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ӨҢІР ДАМУЫ ӨМІРШЕҢ
БАСТАМАЛАРМЕН ӨРІСТІ

Белсенді жас Сырдария 
ауданының Нағи Ілиясов 
ауылында дүниеге кел-
ген. Мектеп қабырғасында 
жүріп-ақ алғырлығымен 
алға шыққан екен. Адам 
жанының арашашысы 
болу  ды қалайтын Асқар 
Қы  зылорда медицина кол-
леджін үздік тәмамдады. 
Қазір Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік 
университетінің жараты-
лыстану фа культетінде 
оқи ды. Жан-жақты жі-
гіт бір ғана іспен шек-
теліп, қол қусырып отыр-
ғанды жөн көрмейді. 
Кә сіпкерлікке икемі бар. 
Соның арқасында жеке 
кәсіптің де тізгінін ұстап, 
іскерлігін шыңдауда. Ас-
қар бұған дейін қалада 
кө  лік жуу бекетін ашып, 
бағын сынаған екен. Со-
дан соң кәсіпкерлік әлемінде 
жастардың бағдаршамына 
айналған «Zhas Project» жоба-
сына қатысып, жеңімпаз ата-
ныпты. Қазір «Alma» көшірме 
орталығының жетекшісі. Та-
лапты жастың бағындырған 
биігі аз емес. Оқу орнын-
да қатарластарына үлгі. 
Бұлай дейтініміз, өткен жыл 
қорытындысы бойынша Асқар 
республикалық «Үздік студент 
– 2018» жобасында топ жарды. 

Ал, бұл жай байқау болмаса ке-
рек. Оған қатысуға еліміз бой-
ынша 5 мыңнан астам студент 
ниет білдірген. 

– Жастар мобильді болуға 
тиіс. Мен осы қағиданы 
ұстанамын. Шығармашылыққа 
жақынмын, содан болар 
түрлі сайыстардан қалыс қал-
ған емеспін. Осыған дейін 
«Тәуелсіздік символы – теңге: 
кеше және бүгін» ғылыми 
конференциясында І орын 
иелендім. «Халықаралық хи-

мия жылы» аясындағы 
шараларда, «Сәйгүлік» 
интеллектуалды сайысын-
да, облыстық ғылыми-
теориялық конференци-
яларда жүлделі болдым. 
Ал, «Бөбек» Жалпыұлттық 
қозғалысы» заңды тұл-
ғалардың қауымдастық 
нысанындағы бірлестігінің 
ұйымдастырумен өткен 
рес  публикалық «Үздік 
сту   дент» жобасында ба-
ғын дырған белес ерек-
ше әсер сыйлады. Креа-
тивті, талантты, ғылым, 
өнер, спорт саласында 
ұйымдастырушылық қа-
білеті жоғары деп танылған 
қатар лас тарым ның арасы-
нан суырылып шығу үлкен 
мотивация берді. Алар 
асуымның алда екеніне 
сенім кү шейді. Алла тағала 
әр қайсысымызға ерек-

ше бір қасиет берген. Маған 
жан-жақтылық бұйырған деп 
білемін. Алдағы уақытта соны 
пайдаға жаратсам деймін, – 
дейді кейіпкеріміз. 

Болатын бала алысқа 
қарайды. Әңгіме барысын-
да Асқардың болашаққа 
жүйелеген жоспары көптігін 
аңғардық. Ал, оның өзіне де-
ген талапшылдығы әр ісін алға 
сүйрейтіні айтпаса да түсінікті.

ҮЛГІЛІ АУЫЛДАН 
ҮЗДІКТЕР ШЫҒАДЫ

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.СБ

Қиялда шек бар ма? Асқар Жылқаев кішкене күнінен алдына үздіктер 
қатарынан табылсам деген мақсат қойды. Оған қол жеткізу үшін талмай 
талпынды, жетістіктерге жету жолында аянып қалмады. Көп ұзамай 
қиялына қанат бітіріп, соның нәтижесін көрді. Ең бастысы, ол шын 
дарынның ауылдан шығатынын тағы бір дәлелдеді.

«Орталық атқарушы органдар басшыларының, 
әкім дердің, ұлттық жоғары оқу орындары 
ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін 
өткізу туралы» 2016 жылғы 5 ақпандағы Қазақстан 
Республикасы Президентінің № 190 Жарлығына 
сәйкес 2019 жылғы 13 ақпан сағат 11.00-де 
Н.Бекежанов атындағы облыстық қазақ музыкалық 
драма театрында облыс әкімі Қ.Е.Көшербаевтың 
халық алдындағы есепті кездесуі өтеді.

Есепті кездесуге байланысты халықтың ұсы ныстары, 
ескер тулері мен пікірлерін жинақ тайтын жәшіктер тө мен дегі 
мекен-жайларда орна тылған.

Арал ауданы бойынша: аудан әкімі аппараты, Арал 
қаласы әкімінің аппараты, аудандық мәдениет үйінің 
ғимараттары.

Қазалы ауданы бойынша: Әйтеке би кенті мен Қазалы 
қаласы әкімі аппараттарының, «Қазпошта» АҚ аудандық 
бөлімшесі, Халыққа қызмет көрсету орталығы, Қазалы 
теміржол вокзалы, «Талап» автостанциясы, «Ырыс-Болашақ» 
базары, Қазалы қалалық мәдениет үйі ғимараттары.

Қармақшы ауданы бойынша: Жосалы кенті әкімінің 
аппараты, теміржол вокзалы, «Халық банк» АҚ аудандық 
бөлімшесі, «Қазпошта» АҚ аудандық бөлім шесі ғимараттары.

Жалағаш ауданы бойынша: аудан әкімінің аппараты, 
Жалағаш кенті әкімінің аппараты, аудандық мәдениет үйі,  
аудандық емхана, №202 орта мектептің ғимараттары.

Сырдария ауданы бойынша: Тереңөзек кенті әкімінің 
аппараты, аудандық мәдениет үйі, аудандық орталық ауру-
хана, Сырдария аграрлы-техникалық колледжі, №35, №36, 
№210 және №131 орта мектептер ғимараттары.

Шиелі ауданы бойынша: аудан әкімінің аппараты, Шиелі 
кенті әкімінің аппараты, Халыққа қызмет көрсету орталығы, 
«Халық банк» АҚ аудандық бөлімшесі, «Қазпошта» АҚ 
аудандық бөлімшесі, теміржол вокзалы, «Арман» мәдениет 
үйі, №47, №219 орта мектептер ғимараттары.

Жаңақорған ауданы бойынша: аудан әкімінің аппара-
ты, Жаңақорған кенті әкімінің аппараты, Халыққа қызмет 
көрсету орталығының ғимараттары.

Қызылорда қаласы бойынша: Теміржол вокзалы, ав-
товокзал, әуежай, М.Ералиева атындағы мә де ниет үйі, 
«Ақмешіт» гуманитарлық-техникалық инс   титуты, «Жайна», 
«Универсам», «SMALL», «Сыр  дария» сауда үйлері, «Жаңа 
базар» базары ғимараттары. 

Ескертпе: Барлық аудандарда және Қызылорда 
қаласындағы ауылдық округтер мен кенттердегі әкімдердің 
аппараттарында ха лық тың ұсыныстары, ескертулері мен 
пікірлерін жинақтайтын жәшіктер орналасқан.

ОБЛЫС ӘКІМІ 
Қ.Е.КӨШЕРБАЕВТЫҢ ХАЛЫҚ 
АЛДЫНДАҒЫ ЕСЕПТІ КЕЗДЕСУІ

Өңірімізде жас ұр пақ-
тың жаңа технологияны 
меңгеруіне жан-жақты 
қолдау жасалып келеді. 
Соның бір айғағы – об-
лыс бюджетінен 60 млн 
теңге қаржы бөлініп, ба-
лалар технопаркінің жаса-
луы. Жас жеткіншектердің 
ақпараттық-техника лық 
бағытта шығарма шы лы-
ғын дамыту мақсатында 
12 жаңа кабинет ашылып, 
мұнда 150-дей өрен жаңа 
саланы игеруге талапта-
нуда. Білім мен ізденістің 
нәтижесінде ғылыми 
жаңалықтарды бағын-
дыруға талпынған бала-
лар шығармашылығына 
еріксіз бас иесің. Атап 
айта лық, ізденімпаз оқушы 
Бей барыс Раушанбек авиа-
ция саласы бойынша ква-
дракопты дрон құрастыру 
арқылы республикалық 
өнертап қыштар сайысын-
да І орын иеленген.

– Бұл түрлі қызмет 
атқарды. Әзірге 2,5 келі 
жүкті тасымалдай ала-
ды. Әсіресе, почта-
льон қызметін атқаруға 
қолайлы. Сонымен қатар 
фото, видео түсіруге де 
пайдалануға болады,–
дейді жас өнертапқыш.

Бұл бағытта жет кін-
шектердің шығар машы лы-
ғымен танысқан аймақ бас-
шысы өңірде жастардың 
сапалы білім алуына, 
ғылыммен айналысуына 
барлық жағдай жасалып 
жатқанын жеткізді.

