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Жуырда облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаевтың 
қатысуымен өткен кеңесте 
шағын және орта бизнесті 
дамытуға қосқан үлесі үшін 
өз жұмысын енді бастаған 
үздік кәсіпкерлер марапатта
лып, оларға 1 млн теңгеден 
сыйақы берілген болатын. 
Кеңес қорытындысы бойынша 
кәсіпкерлерден бөлек, осы са
ланы дамытуға жауапты аза
маттар мен ауыл әкімдеріне, 
кәсіпкерлер палатасының 
қызметкерлеріне арнайы ма
рапат табысталды. Милли
он алған 8 үздік кәсіпкер  
қатарында жалағаштық Мир
бек Әміров те бар.

2012 жылы Жалағаш ау
данында «Қазақстан Рес  пуб
ликасының ин дустриялықин
но вациялық дамуы» жө  нін дегі 
мемлекеттік бағдар ламасы 
аясында «Серпін» индустри
алды аймағы құрылғаны 
белгілі. Аудан орталығының 
батыс бөлігінен 22 гектар жер 
телімі белгіленіп, бүгінде жал
пы құны 91 миллион теңгені 
құрайтын 4 жоба жұмысын 
бастап кеткен. Соның бірі 
– «СержанГазСтрой» ЖШС
ның темір бұйымдарды және 
тұрмысқа қажетті заттарды 
дайындау цехы.

Жалпы құны 10 млн теңгені 
құрайтын жобаны жү зе ге асы
ру үшін Мирбек Әміровке 
былтыр 0,3 гектар жер табыс
талыпты. Қазіргі таңда негізгі 
ғимаратының құрылысы аяқ
талып, қондырғыларын ор
натқан серіктестік өз жұ
мысын бастап кеткен. «Өңір лік 
инвестициялық орта лығы» 
арқылы несие құжат тарын 
рәсімдеген азамат аталған 
цехты іске қосты. Төрт адам 
тұрақты жұмыс тапқан, 
жобаның келешегі зор.

– Кәсіпкерлерге деген 
қамқорлық мені қуан тады. 
Мемлекет қаржылай жағынан 
қолдады, мамандардан 
кеңес алдық. Әрдайым сенім 
білдірді. Аймақ басшысының 
жылы лебізін естіп, сый
құрметке лайық болдық.  
Қазіргі таңда цехқа жаңа ста
ноктар алып, алдағы уақытта 
жұмыс көлемін ұлғайту басты 
орында тұр. Өзге де жоспарлар 
бар, оны уақыттың еншісіне 

қалдырайық. Басты ниет – 
кәсібім алға басып, халыққа 
пайдам тиіп, адал еңбегім сіңсе 
болғаны, – дейді жалағаштық 
кәсіпкер.

Кентте дәнекерлеу цехын 
ашып, кәсіпкерлікті бастаған 
Мирбек 2015 жылы «Балапан» 
бағдарламасы аясында аудан 
орталығынан 50 орындық «Ақ 
Балжан» жеке балабақшасын да 
ашқан. Қазірде балабақшада 19 
адам, ал біз айтқан цехта 4 адам 
жұмыспен қамтылып отыр. 
Жеке кәсіпкер аудан бойынша 
өткізілген қайырымдылық ша
раларына да белсене қатысады.

Айта кету керек, аймақ бас
шысы жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту арқылы үш маңызды 
мәселенің шешімі оңай табыла
тынын ұдайы айтумен келеді. 
Соның біріншісі – салық 
базасының ұлғаюы болса, 
екіншісі – жаңа жұмыс көзінің 
ашылуы, үшіншіден – елдегі 
қоғамдықсаяси ахуалдың 
жақсаруы.

– Біз өткен жылы жалпы 
бюджеті 32 млрд теңге бола
тын арнайы «Жол картасын» 
әзірледік. Бұл қаражаттың 
3 млрд теңгеден астам бө
лігін «Стартап» жобалары
на бағыттағанбыз. Ал биыл 
әртүрлі қаржы көздерінен 34 
млрд теңге қарастырдық. Со
нымен бірге, қайтарымсыз 
гранттар, шағын несие мен 
оны алудағы қадамдық іс
әрекеттерді, типтік бизнес 
жоспарларды әзірлеп, жоба
ларды сүйемелдеу үшін әрбір 
ауылдық округке облыстық 
деңгейден жауапты лауазым
ды тұлғаларды бекіттік. Осы 
қабылданған және алдағы 
уақыт тағы шаралардың бар
лығы өңір бизнесінің дамытуға 
қолайлы жағдай туғызады 
деп ойлаймын. Бірақ кәсіп
керлерден жұмысты одан әрі 
жандандыруды күтеміз, – 
деді облыс әкімі осы кеңесте 
сөйлеген сөзінде.

Аймақ басшысының қол
дауына ие болған кәсіпкерлер 
қауы мының пікірі де осын
дай. Жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту мен жаңа жұмыс 
орындарын ашу әлеуметтік 
ахуалды тұрақты ұстауға 
септігін тигізері сөзсіз дейді 
олар.

ЕР АЙНАСЫ – 
ЕҢБЕГІ

Өткен жылы облыс әкімдігі мен мәслихат 
және «Нұр Отан» партиясының  облыстық 
филиалы, оған қоса қоғамдық кеңес пен 
кәсіпкерлер палатасының бірлескен шешімімен 
2018-2020 жылдар аймақ бойынша «Жаппай 
кәсіпкерлікті қолдаудың үш жылдығы» ретінде 
жарияланды. Өңірде кәсіпкерлер үйі ашылып, 
былтырдың өзінде мыңнан астам жұмыссыз 
және өзін жұмыспен қамтыған азаматтар 4,3 
млрд  теңге несие алды. Нәтижесінде мыңнан 
астам жоба іске асырылып, 1500-ден астам 
тұрақты жұмыс орны құрылған. 

Өңірлік «Орда» 
бағдарламасы аясында 
сол жағалаудағы 
жаңа қоныстан үй 
алушылар саны күн 
сайын артып келеді. 
Әне-міне дегенше бұл 
жақта қоныс тойлар 
көбейетіні анық. Жыл 
басынан бері «Тұрғын 
үй құрылыс жинақ 
банкі» бағдарламаға 
қатысушылар арасында 
конкурс өткізіп, сол 
жағалау тұрғындарын 
анықтауда.

Орайы келгенде «Орда» 
бағдар ламасының тиімділігін 
айта кетелік. Облыс әкімдігінің 
қолдауымен қолға алынған 
бағ дарлама баспанаға мұқ
таж дардың ішінен белгі лен
ген санаттарға арналған. Атап 
айтқанда, көпбалалы немесе 
толық емес отбасылар, мүмкіндігі 
шектеулі жандар, сонымен 
қатар мүмкіндігі шектеулі бала 
тәрбиелеп отырған отбасылар, 
балалар үйінің тәрбиеленушілері 
және мемлекеттік қызметкерлер, 
бюджет мекемелерінің қызмет
керлері және жасы 35ке 
толмаған жас отбасылар. Бағ

дарламаның бір ғана талабы бар. 
Ол – банк есепшотында кем де
генде 500 000 теңге жинағыңыз 
болу керектігі.

Ал «Орда» бойынша берілетін 
пәтер бағасы отбасы бюджетіне 
соншалықты салмақ салмай
тындай есептелінген. Мәсе лен, 
жалпы ауданы 58 шаршы метр 
болатын 2 бөл мелі пәтер 6 960 
000 теңге. Жаңа пәтерінде 8 жыл 
бойы тұрып келген банк салым
шысы осы уақыт ішінде шо
тына ай сайын 36 888 теңгеден 
ақша аударып тұру керек. Жыл 
сайынғы мемлекеттік және банк 
сыйақысын қоса есептегенде 

жинақ сомасы үй бағасының 50 
процентіне жеткен кезде қалған 
3 480 000 теңге несие түрінде 
рәсімделеді. Бір атап айтарлығы, 
бұл бағдарлама халықты табы
сынан ақша жинап пәтер алуға 
үндейді. Бүгінде бағдарламаның 
тиімділігін пайдаланып, сол 
жағалаудан үй алып жатқандар 
аз емес. Солардың бірі – жас 
отбасы Рахметовтер. «Орда» 
бағдарламасына қатысуға жас 
отбасылардың мүмкіндігі бар 
екенін естіген Жангелді Рах
метов жұбайы екеуі ақылдаса 
келе «Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкінен» есепшот ашып, 

ақша жинай бастайды. Кон
курс жария ланған сәттен өтінім 
тапсырған олар сол жағалаудан 
үш бөлмелі үй алу құқына ие бо
лады. Конкурстан өткен жас от
басы енді жаңа қонысқа көшуге 
асығып жүр.

Салтанат Рахметова: Сол 
жағалау игеріле бастаған кезде 
сол жақтан үй алсақ деп арман
дайтын едік. Арманымыз орын
далды. «Орда» бағ дар ламасының 
тиімді екенін естіп, «Тұрғын 
үй құры лыс жинақ банкінен» 
шот ашып, ай сайын ақша жи
най бастадық. Жастар жылын
да жолымыз болды. Жақында 

сол жағалаудағы үйлерден 
«Орда» бағдарламасы бойын
ша жарияланған конкурсқа 
қатыстық. Қорытындысында 
№17 үйден 3 бөлмелі пәтер бізге 
бұйырды. Жақында кілтін ала
мыз. «Орда» жас отбасы үшін 
ең тиімді бағдарлама екеніне 
көзіміз жетті. Қуанышымызда 
шек жоқ.

Айта кетелік, жыл басы
нан бері «Орда» бағдарламасы 
бойынша 248 пәтерге конкурс 
жарияланып, бүгінгі күнге 80 
тұрғынға пәтер берілген. 168 
пәтерге конкурс жалғасуда.

«ОРДАМЕН» ҮЙ АЛА БАСТАДЫ

Шиелі кентінің бір шетіне 
орналасқан кәсіпорынға ерте
летіп табан тіредік. Бізді филиал 
директорының орынбасары Ар
ман Әбдіқадыров қарсы алып, 
өндірістегі жұмысты көрсетті. 
Зауыттағы толассыз тірлік көңіл 
то ғайтады. Заман талабына сай 
іс атқарып тұрған өндіріс ең бек
керлері өздеріне жүктелген мін
детті мінсіз орындауға талпыну
да.

«Аталған құбыр зауыты 
2009 жылы Алматы қаласында 
ашылған. «КНК «Кемикал» ЖШС 
еліміздегі өндірістік мүмкіндігін 
үздіксіз дамытып келе жатқан 
бірденбір жүйе құраушы мекеме 
десек те болады. Біздің кәсіпорын 
осы компанияның филиалы са
налады. Зауытта, жалпы, су 
және газ жүйесіне қажетті түрлі 
құбырлар шағарылады. Беріктігі 
өте жоғары. Өндірілетін өнім 
отандық талаптарға толық сай 
келеді. Яғни, сапалы. Өткен  2018 
жылы 1,6 млн қума метр өнім 

өндірдік», – деді А.Әбдіқадыров 
кәсіпорын қызметін баяндай 
жүріп.  

Айтуынша, алматылық фир
ма бұрынғы «Химпродуктре
сурс» мекемесін 2010 жылы 
са тып алған. Жұмысшыларын 
қыс қартпай тұрақты жұмыс жа
сап келеді. Бүгінгі таңда жұмыс
шылар төрт ауысыммен еңбек 
етеді.

«Өндірістік процесс соңғы 
үлгідегі автоматты құрыл ғы
лармен жабдықталған. Бәрі са
қадайсай жұмыс атқарып тұр. 
Пластикалық құбыр сапасы 
жағынан темірге қарағанда әл
деқайда жоғары және коррозияға 
әлдеқайда төзімді. Жарамдылық 
мерзімі ұзаққа барады. Өнімдер 
кемінде 50 жылға жарамды. Оны 
тексеріп отыратын арнайы зерт
ханамыз бар. Олар өнімнің са
пасы үшін жауап береді», – деп 
толықтырды ауысым шебері 
Мұхит Кенеев. 

Айта кетейік, жергілікті 

кәсіпорын су және газ
бен жабдықтау жүйелерінде 
қолдануға арналған құбырдан өзге 
өндірістік бағыттағы құбырлар 
шығаруға мамандандырылған. 
Қазір мұнда 5 техникалық желі 
жұмыс істеп тұр. Жұмыстың 
басым бөлігі авто матты түрде 
жүзеге асады. Өндіріске қа жет
ті барлық техника Германия
дан әкелінген. Немістің «Крас 
Маффай» фирмасының қон дыр
ғылары. Жергілікті еңбек кер
лерді арнайы мамандар келіп 
оқытқан, кейіннен тәжірибе 
алмасқан.  

– Біздің кәсіпорынға тап
сырыс тың көп бөлігі жаз 
мезгілінде келеді. Бүгінгі таңда 
«КНК» Кемикал» ЖШС – по
лимер шикізатын сатып алып, 
оны өңдеумен айналысатын 
еліміздегі ірі кәсіпорындардың 
бірі. Біз тұтынушы тапсыры
сы бойынша жұмыс жасаймыз. 
Мысалы, қазіргі таңда өндірген 
өнімдерімізді өзіміздің аймақтан 
өзге Түркістан, Маңғыстау және 
Павлодар облыстарына жі беріп 
жатырмыз. Тапсырыстың ау
қымды бөлігі, яғни 70 проценті 
«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық 
ком  паниясына тиесілі. Осы ком
па ния мен ұзақ мерзімді келісім
шартымыз бар, – деді бас дирек
тордың орынбасары. 

Кәсіпорында өндірілетін 
полиэтилен құбырларының 

диаметрі әртүрлі. Мәселен, су 
және газ тартуға 50630 ммге 
дейінгі құбырлар пайдаланы
лады. Ал өндірістік мақсаттағы 
құбырдың диаметрі 90 ммден 
195 мм арасы. Мұндай көлемді 
құбыр уран өндірісі үшін аса 
қажет болып саналады. 

Кәсіпорынның байырғы ма

ман  дары ның бірі Мұхит Ке
неев осы аудандағы Жуан
төбе ауылдық округі Алғабас 
ауы  лының тұрғыны. «Мұнда 
«Хим продуктресурс» мекемесі 
жұмысын бастаған 2003 жылдан 
бері тұрақты еңбек етіп келемін. 
2011 жылы ауысым шебері болып 
бекідім. Жұмысым өзіме ұнайды. 
Жалақысы да ойдағыдай»,– дейді 
ауысым шебері.

Айта кетейік, мұнай қал ды
ғынан жасалатын полиэтилен 
грануласы елімізде Павлодар 
қала сында ғана шығарылады. 
Алайда, ол «КНК Кемикал» кә
сіп орындарының технология
сы на сәйкес келмейді екен. 
Сол себепті, өндіріске қажет 
шикізат Ресей мен Қытайдан, 
Оңтүстік Кореядан жеткізілсе, 
арнайы химиялық қоспалар Гер
маниядан әкелінеді. Кәсіпорын 
қазір жүзден астам жергілікті 
тұрғынды жұмыспен қамтып 
отыр. 

Шиелі ауданы.

ҚҰБЫРҒА СҰРАНЫС ЖОҒАРЫ

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.СБ

Елімізде пластикалық құбыр шығаратын өндіріс 
орындарының өнімдеріне сұраныс артуда. Себебі, су, 
кәріз жүйелерін ауыстыру мен оңтүстік өңірлерді 
газдандыру ісі қарқынмен жүріп жатыр. Шиелі 
ауданына сапар барысында біз «Қазақстанның 
мұнай-газ химиялық компаниясы «Кемикал» ЖШС 
Қызылорда филиалына арнайылап ат басын бұрған 
едік. 

ЕРЛІККЕ 
ТАҒЗЫМ

Биыл Кеңес 
Одағы әскерлерінің 
Ауғанстан аумағынан 
шығарылғанына 
30 жыл толып 
отыр. Осыған орай 
аймағымызда 
«Ерлікке, елдікке 
тағзым!» атты іс-шара 
өтті.

