау дандық кітапханадағы  
газет-журналдармен танысып, шо пан-
дардың сұра  нысына байланыс ты келесі 
са парға қажетті әдеби кітаптарды жи-
нақ   тайтын, кос тю мінің қалтасында 
«Социалистік Қазақстан», «Правда», 
«Известия», «Ленин жолы» газеттері 
жүретін.

Манап ағамыз өзінің кіші пейіл-
ділігімен халық арасында құр метке 
бөленген адам еді. Соның айғағы  
ретінде  мына жағдайды  да айта кетсем 
деймін. Тілшімізді Түркістан қаласына 
апарып, қайтып келе жатқан кезде 
жолда милиция қыз мет керлері екі ба-
ғытта келе жатқан барлық көліктерді 
тоқ татып, әр адамға 5 келіден мақта 
жинауды міндеттеп жатыр екен. Оның 
бейнетінен хабары жоқ мәскеулік қона-
ғы мыз қызық көріп «Теріп көрейік» 
– деді. Жүргізушіміз милицио нерге 
барып, Манап ағаның мәскеулік 
қонақпен келе жатқанын айтып еді, 
сақшы Мәкеңе келіп сәлем беріп, кеші-
рім сұрап,  бізді жіберді.

Мәкеңнің айтыскер ақындығы мен  
мәдени қызметі жайлы айтылар сөз өте 
көп. Алда «Бір өзі – бір театр атанған» 
ағамызбен бірге қызметтес болғандар 
әлі де жазар деген ойдамын.

Айша МЕҢБАЕВА,
мәдениет саласының ардагері.

Халық ақыны, айтыс ақтаңгері Манап Көкеновтің туғанына  
90 жыл толды. Осы уақытқа дейін Мәкеңнің өмір жолы, 
ақындығы, жеткен жетістіктері туралы республикалық, 
облыстық, аудандық басылымдарда көптеген мақала, бірнеше 
кітап жарық көрді. Ақын мерейтойына орай мен  осы уақытқа 
дейін еш жерде жарияланбаған,  «Клуб и художественная само-
деятельность» журналында  жазылған мақала туралы  баяндауды 
жөн көрдім.
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Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.СБ

SAN SALA

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 
қабыл даудамын. 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 
дұрыс талды. «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. 

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 16 қаңтар 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

Ұмытылмайтын сапар

ШЕБЕРЛІГІ 
ШЫҢДАЛҒАН 
ШАЙХЫ- 
ИСЛАМ