– Он жеті аймақтың 
ішінде білім саласына ең 

көп қаржы бөліп отырған 
Қызылорда облысы екенін 
атап айтуымыз керек. 
Себебі, Сыр өңірінің ба-
лалары шетінен талантты, 
өнерлі. Тек оларға жағдай 
жасауымыз қажет. Осы 
мақсатта аймағымызда 37 
апатты мектептің орнына 
жаңа ғимараттар салынды. 
Соңғы екі жылда мектеп 
бітірген түлектердің 97 
проценті жоғары оқу орын-
дары мен колледждерде 
білім алуда. 500-ден аса 
түлек Мәскеу мен Санкт-
Петербургтің маңдайалды 
оқу орындарында оқып жа-
тыр.  900-дей көпбалалы, 
мүжәлсіз отбасының та-
лантты ұл-қыздары облыс 
әкімінің грантымен жаңа 
мамандықтарды игеруде.  
Мұнан бөлек, Сыр елінің 
4,5 мың өрені «Серпін» 
бағдарламасы бойын-
ша білім алуда. Олардың  
барлығы ертең жаңа 
мамандықты игеріп, ел 
дамуына үлес қосады де-
ген сенімдеміз. Бүгінде біз 
соңғы үш жылда білім са-
ласына қамқорлық жасап 
келе жатқан ең үздік бес 
аймақтың қатарындамыз,– 
деді облыс әкімі.

Өңір басшысы айтқан 
тағы бір жақсы жаңалық 
– жаңа оқу жылынан ба-
стап Сыр елінде дәстүрлі 
өнер академиясының 
ашылатындығы. Сонымен 
қатар алдағы уақытта сол 
жағалауда жаңа оқушылар 
сарайы ғимаратының да 
бой көтеретіндігінен ха-
бардар етті.

ІТ IMAQORDA –
УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Кеше облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев Оқушылар сарайының база-
сында ашылған ІТ IMAQORDA балалар 
технопаркінің жұмысымен танысты.

Жыл басы – өткенді 
қорытындылап, 
ертеңге бағдар 
белгілейтін қауырт 
кезең болғандықтан, 
барлық сала үшін 
жауапты уақыт. Оның 
үстіне біз өмір сүріп 
жатқан ашық қоғамда 
атқарылған жұмыс 
нәтижесі халықтың 
көз алдында. Тарихқа 
айналған 2018 жылдың 
тіршіліктің барлық 
саласында қалдырған 
ізін айқындайтын, 
істелген 
жұмыстардың 
салмағын таразы-
лайтын  кездесулер 
жер-жерде өтуде. 
Алда – кездесудің ең 
ауқымдысы, яғни 
аймақ басшысының 
есебі. 

Кеше облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың төрағалығымен 
облыс әкімдігінің мәжілісі өтіп, 
онда өткен жылдың не гізгі 
қорытындылары мен ал дағы 
міндеттер талқыланды. Аймақ 
басшысы Табиғи монополия-
ларды рет теу, бәсекелестікті 
және тұтыну шы лар дың құқық-
тарын қорғау ко митеті облыс 
бойынша департаменті басшы-
сы Г.Өте генованы таныстыр-
ды. Жаңа басшы – өз саласында 
ұзақ жылдар бойы басшының 
орынбасары қызметін атқарған 
білікті маман.   

Аймақтың өткен жылдағы 
әлеуметтік-экономикалық да-
муы туралы баяндаған облыс 
әкімінің орынбасары Қ.Ыс қа-
қовтың хабарламасына Елба-

сы Жолдауынан туындайтын 
міндеттер, Үкімет пен облыс 
әкімдігі арасындағы меморан-
дум мен 2016-2020 жылдарға 
арналған облыстың даму бағ-
дарламасының индикаторла-
ры, 2018 жылға арналған об-
лыс әкімінің бірінші кезектегі 
іс-қимыл жоспары негіз бол-
ды. Жалпыұлттық іс-шаралар 
жоспарындағы  98 іс-шараның 
56-ның қоса орындаушысы – 
облыс әкімдігі. 

Облыстағы бюджеттік ме-
кемелерде жұмыс істейтін 
жалақысы төмен 25000-нан 
астам азаматтың айлығын кө-
бей туге республикалық бюд-
жеттен қаржы бөлінді. Ал 97 
кәсіпорын төмен жалақы ала-
тын жұмысшылардың еңбек-
ақысын көтерді. Білім беру 

жүйесіндегі жаңартылған маз-
мұн облыстың 46 мектебіне 
енгізілді. Балалардың қауіп-
сіздігін қамтамасыз ету үшін 
мектептер мен балабақшаларға 
бейнекамера қойылуда. Ауру-
ды емдеудің жаңа тәсілдерін 
енгізген медициналық қыз мет-
керлердің жалақысын кезең-
кезеңмен ұлғайту жос пар-
ланған. 

Өткен жылы мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік шең-
берінде 7 нысан салынып, іске 
қосылды. Биыл 20 нысанның 
құрылысы салынбақ. «7-20-
25» бағдарламасы арқылы 
ипотекалық несиелер рәсім-
делген. 

Қ.Ысқақов өңір үшін стра-
тегиялық маңызды құ жаттар 
– Үкімет пен облыс әкімдігі 

арасындағы меморандум, 
облыстың даму бағдарламасы 
мен облыс әкімінің іс-қимыл 
жоспарының орындалуына да 
егжей-тегжейлі талдау жасады. 
Жалпы аймақтың әлеуметтік-
экономикалық дамуында оң 
тенденциялар сақталған. Тек 
мұнай өндіру мен өңдеуші 
сектордың қарқыны төмендеуі 
байқалды. Бұл көрсеткішке об-
лыс әкімдігінің қатысы жоқ. 
Құрылыс, тұрғын үйлерді 
пайдалануға беру, экономикаға 
инвестиция тартуда өсім бар. 
Жаппай кәсіпкерлікті қол-
даудың алғашқы нәтижесі 
тіркелген кәсіпкерлік нысан-
дарының өсуі нен анық аңға-
рылады. Хабарламашы 
ауыл шаруашылығы өнім-
дерін экспортқа шығару-

дағы жетістіктерді атап ай-
тып, аудандар бойынша 
макроэкономикалық көрсет-
кіштерге, бюджеттің игерілуіне 
тоқталды. 

– Жоғарыда аталған 2 
көрсеткіштің орындалмай 
қалғанына Елбасы мен Үкімет 
тарапынан ескерту болған 
жоқ. Өйткені бұл біздің 
ықтиярымыздан тыс, орталық 
органдардың жұмысына бай-
ланысты. Аманшылық болса, 
алдағы Қауіпсіздік кеңесінде 
Қызылорда облысының өзекті 
проблемалары қаралады. Мұнай 
және газ, өңдеу өнеркәсібіндегі 
субъективті шешімдерге байла-
нысты өз ұстанымдарымызды 
білдіреміз. Мәселен, мұнай 
өндіруші басқа аймақтар 50-
80 процент аралығындағы 
өнімдерін экспортқа шығарады. 
Ал Қызылорда облысында 
өндірілген мұнайдың 8 проценті 
ғана сыртқа жіберілген. Бұл 
жерде жаңа кен орындарын 
ашу, ұңғымаларды бұрғылау 
сияқты жұмыстарға бөлінетін 
қаржыны жоғалтып отырмыз, – 
деді аймақ басшысы.         

Өткен жылы 97500 жұ-
мыссыз және өзін-өзі нәти-
жесіз жұмыспен қамтыған 
азамат анықталған. Оның 
78500-іне кәсіп ашуға, жаңа 
мамандық алуға, жұмысқа 
тұруға, ең негізгісі – зейнетақы 
қоры мен салық органдарына 
төлемдерін төлеуге мүмкіндік 
жасалды. Алдағы облыстық 
мәслихат сессиясында бюджет 
нақтыланып, даму жобалары-
на бөлінген қаржы ұлғаяды. 
Аймақ басшысы жарияланған 
мемлекеттік сатып алу 
конкурстардың сапалы әрі 
уақытылы өтуін қадағалауды 
жауапты тұлғаларға жүктеді.
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Мұрат Нәлқожаұлы ауданның әлеу
меттікэкономикалық дамуы мен алдағы 
міндеттері туралы баяндамасын бюджеттің 
орындалуынан бастап жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту мәселесі жайлы да кеңінен айтты. 
Жыл ішінде кәсіпорындарда 12,7 млрд тең
генің өнімі өндіріліп, өнеркәсіптік бағытқа 
2,9 млрд теңгенің инвестициясы тартылған. 

Бүгінде ауданда 4325 шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілері бар. Оларда 8958 
адам жұмыспен қамтылған. Өткен жылы 
жаңадан 820 кәсіпкер тіркелді, нәтижесінде 
847 адам жаңа жұмыс орнын тапты. 