Әуелі «Тағзым» алаңында 
Ауған соғысы жауын гер ле рінің 
ескерткіші алдында со ғыста 
қаза тапқан жауын гер лерді еске 
алу митингісі болды.

Облыс әкімінің орынбасары 
Қуаныш Ысқақов сөз сөйлеп, 
қанша жыл өтсе де бұл күнді 
еске алу жауынгерлер үшін 
оңай емес екенін жеткізді.

–Тәуелсіз елімізде бүгін
де Ауған соғысына қатысқан 
18 мың жауынгер бар болса, 
соның 3 мыңдайы мүгедектер 
қатарында. Оның ішінде Сыр 
елінен қатысқан 643 аза маттың 
13і өмірден озды, 5і соғыс 
даласында ізтүзсіз жоғалды. 
Қазір 598 ардагер бар. Сол 
күндерді еске алу қанша қиын 
болса да бүгін, міне, еске алып 
тұрмыз. Себебі кейінгі ұрпаққа 
соғыстың қасіретін түсіндіріп, 
оның ешқандай елге жақсылық 
әкелмейтінін айтуымыз қажет. 
Жас ұрпақты отансүйгіштікке 
тәрбиелеу, ұланбайтақ жері
міздегі бей бітшілік бәрі
нен қымбат екенін әрдайым 
ұғындыру біздің міндетіміз, 
– деді облыс әкімінің орынба
сары.

Митингте сөз алған 
қала әкімінің орынбасары 
Ш.Байманов, «Ауғанстан 
соғысы ардагерлері» ұйымы қо
ғамдық бірлестігінің төр ағасы 
Қайраддин Баймаханов бұл күн 
ауған соғысына қатысқандар 
үшін ғана емес, бүкіл қазақ 
халқы үшін маңызды екенін 
атап айтты.
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Назерке САНИЯЗОВА.СБ

Бұл күнде «Қорқыт ата» 
әуежайы арқылы Мәскеуге 97 
рейс жасалып, 10,4 мың жо-
лаушы аталған бастаманың 
игілігін көрді. Одан бөлек 
биылғы маусымда Анталияға 
тікелей рейс те ашылмақ. 
Халықаралық статусқа қол 
жеткізген әуежайдан ашы-
лар бұл бағытта аптасына бір 
мәрте әуе кемесі ұшырылады 
және 4 сағат 40 минутта межелі 
жерге жеткізеді. Ал шойын 
жолда өңірден 20 жұп жолау-
шы поезы өтеді. Оның ішінде 
Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей 
Федерациясы бағытында 7 жұп 
поезд қатынайды. Сондай-ақ, 
облыс орталығынан шығатын 
«Қызылорда-Алматы-Семей», 
«Қы зылорда-Көкшетау», «Қы-
зыл орда-Астана Нұрлы жол», 
«Қы зылорда-Петропавл», «Қы-
зылорда-Жезқазған», «Қы-

зылорда-Бесарық-Түркістан» 
облысаралық алты жұп поезд 
тұрақты жүргізіліп тұр. 

Қалаішілік қоғамдық кө лік 
қатынасы да ретке кел ді. Соңғы 
бес жыл кө лемінде арнайы авто-
бус пар кі құрылып, жаңа үлгідегі 
қо ғам дық көліктер қызмет 
көрсетіп келеді. Бір кездері тек 
Тасбөгет кенті мен шаһардың 
шет аймағын байланыстырған 

жаңа автобустар қазір 32 
бағыттың 6-нда қатынап жүр. 
Мекеме еншісіндегі 122 үлкен 
сыйымдылықты автобустың 
қатары биыл да артады де-
ген жоспар бар. Мұнан өзге 
де жағымды жаңалықтар жоқ 
емес. Мекеме басшысы Нұржан 
Ахатовтың айтуынша, биыл 
толық электронды билетке 
көшірілмек.

– Біз электронды би-
леттің бастамасын қа-
зірден қолға алдық. 2018 
жылдың 1 қыркүйегінен 
1 қаңтарға дейін «Сенім» 
компаниясымен бірлескен 
жобамыз бойынша 15 
мыңға жуық жолау шы 
тасымалданды. Жалпы, 
электронды билетті халық 
арасында кеңінен тара-
ту үшін түрлі шаралар 
жасадық. Нәтижесі жаман 
емес, – деді «Қызылорда 
автобус паркі» ЖШС ди-

ректоры Н.Ахатов.
Жалпы автобус паркі бүгінде 

талапқа сай жұмыс істеп келеді. 
Жанармай құю бекеті мен көлік 
жөндеу орны тәрізді маңызды 
нысандармен қамтылған. 
Болашақта цифрлы техноло-
гияны өндіріске енгізіп, түрлі 
жобаларды қолға алмақ. Биыл 
қолға алынатын электронды би-
лет – соның алғышарты.

– 2016 жылдан бастап “Бәйтерек” 
шағын ауданынан 6000-нан аса 
тұрғынға жер телімі берілді. Барлық 
инфрақұрылымы жүргізілген, кәріз 
жүйесі мен газ, телефон желісіне дейін 
барып тұр. Биыл берілгеніне 3 жыл то-
лады. Алайда, игерілу қарқыны өте 
баяу. Қазіргі күні 500-дей тұрғын ғана 
жерлерін көтеріп, тіршілігін жасап жа-
тыр. Қалған жер телімі игерілмейтін 
болса, талапқа сай қайта алынады. Әу 
баста тұрғындарға ол жердің 3 жылға 
жалға берілетінін, сол себепті оны 
мақсатты түрде пайдаланса ғана өз аты-
на ауыстыра алатынын ескерткен бола-
тынбыз. Оған дейін тіпті сата да алмай-
ды, – деген Н.Мәшбекұлы тұрғындарды 
қазіргі сәтте “жер мен үй алып берем” 
деп халықтың ақшасын қағып жүрген 
алаяқтарға алданып қалмауға шақырды. 
Сондай-ақ,  жер мен үй тек кезекпен 
берілетінін баса айтты.

Қазіргі таңда қалада 152 мың шар-
шы  метрді құрайтын 46 көпқабатты 
тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. 
Өткен жылы жалпы ауданы 473 мың 
209 шаршы метр болатын тұрғын үй 
пайдалануға берілген. Бүгінгі күні 2017-
2021 жылдарға арналған “Нұрлы жер” 
тұрғын үй құрылысы бағдарламасы 
арқылы сол жағалауда былтыр басталған 
320 пәтерлік 7 көпқабатты тұрғын үйдің 
құрылысына республикалық бюджет-
тен 2,2 млрд теңге қаржы бөлінген. Ал, 
арендалық 4 тұрғын үйдің құрылысын 
жалғастыруға облыстық бюджеттен 432 
млн теңге, ипотекалық 4 тұрғын үйге 
392 млн теңге қаржы қарастырылып 
отырған көрінеді. Бас жоспарға сәйкес 
бой  көтерген жаңа қаланы ауыз сумен 
қамту, газ, электр қуатымен жабдықтау 
және абаттандыру жұмыстарына ре-
спублика мен облыстық бюджеттен 1,7 
млрд теңге қаралған. 

Жалпы Қызылорда қаласының даму 
көр сеткіші жоғары. Қаланың бюджеті 

жылдың басында 42 млрд теңге көлемін-
де бекітіліп, жыл қорытындысымен 51 
млрд теңгеге жеткен. Бұл бюджеттің 
21 процентке ұлғайғанын көрсетеді. 
Аталған қаржының 41%-і білім саласы-
на, 18%-і құрылысқа, 14%-і шаруашылық 
бағытындағы жұмыстарға жұмсалуда.

Аймақ басшысының бастамасы-
мен 2018-2020 жылдар “Жаппай кәсіп-
керлікті қолдаудың үш жылдығы” бо-
лып жарияланды. Осы рет те шаһардың 
кәсіпкерлік саласында оң өзгерістер орын 
алуда. Мәселен, жыл көлемінде қала 
кәсіпкерлерінің өз қаражаты есебінен 
жалпы құны 8,2 млрд теңгені құрайтын 
73 нысан іс ке қо сылып, жаңадан 1726 
жұмыс орны ашыл ған. Облыста жұмыс 
істеп тұр ған кәсіпкерлік субъектілерінің 
48,8%-і Қы зылорда қаласының үлесінде. 
Қа лада мемлекеттік бағдарлама да 
жоғары деңгейде орындалуда.  Был-
тыр “Нәтижелі жұмыспен қам ту және 
жаппай кәсіпкерлікті дамы тудың 2017-
2021 жылдарға арналған бағдарламасы” 
шеңберінде  906 млн теңгені құрайтын 
179 жоба қар жыландырылса, “Бизнестің 
жол картасы – 2020” бағдарламасы 
бойынша  7,3 млрд теңгені құрайтын 
76 жоба мақұлданып, 52 жобаға 
63,8 млн теңге қайтарымсыз қаржы 
ретінде берілді. Бұл “Индустриялық-
инновациялық дамытудың 2015-
2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының” қалада қарқынды 
жүріп жатқандығын білдіреді.

Сыр өңірінде ауылшаруашылық 
саласына басымдық көп беріледі. Бұл 
тұрғыда өткен жылы саланың жалпы 
өнім көлемі 6,5 млрд теңгені құрады. 
2017 жылмен салыстырғанда 4%-ке 
өскен. Мемлекет басшысы халыққа 
арнаған Жолдауында аймақтардағы 
жеке үй шаруашылықтары мен шағын 
фермерлерді кооперативтерге тартып, 
шағын шаруа қожалықтарын ірілендіру 
міндеттемесін қойған болатын. Осыған 
сәйкес қаланың 390 шаруа қожалығы 
бірігіп, 27 ауыл шаруашылығы өндіріс 
коо перативі құрылып отыр. Сондай-
ақ, өңірде дақылдар мен егіс көлемін 
әртараптандыру мақсатында 7969 гектар 
жерге ауыл шаруашылығы дақылдары 
егіліп, күріштің әр гектарынан 51 цент-
нерден өнім алынған. Ал, саланы қолдау 
мақсатында мемлекет тарапынан 300 
млн теңгеге жуық субсидия берілген. 

Өнімді экспорттау бойынша Ресей, 
Қырғызстан, Моңғолия, Өзбекстан 
елдеріне 12 мың тонна күріш, Қытайға 
50 тонна өсімдік майы жіберілген. 

Жиын барысында алда атқарылатын 
маңызды жобалар да сөз болды. Оның 
ішінде биыл өңдеуші өнеркәсіп сала-
сында қуаттылығы жылына 197 мың 
тоннаны құрайтын шыны зауыты  мен 
молибден ұнтағын өңдеу зауыты іске 
қосылады және 400-ден аса жұмыс 
орны ашылмақ. Сонымен қатар, Жап-
пасбай батыр көшесінде бой түзеген 
600 орындық мектепті ел игілігіне бе-
руде осы жылдың үлесінде. Білім беру 
мекемелерінің санын арттыру мұнымен 
тоқталмақ емес. Алдағы уақытта сол 
жағалауда 900 орындық, “Арай” ықшам 
ауданы мен “СПМК-70” ауданында  600 
орындық, Қызылжарма елді мекенінде 
900 орындық, “Саяхат” шағын ауданын-
да 300 орындық мектеп ғимараттары 
салынатын болады. Оған қоса Әл-
Фараби көшесіндегі №261 мектептің 
жанынан 150 орынды қосымша ғимарат 
салынады. Оған 167 млн теңге қаржы 
қарастырылыпты.

Басқосуда айтылған тағы бір 
жағымды жаңалық – “Сыр Ана” кешені 
қайта жаң ғыр тудан өтеді. Яғни бірнеше 
жылдан бері пайдаланылмай тұрған ке-
шен, халықтың демалатын саябағына 
айналады. Бұдан бөлек, Жібек жолы 
даңғылында ұзындығы 2,5 шақырым, 
жалпы ауданы 87500 шаршы метрді 
аумақты алатын аллея, скверлердің 
құрылысы басталады. Сонымен бірге 
Тәуелсіздік даңғылы, Бейбарыс  Сұлтан 
кө шесінен Жібек жолы – “Қызылжарма” 
кана лы на дейінгі аралыққа ұзындығы 
4,6 ша қырымды құрайтын  магистральді 
жол құ ры лысы жүргізілсе, Тұңғыш Пре-
зидент саябағы мен Рәміздер алаңы 
аралығында жал пы көлемі 36 гектар-
ды құрайтын жаңа демалыс саябағы да 
салынбақ. Мұның барлығы жылдың 
аяғына дейін пайдалануға берілетін бо-
лады.

Жиын соңында баяндамашыға БАҚ 
өкілдері тарапынан бірқатар сұрақтар 
қойыл ды. Оның ішінде жер беру, мектеп 
құрылысы, қала тазалығы, көпбалалы 
аналар мәселесі кеңінен көтерілді.  
Қала әкімі барлық сұрақтарға нақты әрі 
тұшымды жауап қайтарды.

КӘСІПКЕРЛІККЕ
КЕҢ ӨРІС

Облыс әкімінің 
есеп ті кездесуінде 
әлеу   меттік тұрақ ты-
лық  ты қамтамасыз 
ету мәселесі шет қал-
мады. Бизнесті да-
мытуға, оның ішін де 
стартап жобалар үшін 
несие лік ресурстарға 
қол жетімділік ай-
тар   лықтай жеңіл де -
тіл  гені айтылды. Ра-
сында, қазір аталған 
көрсеткіш бо йынша 
Қызылорда облы-
сы аймақтар ара-
сын да көш бастап 
тұр. Мемлекеттік-

жекеменшік әріптестік негізінде облы-
ста бірқатар жоба жүзеге асқан. Ал, өткен 
жылдың есте қаларлық елеулі оқиғасы 
ретінде Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевқа «Ең үздік бизнес орта 
құрғаны үшін» номинациясын табыс етуін 
айтуға болады. 2018-2020 жылдар жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың үшжылдығы бо-
лып жарияланып, әзірленген кешенді жос-
пар да алғашқы нәтижесін берді.

Иә, «Президенттің бес әлеуметтік бас-
тамасында» да төртінші міндет ретінде 
шағын несие беруді көбейту тапсырылғаны 
бізде кәсіпкерлікті қолдауға ерекше 
көңіл бөлінетіндігін көрсетеді. Өйткені, 
жеңілдетілген несие көлемінің ұлғайтылуы 
жаппай кәсіпкерлікті дамытуға ықпал жа-
сайды. Соның арқасында ауыл кәсіпкерлері 
бизнестің ең биік баспалдағына өрлей бер-
мек. 

Нұрлыбай ҰЛЫҚПАНҰЛЫ, 
ауыл шаруашылығы
саласының ардагері. 

ЖАРҚЫН 
БОЛАШАҚҚА
НЫҚ ҚАДАМ

Аймақ басшы-
сы ның есепті кез-
десуінде ілкімді істер 
мен жү зеге асқан 
жарқын жобалардың 
куәсі болдық. Со-
ның ішінде білім 
саласындағы жаңа-
шылдық, қар қынды 
қадам қуантарлық. 
Салада жаңа серпін 
бар. Қазір оқу 
ошақтары сандық 
технологияға ден 
қойды. Электронды 
кітап, интерактивті 
карта мен тақта, 

автоматтандырылған күнделік жүйесі 
секілді ресурстар білім сапасын арттыру 
тұрғысында пайдаланылып келеді. Ұстаздар 
қауымы қағазбастылықтан арылуға 
мүмкіндік алды. Ата-анаға да жеңілдік 
жасалуда. Байқап қарасаңыз, бүгінде ата-
ана баласының сынып журналындағы 
бағасын бақылауда ұстап, қажетті ақпарды 
дер кезінде ала алады. Сонымен қатар 
оқушылардың келешектің кәсібін меңгеріп, 
IT ілімді, робототехниканы игеруіне көңіл 
бөлініп келеді. 

Ал, қала келбетін келістірудегі бастама-
лар жайлы ауыз толтырып айтуға болады. 
Қазір Сыр шаһары адам танымастай өзгерді. 
Көз сүйсінер зәулім ғимараттар ел игілігіне 
беріліп, демалыс орындары көбейді. Сол 
жағалау ауқымды құрылыс алаңына ай-
налып отыр. Осының барлығы өңір 
келешегінің жарқын екендігін көрсетеді. 