Кәсіпкерлікті қолдау шаралары бойынша 
жыл ішінде «Бастаубизнес» жобасы аясын
да жоспарланған 220 адам оқу курстарын 
сәтті аяқтады. Ал, «Бизнес – кеңесші» жо
басымен 274 талапкер оқу курсынан өткен.

Мемлекет тарапынан аудан кәсіп
керлеріне 1 млрд 664 млн теңгенің қолдауы 
көрсетіліп отыр.

«Батыс ЕуропаБатыс Қытай» халық
аралық автокөлік жолы бойынан аудан 
кәсіпкерлерінің 3 сервистік қызмет көрсету 
нысандары пайдалануға берілді. Қазіргі 
таңда 2 жобаның құрылыс жұмыстары 
жүріп жатыр. 

Ауданда сауда қызметі де дамып келеді. 
Тұрғындарға 6 сауда базары, 2 мал базары, 9 
ірі сауда орталығы, 17 сауда үйі мен 800ден 
астам шағын сау да дүкені қызмет көрсетуде. 
Оның ішінде 16 кәсіпкерлік нысаны өткен 
жылы пайдалануға берілген. Биыл жаңадан 
28 кәсіпкерлік нысаны ашылады деген меже 
бар. «Осы жобалардың нәтижесінде 2018 
жылы сауда нүктелеріндегі бөлшек сауда 
айналымы 7 млрд теңгені құрады» деген ау
дан әкімі аймақ басшысы алдағы үш жылды 
«Жаппай кәсіпкерлікті қолдау жылы» деп 
белгілегенін еске салды. 

Қазалы халқының негізгі тіршілігі егін 

және мал шаруашылығы екені белгілі. Сон
дықтан да аудан әкімінің баяндамасынан осы 
саланың тыныстіршілігі қалыс қалмады. 
Бұл салаға тартылған негізгі инвестиция 
көлемі 543 млн теңгені құраған. 11 млрд 498 
млн теңге көлемінде өнім өндіріліп, 1 млрд 
теңгеден астам субсидия төленді.

Былтыр 17790 гектар жерге ауыл 
шаруашылығы дақылдары орналастырыл
ды. Сырдария өзеніндегі су тапшылығы 
жағдайына қарамастан, аудан диқандары 
егілген 6480 гектар күріштің әр гектарынан 
44,3 центнерден өнім жинады. Ел қамбасына 
28 мың тоннадан астам астық құйылды.

Сондайақ, өткен жылы 1050 гектар жер
ге бақша дақылы егіліп, 14428 тонна өнім 
алынды. Жиналған өнім көршілес Арал, 
Қармақшы аудандары мен Ақтөбе, Аста
на, Байқоңыр қалаларына сатылып, Ресей 
еліне 500  тонна қауынқарбыз экспортқа 
шығарылды. 

2018 жылы 4720 гектар суармалы жер 
бойындағы су шаруашылығы нысандарына 
119 дана құжат әзірленіп, барлығы респуб
ликалық меншікке тапсырылды. Енді 15821 
гектар суармалы жерді қайта жаңғырту үшін 
оның бойындағы канал құжаты әзірленіп 
жатыр. Ауыл шаруашылығы жерлерін 
пайдалануға тұрақты түрде мониторинг 
жасалып, жер учаскесін пайдаланбаған 18 
жеке және заңды тұлғадан 4364 гектар жер 
мемлекет меншігіне қайтарылды.

Аудан көлемінде төрт түліктің барлық 
түрінде өсім бары байқалады. Қазір 
аудандағы мал басының басым бөлігі, 
яғни 67 пайызы жеке тұлғаларда, 4 пайызы 
ауылшаруашылық кәсіпорындарында, 29 
пайызы шаруа қожалықтарының үлесінде. 
Соның мүйізді ірі қарасы – 36666, қой – 
47139, ешкі – 37183, жылқы – 26613, түйе 
9322 басқа жеткізілген.

Айрықша айта кететін жаңалық, аудан
нан тұңғыш рет Біріккен Араб Әмірліктеріне 
29 бас түйе, Өзбекстан Республикасына 100 
бас мүйізді ірі қара экспортталды. Өткен 
жылы «Бақыт» шаруа қожалығы Ресей Фе
дерациясынан 29 бас мүйізді ірі қара әкелді. 
Биыл шаруашылықтар тарапынан шет мем
лекеттен асыл тұқымды 400 бас сиыр алына
ды деп межеленуде.

Кездесу жиынында аудан басшысы ау
дан  ның инженерлікинфрақұрылымын да
мы  ту мәселесі де басты назарда тұрған
дығын атап өтті. Себебі, жер кезегінде 
тұр ған тұр  ғындар саны жыл өткен сайын 
көбейіп ке леді.

Өткен жылы инфрақұрылыммен қам та
масыз етілген Әйтеке би кенті мен Басы
қа ра автожолы бағытындағы 56 гектар 
жер учаскесінен 180 адамға, 5 квартал 
айма  ғындағы 210 гектар жер учаскесінен 
622 тұрғынға кезегімен жер учаскесі 
табыс талған. Сөйтіп кезекте тұрған 800 
адамның жер алуға берген өтініші қана
ғаттандырылған. 

Өткен жылы «Нұрлы жер» бағдарламасы 
бойынша бюджеттен 451 млн теңге бөлініп, 

Әйтеке би кентінің 5 квартал аумағында 
18 пәтерлік 6 көпқабатты тұрғын үйдің 
құрылысы басталды. Жобаның жалпы құны 
1,6 млрд теңге тұрады.

Бұл тұста аудан әкімі: «2019 жылға осы 
тұрғын үйлердің құрылысын жалғастыруға 
республикалық бюджеттен 457 млн теңге 
берілді. Сонымен қатар, кент пен қала 
аралығынан 2 қабатты 12 тұрғын үй 
құрылысын салу үшін құжаттарын әзірлеп, 
қаржыландыруға республикалық бюджетке 
ұсындық. Осы жұмыстар толық аяқталғанда 
кезекте тұрған 252 адамды тұрғын үймен 
қамтамасыз етеміз деген жоспарымыз бар», 
– деген жағымды жаңалықты жеткізді. 

– Бүгіндері Қазалы қаласына газ апаруға 
тиісті қаржы бөлініп, /«ЮгГазПроект» 
ЖШС/ жобасметалық құжаты әзірленуде. 
Сонымен қатар, демеушілік есебінен 
Ғ.Мұратбаев ауылына көгілдір отын жеткізу 
жұмысының жобасметалық құжаты дай
ындалып, мемлекеттік сараптамадан 
өткізілді. Бұны мемлекеттікжекеменшік 
әріптестік негізінде іске асыру үшін келісім 
жүргізіліп жатыр, – деген аудан басшысы 
Әйтеке би кентіндегі қалып қойған тұрғын 

үйлерді толықтай газ желісімен қамту үшін 
аудандық бюджеттен 12,0 млн теңге бөлініп, 
жоба әзірленіп жатқанын айтты. 

Аудан әкімінің есебінен кейін облыстық 
қоғамдық кеңес төрағасы Самұрат Имандо
сов, еңбек ардагерлері Ботабай Рыстығұл, 
Мақсұт Айгелдиев, қала тұрғыны Самат 
Мұсаев, Бірлік ауылдық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Шынтас Қани, тағы басқалары 
атқарылған жұмысқа ризашылықтарын 
білдіре келе, «Солжаға» алқабындағы 
инженерлік жүйеге келтірілген егістіктің 
су қашыртқырларын ретке келтіру, кенттің 
5ші квартал аймағына баратын жолға аспа
лы көпір салу, «Хантамы» қорымының 
тазалығына көңіл бөлу, қалаға газ жеткізу, 
«Қарлан» көпірі құрылысын бастауға ықпал 
ету сияқты өтініштілектерін ортаға салды. 

Жиында облыстық мәслихат хатшысы 
Н.Байқадамов сөз сөйлеп, аймақ көлеміндегі 
бірқатар оң өзгерістерге тоқталды, жарқын 
істердің алдағы кезде де жалғасын таба 
беруіне тілектестігін білдірді. 

Сахи ҚАПАР,
журналист.

ҚАЗАЛЫДА ҚАРҚЫНДЫ ДАМУ БАР
Р.Бағланова атындағы мәдениет орталығында аудан әкімі Мұрат 

Ергешбаев қалыптасқан дәстүр бойынша халық алдындағы есепті 
кездесуін өткізді. Оған облыстық мәслихат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов пен облыстағы салалық департамент басшылары, 
облыстық, аудандық мәслихат депутаттары, қоғамдық ұйым 
төрағалары, ардагерлер, аудан активі мен тұрғындар қатысты.

Басқарма басшысы жақсы 
көрсеткіш деп айтуының себебін 
түсіндіріп өтті. Өйт кені, игерілмей 
қалған 951,1 млн теңге қаржының 
812,7 млн теңгесі үнемделген қаржы 
болып саналады. Жалпы 2018 жыл 
қорытындысымен бюджет түсімдері 
100,4 процентке (болжам 246,2 
млрд теңге, нақты түскені 247,3 
млрд теңге) орындалса, оның ішінде 
бюд жеттің өз кірістері 101,9 про
цент орындалды (болжам 53,9 млрд 
теңге, түскені 54,9 млрд теңге), 
артық түскені 1,1 млрд теңге. 

Облыс  бойынша жеке ше
лендірудің кешенді жоспары аясын
да 15 нысанның тізбесі бел гіленіп, 
оның сегізі 379,4 млн теңгеге 
жекешелендірілсе, оңтайландыру 
жұмыстары нәти   жесінде алты ны
сан тара тыл ған. Ал «Қорқыт ата» 
әуе жайы» АҚ тізімнен алынып 
тас талды. Сонымен бірге, жеке
шелендіру жоспарына «Бай қоңыр» 
ӘКК» АҚның бес ны  саны жаңадан 
енгізілгені хабарланды.

Брифингте облыстық мем ле
кеттік сатып алу бас қар масының 

2018 жылы атқарған жұмыстары 
туралы басқарма басшысы Жанзира 
Ерсейітова айтып өтті. Өткен жылы 
жалпы құны 77 млрд 668 млн теңгенің 
2172 конкурсы мен аукционы 
өткізіліп, үнемделген қаржы 5 млрд 
457 млн теңгені құраған. Басқарма 
басшысы тапсырыс берушілердің 
жылдық жоспарындағы 208 млн 
теңгені құрайтын 359 кемшілігі 
анық талып, заңдылыққа сәйкес
тендірілгенін мәлімдеді. Сондай
ақ тауарлар мен жұ мыс тар және 
көрсетілетін қызметтердің 72 
техникалық ерекшелік үлгілері рес
ми сайтқа салынып, мамандар үшін  
қолжетімділікке айналды. Қазіргі 
күні  Қаржы министрлігі бойынша 1 
наурызда күшіне енетін облыс, қала 
және аудандық деңгейде өткізілетін 
мемлекеттік сатып алудың тізбесі 
жасақталуда. 2019 жылы облыста 45 
млрд 415 млн теңгенің 2109 сатып 
алуы жоспарлануда.

Брифинг соңында басқарма бас
шылары журналистер тарапынан 
қойылған сұрақтарға жауап берді.

BRIFING

БЮДЖЕТ КІРІСТЕРІ 
АРТЫҒЫМЕН ОРЫНДАЛДЫ

– 2018 жылы облыс бюджетінің шығындар жоспары 
99,6% орындалды, яғни жоспарланған 248,6 млрд теңгенің 
орындалғаны 247,7 млрд теңге. Бұл жақсы көрсеткіш, – 
деді облыстық қаржы басқармасының басшысы Талғат 
Жақыпбаев өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
жыл қорытындысына арналған брифингте.

Табиғи монополияларды 
реттеу, бәсекелестікті және 
тұтынушылардың құқықтарын  
қорғау комитетінің Қызылорда 
облысы бойынша департаменті 
басшысы лауазымына Гүлмира 
Сейітбекқызы Өтегенова 
тағайындалды.

Г.Өтегенова 1966 жылы туған. Қара ғанды 
кооперативтік институтын «Тауартанушы»,  
Мәскеу халықаралық бизнес және ақпараттық 
технологиялар университетін «Экономист» 
мамандықтары бойынша бітірген.

Еңбек жолын Жалағаш аудандық 
тұтынушылар одағында тауартанушы ретінде бастаған.

1995 жылдан бастап осы департаментте басшының орынбасары қызметін 
атқарып келді.

ДЕПАРТАМЕНТ БАСШЫСЫ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

 Аудан әкімдерінің тек бюджет 
қаржысына сүйенетінін, инвести
ция тартудағы сылбырлықтарын 
сынға алды. 

Одан әрі облыс әкімінің орын
басары С.Қожаниязов аймақтағы 
агроөнеркәсіптік кешеннің бета
лысы туралы айтты. 2016 жылы 
қабылданған Агрокарта, 20182022 
жылдарға арналған ісшаралар 
жоспары, осы саланы дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы бой
ынша атқарылған жұмыстарға 
тоқталды. Күріш және басқа дақыл
дардың шығымы, мал тұқымын 
асылдандыру, бордақы лау алаң
дарын салу, экспортқа шыға ратын 
өнімдердің өсімі, азықтүлік бағасы 
туралы кең талдау жасады. 

– Жаппай кәсіпкерлікті дамы
туға 32 млрд теңге қаржы бөлінді. 
Бұл – агроөнеркәсіп саласы үшін 
зор мүмкіндік. Түркістанның об
лыс орталығы мәртебесін алу
ын, көршілес Өзбекстандағы 
экономикалық климаттың түзелуін 
негізге ала отырып, Агрокартаны 
тағы бір пысықтап қарау керек. 
Көліклогистикалық орталықтар, 
уақытша сақтау қоймаларын салу 
арқылы бәсекелестікке төтеп беру
ге болады, – деді Қ.Көшербаев. 

Аймақ басшысы ауыл шаруа
шылығы саласын дамытуға арнал
ған бағдарламалардың орындалу
ында кемшіліктерге жол берген, 
яғни белгіленген көрсеткіштерге 
қол жеткізбеген  жауапты лауазым 
иелеріне шара көруді тапсырды. 

– Қаржы бар, бағдарлама тү
зілген. Жетіспейтіні – ұйым дас
тыру шылық, – деді аймақ бас шысы. 
Алдағы көктемде егін шаруа шы
лығын әртараптандыру жоспарын 
орындау, көзделіп отырған мал 
өнім дерін өңдеу нысандарының, 
құс фабрикасының құрылысын 
қам  та масыз ету туралы тапсырма 
берді. 

Мәжілісте облыс әкімінің 
орын  басары Е.Ким аймақтың ин
дустриялықинновациялық дамуы
на талдау жасаған баяндама
сын таныстырды. Мұнай мен 

уран өндірісінің жыл сайын тө
мендеуіне қарамастан, өңірдің 
басқа салаларындағы даму 
қарқыны жоғары. Хабарлама
шы шыны зауытына қатысты 
мәселелер толығымен шешілгенін, 
жобаның қайта қаралып жатқанын, 
кальцийлендірілген сода зауыты 
құрылысының сәуір айында баста
луы жоспарланғанын айтты.      

– Кальцийлендірілген сода за
уыты құрылысы жобасының қуат
ты лығы артты. Қазір құжаттар пы
сықталуда, – деді облыс басшысы. 

Хабарламашы томат пастасы 
өндірісі, «Баласауысқандық» ва
надий кен орнының экспорттық 
әлеуеті туралы баяндады. Межелі 
түрде іске асқан жобалардың  өнім 
шығару көрсеткіші артып келеді. 
Инвестиция көлемі 25,5 процентке 
өскен. Биыл екі кәсіпорын – шыны 
зауыты мен балық өңдеу цехы іске 
қосылмақ. 

Өңірдегі цифрландыру бағдар
ла масы 40 жоба арқылы жүзеге 
асуда. Білім беру, денсаулық 
сақтау, тұрғын үйкоммуналдық 
шаруа шылық, қауіпсіздік, көлік 
салаларына цифрлық техноло
гиялар дың енуі қызмет сапасын 
арттырып, тұтынушылардың уақы
тын үнемдеуді қамтамасыз етеді. 
Биыл осындай жобалардың са
нын  арттыру жоспарланып отыр. 
Сондайақ облыс әкімінің орын
басары мемлекеттікжекеменшік 
әріптестік жобаларының аяқалысы 
туралы айтты. 

Өз кезегінде облыс басшысы 
индустриялық аймақтардың тиімді 
жұмыс істемейтінін сын тезіне сал
ды. Жергілікті кәсіпкерлер ынталы 
болмаса, басқа өңірлерден іскер 
азаматтарды шақыру, экспортқа 
бағытталған жаңа жобаларды ин
дустрияландыру бағдарламасына 
енгізу туралы тапсырма берді. 

Мәжілісте облыс әкімінің 
орынбасары Р.Рүстемовтің ха
барламасына әлеуметтік және 
ішкі саясат саласы бойынша  жыл 
қорытындылары арқау болды. 

Білім саласының мемлекеттік 
бағдарламасындағы меже 36 
жастағы балалар түгелдей  

балабақшамен қамтылды. Апат
ты және үш ауысымды мектеп
терді болдырмау үшін білім 
ошақтарының құрылысы үздіксіз  
салынуда. Ағылшын тілінде оқы
ту, кең жолақты интернетке қо
сы лу, компьютерлердің жаңа руы 
осы сала жұмысының оң нәти же
леріне ықпал етпек. Мектеп бітіру
шілердің 97 проценті жоғары және 
арнаулы оқу орындарына түскен. 
Мемлекеттік тапсырыспен оқыған 
колледж түлектерінің жұмысқа ор
наласу көрсеткіші де жоғары. 