Бану ДОСМАХАНОВА,
№172 мектеп мұғалімі.

ШАҺАР КЕЛБЕТІ – 
ӨҢІР ШЫРАЙЫ

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.СБ

“Бәйтерек” шағын 
ауданындағы жерлер толық 
игерілмесе қайта алынып, 
кезекте тұрған тұрғындарға 
берілетін болады. Бұл туралы 
өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте 
қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
мәлімдеді.

КӨЛІК ҚАТЫНАСЫНДА ҚАРҚЫН БАР

СБ

Көлік қатынасы тұрғысында облыс бойынша 
даму айтарлықтай қарқын алды. Өткен жылдың 
шілдесінен бастап аймақ тұрғындарына Ресей 
астанасы Мәскеуге әуе жолы арқылы тікелей жетуге 
мүмкіндік туды. Аптасына төрт мәрте «Мәскеу-
Қызылорда-Мәскеу» рейсі маршруты қолға алынды. 
Сұранысқа ие бұл бастамаға байланысты ресейлік 
«Аэрофлот» компаниясымен биылғы наурызға дейін 
келісімшартқа қол қойылды.

Дәулет ҚЫРДАН.

Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мәліметіне 
сүйенсек, өткен жылы 40699 адам немесе 7706 от-
басы 1 835 млн теңге атаулы әлеуметтік көмек алды. 
7664 отбасыға 383,2 млн теңге көлемінде тұрғын үй 
көмегі төленді. Шартты ақшалай көмек алушылар 
қатарындағы еңбекке жарамды 2720 адам жұмыспен 
қамтудың белсенді шараларымен қамтылды. Жекеле-
ген санаттағы әлеуметтік қолдауды қажет ететін 34181 
адамға 1267 млн теңгеге әлеуметтік көмек берілді. 

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына есепті кезеңде 
15831 адам тартылды. Бағдарламаға қатысушыларды 
техникалық, кәсіптік, қысқа мерзімді кәсіптік біліммен 
қамтамасыз етуге облыстық бюджеттен 439 млн теңге 
бөлінді. «Бастау-Бизнес» жобасы аясында 1323 адам 
4,2 млрд теңге шағын несие алды. Оның 921-і кәсібін 
ашып, қосымша 1370 жаңа жұмыс орны құрылды. 
Жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін 405 адамға 
97,4 млн теңге мемлекеттік грант берілді. 

Соңғы жылдары Үкімет тарапынан мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарға көңіл бөлініп, тұрақты қолдау 
көрсету қалыпты үрдіске айналды. Әрбір өңірде 
оларды әлеуметтік ортаға бейімдеу мен тұрмыстық 
жағдайын жақсартуға бағытталған шаралар мықтап 
қолға алынды. Бүгінде облыста мүмкіндігі шектеулі 
29700 адам бар. Бұл – жалпы халық санының 3,7%-і. 
2013 жылы «Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі жол 
картасы» қабылданған болатын. Онда белгіленген ша-
ралар толығымен орындалды.

Жол картасын жүзеге асыруға бюджеттен 23 млрд 
теңгеден астам қаржы бөлінді. Қамкөңіл жандарға 
мемлекет тарапынан ай сайын мүгедектігіне бай-
ланысты мемлекеттік жәрдемақы төленіп отыр. 
Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жеке оңалту 
бағдарламаларының орындалуына облыстық бюджет-
тен бөлінген қаражат көлемі жылдан-жылға артып 
келеді. Бұл мақсатқа биыл бюджеттен 1173,3 млн теңге 
бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 222 млн 
теңгеге артық.

Облыстық бюджет есебінен әлеуметтік мәселелер 
мен жаппай кәсіпкерлікті дамытуға басымдық беру 
осы қарқынмен әлі де жалғаса бермек. 

ӘЛЕУМЕТТІК САЛАҒА 
БАСЫМДЫҚ –
БАСТЫ БАҒЫТ

Халықтың әлеуметтік аз қамтылған 
тобына қолдау көрсетіп, олардың 
қоғамнан өз орнын табуына жағдай жасау 
– мемлекеттің басым бағыттарының бірі. 
Бұл ретте атаулы әлеуметтік көмек аз 
қамтылған отбасылар үшін елеулі қолдау 
болып отыр. Оның аясында жәрдемақымен 
қоса, тұрғындарға тұрақты табыс көзі, 
жұмыс орны ұсынылады.



Жаңақорған ауданы  кәсіпкерлік 
саласы бойынша үздіктер 
қатарында. Ондағы әрбір ауылдың 
өз кәсібі бар. Бірі егіншілік болса, 
бірі шаруашылық, енді бірі жеңіл 
жұмыстың көзін тауып кәсіпке 
айналдырып отыр. Со лар дың 
қатарындағы Аққорған ауылын-
да мемлекеттік бағдарламаның 
ар қасында қайтарымсыз грант, 
жеңіл детілген несие алып, мал 
басын кө бейтіп, кәсібін кеңейтіп 
отырған кәсіп  керлер жетерлік.

Ауылдағы ағайынның ауыз бір шілігі арқа
сында біршама тындырымды тірліктер атқа
рылған. Жаңа мектеп, дәрігерлік амбулато
рия, балабақша мен спорт кешені ел игілігіне 
берілді. Екі қолға бір күрек таба алмай сендел
ген жас жоқ.  Олар білім алып, кәсіптің қыр
сырын үйрететін түрлі курстарға қатысып, 
шаруаға икемді екендіктерін дәлелдеп жүр. 

Елді мекенде 5 мыңға жуық жан түтін 
түтетіп отыр. Тіркелген кәсіпкерлер саны – 242.  
Оның барлығы дерлік жұмыс жасап тұр. Басым 
бөлігін  шаруа қожалықтары, мал бордақылау 
алаңдары мен мейрамхана, наубайхана сынды 
кәсіп түрлері қамтиды. Сонымен бірге өткен 
жылдың қаңтар айынан бастап жаңадан  ісін 
бастаған 24 жеке кәсіпкер тізімге енген. Ша
руасын кеңейтемін деген жандар мемлекеттік 

бағдарламаларға қатысып, жеңілдетілген не
сие алды. Мал басын көбейтіп, асылдандыр
ды. Атап айтар болсақ, «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚдан 3 кәсіпкер не
сие алса, оның біреуі мал басын көбейткен, бірі 
техника алды, енді бірі қоғамдық тамақтану 
орнының жиһаздарына жұмсаған. Өңірлік 
инвестициялық орталықтан 3 кәсіпкерге мал 
шаруашылығын дамыту бағытында 8 млн 
теңге берген. «Қамқоршы» несие серіктестігі 
арқылы да 3 кәсіпкер  шаруасын дөңгеленту 
үшін 10 млн теңге көлемінде ақша алып, 

мақсатты жұмсаған. «Бизнестің жол картасы 
–2020» бағдарламасы шеңберінде  1 кәсіпкер  
840 мың теңгелік  грант жеңіп алып, нау
байхана ашты. Ол ауыл тұрғыны – Аманкүл 
Құдайбергенова. Кәсіпкер бір адамды тұрақты 
жұмыспен қамтып отыр. Наубайханашы 
күніне 300ге жуық нан өнімдерін пісіреді. 
Жергілікті халықтан өзге өнімді мектеп пен 
балабақшаға өткізеді. Есік алдындағы шағын 
цех заман талабына сай құралжабдықтармен 
толық қамтылған. Жұмыс қол еңбекті қажет 
етпейді, дайын  аппарат атқарады. Мәселен, 

ұнды елеп, қамыр илейтін арнайы құрылғы 
бар. Ұнды жергілікті кәсіпкерлерден алады. 
Нан бағасы 70, 60 теңге, салмағы 500 грамм. 
Сонымен бірге жеке кәсіпкер той, жиындарға 
да тапсырыс қабылдайды. Тәтті тоқаштардың 
сан алуан түрлерін пісіреді. Енді Аманкүл ке
лешекте наубайханасын кеңейтіп, кәсібін одан 
әрі дамытуды көздеп отыр. Қазіргі кезде осы 
бағыт бойынша жұмыс жасап жатыр.  

Ауылда «Сыбаға» бағдар ла масының 
игілігін көрген шаруа шылықтар бар. Мемле
кет қол дауы ның арқасында төл өсіріп, тірлігін 
жақсартып жүргендердің бірі – «Есім» шаруа 
қожалығы.  Қожалық 2007 жылы құрылған, 
төрағасы Молдахмет Ибрагимов. Жігіт ағасы 
бағдарламаның арқасында жеті миллион 
теңге несиені 6  процентпен алды. Қаржыға 
ет бағытындағы 55 сиыр мен 2 асылтұқымды 
бұқа сатып алынды. Мұнан өзге уақыт өткен 
сайын мал басын көбейтті. Қожалық төрт 
адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр.  
Молдахметтің айтуынша, бір кездері мал саны 
300ге жеткен. Алайда белгісіз кеселдің кесірі 
тиіп, саны азайып, бүгінде шаруашылықта 
100ге жуық ірі қара, 70тен астам қой мен 
жылқы бар. 

– Төрт түлікті түгел өргізу үшін ты
нымсыз еңбек қажет. Қорасындағы азын 
аулақ малының басын көбейту мақсатында 
мемлекеттік бағдарламаға қатысып, шаруа
сын дөңгеленткен жандар жетерлік. Біздің 
қожалық та «Сыбаға» бағдарламасына 
қатысып, жеңілдетілген несиеге қол жеткіздік. 
Шүкір, түлік санын еселеуде барынша жұмыс 

жасап жатырмыз. Дегенмен, мәселе жоқ  деп 
айта алмаймын. Бізде жайылымдық жер аз. 
Себебі жанжағымыздың бәрі де егіншілік. 
Ал, егістікке мал түссе, диқандарға қиын,–
дейді ол. 

Ел ырысын еселеген азаматтар еңбегі 
қашанда зор құрметке лайық. Аққорған 
ауылының диқандары өткен жылы да 
қамбаларын алтын астыққа толтырған. Егін 
егіп,  мол астық алып отырғандар қатарында 
«Нұрасыл – Б» шаруашылығы да бар. Жыл 
сайын күрішпен қатар бидай, жоңышқа егетін 
кәсіпкер Нұрмұхаммед Өтенбаев екі адамды 
тұрақты жұмыспен қамтып отыр.  Егістікке 
қажетті техника  жеткілікті. Өнімді жергілікті 
халыққа өткізеді. Шаруашылық басшысы 
енді егін егумен қатар жылқы өсіруді қолға 
алмақшы.

Сонымен қатар ауылда кәсіп бастауға 
ниетті жандар қатары артқан. Мәселен, «Бас
тауБизнес» жобасына 2 азамат қатысып, 
білімін жетілдірді. Ал, қысқа мерзімді кәсіби 
білім алуға 11 азамат қамтылған.  

Ауыл жастары «Zhas project» жобасы
на қатысып, тың идеяларын іске асыруда. 
Олардың арасында 8 жоба үздік танылып, 
жұмысын жасауда. Солардың бірі – Асыл
бек Әбілқайырдың «Жылқы – табиғи трена
жер» жобасы. Онда жылқымен емдеу арқылы 
сергіту, серуендеу ісі қолға алынған. Мәселен, 
бел ауруы, мүмкіндігі шектеулі, ДЦПға 
шалдыққан балаларды  атқа отырғызу арқылы 
ем жүргізеді. Қазір 20 адам осы ем түріне 
жүгінуде екен.
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“Syr boiy”  gazetiniń  arnaiy  beti
Жақында қала орталығындағы 

«Сәлем» деп аталатын сауда орта
лығына барған едім. Сонда байқа
ға ным, сауда жасаушылардың дені 
«Қаракеткен тұшпарасын» сұрап 
жатты. Бұл кәдімгі Жалағаш ауда
ны ның Қаракеткен ауылында өн ді
рі летін дайын тағам. Расында, дәмді, 
әрі мол. Бір қалтасын алсаңыз, екі 
рет ас дайындауға жеткілікті. 

«Иә, бір заманда Қаракеткен 
қойды мыңдап өсірген, көлінде 
балығы тулаған, ырысты да ынты
мақты елді мекен еді»деседі қария
лар. Ал, бүгінде ауыл өмірінің ағымы 
өзгерген. Ауылдық округте 1500ден 
астам тұрғын бар. Осы халықтың 
400ден астамы тұрақты жұмыспен 
қамтылған. Яғни, жалпы жұртты 
алаңдатқан жұмыссыздық мәселесі 
мұнда да бар. Сондықтан қолынан 
іс келетін азаматтар қарекет қылып, 
кәсіпке бет бұрған. Ауыл әкімінің 
есебіне көз жүгіртсек, қазіргі таңда 
ауылда 55 кәсіпкерлік нысан жұмыс  
жасап тұр. 

Ауыл тұрғыны Жанат Мыр за
құлова алғашқыда көп ойланды. Өзі 
мұғалім болып еңбек етеді. Алайда 
тапқан табысы тұрмыс қажеттілігіне 
жеткенімен, көңіліндегі көптеген 
жос парын іске асыруға мүмкіндік 
бола бермейтін. Сондықтан кә сіп
пен айналыссам деген ойға тоқ
талды. Десек те қазір кәсіптің түрі 
көп. Қайсысы қолайлы? Ауыл тұр
ғын дарына қан дай өнім өтімді, оны 
өндіру жолдары қандай? Бәрі нен 
бұрын оған қаражат қажет. Қара
жат тың қандай көзі бар? Осын
дай оймен жүргенде «Жұмыспен 
қамту2020» мемлекеттік бағдар ла 
ма сынан хабардар болды. Сонымен 
құ жаттарын әзірлеп, 2014 жылы 
атал ған бағдарлама бойынша ауыл 
кәсіп керлеріне арналған жеңіл де тіл
ген несие алды. 

Жаңа жұмыс орнын ашып, 
Жалағаш ауданы, Қаракеткен ауы
лында, тұшпара өндіретін цех және 
төсек жабындыларын тігетін цех 
жұмысын қолға алды. Бүгінгі күні 
жеке кәсіпкердің өндірген өнімдері 
– «Қаракеткен тұшпарасы» және 

«Ақкерім» жабындысы ауыл, ау
дан орталығынан асып,  Қызылорда 
қаласындағы сауда орындарында 
сатылуда. Кәсіпкердің айтуынша, 
тұшпара дайындауға қажетті еттің 
30 процентін өздері өндіріп, 70 про
центін жергілікті мал сою пункт
терінен алады. Сол секілді төсек 
жабындысына қажетті матаны да 
тұрақты сауда орнынан сатып ала
ды. Ісі ілгері басқан кәсіпкер Жа
нат Мырзақұлова жылына 78 млн 
тенгенің өнімін өндіріп, ел қазы на
сына 250 мың теңгеге дейін салық 
төлемдерін төлеп отыр. 

– Біздің цехтарымыз – ауылдық 
жерде орналасқанымен, осындай 
өнім түрлерін дайындайтын об
лыс көлеміндегі бірденбір өндіріс 
орны. Аталған өнімдер бойын
ша санитарлық талаптардың бар
лығы сақталып, арнайы сертифи
каттары алынған, – дейді кәсіпкер 
келіншек. Сондайақ, кәсіпкердің 
ай туынша, ауылда кәсіп ашып, өнім 
өндірушілердің өзіндік қиын дық тары 
да бар. «Біріншіден,  өнімді өткізуге 
байланысты жұмыстар жүйе  ленсе, 
яғни ауыл тауар өнді ру шілері үшін  
арнайы «Дайындау орталықтары» 
құрылса, осы орталықтың жоспар
лы тапсырысымен  өнім өндіріліп, 
уақытылы есептесу жүйесі енгізілсе 
тиімді болар еді. Әсіресе, ауыл
да өнім өндірушілер үшін арнайы 
жеңіл детілген қаржылық көмек 
беру жолдары қарастырылғаны жөн. 
Сондайақ,  өндірген өнімнің 80 про
центке дейін тұтынушылары қала 
тұрғындары болғандықтан, грант
тық көмек есебінде ауылда өнім 
өндіру шілер үшін арнайы тасымал 
көліктері берілгені дұрыс болар еді», 
– дейді ол.  