Хабарламашы ана өлімі көр
сеткішінің тұрақсыздығына, меди
ци налық нысандардың қолданысқа 
берілуіне, материалдық базаның 
жаңартылуына, мәдениет сала сын
дағы елеулі жаңалықтарға, қоғам
дықсаяси ахуалға талдау жаса
ды. «Рухани жаңғыру» орталығы 
ат қарған жұмыстар мен қолға 
алынған жобалардың орындалуына 
тоқталды. 

Әлеуметтік саланың алдағы 
міндеттерін саралай келіп, әсіресе 
биылғы жастар жылы атқа рыла
тын шараларға, спортпен шұғыл 
данушылар санын арттыру, түрлі 
деңгейдегі чемпионаттар мен То
кио олимпиадасына баратын спорт
шылардың дайындығын ұйым
дастыруға мән берілетінін айтты.

– Жуырда Қарағанды қала
сын дағы мемлекеттік балабақша 
тәрбиешісінен туберкулез ау
руы анықталғаны үлкен резо
нанс туғызғанын білесіздер. Бұл 
жағдайдың бізде қайталануына жол 
бермеу керек. Тиісті тексеру шара
ларын жүргізіп, алдын алу қажет. 
Балаларымыздың табанына кірген 
тікен біздің маңдайымызға кірсін. 
Бұл жерде гуманизмге орын болма
уы тиіс, – деді аймақ басшысы. 

Облыс әкімі Жастар орталығы 
құрылысын сәуір айында аяқтау, 
ол орталықта жастардың тәулік 
бойы жұмыс істеуіне жағдай жа
сау, жасөспірімдер арасындағы 
суицидтің алдын алу, денсаулық 
сақтау саласының қолданыстағы 
жол картасын өзектендіру, мәдениет 
саласы басшылығына адамзаттың 
ортақ игілігіне айналған Қорқыт 

ата мұраларын насихаттаудың жол 
картасын әзірлеу туралы тапсырма 
берді. 

– Токио олимпиадасына дайын
дықты бастап, ұлттық құрама кан
дидаттарының жеке бағдар ламасын 
түзу керек, –  деді облыс басшысы.

Мәжілісте экономиканың 
нақты секторындағы құрылыс, 
жол, коммуналдық шаруашылық 
жұмыстарының қорытындылары 
туралы тиісті басқарма басшылары 
баяндады. 

Одан әрі жаппай  кәсіпкерлікті 
дамыту жұмыстарының қорытын
дыларымен облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының бас
шы сы Б.Намаев таныстырды. 
Басқарма басшысы шағын және 
орта бизнес субъектілерінің саны 
артқа нын, әсіресе жұмыс істеп тұр
ған нысандардың көбейгенін айт
ты. Оларда жұмыс істейтін азамат
тардың саны 90 мыңнан асты. 

Латын әліпбиіне көшу 
жұмыстары басталған соң 
Елтаңбадағы еліміздің атауын ла
тын қарпімен жазу туралы өзгеріс 
енгізілгені мәлім. Облыстық ішкі 
саясат басқармасының басшысы 
Т.Маханов өзгерістердің өткен 
жылдың 1 қарашасынан бастап 
қолданысқа енгенін атап өтті. 
Елтаңбаны ауыстыруға байланыс
ты қажетті қаражатты жоспарлау 
туралы барлық басқармаларға 
хат жолданған. Жалпы облыс 
мекемелеріндегі 2000нан астам 
Елтаңба ауыстырылуы керек. 
Бұл жұмыстарға 2022 жылға 
дейін мұрсат берілгенмен, біздің 
аймақта осы жылдың ішінде аяқтау 
жоспарланған. 

Мәжілісте облыстық статис
тика департаментінің басшысы 
М.Баекеева алдағы халық санағын 
өткізуге, облыстық мемлекеттік 
кірістер департаменті басшысының 
міндетін атқарушы М.Қалдарбеков 
2020 жылдан бастап жалпыға бір
дей декларацияны енгізуге дайын
дық туралы хабарламалар жасады. 

Күн тәртібіндегі барлық 
мәселелер талқыланған соң, тиісті 
басшыларға нақты тапсырмалар 
берілді.

ӨҢІР ДАМУЫ ӨМІРШЕҢ
БАСТАМАЛАРМЕН ӨРІСТІ
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«Сыр бойы», 
«Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 

апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және 
ауданның барлық 
басылымдарына 

хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-52  телефоны 
арқылы байланысуға 

болады.  
E-maіl: 

smjarnama@mail.ru

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық 
және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ (19-14) «Шығыс Құмкөл 
кенішінде су айдамалау жүйесі. №232 ұңғымаға 
баратын айдамалау желісі» жұмыс жобасы бой-
ынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

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

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

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық 
және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ (19-11) «Оңтүстік 
Құмкөл кенішінде су айдамалау жүйесі. №142, 
431, 1027, 5007 ұңғымаларына айдамалау 
желісі» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық 
пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен 
ескертулерді қабылдайды.

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

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

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық 
және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 

бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ (19-21) «Майбұлақ кенішінде 
су айдамалау жүйесі. №18, 40 ұңғымаларына 
айдамалау желісі» жұмыс жобасы бойын-
ша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

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

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

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық 
және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ (19-10) «Арысқұм кенішінде су 
айдамалау жүйесі. №168, 170, 178, 202, 223 және 
240 ұңғымаларына айдамалау желілері» жұмыс 
жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу 
үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді 
қабылдайды.

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

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

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық 
және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан 
Құм көл Ресорсиз» АҚ (19-09) «Қызылқия 
кенішінде су айдамалау жүйесі. №111, 146, 
145 ұңғымаларына айдамалау желілері» жұмыс 
жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу 

үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді 
қабылдайды.

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

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

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық 
және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ (19-15) «Солтүстік Нұралы 
кенішінде су айдамалау жүйесі. №4, 109 ай-
дамалау ұңғымалары» жұмыс жобасы бой-
ынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

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

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

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық 
және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ (14-17) «Қызылқия электр стан-
сасын жаңғырту. Екінші кезек» жұмыс жобасы 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

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

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

Хабарламалар Хабарламалар
 ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө 

бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп 
отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес 
«Көлжан» ЖШС (19-06-01) «Солтүстік-Батыс Қызылқия кенішінде 
мұнай жинау жүйесі. №116,117 ұңғымаларына аралық құбырлар» жо-
басы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен 
ескертулерді қабылдайды.

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

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө 
бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп 
отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес 
«Көлжан» ЖШС (19-07) «Солтүстік-Батыс Қызылқия кенішінде су 
айдамалау жүйесі. №111, 234 ұңғымаларына айдамалау желілері» жо-
басы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен 
ескертулерді қабылдайды.

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

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө 
бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп 
отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес 
«Көлжан» ЖШС (19-06-03) «Солтүстік-Батыс Қызылқия кенішінде 
№116, 117 ұңғымаларына кірме автожолдар» жобасы бойынша 
қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді 
қабылдайды.

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

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.

Қызылорда облысының 
әкімдігі мен мәслихаты, «Нұр 
Отан» партиясы облыстық фи-
лиалы, облыс қоғамдық кеңесі  
Байқадамовтар әулетіне 

Байқадамова Сақып 
Нөгербекқызының 

қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Қорқыт ата атындағы Қы-

зылорда мемлекеттік универ-
ситетінің ректораты мен 
ұжымы тарих ғылымдарының 
кандидаты Байқадамов Нау-
рызбай Сейтқалиұлына апасы

Сақып Нөгербекқызының 
қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Қызылорда облыстық 

Н.Бекежанов атындағы қазақ 
музыкалық драма театрының 
ұжымы театр қызметкері 
Үркінбаева Ләззатқа ағасы

Мырзахаттың
қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Жиын аудандық ішкі істер 
бөлімінің басшысы Серік Тоқты-
баевтың жыл бойы жасаған жұ-
мыстары жайлы есебінен басталды. 
Одан соң сөз алған аудан басшысы 
Ә.Оразбекұлы 2018 жыл аудан үшін 
тарихи, табысты жыл болғанын атап 
өтті. Сондай-ақ, ол өткен жылы 
аудан бюджеті 15 млрд 573 млн. 
теңгеге артығымен орындалып, 
оның 99,9 пайызы, яғни, 15 млрд 402 
млн теңге игерілгенін мәлімдеді. 
Өнеркәсіп саласында әлеуеті зор 
ауылда өткен жылы барлық сала 
тәуір нәтижеге жетті. Биылғы жылы 
жобалық құны 2,5 млрд теңгені 
құрайтын «Сыр Агро и К» ЖШС-нің 
1200 бас ірі қара малына арналған 
тауарлы сүт фермасы аймақтық 
үйлестіру кеңесінен қолдау тапты. 
Жоба жүзеге асқан кезеңде тәулігіне 
15 тонна сүт өндірілетін болады.

Кәсіпкерлікті дамыту бағыты 
бойынша да өңірде жұмыс қар-
қынды жүріп жатыр. Өткен жылы 
177 жобаға 847 млн теңге не-
сие берілген. Ал, жыл бойын 765 
кәсіпкер мемлекеттік кірістер бас-
қармасының тіркеуіне алынған. 
Аудан әкімі ауыл шаруашылығы 
саласы бойынша да жеткілікті 
ақпарат берді. Аталған сала бойын-
ша өткен жылы 20 млрд теңгеден 
аса қаржының өнімі өндірілді. 
Диқандар 12 627 гектар күріштің 
әр гектарынан 57 центнерден өнім 
алып, 71 974 тонна астық қамбаға 
құйылды. Ең бастысы, өткен 
жылдың қорытындысымен Шиелі 
ауданы агроөнеркәсіп кешенін 
жүйелі дамытқаны үшін І орын 
иеленіп, «Үздік аудан» атанды. 

– Алған асуларымыз, ең алды-
мен, Елбасының сарабдал саяса-

ты негізінде қаланған еліміздегі 
тұрақтылықтың, ел бірлігінің ар-
қа сында, еліміз тәуелсіздік алған 
аз ғана уақытта жеткен ғасырға 
бергісіз орасан зор жетістіктердің 
жемісі. Халықтың тұрмыс сапасы-

ның артуы және еліміздің озық да-
мы ған 30 елдің қатарына қосылуы 
– тәуелсіз елдің мәңгілік мұраты.

Жаңа 2019 жыл – жаңару мен 
тың серпінді жобаларды іске асы-
ру жылы. Атқарылар жұмыс көп, 

мақсат-міндеттер де жоғары, жос-
парланған жұмыстарды іске асы-
руға барлық мүмкіндіктер бар деп 
есептеймін. Аудан халқы ауыз-
бірлікпен, ынтымақпен алдағы 
жылы да толағай табыстарға жетеді 
деп сенемін. «Алты Алаштың 
анасы» атанған Сыр өңірінің ең 
шұрайлы, ең көрікті аймағын ме-
кен еткен Шиелі ауданы әрдайым 
тұрақтылық пен ынтымақтың жо-
ғары үлгісін көрсетіп, мемлекеттік 
бағдарламалардың өз мерзімінде 
орындалуына өзіндік үлесін қоса 
береді. «Мәңгілік Ел» идеясы қуат-
ты экономиканы дамытудың, білім 
мен мәдениетіміздің өркендеуі 
адамдардың денсаулығын жақсар-
тудың, рухани жаңғырудың негізін-
де жүзеге асады, – деп қорытынды-
лады аудан әкімі өз есебін. 

Жиын соңында аудан ардагер-
лерінің атынан сөз сөйлеген Ақмая 
ауылдық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Кенжетай Палмағанбетов 
жыл бойғы атқарылған жұмысқа оң 
бағасын берді. «Елбасының «Ұлы 
даланың жеті қыры» мақаласында 
айтылған ұлы мұраларымызды 
сақтап қалу – бүгінгінің борышы, 
аға буынға сын, жас ұрпаққа ама-
нат. Бар қазақтың түп қазығы – ау-
ылда бірлік пен береке бекем болуы 

тиіс», – деді ардагер. Одан бөлек, 
Жазушылар одағының мүшесі 
Нұрмахан Елтай кенттегі қамыс 
және мия зауыттарының жұмысын 
жандандырсақ деген халықтың 
тілегін жеткізді. Оған аудан басшысы 
«Мия зауытын қолға алу мақсатында 
қытайлық инвесторлармен келіссөз 
жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта 
келісімге келіп жатсақ, зауыт 
қарқынды жұмыс жасамақ. Ал, 
қамыс зауытына қатысты инвестор-
лар тарапынан түсініспеушілік болу-
да. Жақын арада шешімін табады», 
– деп жауап берді. 

«Ару ана» шұбат цехының 
технологі Баян Дүйсенбек өңірде жа-
салып жатқан жарқын істерге көңілі 
толатынын айтып, өңір басшысына 
алғысын білдірді. Ал, Қорқыт ата 
атындағы ҚМУ студенті Элена Пак 
жиналғандарды Жастар жылымен 
құттықтап, өз кезегінде қазақ тілінің 
дамуы үшін еңбек ететінін жеткізді. 

Осылайша, ауданның жыл он екі 
ай бойы жеткен жетістіктері мен 
кеткен кемшіліктері сараланып, көп 
талқысына түсті. Енді, алдымызда 
жастар жылында жасалар ауқымды 
міндеттер кезегін күтіп тұр. 

Гүлхан ЯХИЯ, 
журналист.

ШИЕЛІ: 
ЖЕТІСТІК – БІРЛІКТІҢ ЖЕМІСІ

Өткен жылы өңірде шағын және 
орта кәсіпкерлікті дамыту аясында 
түрлі қаржы ұйымынан 227 жобаны 
жүзеге асыруға 774 млн теңге несие 
бөлініп, жаңадан 300 жұмыс орны 
ашылды. Сонымен бірге, аймақта 
кәсіпкерлік саласын дамытудың 
Жол картасына сәйкес,  «Бастау-
бизнес» оқу курсы бойынша – 220, 
«Бизнес-кеңесші» оқу курсы бойын-
ша 156 тұрғын білімін жетілдірсе, 
«Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
10 жоба қаржыландырылды. Мұнан 
бөлек, түрлі қаржы ұйымдарынан 
жоғарыда аталған бағдарлама бой-
ынша 33 жоба иесі қайтарымсыз 
несиеге ие болды. «Микробизнес 
Қызылорда» бағдарламасы аясын-

да 22 жоба, «Нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған бағдарламасымен» қаржы-
ландырылған 161 жоба иесі алған 
несиесін мақсатты жұмсауға жұмыс 
істеуде. Сондай-ақ, өткен жылы 
аудан орталығы мен барлық елді 
мекенде 29 кәсіпкерлік нысан іске 
қосылды.

Аудан диқандары 2018 жылы 
23957 гектар егістік алқапқа 
күріш, бақша, картоп, көкөніс 
егіп, ала-жаздайғы еселі еңбегінің 
жемісін көрді. Күріштің әр гекта-
рынан 58,5 центнерден өнім алы-
нып, ел қамбасына 81 мың тонна-
дан астам Сыр салысы құйылды. 
Осы жерде айта кетерлік бір жайт, 
білікті сала маманы Орынбасар 

Төлепов басқаратын «Жаңажол» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
аймақтағы егін шаруашылығымен 
айналысушы құрылымдар арасында 
«Үздік шаруашылық» номинация-
сын жеңіп алды.

Ауданда өткен жыл мал шаруа-
шылығын дамыту бойынша да 
ілкімді істер атқарылды. Нақтысын 
айтқанда, 2018 жылы өңірде жылқы 
– 8463, түйе – 3168, мүйізді ірі қара 
26472 бас болып тіркелсе, осы төрт 
түлікті өркендету мақсатында мем-
лекеттен 58,3 млн теңге субсидия 
бөлінді. Осындай жұмыстардың 
нәтижесінде 3419,2 тонна ет, 5522,7 
тонна сүт және 708,3 мың дана 
жұмыртқа өндірілді.

Түйткілді мәселенің бірі аудан 
орталығындағы №183 мектептің 
жағдайы еді. Бұл мәселе де шешімін 
тапты. «Мөлтек» шағын ауданы-
нан заманауи үлгіде пайдалануға 
берілген аталған мектеп кент 
дәулетіне сәулет қосып тұрған көрікті 
ғимарат қатарына қосылды. Бүгінде 
мектепте 300-ден астам шәкірт 
білім нәрімен сусындауда. Сонымен 
бірге, Иіркөл және Төребай би ауы-
лы тұрғындары заман талабына сай 
салынған 50 орындық балабақшаның 
игілігін көруде. Төретам кентіндегі 
денешынықтыру және сауықтыру 

кешенінде бірнеше спорт түрі бой-
ынша жаттығуға жағдай жасалған. 

«Спорт – денсаулық кепілі» де-
гендей, өткен жылы да аудан спорт-
шылары ҚР чемпионаттары мен 
басқа жарыстарда 12 алтын, 15 күміс 
және 25 қола, ал Әлем және Азия 
біріншіліктерінде 5 алтын, 6 күміс 
және 1 қола медаль иеленіп, абырой 
биігінен көрінді.

Өз есебінде аудан әкімі Сұлтан 

Мақашов өңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамуын баяндай 
келе, ағымдағы жылы атқарылатын 
жобалар жайына да тоқталды. Биыл 
Жосалы кентін газдандыру жұмысы 
басталады. Қызылтам елді мекенінің 
кіреберісі мен «Ақжар-Тұрмағамбет-
Көмекбаев» автожолы жөнделеді, 
балалардың жазғы тынығу лагері 
құрылысы да жалғасын табады. 
«Тұрмағамбет» шаруашылығы соя 

дақылын егуді бас таса, «Ақтөбе и 
К» шаруашылығы күріштің ирандық 
«Таром Хошими» сортын егуді 
ұлғайтып, оны шет елге сатуды 
жоспарға қойған.