Иә, ыстық ықыласпен әзірленген 
ауыл дәміне сұраныс артып келеді. 
Сондықтан кәсіпкер Ж.Мырзақұлова 
бүгінде қала орталығындағы 
«Әмина» дүкенінен жалға тұшпара 
асха насын ашып, қызмет көрсете 
бастады. Жалпы, өндіріс орны 
отбасылық кәсіпке бағытталған. 
Болашақтағы жоспарлары да 
ауқымды.

ТҰТЫНУШЫ ТАҢДАУЫ – 
«ҚАРАКЕТКЕН ТҰШПАРАСЫ»

Біздің қазақ отбасындағы 
берекені дастарханға қарап 

бағалайды. Десек те қандай 
да бір тауардың көптігі 
тұтынушының талғамын 
арттыратыны тағы рас. 
Сондықтан көпшілік осы күні 

сырттан тасымалданатын 
өнімдерден гөрі жергілікті 
өндірушілердің қолынан 
шыққан тағам өнімдерін 
көбірек тұтынады. Айталық, 
Аралдың балығына, 
Жаңақорғанның жеміс-
жидегіне, Жалағаштың 
күрішіне сұраныс жоғары.

– Гүлдана Яхияқызы, са лық 
заңнамасына енгізілген өзгерістер 
жалпы халыққа, сондай-ақ бірінші 
кезекте кәсіпкерлер үшін аса 
маңызды. Ең алдымен өзге ріс терге 
қатысты жалпы тоқ талып өтсеңіз.

– 2019 жылдың 1 қаң та рынан бас
тап Қазақстан Республикасының 
Салық Ко дексіне бірқатар өзгерістер 
енгізілді. Атап айтқанда, тәуекелдерді 
басқару жүйесі қосылды. Салық 
төлеушілер тәуекелдердің үш санаты
на бөлінеді: жоғары, орташа, төмен. 
Жоғары санаттағы салық төлеуші 
қызыл топтағы кәсіпкер болып табы
лады, орташа дегеніміз сары топтағы, 
төмен дегеніміз жасыл топтағы 
кәсіпкер. Кәсіпкердің қай топтан 
табылуы өзіне байланысты. Егер 
ол салық міндеттілігін толығымен 
және уақытылы орындап тұр са, ор
таша немесе жоғары санатқа кірмей 
төменгі санатта жүреді. Ол дегеніміз 
салық есептіліктерін уақытылы тап
сыру, мерзімінде аудару. Егер де 
салық төлеуші салық есептіліктерін 0 
көрсеткіш деп көрсетсе немесе салық 
есептіліктерін қайтақайта қо сымша 
төмендетуге қа тысты салық декла
рациясын тапсырса, сол кезде орта
ша немесе жоғары санатқа шығуы 
мүмкін. Демек, салық төлеуші салық 
органдарының бақылауында болып, 
са лық тық тексеру болуы мүмкін деген 
сөз.

2019 жылдың 1 қаңтарынан бас
тап жалақысы 25 айлық есептік 
көрсеткіштен (63125 теңге) төмен 
азаматтар үшін жеке табыс салығы 

10 есе төмендетілді. Сонымен қатар, 
ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан 
бастап барлық ашық сауда орында
рында онлайн бақылаукассалық ап
параттарды қолдану мін дет телген. 
Қазіргі таңда 17 қызмет түрі мін дет
телген болса, сәуір айында тағы да 
323 қызмет түрі қосылады. Әр тоқсан 
сайын қызмет түрлері қосылып оты
рады, жылдың аяғына дейін 650 
қызмет түрі міндетті түрде онлайн 
бақылаукассалық ап паратты пайда
лану керек. Қазіргі таңда Кәсіпкерлер 
палатасының ұсыныстары мәжілісте 
талқыланып жатыр, ол жерде онлайн 
бақылаукассалық аппаратқа жұм
салған қаражатты шегеруге жат қызу 
мүмкіндігін ұсын ғанбыз. Сонымен 
қатар, кәсіп кер лерге бөліп төлеу жол
дары қарастырылды.

Осы жерде айта кеткен жөн, 2020 
жылдың 1 қаң тарынан бастап патент 
арқылы жұмыс жасайтын кәсіп керлер 
міндетті түрде онлайн бақылау
кассалық машиналарын қолданатын 
болады.

– Патент, оңайлатылған режим-
мен жұмыс жасайтын кәсіпкерлер 
үшін қандай жаңалығыңыз бар?

– Патент арқылы жұмыс жасай
тын кәсіпкерлердің жылдық айналы
мы өзгерді. Өткен жылдары жылдық 
айналымы ең төменгі жала қыдан 
300 еселенген болса, биылдан бастап 
айлық есептік көрсеткіштің 3528 (8 
908 200 теңге) есе көрсеткішінде мін
деттеліп отыр. 2020 жылдан бастап 
саудамен айналысқан кәсіпкерлер па
тент режимін қолдана алмайды.

Оңайлатылған декларация бой
ынша айтатын болсақ, жеке кәсіпкер 
мен заңды тұлғаға салық кезеңі үшін 
айналымы айлық есептік көрсеткіштің 
24038 (60 695 950 теңге) еселенген деп 
міндеттелді, сонымен бірге адам саны 
30дан аспауы қажет.

Сонымен қатар, зей нет ақы жарна
лары бойынша шектеулер өзгерді. Ең 
төменгі шектеуі ең төменгі жалақының 
1 еселенген болса, ең жоғарғы шектеу 
ең төменгі жалақының 50 есе лен гені 
көлемінен аспауы тиіс. Әлеуметтік 
алым бойынша төменгі шектеуі ең 
төменгі жалақының 1 еселенген бол
са, ең жоғарғы шектеу ең төменгі 
жалақының 7 еселенгенінен аспа
уы тиіс. Міндетті әлеуметтік меди
циналық сақтандыру ауда рымдар бой
ынша ең жо ғарғы шектеу ең төменгі 
жала қының 10 еселенгенінен аспауы 
қажет. Сондайақ, 2019 жылдың 1 
қаңтарынан бастап барлық қосымша 
құн салығын төлеушілер электронды 
түрде шот фактураны жүргізу керек.

– Бірыңғай жинақталған тө лемге 
қатысты айтыңызшы.

– Биылғы жылдан бастап жаңа 
төлем түрі – Бірыңғай жинақталған 
төлем пайда болды. Бұл төлемнің 
жал дамалы жұмыс күшін қол дан  бай
тындарға да қатысы бар. Мемлекеттік 
органдар бірыңғай төлемнің мөл ше рін 
де есептеп шығарды. Жоспарға сәй
кес, қала тұр ғындары үшін айына бір 
айлық есептік көрсеткіш (2 525 теңге), 
ал ауыл тұр ғын дары үшін 0,5 айлық 
есептік көрсеткіш болды. Бірыңғай 
жинақталған төлемнің 10 пайызы 

жеке табыс салығына, 30 пайызы 
міндетті зейнетақы жинақтау шоты
на, 20 пайызы мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорына, қалған 40 пайы
зы медициналық сақтандыру жарнасы 
ре тінде жіберіледі. Бірыңғай жиын
тық төлемі алдымен банктер мен 
тер миналдар арқылы «Азаматтарға 
ар нал ған үкімет» мемлекеттік кор
пора циясының есепшотына аударыла
ды. Мемлекеттік кор порация одан әрі 
тиісті қорларға өзі бөледі. Бірыңғай 
жинақталған төлем жеке тұл ғаның 
тіркеу орны бойынша төленеді. Салық 
кезеңі – бір ай.

– Мемлекет басшысы өткен 
жылы кәсіпкерлер үшін салық 
амнис   тия сының жария ланатынын 
айтқан еді...

– Дұрыс айтасыз. 2019 жылдың 
1 қаңтарынан бастап Қазақстанда 
салық амнистиясы жүргізіледі. 2018 
жылдың 1 қазанындағы ахуал бойын
ша негізгі қарызын 2019 жылдың 31 
желтоқсанына дейін өтеген жағдайда, 
мемлекет салық төлеушілердің бүкіл 
өсімақы мен айып пұлдарды жояды. 
Тағы айта кететін жайт, 2020 жыл
дан бастап жалпы декларация тап
сыру басталады. Ол – 2019 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша, 
барлық салық төлеушілер активтер 
мен міндеттемелер бойынша салықтық 
декларациясын тапсыруы қажет.

– Сұхбатыңызға рахмет!

Әңгімелескен
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

"Сыр бойы".

БИЗНЕСТІ ҚОЛДАУДЫҢ 
БАСТЫ ҚАДАМЫ

Қазақстанның салық жүйесі бүгінде дамудың тұрақты 
арнасына түсті. Елбасы жыл сайынғы Жолдауларында 
экономиканың, қоғам мен мемлекеттің тұрақтылығы үшін 
басқа салалармен қоса салық жүйе сіне қатысты да уақыт 
талабына сай реформаларды жария етіп келеді. Салық 
реформасының басты мақсаты – экономикалық ахуалдың күр-
делі кезеңінде бизнес саласының аяғынан шалмай, керісінше 
заң аясында демеу көрсете отырып, ел экономикасының да-
муына ықпал ету, жасырын бизнестің «көлеңкеден» жарыққа 
шығуына, «қолма-қол ақша сыз» жүйені реттеу арқылы сыбай-
лас жемқорлықтың, жең ұшынан жал ғасушылықтың жолын 
кесіп, таза, мөлдір салық саясатын қалыптастыру. Осы орайда 
бизнес өкілдеріне биылғы жылы да көптеген жеңілдіктер жаса-
лып отыр.

Соған байланыс ты са лық заң на масына ен гі зіл ген өзгерістер 
жө нінде Кәсіп кер лер палатасының сарап  шысы Гүлдана Таңа-
товамен сұх  баттасқан едік.

ӨРІСІ МАЛҒА ТОЛҒАН, КӘСІБІ ӨРКЕН ЖАЙҒАН
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«Тектіден текті туар ту 
ұстайтын» дегендей, осын-
дай қайсар ұлттың ұрпақтары 
қашанда бабалар аманат-
тап кеткен ұлы істі ұрпақтан 
ұрпаққа ұлықтап келеді.

1979-1989 жылдар ара лы-
ғындағы  ауған соғысы өткен 
ға сырда тарихтан өшпес орын 
алды. Америка Құрама Штат-
тары мен Кеңес Одағының 
текетіресінен өршіген соғысқа 
620 мыңнан астам кеңестік ин-
тернационалистер мен түрлі 
сала мамандары қатысты. 
Мәс кеу қаласындағы «Прав-
да» газеті 1989 жылдың 
17-та мы зындағы нөмірінде 
«Ау  ғанстандағы 1979-1989 
жыл дарғы соғыста 13835 интер-
на цио  налист-жауынгер мен ке-
лісім-шарт негі зінде жұмыс 
істеген кеңестік азамат қаза 
болған» деп ақпар берген екен. 
Бірақ, ол сан кейіннен 15031-
ге жеткен. Сонымен бірге, 
сол зұлмат жылдары 53753 
адам түрлі дәрежеде жарақат 
алған болса, 10751 адам  елге 
мүгедек болып оралған. Ал, 
моджахеттердің тұтқынына 
түскен 417 интернационалистің 
130-ы сол соғыс жылдарында 
азат етілсе, қал ға нының өмірі 
әлі белгісіз.

Сонымен қатар, 86 интер-
националист Кеңес Одағының 
батыры атағына, көптеген жа-
уынгер түрлі дәре жедегі орден-
медальға ие болды.   

Міне, КСРО-ның сол кез дегі 
басшысы Л.Брежневтің бұй ры-
ғымен сол елге әскери құрам 
сапында алғашқы кіргендердің 
бірі – төретамдық Кенжебек 
Үйреков. 

Кенжебек Сисенұлы Ау-
ғанстан жерінде өткізген жыл-
дарын былайша суреттейді.

– 1979 жылдың 2-шілдесінде 
Төретамнан әскери міндетімізді 
өтуге аттанған 25 бозбаланың  
18-і кенттегі №417 орта мек-
тептің бір жылғы түлегі  едік. 
Оның үшеуі бір сыныптанбыз. 
Содан Қызылорда арқылы 
Термезге келген біздер  қала 
сыртында орналасқан танк 
дивизиясында алты ай әскери 
өнердің қыр-сырын меңгердік. 
Ал, 25-желтоқсанда 41 танк 
полкінің құрамында  Әмудария 
өзені арқылы Ауған жеріне 
өтіп, манағы 25 жерлестің 
11-і жаяу әскер, 14-і танк 

бөліміне бөліндік. Мен сол 
14-тің бірі болып, Ауғанстан 
мен Пәкістан елдерінде орна-
ласқан, ұзындығы 800, ені 320 
шақырым болатын Гиндукуш 
тауы астынан салынған, ұзын-
дығы 2676 метр, ені 6 метр 
бо латын атақты Саланг өткелі 
арқылы ел астанасы Кабулға 
жол салдық. Саланг – ауған 
тілінен қазақшаға аударғанда 
«қатал» деген мағынаны береді 
екен. Міне, сол Саланг өткелі 
Кеңес әскері үшін «өлім жолы» 
болды. Бұл өткелден талай 
жас қыршынның өмірі үзілді. 
Нақтырақ айтқанда, газға улан-
ды. Бұл өткелмен Кеңес әскері 
ауған жеріне, қайтадан КСРО-ға 
өтті. Дұшмандар өткелді ерек-
ше бақылауға алып, талай рет 
жарып жіберуге оқталғанымен, 
ойлары іске аспады. 

Саланг арқылы өтіп бара 
жатқан кезімізде біздің полктен 
4 жауынгер уланды. Өйткені, 
олар біздің алдымызда болатын. 
Содан полк басшылары көлік 
жүргізушілерге демалыс беріп, 
бізді көлікті түнімен күзетуге 
қойды. Ертесіне полк түгелдей 
құраммен Кабул қаласына 
жетті. Дұшмандар айлакер әрі 
сақ. Кейде олардың қай жыра-
дан, қай тесіктен шыға келгенін 
білмей де қаласың, даладағы 
сарышұнақ тышқандардың ісін 
істейді. Сап етіп шыға келеді де 
мылтығымен көздегенін атып 
түсіріп, қайта жоғалып кетеді.    

Талай рет кеңестік жауын-
герлерді  жазық далада, шат-
қалдар арасында жасырынып 
тұрып, ұрлап та әкетті. Десе 
де, біздің жігіттер де есесін 
жіберген жоқ. Дұшмандардың 
талайының көзін жойды. Иә, 
ауған елінде интернационалдық 
парызын өтеген кеңестік жа-
уын герлердің басынан не бір 
оқиғалар өтті. Тіпті, қы зыл-
ордалық бір қарулас досымыз-
ды өлдіге санап, сыртынан 
жерлеп те қойғанын көрдік. 
Бірақ, ол бүгінде ұрпақ 
сүйіп, арамызда аман-есен 
бақытты өмір сүруде. Сондай 
қызықты оқиғаларды бастан 
кештік. Әрине, ауған еліндегі 
соғыста біз жергілікті халықты 
қыруға емес, керісінше, сол 
елде бейбітшілік орнатуға 
бардық. Алайда, осы елдегі 
халықты екі жаққа тартқылаған 
содырлардың кесірінен бейбіт 

ел көп жапа шекті. Сол бір 
сұм соғыс кімге пайда әкелді 
дейсің?! Бірақ, қарапайым елге 
жұт әкелгені ол рас. Иә, қанды 
ұрыстар әлі де көз алдымда. Ол 
ешқашан есімнен кетпейді, – 
дейді Кенжебек Үйреков.       

Кенжебек Сисенұлы бүгінде 
Байқоңыр қаласында тұрады. 
Отбасында ұл-қыз өсіріп, 
туған елінің өсіп-өркендеуіне 
перзенттік үлесін қосып жүр-
ген атпал жандардың бірі. 
Жер лестерінің қолдауымен, 
ол облыстық мәслихаттың бір-
неше шақырылымының депута-
ты болып сайланды. Қазірде де  
халық қалаулысы деген атаққа 
ие. Сонымен бірге, «Нұр Отан» 
партиясы қалалық филиалы 
Саяси Кеңес мүшесі, «Ауған 
соғысы арда герлері» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы ре тінде 
Байқоңыр қаласы тұр ғын да-
рының әлеуетін арттыру мақ-
са тында тынбай еңбек етіп, ел 
алғысына бөленуде.

Ол еңбеккеш, талапшыл, 
туған жердің патриоты, соны-
мен бірге қалада кәсіпкерлік 
саласын дамы туға бар саналы 
өмірін арнаған азамат ретінде 
танымал. Ол бүгінде қала ор-
та лығындағы заман талабына 
сай салынған «Еуразия» сауда 
орталығын басқарады. Аталған 
сауда орталығында дәмхана, 
мейрамхана, сауда-саттық 
және құрылыс, сонымен бірге 
күнделікті тұрмысқа қажетті 
бұйымдар сататын бөлімдер 
жұмыс істейді. Оның айтуын-
ша бүгінгі күні бұл орталықта 
200-ге жуық кәсіпкер өз 
нәсібін табуда. 70-ке жуық қала 
тұрғынын тұрақты жұмыспен 
қамтып отыр.    

 Сондай-ақ, қаладағы 30-ға 
жуық ауған соғысы ардагерінің 
тұрмыс-тіршілігін, олардың 
қоғамнан өз орындарын алуға, 
емделуіне жағдай жасауда, 
сондай-ақ, сол бірлестік мүше-
лерімен бірге өскелең ұр пақты 
отансүйгіштікке, ба уыр мал -
дыққа, патриотизмге, енбекке 
бау  луда аянбай жұ мыс істеуде. 
Жас тар арасында спорттық 
және өнер бай қауларын ұйым-
дастырып, өз ге лерге үлгі көр-
сетіп жүрген  азамат.   

Нұрбай ЖАНӘДІЛОВ.
Байқоңыр қаласы.

ЕСІМДЕ ӘЛІ АУҒАНДАҒЫ 
ҚАНДЫ ҰРЫС

Қазақ қай заманда да азаттық үшін аянып 
қалған жоқ. Жаудан елі мен жерін қорғай білді. 
Керей мен Жәнібек, Тәуке мен Әбілқайыр, Абы-
лайлар бастаған ұлы көште Қабанбай, Наурызбай, 
Есет, Текей, Жанқожа, Бұқарбай сынды батырлар 
ел-жұрты мен ұлан-байтақ жері үшін ат арқасына 
қонды.  Ұлт Алаштары Бөкейхан, Сәкен, Ахмет 
пен Міржақыптар ше?  Өзге елді жаудан қорғап, 
ұлы ісі үшін қан майданда жан берген Төлеген 
мен қазақтың  қос шынары Әлия мен Мәншүктің 
ерлігі кімге үлгі болмады? Ал, ауған соғысында 
интернационалдық парызын өтеп келген 
азаматтардың ерлікті істерін қалайша ұмытарсың.     

«Жақсының 
жақсылығын айт, нұры 
тасысын» демекші, 
мен жанымда жүрген 
әріптесім, «Шетел тілі» 
бөлімі ағылшын тілі 
пәнінің оқытушысы 
Ләззат Фазылова жай-
лы сыр шерткім келеді.

Ләззат 1964 жылы Шиелі 
ауданына қарасты Бестам ау-
ылында, мұғалімдер отбасын-
да дүниеге келген. Ауылдағы 
№219 орта мектепті үздік 
 бі тіріп, 1981 жылы Н.В.Гоголь 
атындағы педагогикалық 
инс   титуттың «Шетел тілі» 
 фа ку ль тетіне оқуға түседі. 
1986 жылы аталған оқу орнын 
«ағыл  шын және неміс тілдері 
мұ ғалімі» мамандығы бойын-
ша бітіріп шығады. Алғашқы 
жылдары Шиелі аудандық 
пио  нерлер үйінде әдіскер, өзі 
оқыған №219 орта мектепте, 
Қызылорда қаласындағы №140 
орта мектепте ағылшын тілі 
пәні мұғалімі болып қызмет 
атқарған ол, 2004 жылдан бері 
М.Мәметова атындағы педа го-
гикалық жоғары колледжінің 
оқытушысы.

Өз мамандығын жетік мең-
герген Ләз зат тың біліктілігі мол, 
ұйымдас тыру шылық қабілеті 
жоғары. Ұстаздық еңбегін шы-
ғар  машылықпен ұштастыра 
біл  ген ол «Оқытудың жаңа тех-
нологиясы «Жобалау әдісін» 
оқу процесінде қолдану» әдіс-
темелік құралының авторы. 
Ал «Жаңа педагогикалық тех-
нологиялар кәсіби даярлықта» 
атты әдістемелік құралы бой-
ынша үлгі сабақ жоспары 
енгізілді. Сол секілді «Шет тілін 
оқыту әдістемесі», «Кәсіптік 
шет тілі» пәндерінен және 
тәжірибе жинақтау бойынша 
«Ағылшын тілі пәні бойынша 
сыныптан тыс жұмыстарды 
ұйымдастыру»,  «Жазғы прак-
тикаға дайындық», «Жазғы 
педа гогикалық тәжірибе жұ-
мыс оқу бағдарламасының, 
«Жаңа формация педагогтарын 
даярлаудағы инновациялық 
тех   нологиялар» әдістемелік 
құ ра  лының авторы. Бұдан бө-
лек, «Бастауыш білім беру» 

ма мандығындағы қазақ тілі, 
орыс тілі, ағылшын тілі сабақ-
та рында қолданылатын термин-
дер сөздігі», «Ағылшын тілін 
бірге үйренейік!» мектепке 
дейінгі мекеме қызметкерлеріне 
арналған әдістемелік құрал дай-
ындады.

Колледж базасында өткі-
зілген қалалық, облыстық се-
минар-тренингтерде, ғы лыми-
практикалық конферен цияларда 
«2-сынып оқушыларына ағыл-
шын тілін жеңіл меңгертуге 
бағытталған әдіс-тәсілдер»  атты 
тренинг ұйымдастырып, «Team 
teaching» (Командалық оқыту) 
әдістемесі бойынша Бейбітшілік 
корпусы волонтері Кларк Мак-
кензимен бірге бинарлық сабақ 
өткізді. 12 жылдық білім беруге 
көшуді жүзеге асыруға байла-
нысты  құрылған «Колледж + 
№6 мектеп + РЦО» жобасының 
шығармашылық тобының мү-
шесі ретінде колледж база-
сында өткізілген қалалық, об-
лыстық семинар-тренингтері,  
ашық сабақтары әрдайым әріп-
тестерінің көңілінен шығып 
келеді. Білім беру үдерісінде 
өз тәжірибесімен бөлісу, тә-
жіри белі мамандардың шы-
ғар машылық жұмыстарын та -
рату мақсатында Назарбаев 
зияткерлік мектебінің халық-
аралық вице-президенті Майкл 
Макфоснды және мектеп 
мұғалімдерін қатыстыра оты-
рып «Ағылшын тілі сабағын 
АКТ мүмкіндіктерін пайдала-
нып өткізудің тиімді жолда-
ры» тақырыбындағы қалалық 
семинар-тренинг, «Effective 

ways of teaching English to 
primary and pre-school students 
by new programme of teaching 
English language» тақырыбында 
қалалық әдістемелік семинар 
өткізді, Германиядан келген 
эксперт әдіскер Инга Бартелттің 
қатысуымен ШТ-Д-15 оқу то-
бында «Практикалық грам-
матика» пәнінен «Regular and 
Irregular verbs» тақырыбында 
ашық сабақ көрсетті.

Ол өз білімін үнемі жетіл ді-
румен қатар өз іс-тәжірибесін 
бөлісу мақсатында 2004-2007 
жылдар аралығында өткен 
Қазақстан ағылшын тілі мұға-
лімдерінің Ұлт тық Ассо-
циа  циясының  Халық ара лық 
ғылыми-практикалық кон  фе-
ренцияларында, 2008  жы лы 
Орталық Азия ағылшын тілі 
мұғалімдері Халықаралық ғы-
лыми-практикалық конфе-
рен циясында түрлі тақы-
рыпта баяндамалар жасады. 
Сон дай-ақ, 2010 жылы Қы-
зыл орда қаласында өткен 
НАТЕК IX Халықаралық ғы-
лыми практикалық кон фе-
рен циясының ұйым дастыру-
шыларының бірі.

Білікті ұстаз Ләззат Фазы-
лова педагогтар арасындағы 
түрлі сайыстарға да белсене 
араласады. Әрдайым өзінің 
іс-тәжірибесімен бөлісіп, маз-
мұнды мақалаларын түрлі дең-
гейдегі баспасөз беттерінде жа-
риялап отырады. 

Ол 2012 жылы Алма-
ты қаласында өткен Британ 
кеңесінің «ОDА 2012 жыл 
– Қазақстан» жобасы бойын-

ша республикалық жарысы-
на қатысып, Британ Кеңесінің 
Қызылорда облысы бойынша 
«ОДА» жобасының коорди-
наторы болып тағайындалды.  
Бүгінде Қызылорда облыстық 
ағылшын тілі мұғалімдері 
ассоциациясының вице-
президенті. Сонымен бірге, 
«Көптілділік» кабинеті мең-
герушісі, «Шетел тілін оқыту 
әдістемесі» кабинетінің мең-
герушісі, облыстық пәндік олим-
пиадада қазылар алқа сының 
мүшесі, Бейбітшілік Корпусы 
волонтері Кларк Маккензидің 
кураторы, «Үздік ағылшын тілі 
мұғалімі» облыстық сайысында 
қазылар алқасы мүшесі ретінде 
қоғамдық жауапты жұмыстарды 
жоғары деңгейде атқарып 
келеді. Айта кетейік, ол өзіне 
артылған зор сеніммен 2010 
жылы тамыз айында Италияның 
Чезенатико қаласындағы «Эни» 
халықаралық жазғы тынығу 
лагеріне облыстан 40 баланы 
апарып, демалдырып қайтты.   

Ұлағатты ұстаздың ұрпақ 
тәрбиелеу ісіндегі табанды 
еңбегі әркез лайықты бағаланып 
отырды.  Айталық, ACCELS 
сайысының I тур жеңімпазы 
ретінде Қазақстан білім және 
ғылым министрлігінің Құрмет 
грамотасымен, екі мәрте 
Қазақстан ағылшын тілі мұ-
ға лімдерінің Ұлттық Ассо-
циациясының /НАТЕК/ «Алғыс 
хатымен», ал 2011 жылы 
Қазақстандағы АҚШ Бейбіт-
шілік Корпусының «Алғыс ха-
тымен» марапатталды.  

2013 жылы Республикалық 
«Үздік педагог-2013» сайысы-
на қатысып, Қа зақстан Респуб-
ликасы Білім және Ғылым 
министрлігінің Құрмет грамо-
тасымен марапатталды. 2014 
жылы «KazTEA» Қа зақ стан 
ағылшын тілі мұғалімдері ассо-
циациясының Құрмет грамо-
тасы, ал 2017 жылы «Еңбек 
әлеуеті» сайысының қоры тын-
дысы бойынша облыс әкімінің 
Алғыс хатын иеленді.                                              

Сәния ИБРАГИМОВА,
М.Мәметова атындағы 
педагогикалық жоғары 

колледжінің ағылшын тілі 
пәнінің мұғалімі, педагогика 

ғылымдары магистрі.

ІЗДЕНІС ЖОЛЫНДАҒЫ ҰСТАЗ

Канадалық техно-
логиялар жылу және 
сумен жабдықтау 
құбырларының қызмет 
мерзімін 1,5-2 есе 
ұзартуға мүмкіндік 
береді.

«ТКШ ҚазОрталығы» АҚ 
және канадалық Black Powder 
Solutions компаниясы өзара түсі-
ністік туралы меморандумға қол 
қойды. Басты мақсат – Қазақстан  
Республикасының коммуналдық 
шаруашылығын дамыту үшін 
бірлескен жобаларды жүзеге асы-
ру. Осы құжатта көрсетілгендей, 
екі тарап бойынша озық техно-
логиялар арқылы ұзақ мерзімді 
әріптестік орнату болып табыла-
ды.

Назар аударатын басты жайт, 
Black Powder Solutions компа-
ниясы ұсынған магнитті сепа-
раторлар біздегі жылу және 
су құбырларында орнатылып, 
аталған құрылғы арқылы таза 
суды пайдалануға мүмкіндік 
береді. Сепараторлардағы ар-
найы сүзгілер судан қара ұнтақ 
бөлшектеріне (тот, темір оксиді) 
кедергі жасайды. Бұл тот басудың 
алдын алып, құбырлардың 
қызмет ету мерзімін 1,5-2 есе-
ге дейін ұзартады. Әзірге бұл 
құрылғы көмірсутек шикі заты 

мен технологиялық сұйық тық-
тарды тазарту үшін тау-кен және 
мұнай-газ салаларында қол да-
нылып келеді.

Black Powder Solutions прези-
денті Роджер Симонсонның ай-
туынша,  аталған технология 18 
жыл бұрын ойлап шығарылып, 
бүгінде 40 елде қолданылуда.

– Біздің өнімді Солтүстік 
және Оңтүстік Америка, Жапо-
ния, Оңтүстік Корея, Австралия, 
Африка, Таяу Шығыс, Еуропа 
елдерінде көптеген кәсіпорындар 
пайдалануда. Магнитті сүзу тех-
нологиясы экологиялық таза және 
қоршаған ортаға ешқандай теріс 
әсері жоқ. Қазақстанға алғаш рет 
келіп тұрмыз, болашақта осын-
да өз ұстанымымызды бекітіп, 
бизнесімізді кеңейтіп, көрші 
елдердің нарықтарына шығуға 
мүмкіндік беретін база құрамыз 
деп үміттенеміз, – дейді ол.

 – Жақын арада Black Powder 

Solutions магниттік сепараторла-
ры Орал және Ақтау қаласында 
ыстық және суық сумен жаб-
дық таудың технологиялық ма-
гистральдарында  орнатылады. 
Бірнеше ай бойы зерттеу жүр-
гіземіз. Пилоттық жоба оң 
нәтиже берсе, басқа өңірлерде 
іске асыратын боламыз, –  дейді 
«ТКШ ҚазОрталығы» АҚ дирек-
торы – басқарма мүшесі Әділхан 
Өмірбаев.

Айта кету керек, жақында 
Астана және Қызылордада жы-
лумен қамтамасыз ету құ быр-
ларының қызмет мерзімін ұзарту 
мен нығайтуға арналған Merus 
неміс тотығуға қарсы құралын 
орнату және сынақтан өткізу бой-
ынша пилоттық жоба басталған 
болатын. Жүргізілген зерттеулер 
жақсы нәтиже көрсетіп, судағы 
темір деңгейі 80 процентке 
төмендеген. 

«СБ» ақпарат.

ÁRІPTESTІK

ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ – 
ЖАҢА САПА

Митинг соңында ескерт кіш-
ке гүл шоқтарын қою рәсімі 
жа салып, соғыста қаза тапқан 
жауын герлердің рухына бағыш-
талып құран оқылды.

Айта кетелік, Семей поли-
гонының ардагері 70 жастағы 
Серік Өтебалиев ерлікке тағзым 
ретінде жалғыз өзі Тағзым ал а-
ңына дейін 12 шақырым жер 
жү гіріп келіпті. Ардагердің 
ерлікті дәріптей отырып са ла -
уатты өмір салтын насихаттауы 
кейінгі тол қынға үлгі етерлік іс.

Іс-шара А.Тоқмағамбетов 
атын дағы мәдениет үйінде жал-

ға сын тапты. Салтанатты жиын-
да туған жеріне, отбасына деген 
сағынышын хатпен жеткізген 
жауын гердің көңіл күйі,  театр 
әр тіс терінің сахналық көрі ніс-
тері көрерменді бей-жай қал-
дыра алмады. 