Алқалы жиында аудан тұр-
ғындары Шегебай Құндақбаев, 
Райкүл Төребаева, Әбдімүталлап 
Ниязбаев, Қуаныш Төреев, Зоя Бо-
ранбаева, Қаршыға Есдәулетовтер 
Жосалы кенті көшелері бойындағы 
электр желілері мен аудандық электр 
тарату мекемесіне қарасты электр 
стансасына жаңғырту жұмысын 
жүргізу, Төретам кенті тұрғындары 
үшін тұрғын үй салуға жер бөлу 
мәселесі, аудан жастарына қолдау 
көрсету, зейнет жасына шыққан 
мамандардың орнын жастармен 
толықтыру, кент көшелеріне жөндеу 
жүргізу жөнінде сауал қойып, тұ-
шымды жауап алды.

Жиын соңында «Нұр Отан» 
партиясы облыстық филиалы төр-
ағасының бірінші орынбасары 
Иба дулла Құттықожаев аудан бас-
шысы Сұлтан Мақашовтың өңір 
тұрғындарының әлеуетін арттыруға 
арналған есепті баяндамасына өз 
бағасын берді.

Нұрбай ЖАНӘДІЛОВ,
журналист.

ХАЛЫҚТЫҢ СӨЗІ – АҚИҚАТТЫҢ ӨЗІ

Ауданда екі аптаға созылған кент және ауыл 
әкімдерінің халық алдында есеп беру жиындары өз 
мәресіне жетті. Соның қорытындысы ретінде аудан 
әкімі Әшім Оразбекұлы аудан тұрғындарына 2018 жылы 
атқарылған жұмыстарын баяндады. Салтанат сарайында 
өткен қо ры  тынды жиынға ҚР Пре зиденті Әкімшілігінің 
мемле кеттік инспекторы Нұрлан Тілешов, облыс әкі
мінің орынбасары Евгений Ким, аудан ардагерлері, тиісті 
сала басшылары, БАҚ өкілдері мен жастар жиналды. 

Ел экономикасын нығайтудағы негізгі салалардың 
бірі – шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламалары аясында көптеген серпінді  істер жүзеге 
асып жатыр. Бұл бағытта Қармақшы ауданында жүйелі 
жұмыс жасалып, мемлекет қолдауын сезінген кәсіп 
иелерінің қатары артты. Бұл жайында аудан әкімі Сұлтан 
Мақашевтың есебінде айтылды. Жиынға «Нұр Отан» 
партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Ибадулла Құттықожаев, облыстық ішкі сая
сат басқармасының басшысы Т.Маханов және бірқатар 
басқарма басшыларының орынбасарлары қатысты.



Жастардың түрлі жо-
баларды жүзеге асыруына 
ұйытқы болған бұл жоба 
Қостанай, Қызылорда, Ақ
төбе, Жамбыл, Шығыс Қа
зақстан және Солтүстік 
Қа  зақстан облыс тарының ау
ма ғында Дүниежүзілік банк 
пен ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің қол дауымен 
өткен жылы басталған бо
латын. Жобаның бас ты 
мақсаты – жастарды, нә ти
желі жұмыспен қамту, олар
дың қажетті дағдыларын 
дамыту арқылы қоғамдық 
пай далы қызметке  тарту. 
Осы ның негізінде бүгінгі 
күні аймақта 244 жоба жүзеге 
асы рылып, өңір жастары 
өз мүмкіндіктерін көр сетті. 
Олар дың бастамаларын іске 
асыруға 1 млн теңгеге дейін 
грант берілсе,  жобаларды 
басқаруға оқытудың бірегей 
бағ дарламасынан өтуге 836 

жас қатысты. Сондайақ, жо
ба ның қатысушыларына ай 
сайын әлеуметтік шәкіртақы 
төленген. Айта кеткен жөн, 
“Zhas Project” жобасы бой-
ынша жеті ауданның ішінде 
Жаңақорған жастары 69 жо-
баны жеңіп алған.

Жиын барысында об-
лыс әкімінің орынбасары 
Р.Рүстемов жоба қаты су шы
ларына сәттілік тілеп, жас
тарға қашанда қолдау көр
сеті ле  тіндігін жеткізді.

– Аймақта өткен “Zhas 
Project” жобасы бо йынша 244 
жоба таңдалды. Бұл жобалар 
алдағы уақытта бір мезеттік 
болмай, үлкен кәсіпке айна-
латын, ел игілігі жолында 
жүзеге асатын ауқымы кең 
жоба болады деп ойлаймын. 
Мұндай бастамалардың ма
ңызы зор. Өйткені, жас тар
дың өз алдына кәсіп ашып, 
жұмыспен қамтылуына сеп

тігін тигізбек. Бұл жоба 
жалғасын тапса, нұр үстіне 
нұр болар еді. Біз оларды 
әрдайым қолдауға дайынбыз, 
– деді.

Ал, Жастар  корпусын 
дамыту жобасы үй лес тіру 
агенттігінің басшысы Вера 
Ким жобаның маңыз ды
лығына тоқталып,  Сыр жас
та рының талпынысына тәнті 
екендігін  айтты. 

– Жоба – өз әлеуетін, көш
басшылық қа сиет терін да
мы туға мүдделі 1429 жасқа 
дейінгі жастарға бағытталған. 
Негізгі басым дылық жұмыс 
істемейтін және оқымайтын, 
табысы төмен қатысушыларға 
берілді. Алдағы уақытта өзге 
алты аймақта жалғасатын 
бо лады. Дегенмен, өңір жас
та рының белсенділігі, кәсіп 
ашуға деген құлшынысы мені 
қуантты, – дейді В.Ким. 

Шарада бұдан өзге Жаңа 
қорған ауда ны ның әкімі 
Ғалым Әміреев, ай мақ  тық 
үй лес тіруші Баян Егізбаева, 
жастар жоба сының көш
бас шылары Ақжарқын Тас-
болат, Бексұлтан Тұрсын, 
жоба менторы Мейрамбек 
Әбдікәрімовтар сөз алып, 
жобаның ерек шелігін, тың 
бас тамалардың жарыққа шы
ғуына ықпал еткендігін, ең 
бастысы жастардың дам уына 
серпін беретіндігін баса айт-
ты. Өз кезектерінде осындай 
ауқымды шараның ұйым дас
ты рушыларына жоба жеңім
паздары алғыстарын айтуды 
ұмытпады.

– Біз алты бала болып, 
“Green plastic” жобасын 
қолға алдық. Яғни, құты 
қал  дық тарын өңдеу арқылы 
плас тикалық плитка жасап 
шы ға рудамыз. Бұл қоршаған 
ор таның таза лығы үшін 
өте ма ңызды. Ендігі жер-
де түрлі өл шемде шығару 
жоспарда бар. Осы ретте 
өз кәсібіміздің бастамасы-
на қолдау көрсеткен жоба 
ұйым дастырушыларына ай-
тар алғысымыз шексіз, – деді 
Бақытжан Ибрашев.

Кеше Қызылордада жастар корпусын дамыту 
жобасының аймақтық форумы өтті. “Арманда! 
Ұсын! Іске асыр!” атты шараға облыс әкімінің 
орынбасары Руслан Рүстемов, Жастар корпусын 
дамыту жобасы үйлестіру агенттігінің басшысы 
Вера Ким, “Атамекен” ҰКП, “Даму” ҚҚ өкілдері 
мен жоба қатысушылары және менторлар 
қатысты. Форум аймақта іске асырылып жатқан 
әлеуметтік жобалар көрмесінен бастау алды. 

Өткен сенбі бірқатар 
қызылордалық үшін то-
сын сыймен басталды. 
«Қызылорда» Автобус паркі» 
ЖШС ұйымдастырған акцияда 
50 жолаушы жеңімпаз атан-
ды. Акцияның шарты тым 
қарапайым. Қоғамдық көлік 
жолақысын «Senim» мобильді 
қосымшасы арқылы төлеп, 
акцияға автоматты түрде 
қатысу мүмкіндігіне ие бола-
сыз не 15 жолақы билетінің 
фотосын арнайы сайтқа жол-
дайсыз. Сыйлық – «Smаll» сауда 
орталығында сауда жасауға 3 
мың теңгелік сертификат. 

 – Қазір елімізде барлық сала-
ны цифрландыру, автоматтандыру 
жұмыстары жүргізілуде. Жолақыны 
электронды түрде төлеу ашықтықты 
қамтамасыз етеді әрі кондуктор мен 
жолаушы арасында жиі туындайтын 
түсінбестіктің алдын алады. Кей-

де жолаушы «жолақыны төледім» 
деп, ал кондуктор «мен алмадым» 
деп дау басталатыны бар. Қазіргі 
уақытта «Senim» қосымшасы үлкен 
сыйымдылықтағы автобус жолау
шылары үшін ғана қолжетімді. 
Жеке автобустардың есепшоты 

бөлек болғандықтан, бірден «Senim» 
қосымшасын енгізе алмадық. Алдағы 
уақытта қаладағы барлық автобустар-
да мобильді қосымша қолданылатын 
болады, – деді «Қызылорда» Автобус 
паркі» ЖШС директорының орынбаса-
ры Қанат Рахметов. 