Шара барысында облыс 
әкімінің орынбасары Қ.Ыс қақов 
атаулы күнде Ауған соғысы 
ардагерлеріне мемлекеттен 
қол дау жасалып жатқанын, әлі 
де жаса латынын жеткізді. Биыл 
Ауған соғысы арда герлеріне 
бюджет қаражатынан 175 мың 
теңгеден аса бір реттік ма-
териалдық көмек берілетін бо-
лады.

Жақында Ауғанстан соғы-
сында ерлігімен аңызға ай-
налған «Қара майор» – Борис 
Керімбаев өмірден озды. Оның 
отбасына Елбасымен қатар Сыр 
жұртшылығы атынан облыс 
әкімі көңіл айту жеделхатын 
жолдағаны айтылды.

Шарада «Нұр Отан» пар-
тиясы облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынба-
сары Ибадулла Құттықожаев 
Елбасының «Ау ған соғысы 
ел тарихының жыл намасында 
ең қаралы күн» деп атағанын, 
жауынгер ерлігі жас тарды 
отансүйгіштікке тәр бие леуге 
үлгі екенін жеткізді.

Сондай-ақ ауған соғысының 
ардагері Әлібек Жаров, «Ау-
ғанстан соғысы ардагерлері 
ұйымы» қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы Қайраддин Баймаха-
нов жауынгер достарын бүгінгі 
күнмен құттықтап, елімізге 
бей бітшілік тіледі.

Салтанатты шарада бірқатар 
жауынгер-ардагер Алғыс 
 хат пен мара патталды. 

Шара жергілікті өнерпаздар 
концертімен жал ғас ты.

Суреттерді түсірген 
Нұрболат 

НҰРЖАУБАЙ.

– Білім саласы бойынша 
аталған бастамалар кең қанат 
жайған. Мәселен, өңірдегі 

293 мектеп барлық қажет ті-
лік термен қамтылып, цифр-
лы технологияның игілі гін 

көруде. Бір ғана мысал, элек-
тронды күнделік. Одан бөлек, 
659 балабақша «Электрон-
ды балабақша» автомат тан-
дырылған жүйесіне қосылады. 
Бұрын бір бала бірнеше бала-
бақшада кезекке тұратын, ол 
тізімде мектеп жасындағы ба-
лалар да кездесіп қалатын. 
Автоматтандырылған жүйе мұн-
дай олқылықтарды болдырмай-
ды, – деді И.Ақжігітова.

Басқарма басшысының айту-
ынша, қаладағы коммуналдық 
салаға да мұндай жүйе қажет-
ақ. Өйткені, бұл күнде энергия 

көздерінің ортақ шығыны халық 
қалтасынан шығып жатыр. 
Егер де жұртшылық қарапайым 
есептегіш құралдың орнына 
импульсті құралды орнатқан 
жағдайда тұтынылған энер-
гия мөлшері айқын көрініп 
тұрады. Сонымен қатар, жол 
сақшыларының қолында да 
орталық базаға емін-еркін еніп, 
айыппұлдар мен салықты тек-
серетін 117 планшет берілді. 
Бұл да ОПД Жергілікті по-
лиция қызметінің жұмысын 
оңтайландыра түспек.

ЦИФРЛЫ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МҮМКІНДІГІ МОЛ
Облыс аумағында 2018 жылдан бері «Цифрлы 

Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы мен «Smart city» 
тұжырымдамасы бойынша 40 жоба жүзеге асырылуда. Бұл 
бастамалардың құны 4,8 млрд теңге. Жаңа технологиялар 
негізінен білім, денсаулық сақтау, коммуналдық сала, транс-
порт және қауіпсіздік салаларында қолға алынған. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар қызметіндегі брифингте 
облыстық цифрлы технологиялар басқармасының басшы-
сы Индира Ақжігітова мәлімдеді.

СБ Дәулет ҚЫРДАН.

ЕРЛІККЕ ТАҒЗЫМ

1-бет 
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Жоспарға сәйкес 2018 жылы 
облыс аумағында салынуға ти
іс ті 284 нысан бойынша құры
лыс жұмыстары басталып, бұл 
көрсеткіш 100% орындалды. Бас

қармаға 2018 жылы мемле кет
тік бюджет және жеке инвести
циялар есебінен салынатын 
ны сан дарға құрылысмонтаждау 
жұ мыс тарының бас талғаны ту
ралы 348 хабар лама түсті. Оның 
159ы (116ы жаңа құрылыс) 
бюджет қа ражаты есебінен салы
нып жат қан құры лыстарға, қал
ған 189ы жеке қаражатқа салы
нып жат қан нысандарға қатысты.

Облыс әкімінің тапсырма
сына сәйкес, нысандарда құ ры
лыс жұмыстарының сапа сына 
бақылау күшейтіліп, 2018 жылы 
ұйымдастырылған 364 тексеру 
нәтижесінде анық тал ған бұзу
шылықтарды жою жө нінде 101 
нұсқама бері ліп, олардың орын
далуы қамта ма  сыз етілді. Бас
қарма тара пы нан көрсетілетін 
мемле  кет  тік қызметтің 5 түрі 
бой ынша тұрғындарға 466 қыз
мет көр сетілді. Оның 197сі 
са рап  шылық қызмет ке аттес
татт ауға, 267сі лицензия лауға 
қа  тысты болды. Сонымен бір
ге, заңнама талаптарын бұзған 
тұлғаларға қатысты 127 әкімші
лік іс қозғалып, оларға 19 млн 
435 мың теңге айыппұл са
лынды. Салынған әкімшілік 
айыппұлдардың 13 млн 460 мың 
теңгесі немесе 80% бюджетке 
нақты өндіріліп, 1 млн 808 мың 
теңге айыппұлды мәжбүрлеп 
өндіру үшін құжаттары сот ак
тілерін орындаушы орган дарға 
жолданды. Қалған 4 млн 166 мың 
теңге айыппұл өндірілу сатысын
да.

Бұдан бөлек, құрылыс сала
сындағы заңнама талаптарын 
өрескел бұзған мердігер меке
мелерге лицензиясынан айыруға 
дейінгі қатаң жаза қолдану ту
ралы облыс әкімінің тапсырма

сы да жүзеге асырылуда. Есепті 
мерзімде, басқарманың баста
масы бойынша сот актілерінің 
негізінде 2 құрылыс компа
ниясына лицензиясынан айы

ру түріндегі жаза қолданылса 
(“Береке” ЖШС және “Пром
медконтракт” ЖШС), 1нің 
лицензиясының қолданылуы 
уақытша тоқтатылды (“Ардақ 
Құрылыс компаниясы” ЖШС).

Сондайақ, заңсыз салынған 
құрылыстарды анықтау бағы
тында да тиісті шаралар қол
да нылды. Мысалы, жеке тұлға 
А.Қонарбаевтың жер телі мін 
пайдалану құқығынсыз Қызыл
орда қаласы, Өсербаев көшесі, 
№ 15 үйге жапсарлатып заңсыз 
салынған дүкен ғимараты бас
қар маның бастамасы бойынша 
соттың қаулысы негізінде бұ
зылды.

Елбасы Жолдауындағы бас
ты тапсырмалардың бірі сы
байлас жемқорлықпен бел
сенді күрес жүргізу және оның 
алдын алуға қатысты бол ды.  
Бұл мәселе басқарма басшы лы
ғының үнемі назарында. Нақ ты
ласақ, басқар маның 2018 жылы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл бағытында атқаратын 
жұмыс жоспары бекітіліп, он
дағы ісшаралар негізінен қыз
меткерлердің осы әлеуметтік 
зардапқа мүлдем төзбеушілік 
көз қарасын қалыптастыруға ба
ғытталды. Осы бағытта бе кі тілген 
құқықтық оқудың тоқ сандық 
жоспарларына сәйкес облыстық 
прокуратура, облыс бойынша 
мемлекеттік қыз мет істері жә не 
сыбайлас жем қорлыққа қарсы 
ісқимыл депар таменті қызмет
керлерінің қаты суымен сыбайлас 
жем  қорлық, мемлекеттік қызмет, 
Әдеп кодексі заң намалары та
қырыптарында оқу лар өткізілді.

Қызметкерлердің жауапкер
ші лігін күшейту бағытында үне
мі жүргізілген түсіндіру және 

ве домстволық бақылау шара
лары ның нәтижесінде өткен 
жылы сыбайлас жемқорлық 
әре  кет теріне жол берілген жоқ. 
Осы ған орай, басқарма аймақ 
басшысының тапсырмасына сәй
кес саладағы бақылауқа да ғалау 
қызметінің сапасын арт тыру 
бағытында бірқатар ұйым дас
тыру шараларын жүзеге асырды.

Атап айтқанда, облыс бас
шысының қолдауымен облыс
тық бюджеттен бөлінген 30 
млн 322 мың теңге қаржыға 
лаборатория автокөлігі, зама
науи бақылауөлшеу құралдары, 
нарықтағы аккредиттелген құ
рылыс компанияларымен көр
сетілетін зертханалық қыз мет тер 
сатып алынды және ма ман дар 
арнайы киіммен, жеке қорғану 
құралдарымен жабдық талды.

Мемлекет басшысы өз Жол
дауында барлық саланы цифр
ландыруға баса назар аудар
ды. Осы мақсатта басқармада 
“Жобалық кеңсе” бағдарламасы 
аясында техникалық қадағалау 
сарапшыларының айлық 
есептерін және мердігер меке
мелермен орындалған құрылыс 
жұмыстары туралы актілерді 
электронды форматқа көшіру 
мақсатында облыстық құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы 
басқармасымен бірлесіп “Tex
StroiSmart” жобасы әзірленді.

Қазіргі кезеңде жобаны іске 
қосу үшін облыстық цифрлық 
технологиялар басқармасы тара
пынан тиісті жұмыстар жүр гі
зілуде.

Марсбек МОЛДАБАЕВ,
облыстық мемлекеттік 

сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасының басшысы.

ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ
ҚЫРАҒЫ БАҚЫЛАУДА

Елбасының 2018 жылғы 5 қазанда Қазақстан 
халқына жариялаған «Қазақстандықтардың әл-
ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арт-
тыру» атты Жолдауы алдағы он жылға арналған 
әлеуметтік, экономикалық және аймақтық 
даму салаларындағы іс-қимыл жоспарларды 
біріктірген, мақсаттар мен міндеттердің ауқымы 
жағынан теңдессіз стратегиялық құжат саналады. 
Онда құрылыс саласына мемлекеттік тұрғыдан 
бақылауды күшейту туралы айтылған.

ЭЛЕКТРОНДЫ 
ҚЫЗМЕТ ҮЛЕСІ 
АРТҚАН
Қазір жергілікті атқарушы органдар 

– 195, орталық атқарушы органдарының 
аумақтық бөлімшелері – 183, сонымен қатар 
«Азаматтарға арналған Үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының филиалдары 15 қызмет 
түрін көрсетуде. Өткен жылы қызмет 
беруші мекемелер тарапынан 3 569 778 
қызмет ұсынылған. Салыстырмалы түрде ол 
электрондық қызмет алудың 43 процентке 
артқанын аңғартады. 

Мемлекеттік қызмет мінсіздікті талап 
етеді. Бұл орайда департамент мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет саласындағы заңнаманың 
сақталуын қатаң қадағалауға алған. Есепті 
кезеңде 74ке жуық тексеру жүргізілді, оның 
нәтижесінде 5 670 заң бұзушылық анықталып 
отыр. Заң бұзушылықтарды жою туралы 44 
ұсыным енгізіліп, бүгінгі таңда олқылыққа 
жол берген 27 қызметші тәртіптік жазаға 
тартылды. Департаментке ҚР «Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінің» 
465, 466, 475 баптарына сәйкес, рұқсат 
құжаттарын рәсімдеу мерзімін бұзу, қызмет 
көрсетуден негізсіз бас тарту және қызмет 
көрсету процесін бұзу бойынша әкімшілік 
хаттамалар толтыру да жүктелген. Өткен 
жылы ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексінің» 465бабына сәйкес, 7 
әкімшілік хаттама толтырылып, 4 лауазым
ды тұлға сот шешімімен және 1 лауазымды 
тұлға қысқартылған тәртіппен әкімшілік 
жауапкершілікке тартылды. Соның негізінде 
бюджетке 221 260 теңге айыппұл өндірілді.

Әлия ЫСҚАҚОВА, 
ҚР мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі облыс бойынша департаментінің 

мемлекеттік қызметтер 
басқармасының бас маманы.

– Ерсұлтан Амантайұлы, сіз же-
текшілік ететін басқарманың құрыл-
ғанына көп бола қойған жоқ. Дегенмен, 
осы аралықтағы басты жетістік ретінде 
нені атар едіңіз?

– Ресей мен Қазақстанның ветеринарлық 
қызметтері 2011 жылы еліміздің 5 облысын 
буферлік аймақ қатарына қосты. Өйткені 
олар аусыл індетіне қолайсыз Өзбекстан, 
Қырғызстан, Қытай мемлекеттерімен 
іргелес орналасқан. Сөйтіп, республиканың 
өзге аймақтары мен Кеден одағына мүше 
мемлекеттерге аусылға бейім мал мен шикі 
ет өнімдерін жөнелтуге тыйым салын
ды. Үлкен күшжігер жұмсап, ауқымды 
жұмыс атқарғанымыздың арқасында 2017 
жылы буферлік аймақтан шықтық. Бұл 
бізге өзіміздің өнімді сыртқа жөнелтуге 
жол ашты. Біріккен Араб Әмірлігі, Иран, 
Моңғолия, Ресей секілді мемлекеттер
ге бағытталған экспорт көлемін арттыр
ды. Өткен жылдың өзінде Өзбекстан 
– 285, Біріккен Араб Әмірліктері 69 бас 
түйені қабылдап алды. Халықаралық 
эпизоотиялық бюроның талабына сәйкес 
ветеринарлық бекеттер, стансалар мен 
ұйымдар материалдықтехникалық қажет
тілік пен қамтамасыз етілді. Барлық елді 
мекенде типтік жобадағы мал қорымдары 
болуы тиіс деген мәселе кезеңкезеңімен 
шешіліп келе жатыр. Осы күні облыста 146 
мал қорымы бар болса, соның 75і талапқа 
сай, типтік жобада салынған. 

– Аймақта эпизоотиялық тұрақ-
тылықты сақтауға қаншалықты мән 
беріледі?

– Басқарма құрылғаннан кейін біз 
эпизоотиялық карта жасадық. Онда адам
дар мен жануарларға ортақ Сібір жарасы, 
оба, құтырма, лептоспироз сияқты ауру
лар туралы жанжақты ақпарат қамтылған. 
Биыл аса қауіпті 14 түрлі жұқпалы ауруға 
қарсы ветеринарлық препараттар бөлініп 
отыр. Оның ішінде еліміздің бірнеше ай
мағында тіркелген экзотикалық нодулярлы 
дерматиттің алдын алу мақсатында мүйізді 
ірі қаралар толық егіледі. Межеленген жұ
мыс жылда сапалы, уақытылы әрі жоғары 
деңгейде атқарылып келеді. Соның арқа
сында облыстағы эпизоотиялық ахуалды 
қалыпты деуге болады. 

– Дегенмен, ауру ошақтарын 
түгелдей жою мүмкін емес шығар...

– Диагностикалық тексеру нәтижесінде 
былтыр Сібір жарасының 67 ошағы 
тіркелді. Оның ішінде 60ның коорди
наттарын нақтыланып, жер кадастрының 

автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесіне енгізілді. Арнайы бөлінген 
қаржы есебінен ауру ошақтарының орны 
қоршалып, қауіпсіздік белгілері орнатыл
ды. Диагностикалық тексеру нәтижесіне 
сәйкес 57 бас мүйізді ірі қара, 190 бас уақ 
мал сарып ауруымен тіркеліп, санитарлық 
қасапханаларда сойылды. 2015 жылға 
дейін дертке шалдыққан түліктер өртеу 
арқылы жойылып, республикалық бюд
жет есебінен иелеріне өтемақы төленіп 
келді. Қазір олай емес, сойылады. Ол үшін 
ауруға шалдыққан жануарды мал сою 
пунктеріне апарып өткізу керек. Мал сойы
лып, еті қайта өңделген жағдайда тұтынуға 
рұқсат етіледі. Өтемақының 70 проценті 
кәсіпорын, қалған бөлігі мемлекет тарапы
нан төленеді. 

– Салада негізінен қандай заңбұ-
зушылықтар кездеседі?

– Мал өнімінің халыққа таза күйінде 
жетуі, оған дейінгі процестің бәрі біздің 
қатаң бақылауымызда. Осы орайда ма
мандар тиісті заң талаптарының орын
далуын ұдайы назарда ұстайды. Өткен 
жылы аудандар мен облыс орталығында 
ауыл шаруашылығы жануарларын 
ветеринариялық анықтама, паспортсыз та
сымалдап, заң бұзғандар кездесті. Бір жыл 
ішінде осылайша 36 айыппұл салынып, 
1035 нұсқама берілді. 

– Ел арасында кейбіреулердің мал-
ды тезірек семіртіп, қымбат бағаға сату 
үшін арнайы дәрі-дәрмек пайдаланаты-
ны туралы әңгіме айтылып жүр. Шы-
нымен, солай ма?

– Қазір малға арналған вакцинаның 

түрі көп. Егесі оның қайсысын пайдаланам 
десе де, өз еркі. Біз ешқандай шектеу қоя 
алмаймыз. Көпшіліктің арасында «кейбір 
дәрідәрмек малды тез семіртеді екен» де
ген кереғар пікір жүргенін білеміз. Алайда, 
оның адам денсаулығына зияны баржоғын 
анықтау біздің құзырымызға кірмейді. 
Ішкі сауда объектілерінде, мал сою 
алаңдары мен бекеттерінде сараптамалық 
орталықтар бар. Олар қажетті құрал
жабдықпен қамтамасыз етілген. Бірақ 
барлығы бәсекелестік ортаға тиесілі. 

– Ерсұлтан Амантайұлы, ветери-
нария мамандарының бүгінгі беделі, 
жастардың салаға қызығушылығын 
қалай бағалар едіңіз? 

– Ветеринария – мал шаруашылығының 
ең беделді бағыты. Орыс ғалымы, академик 
Константин Скрябиннің «Медицина адам
ды емдейтін болса, ветеринария адамзатты 
емдейді» деген сөзі бар. «Малжаның аман 
ба?» деп амандық сұрасатын қазақ үшін 
аталған саланың маңызы әрқашан жоғары. 
Бүгінгі күні де әріптестеріміздің беделіне 
шүбә келтіре алмаймыз. Өйткені оларға 
қажетті жағдайдың барлығы жасалып отыр. 
Облыс елді мекендерінде 139 ветеринарлық 
пункт, 8 станция орналасқанын ескерсек, 
ешбірінде ғимарат, көлік, құралжабдық 
жөнінен мәселе жоқ. Жастардың салаға 
қызығушылығы соңғы жылдары арта 
түсті. Ол үшін жоғары сынып оқушылары 
арасында түсіндірме, насихат шараларын 
жиі ұйымдастыру септігін тигізіп келеді. 
Жобалық басқару аясында облыстық 
жобалық кеңсеге бірнеше жоба ұсынған 
едік. Соның ішінде студенттерді сапалы 
маман ретінде даярлау және жетілдіру 
бағытындағы жоба жүзеге асырылды. 
Нәтижесінде өткен жылы 7 жас маман 
жұмысқа қабылданды. 

– Сөз соңында биылға белгіленген 
жоспар туралы айтып берсеңіз...

– Алдымызда аса қауіпті жұқпалы 
және энзоотиялық аурулар үшін қажетті 
ветеринариялық препараттардың 
уақытылы жеткізілуін қамтамасыз ету, 
алдын ала егу, диагностикалық тексе
ру шараларын уақытылы ұйымдастыру, 
бірдейлендіру жұмысының жүргізілуін 
тұрақты бақылау секілді міндеттер тұр. 
Сарыппен ауыратын мал түрлерінің 
санитарлық қасапханаларда сойылуы 
қатаң бақылауда болады. Биыл салына
тын типтік жобадағы 22 мал қорымының 
жобалықсметалық құжаты дайын. Оның 
6на облыстық, 2не Қазалы аудандық 
бюджетінен қаржы бөлінді. 

– Әңгімеңізге рахмет!
Әңгімелескен 

Назерке ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы».

ЖАСТАРДЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯҒА 
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫ ЖОҒАРЫ

Облыстық ветеринария басқармасының басшысы Ерсұлтан 
Әпетовпен сұхбатымыз салада атқарылған жұмыс және алдағы жоспар 
төңірегінде өрбіді.

Сонау 1990 жылдың  мау-
сым айы, алдыма үлкен та-
лап қойып, облыс орталығы 
– Қызылорда қаласына кел-
ген болатынмын. Бойымызда 
құдайдың берген өнері бар, енді 
атамұра – жыраулық өнерді ел 
игілігіне жарату үшін жоғары 
оқу орнына түсуге дәмелі 
жеткіншектердің бірі едім. Біздің 
бағымызға орай, сол жылы 
Н.Гоголь атындағы Қызылорда 
педагогикалық институтының 
музыка факультетінен «Халық 
әні» кафедрасы ашылды. Кафед-
ра меңгерушісі болып белгілі 
жырау Алмас Алматов ағамыз 
тағайындалғанынан да құлағдар 
едік. Факультет ғимаратының 
алды өңкей өнерпаз жастардың 
қосыла, жекелей ән салып, жыр 
орындауларынан сырт қараған 
адам бұл-бұл бақта жүргендей 
әсерге бөленуші еді. 

Бұл қазақтың төл өнерін төрге оздырып, 
бұрынғы өткен асылдарымен қауышып 
мәресәре қуаныштарын мәнді етудің жол
дары қаралып, елім деген ерлердің жарғақ 
құлағы жастыққа тимей жүрген шақ бола
тын. Елдің  батасын алып, талаптың торы
сына мініп келген өнерпаздар ішінде еріксіз 
назарыңды аударатын бір жан бар. Ол бір 
қараған жанның жүрек тұсын солқ еткізер 
көрік иесі боталаған мөлдір қара көздерінің 
дөңгелене біткен мойылдай қарашығы ашаң 
жүзіне айрықша ажар қосатын, болмыс
бітімі бөлек, мақамсазға да әжептәуір 
төселіп қалған Ұлжан Байбосынова бола
тын. Таныса келе жақын жиеншарым болып  
шықты. Атақты Тұрмағанбет Ізтілеуұлының 
шәкірті Әлиакпар Жұматаев «Кетенің  
кемең герлері» деген шығармасында:

«Құтпанбет Кете Салықбай,
Шығады әні шалықтай.
Көлеңкесін көз ілмес,
Судағы жүзген балықтай. 
Өлең мен жырдың қоры мол,
Айсызда түскен жарықтай», –  деп  жы

рына арқау қылған Салықбай жырау осы 
Ұлжан Мәлікайдарқызының жақын әкелері 
болады. Ал түп нағашысы туралы мынадай 
жыр жолдары бар:

«Киікші кете  Сырбайды,
Сүйсініп  әркім тыңдайды.
Термені айтса тер шығып,

Табаны жерге тұрмайды.
Ырғағын әннің мың толғап 
Айтшы кім мұндай жырлайды?», – деп 

әспеттелетін жампоз жырау Жайықбайұлы 
Сырбай әкеміз де, өз нағашысы Кетенің 
Ұлтай аталығынан шыққан атақты жы
рау Әбдірасыл  Жұбатқанов болатын. Бір 
сөзбен айтқанда, туымы бөлек өнерпаздың 
жырдың қайнаған ортасынан шыққандығы 
анық. 

Ұлжанның атаанасы да өнерге жана
шыр жандар болатын. Марқұм әкесі Мәл
кай дар ағамыз адам жанының арашасы
сы – айтулы дәрігер, жырға жаны құмар, 
жырау лықты бағалай алатын құлақ сіңді 
сейіс тыңдарманның қатарында еді. Анасы 
Зина апамыз ұрпақ тәрбиесіне ден қойған, 
баланың санасына қазақылықтың құнарын 
еге білетін құрметті мұғалім болды. Міне, 
осындай жандардың отбасында дүние ди
дарына келген жырау қызымыздың орта 
жолдан басқа салаға бұрылып кетіп, баба 
өнерге сатқындық жасауға қақысы да жоқ. 
Кезінде талайталай додаларға қатысып, 
шашасына шаң жұқтырмаған Ұлжан 
жырау жарты әлемді Сырдың мақпал 

жырларымен сусындатып қана қоймай, 
жыраулық өнерді ғылыми айналымға 
шығарған Сыр табанындағы қыздардың 
арасындағы алғашқы ғылым кандидаты 
екенін де мақтанышпен айтуымыз керек. 
Өнерге жасаған жанкешті еңбегі билік та
рапынан ескерусіз қалмай ҚР еңбегі сіңген 
қайраткері атанды.    

Ұлжанның жырлау мәнері де өзгеге 
ұқсамайтын шыңыраудан су шығарғандай 
тереңдігімен ерекшеленеді. Алқалы топқа 
кіргенде аспайсаспай домбырасын баптап 
алып, жеңіл термелермен бастап қызақыза 
үлкен толғауларға ойысып, әбден бабына 
еніп жошына келгенде, арасында айтатын 
көне әңгімелерімен сабақтастыра отыра са
лалы дастандарға түсіп халықтың  құмарын  
қандырар еді. Тыңдаушысын сілтідей тын
дыратын қасиетке екінің бірі иелік қыла 
алмайды. Міне,  осындай қасиетке ие жы
рау қызымыздың қорында үлкенүлкен 
дастандармен қатар Сыр шайырларының 
мол қоры бар. Талай шәкірттің бағын 
ашқан Қазақ  ұлттық консерваториясының 
ұлағатты ұстазы  жас ұрпақтың бойы
на жырмен қатар ақыл мен биік сананың 
сәулесін құйып, Елбасы айтқан тарихи са
наны жаңғыртуда жемісті еңбек етіп келеді.  
Ел десе ет жүрегі езіліп тұратын Ұлжан  
Астана, Алматы қалаларында өтетін түрлі 
байқаулар мен жобаларға қатысатын 
Сырдың өнерпаз қызжігіттеріне ұстаздық 
көмегін аяған емес. Бұл дін исламды діңгек 
еткен Сыр сүлейлерінің жырларын жаттап 
өскен жырауымыздың  адами қасиетінің, 
пендешіліктен биік имани танымының 
жоғарылығында. Тамырын тереңнен ала
тын, өнер атаулының атасындай болған 
жыраулық өнердің өмір сүріп  жатқан 
қоғамымызда көтерер жүгі де зіл батпан. 
Олай деуге негіз де жоқ емес. Көзқарастың 
ежелгі, қазіргі деген нұсқалары болмайты
ны секілді, белгілі бір  мақсатқа байланған 
қасиеттердің ұрпақ  алдында айшықты 
міндеттері болады. Тұтастай бір дәуірге 
тәрбие беретін, жалпақ жұртты ұлағатқа 
үндейтін жыраулық өнердің де халық ал
дында һәм келешектің үлесіне қалдырар 
арқалап жүрген үлкен парызы бар. Ол парыз 
– ескі сананы жаңғырта отырып атамұра, 
құнды жәдігерлерді ұлт ұғымына сіңіруге 
және ұрпақ тәрбиесінің  темірқазығына 
айналдыруға жұмыстанатын қасиетті па
рыз. 

Ұлжан – 20 жылға жуық Франция, Ан
глия, Германия, Голландия, Бельгия, Ита

лия, Испания, Швейцария, Норвегия, Пор
тугалия және АҚШта, сондайақ Шығыс 
және Азия елдерінде Сыр бойы жыршылық
жыраулық  дәстүрін  насихаттауға үлкен  
үлес қосқан  өнер майталманы. Осы орай
да Франция мемлекеті Ұлжанның  өнерін 
жоғары  бағалап, 2017 жыл дың  қараша 
айында 500 жылдық  тарихы бар «Франция  
мемлекетінің  әдебиеті мен өнері кавалері» 
орденімен  марапаттады.

Республикамыздағы жалғыз халық 
аспаптар музейінің тағы бір қайта  жаңғы
руына өз үлесін қосып жүрген Ұлжан «Ру
хани жаңғыру»  бағдарламасы  аясында  ел 
ішінде сақталған ұлы өнер саңлақтарының  
қолы тиген жәдігерлерінің музейге табы
сталуына мұрындық бола білді.  

Атақты Ақан сері мен күй атасы Құр
манғазы домбыралары халықпен қайта 
қауышып, асылдарымыз тұтынған киелі 
аспаптардың үні музей сахнасында  күмбір
леп қоя берді. Сол сияқты дүниеден 
озып, бұл күнде аты аңызға айналып бара 
жатқан тарланбоз өнерпаздар Жәнібек 
Кәрменов, Көшеней Рүстембеков, Дәнеш 
Рақышов, Сәдуақас Балмағанбетов, Уәли 
Бекенов, тағы басқа көптеген атақты өнер 
тұлғаларының домбыралары музей төрінен 
орын алды. Бұл – Ұлжанның ұлттық өнерге 
деген  алғаусыз адал көңілі және өнердің 
өз баласының қолынан ғана келер үлкен 
жанашырлық. Мұраға қамқорлық жасау 
арқылы ұлы өнердің келешек халық сана
сында қайта жаңғырып қапысыз қатталуына 
жағдай жасалады. Бұл – өз кезегінде ұлттық 
идеологияның негізгі бағыты. 

Ұлжанның қазақтың әні мен күй және 
жыр өнерін бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы кеңінен насихаттау мақсатында 
Алматы телеканалында үздіксіз жүргізіп 
келе жатқан «Інжу маржан» бағдарламасы 
бұл күнде халықтың күтіп отырып көретін 
хабарына айналып отыр. Өнерге жасап 
отырған осынша игілікті тірлігінен кейін 
Ұлжан тек орындау шы ғана емес, ұлттық 
өнердің насихатшысы және осы өнерді 
ілгерілетуші  бірденбір тұлға деп білемін.  

Осы жолда жемісті еңбек етіп келе 
жатқан Ұлжанға ұлт өнерінің өркендеуі жо
лында кие ге толы  жыр мұраның жаһандық 
сипат алуы үшін жасап жатқан ізгі мақсат, 
игі армандары орындалып, Алла абыройы
нан айырмағай деген тілек айтамыз.

 Берік САЙМАҒАНБЕТОВ,
 жырау, ҚР Мәдениет қайраткері.

Мемлекеттік басқаруды 
қалыптастыру процесінің басты 
бағыттарының бірі – қызмет 
көрсету жүйесін дамыту. 
Елбасының  «Қазақстандықтардың 
әл-ауқатының өсуі: табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» 
атты кезекті Жолдауында да 
биыл көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтердің – 80, ал 2020 жылы 
кемінде 90 проценті электрон-
ды форматқа көшірілу тиістігі 
көрсетілген. Бұл бағытта облыста 
жүйелі жұмыс атқарылып отыр. 

ҰЛТ ӨНЕРІНІҢ ҰЛЖАНЫ

JOLDAÝǴA – QOLDAÝ SUHBAT
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І.
Біздер, теңіз жағасындағы «Сары

төбе» деген құм қыратта ойнап жүретін 
балалар, алыстан көз арбап тұратын 
сол көрініске қызығып, жанарымыз 
талғанша қарап тұратынбыз. Дегенде, 
қашанға дейін қарап тұра берерсің. 
Үлкен кісілерден: 

– Анау не, жерден көтеріліп тұрған? 
– деп шулаймыз.

– Ол беткейде Бөген деген ауыл 
бар. Сол ауылдың мектебі ғой, – дейді 
олар. 

– Ол неге қозғалып тұрады?
– Баламысың деген. Сағым ғой 

көтеріп тұрған, – дейді күліп. 