Бүгінде «Senim» мобильді қосым
шасы Қызылордадан басқа, Алматы, 
Астана, Шымкент қалаларында да 
енгізіліпті. 

Ал, жолақы арқылы жеңімпаз 
атанғандардың бірі – Динара Есжа-
нова. Теміржол саласында жұмыс 
істейтін қала тұрғыны Тасбөгет кенті 
мен теміржол вокзалы арасына тек 
үлкен сыйымдылықтағы автобустар-
мен қатынайды екен. Оның айтуынша, 
«Senim» қосымшасы жолаушы үшін 
ыңғайлы. Тиын санап әуре болып, 
кондуктордың артық ақша қайтаруын 
күтудің керегі жоқ. Автобустағы 
QR кодқа смартфоныңызды жақын
датсаңыз не автобустың мемлекеттік 
тіркеу номерін қосымшаға енгізсеңіз 
болғаны жолақы төленгені туралы ха-
барлама экранға шығады. 

Акцияның осылайша екінші ап-
тасы қорытындыланды. Алғашында 
52 адам бақ сынаса, екінші аптада 
қатысушылар саны 84ке жеткен. 
Сыйақы ұтып аламын деушілерге 
әлі де мүмкіндік бар, себебі акция 
ақпанның 8не дейін жалғаспақ.
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Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша 
төленеді, қолжазба өңделеді және 
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“АҚ” - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”.

Таралымы 29174
Тапсырыс №120

Газет редакцияның компьютер орталығында 
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Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.СБ

Концертте домбырадан 
күй төгіліп, өнерпаздар сахна 
тө рінде ән шырқады. «Дома-
латпай», «Жыр бастау», «Ар-
бакеш», «Бабалар мекені», 
«Балымша», «Аралдағы же
ңе шеай», «Қарай көзім» тә
різ ді әндер көрермен көңілін 
серпілтті.

Шара соңында колледж 
дирек торының оқутәрбие 
жұ  мысы жөніндегі орынба-
сары Бауыржан Сайдуллаұлы 
ансамбль ұжымына риза шы
лығын білдіріп, алғыс хат та-
быстады.

«СБ» ақпарат.

Колледждегі 
концерт

Қызылорда облыстық филармониясының 
«Ақмешіт» фольклорлық ансамблі Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
бағдарламалық мақалалары аясында және Жастар 
жылына орай И.Әбдікәрімов атындағы аграрлық 
техникалық жоғары колледжінде концерт өткізді.

Қазақстандық боксшы Садриддин Ахмедов 
әлемдік рейтингте жоғары көтерілді. Box.Rec.
com сайтының зерттеуінше, бұған дейін 116-шы 
орында тұрған ол осы күні 85-орынға жайғасқан.

Ахмедовтың айы оңынан туып тұр. Бірер күн бұрын ғана 
ол жастар арасындағы WBC кубогын иеленді. Мексикалық 
қарсыласын 4раундта нокаутқа ұшыратты.

АХМЕДОВ РЕЙТИНГТЕ ЖОҒАРЫЛАДЫ

Екі күнге созылған тартысты бәсекеде «Ардагер» ко-
мандасы үшінші мәрте жарыс жеңімпазы атанды. Финалда 
«Қайсар» командасын 10:6 есебімен ұтты. Екінші орынды 
ақтық сайыста әдемі ойын өрнегін көрсеткен қайсарлықтар 
еншілесе, жаңақорғандық «Сығанақ» командасы үздік 
үштіктің қатарынан табылды. «ПетроҚазақстан» коман-
дасы төртінші орынға табан тіреді.

Сондайақ, сайыста сайыпқырандар түрлі номина-
цияларды иеленді. Атап айтқанда, қайсарлық Жаңабек 
Әлназаров «Үздік қақпашы» атанса, сығанақтық Ер-
лан Аптаев «Үздік қорғаушы» болып танылды. 
«ПетроҚазақстаннан» Әкімжан Әбішев «Үздік шабуыл-
шы», «Сығанақ» командасынан Бахадир Вакиадия «Мер-
ген ойыншы», ал «Ардагерден» Марат Есмұратов «Үздік 
ойыншы» атанды.

«СБ» ақпарат.

«АРДАГЕР» ҮШІНШІ РЕТ ЖЕҢІМПАЗ

«Евразия» спорт кешенінде аты аңызға 
айналған футболшы, шеберлер командасының 
ойыншысы Әбіл Қалымбетовті еске алуға 
арналған футзалдан турнир өтті. Ардагерлер 
арасындағы доп додасында облыс және Атырау, 
Шымкент қалаларынан 14 команда бақ сынады.

«Senim»-нің  сыйы

ХАБАРЛАНДЫРУ
«IDSenim» ЖШС  Қызылорда облысы аумағында 2019 жылы тегін 

медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде стацио-
нар алмас тыратын, гемодиализ қызмет түрлерін мына мекенжайда 
көрсетеді:

1. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 65;
2. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, К.Ерімбет 

көшесі 92;
3. Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бейімбет Майлин  көшесі 

нөмірсіз.
Байланыс тел.: 8 771 395 98 11.

ҚР ҚОҚМ 28.06.2007ж. №204ө бұйрығымен 
бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау... ҚОӘБ 
жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына сәйкес 
«Қазгермұнай» БК» ЖШС жобалық тереңдігі 1950 м бо-
латын Оңтүстік Ақшабұлақ кен орнындағы пайдалану 
бағалау ұңғымалары құрылысының топтық техникалық 
жобасына және жобалық тереңдігі 2350м болатын 
Нұралы кен орнындағы пайдалану бағалау ұңғымалары 
құрылысының топтық техникалық жобасына арналған 
«Қоршаған ортаға тигізетін әсерін бағалау» жобалары 
бойынша жазбаша ұсыныстар мен ескертулер жинау жо-
лымен қоғамдық пікір есебін жүргізеді.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда 
қаласы, Тасбөгет кенті, Амангелді көшесі 100 мекен
жайында қабылданады. Анықтама алу телефоны: Барато-
ва А.: тел.: +7(7242)600115, ABaratova@kgm.kz; Кобжа-
сарова М.: +7(7122)305443, Kobzhasarova.M@llpcmg.kz.

Сонымен қатар, ҚОӘБ жобалары мемлекеттік 
экологиялық сараптама жүргізуге ҚР ЭМ ЭРБК 
Қызылорда облысы бойынша экология департаментіне 
жіберілетінін хабарлайды.

«Қазгермұнай» БК» ЖШС  
(жобалаушы – «ҚМГ» ӨБТ ҒЗИ» ЖШС Атырау қ. 
«Каспиймұнайгаз» филиалы)

ХАБАРЛАНДЫРУ

Аты-жөні Лауазымы Күні мен 
уақыты 

Телефоны 

Апетов Ерсұлтан 
Амантайұлы 

Қызылорда облысы 
ветеринария 

басқармасының 
басшысы 

Бейсенбі 
16.0018.00

605346

Ахмет Берлібек 
Әнуарбекұлы  

Қызылорда облысы 
ветеринария 
басқармасы 

басшысының 
орынбасары 

Жұма
16.0018.00

605495

Қызылорда облысы ветеринария басқармасы 
басшыларының жеке және заңды тұлғалардың 

өкілдерін қабылдау кестесі

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызметі және Сыбай
лас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы Заңнамаларының және 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодек
сі  талаптарының бұзылуына жол бермеуі және оның алдын алу 
мақ сатында Қызылорда облысының ветеринария басқармасында  
(8 7242) 605495 «сенім телефоны» жұмыс жасайтындығын хабарлай-
мыз.

(Астана қалалық әкімшілігі. Астана қалалық денсаулық сақтау басқармасынан 
12.11.2014 жылы  №14017103 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Ақтөбеде тоғызқұмалақтан ерлер арасын-
да республикалық чемпионат өтті. Байрақты 
бәсекеде жерлестер командалық есепте І орынға 
қол жеткізді.

Команда сапында ҚР еңбек сіңірген спорт шебері 
Хәкімжан Елеусінов, спорт шебері Бексұлтан Бостандықов 
және спорт шеберіне үміткерлер Ермұхамед Әләйдар, Ра
уан Ыбрай, Асылбек Қаржаубаев, Дамир Ахметов шеберлік 
байқатты. Сонымен қатар, аталған жарыста Ермұхамед 
Әләйдар, Рауан Ыбрай, Асылбек Қаржаубаев, Дамир Ах-
метов спорт шебері нормативін орындады. 

13 команда тартысқан сайыста екінші орын Шымкент 
қаласына бұйырса, павлодарлық тоғызқұмалақшылар 
үшінші орынды місе тұтты.

ЧЕМПИОНАТТА ТОП ЖАРДЫ

Үлкен кәсіпке 
бастар жол