***

...Арада жылжып жылдар өткен.
Бөгенге жол түскесін баяғы 

сағым көтеріп тұратын ғимаратты 
барып көруге аңсарымыз ауып, 
табалдырығынан аттадық. Ғимаратты 
ырғын құм қыраттың төбесіне 
қос қабат етіп орнықтырған екен. 
Онжылдық мектеп –  келісті ғимарат. 
Ол кезде ауданға қарасты елді мекен
дерде осындай онжылдық атымен жоқ 
болатын. Оқушылар елді мекендер
де бастауышта, оны бітіргесін ауыл
ауылдың орталығындағы жетіжыл дық 
мектептерде оқитын. Онжылдық де
гендер ауданда соғыстан кейін елуінші 
жылдары салына бастаған. 

Жылдар озады, дүние тозады де
гендей, баяғы балалық шақтағы сағым 
көтеріп тұратын ғимаратты ескіргесін 
бұзып, орнына дәл бұрынғысындай 
қалыпта жаңадан қайта салған екен. 
Енді осы өлкенің перзенті Зейнол
ла Шүкіров атындағы мектеп болып 
жаңарған. 

Әр кезеңде мектеп бітіргендер 
тізімінен Қанатбаев Жеткергеннің 
есімі көзіме жылы ұшырады. Біздің 
Көкаралдың баласы. Көкаралдағы 
туған ауылым «Аққұм» сағым көтер
гендей көз алдымда бұлыңдап тұрып 
алды. Төрт отбасы бір үйде тұра
тынбыз: Өрекеш атамның, Алмаш, 
Ұлсары шешелеріміздің және біздің үй. 
Қанатбаев Жеткерген соғыс жесірі Ал
маш шешеміздің жалғыз ұлы. Жәнее... 
Ідән, Нәзия деген екі қызы болды. 

Кеудемді қуаныш толқыны тепті. 
Жиырма шақты ұл мен қыздан жалғыз 
Қанатбаев Жеткерген мектепті күміс 
медальмен бітірген екен. Алтын, күміс 
медальдардың қандай болатынын мен 
білмеймін. Дегенде, қолыма ұстап көр 
месем де, облыс орталығына кеудемді 
көтеріңкі көңіл күй кернеп оралдым. 

Кейін жолым түсіп Арал қаласына 
барғанымда Ідән апаймен дидар 
ласудың сәті орайласты. Сондағы әңгі
меміздің ұзын ырғасы: марқұм Жеткер
ген ағамызбен қанша кездесе жүргенде 
өзі орайында жарытып ештеңе айтқан 
емес. Ал соғыс баласының өмір жолы 
адам аяйтындай еді. Әкесі Әбдіраман 
майданнан оралмаған. Ана сы Алмаш 
шешеміз Көкарал жеті жылдық мек
тебінің жұмысшысы: от жағады, су та

сып сыпырады; жазғы каникул кезінде 
мектепті сылапсипап, жаңа оқу жы
лына дайындап, жөн деу жұмыстарына 
қатысады. Айына ала тын сондағы 
жалақысы отызақ сом. Шешеміз соны
мен жалғыз ұлды Алматыға жіберген. 
Институтқа. 

Есімде, әкем марқұм балықшы, 
үйге әкелген балығын екіге бөліп, осы 
боладыау дегенін Алмаш шешемізге 
беріп жібереді. Бөлуге келмейтін бол
са, Әбдіраманның үй ішін дастарханға 
шақыртып алады. Ол кезде Ідән мен 
Нәзия жас. Отбасының асыраушысы 
жоқ. Соғыстан кейінгі жықпажығыл 
малы кезең. 

Жеткерген КазПИдің математика 
факультетіне сәтімен түскенде, рек
тор Мәлік Ғабдуллин екен. Ідәннің 
айтқаны: бір күндері Жеткергенді рек
тор алдына шақыртады. Батыр ұзын 
бойлы, мойны қылқиған, қылдырақтай 
арық қара баланың жайжағдайын 
сұрап біліп алады. Медалистің жағ
дайы нашар, киімі жұпыны, жартым
сыз стипендиясымен амалдап жүрген. 
Артынан көк тиын келмейді. Қызық 
болғанда, Батыр сол жолы Жеткергенді 
қызметтік машинасына мінгізіп үйіне 
алып барады. Батырдың әйелі баланың 
ұялғанына қарамай, ішже деп тағамға 
тойғызады. Қайтарында қолына ақша 
ұстатады. «Ұялма, үйге келіп тұр» деп 
шығарып салады. Кейін Батырдың ша
малы киілген бір костюмшалбарын 
ательеге апарып баланың тұрқына 
шақтатып тіккізеді. Тағы бірде жылы 
киім алып береді. 

Содан бір күні Батыр баланы ұстап 
алып: 

– Үйге неге келіп тұрмайсың? – 
дейді. Бала қысылғаннан:

– Сабақтан қолым тимей жүр, – 
дейді өпөтірік.  

Сонымен әңгіменің құл сағасы, 
Көк аралдың тұңғыш әрі соңғы меда

лисі ректор Мәлік Ғабдулиннің қам
қор лығымен оқуын аманесен ың
шыңсыз бітіреді. Батыр озат студентін 
аспирантураға алып қалғысы келген. 
Бала жоқшылықтан үйітіліп отырған 
отбасының жағдайын айтып, ауылға 
оралғысы келетінін, қызметке орна
ласып қоң жинағасын қайтып келуге 
уәдесін беріп кетеді. Елге келгесін өзі 
бітірген Бөген орта мектебіне орнала

сады. Кейін Арал қаласына орнығады. 
Сол жігіт уақыт өте келе аудандағы 

алдыңғы қатарлы математик ұстаз 
дардың бірі болып, атағы шығып 
жүрді. Бірақ, тіршіліктің әуресімен 
жүріп ұлы ұстазына берген уәдесін 
орындай алмай уақыт оздырып алады. 

Мәлік Ғабдулиннің өзі де Жеткер
гендей балауса шағында алды ашық, 
көңілі дархан, кәдімгі Сәбит Мұқа
нов тың қамқорлығымен жетіліп аза
мат болған ғой. Қайран бұрынғының 
адамдарыай десеңші.

ІІ.
Мезгіл күздің алғашқы айы бол

са да күннің ыстығы қайтпаған. Біз 
күні кеше студент атанған А және Б 
тобының ұлқыздары күріш орағына 
кірісіп кеткенбіз. Бозда ойнап жүрген 
бозбаламыз, кеудеміз жалаңаш, егін
жайдың қапырығынан терлеп пысы
на ғасын белуардан шешініп таста
ғанбыз. Қарап жүрмейміз, әр күніміз 
ойынкүлкімен басталып, кешкі мезгіл 
түннің бір уағына дейін әзілқалжың, 
ән салып музыкалатумен, қыздарды 
қолтыққа алып билеумен аяқталады. 
Сондай бір көңілді, қызықты дәурен 
басталып кеткен. 

Күн қайта бастаған кезде қыздар 
саңқылдап қоя берді: «Ректор ағай 
келіпті» деп. Расында, біздерге қарай 
біреулер дабырлап сөйлесіп келе жа
тыр. Кімдер екенін жақын келгенде 
түстей бастадық. Совхоз директоры, 
партком, кәсіподақ және ауданның 
күзгі орақ аяқталғанша осында бо
латын өкілі. Орталарындағы кісі 
біздің ректорымыз Әділ Ермеков ағай 
екен. Б тобының студенті Елгезектің 
Н.В.Гоголь атындағы Қызыл орда 
пединститутының ректоры Әділ 
ағайды бірінші көруі. Сырт көзге қораш 
көрінетін кісі екен. Орта бойлы, жау

рыны еңкіш, қоңырқай өңді шал деуге 
болады. Сібірдің суығында жүргендей 
тұмшаланып киінген. Аяғында жеңіл 
етік, үстінде солдаттың бушлаты, 
жалпақ былғары белбеуімен буынып 
алған, басында көгілдір елтірі ма
лақай. Терлеген. Өзі қошеметшілерге 
әңгіме айтып келе жатқан сияқты. 

Бізбен бесон минуттай сөйлесіп: 
– Жағдайларың қалай, ашқұрсақ 

болып жүрген жоқсыңдар ма? – деді 
саңқылдап. Студенттер:

– Жағдайымыз жақсы! – деп шула
ды. 

– Өтірік айтып тұрған жоқсыңдар 
ма?

– Жоқжоқ...
Олар ілгері ұзап кетті. Темекіге 

үйір бір студент:
– Мәә, көрдіңдер ме, ағай «Каз

бек» шегеді екен... – деді. – Біз қашан 
«Казбек» шегер екенбіз... 

Шыны керек, Елгезектің ректорға 
көңілі толмады. Қиялындағыдай емес, 
ауылдың қойшы шалы сияқты. Ол 
осындай ойда қалды.

Институтта лекция басталып кет
кен. Ректор филология факультетінің 
бірінші курс студенттеріне «Тіл 
біліміне кіріспе» пәнінен лекция 
оқиды екен. Бірінші лекция. Елгезектің 
ректорға бұл жолы көңілі толды. 
Аяғында жалтыраған шетелдік туфли, 
үстінде түсі құбылып тұратын кос
тюм, мойнында әдемі галстук. Шашы 
қалың екен, ақ ене бастаған. Елгезек 
ішінен: «Өзі сұлу кісі екен ғой» деді, 
күлімсіреп.  Ректор кіріп келгенде 
Б тобының 25 студенті орындары
нан тұрып құрмет көрсетті. Ағай: – 
Бәрекелдее! Отырыңдар, қарақтарым. 
Староста, журналыңды алып, кафед
раға көтеріл, – деді. Елгезек журналды 
ұстап кафедраға барды.

– Енді сіздермен танысуды бастай
мыз. –  Кәне, староста, журналдағы 
тізімді оқы. Елгезек тізімдегі бірінші 
студентті атағанда, –  Ол кім, кәне, 
орныңнан тұра ғой, шырағым, –  деді 
ағай. 

Студент орнынан тұрды. Ағай 
оның қайдан келгенін, үйінде кімдер 
барын, олардың не істейтінін сұрап, 
біліп, 25 студентпен осылай таныс
ты. Олар Алматы, Қостанай, Жамбыл, 

Шымкент, Ақтөбе, Қызылорда об
лыстарынан және Өзбекстаннан екен. 
Ағайдың діттеуімен бірбіріміздің 
қайдан келгенімізді біз де біліп алдық. 
Лекцияның бірінші 45 минуты танысу
мен өтті. Екінші 45 минуты басталар 
алдында ағай:

– Бізде «Тіл біліміне кіріспе» де
ген қазақша оқулық жоқ. Сондықтан 
оқулықты мен өзім бірнеше дәптерге 
жазып дайындадым. Соны сендерге бір 
жыл асықпай оқимын. Соны жазып ала
тын боласыңдар, – деді. Айтқанындай 
лекциясын асықпай оқыды, бізді жа
зып алуға үлгірсін деп. Кейде лекция 
үстінде қатты жөтеліп қалады. Сол 
кезде кафедраның үстіне оттығымен 
қойған «Казбекті» тұтатып шеккенде, 
ақұдайау, жөтелі кәдімгідей сап ба
сылады. Үзіліске кеткенде папиросы 
кафедрада қала береді. Темекі шеге
тіндер бас салып бірбір папиростан 
алып қояды. Онымен ағайдың жұмысы 
жоқ. Ағай кейкейде студенттермен 
бірге тамақтанады. Бірде оның бу
фетчицаға: «Бір саптыаяқ сыра, екі сам
са» дегенін біздің курстастар ағайдың 
даусына салып айтып, күліп жүрді. Ас 
ауқатын қабылдау бөлмесінде ернін 
бояп ерігіп отыратын орыс келіншекке 
алдыруына да болады ғой. Жоқ. Алды 
ашық, кабинетінен адам арылмайды, 
бірі кіріп, бірі шығып жатады. Кәдімгі 
полный беспорядок. 

Міне, ректорымыз осындай кісі 
екен.

Біз іргелгі курс студенттерінен 
ағайдың қазақ, орыс қаламгерлерінің 
шығармаларын жатқа айтатынын естіп 
білгенбіз. Лекциясын оқып болғасын 
сұрақтарың бар ма? – дейді. Бір күні 
батылымыз барып ағайдан өтінгенбіз. 
Әй, қуларай, – деп алып, жатқа айту
ды «Абай жолы» романының бірінші 
томынан бастады. Біз ұйып тыңдадық. 
Содан не керек, жыл аяғына дейін 
Жансүгіровтің «Күй», С.Мұқановтың 
«Сұлушаш» поэмасын, «Ботагөз», 
Ғ.Мүсіреповтің «Оянған өлке» роман
дарын, С.Есениннің, А.Пушкиннің, 
тағы да басқа қаламгерлердің шығар
маларын жатқа айтып бергенде, біз 
ұйып тыңдағанбыз. Олар туралы айт
қанда Мұқтар аға, Сәбит аға, Сәкен 
аға, Ілияс аға... деп, Ғабит аға... деп 
бастайды әңгімесін. 

Ағай «Тіл біліміне кіріспеден» 
қыстың күні зачёт алды. Демалыс күні 
болатын. Ректор кабинетіндегі крес
лосында отыр. Үстінде баяғы бушлат, 
оның сыртынан біздің көзіміз үйренген 
көк елтірі жағалы ұзын пальтосын 
жамылған. Өзі бұршақтап терлеп отыр. 
Зачётты алып болғасын: 

– Бердібеков, менің пальтомды 
кигіз. Сосын мені үйге дейін шығарып 
сал, –  деді. 

Жолда Елгезек: – Ағай, неғып сол
дат бушлатын киіп жүрсіз? – деп сұ
раған.

– Баламның бушлаты ғой. Емделіп 
жүрмін, –  деді. 

Елгезек «Сарқырама» каналының 
бойымен жүріп отырып ректорды 
қаланың белгілі адамдары тұратын 
еңселі үйге жеткізіп салып, кетуге 
ыңғайланғанда, ол: 

– Үйге жүр, –  деді. Бұл қипақтаған. 
Ашқұрсақ студенттің іші ұлып тұрған. 
Ағай: –  Қипақтама, қарның аш қой, 
баяғы мен сияқтысың, –  деді. 

Ағайдың кемпірі татар жұртынан 
екен. Орыс, қазақ, татар тілін аралас
тырып сөйлесе де, баланы жатырқаған 
жоқ. Тамаққа тыңқыйтып тойғызды. 

Елгезек қайтып келе жатып 
Құдыретке налыды: «Маған осындай 
бір ағаны да қимады ғой» деп. 

Үйренісе келе баласындай болып 
кеткен. Оқу жылының аяғына қарай 
институтта партия, кәсіподақ, ком
сомол активтерінің біріккен жина
лысы болды. Оған старосталарды да 
қатыстырған. Клубтың төрінде ректор, 
қалалық партия комитетінің хатшы
сы, басқа да белгілі кісілер. Партия, 
кәсіподақ, комсомол ұйымының ба
яндамасына орай жарыссөз өрістеді. 
«Новый мир» журналын оқып отырған 
ректор қорытынды сөз сөйлегенде Ел
гезек таңғалды: бұл адам оқи отырып 
сөйлегендердің пікірін зердесіне тоқи 
отырған... 

Оқу жылының аяғында ағай емти
хан алды. Тағы да кабинетінде. Соңын
да әңгіме бастады. Елгезектің ұққаны: 
– Өмір біреуді молынан жарылқайды. 
Біреуді тұрмыстан қысып сынайды. 
Мысалы, мен ректорлығыма айлық 
жалақы аламын және кандидаттығыма 
үстеме қосады, «Білім» қоғамы оқыған 
лекцияларым үшін қаламақы төлейді. 
Ректордың қоры (ректорский фонд) 
тағы бар. Көрдің бе, өмір осындай. 
Біреуге көл, біреуге шөл. Менде әке 
де, шеше де болған емес. Тұлдыр 
жетіммін. Детдомда тәрбиелендім. 
Жетіжылдықты бітіргесін Алматыға 
барып, педучилищеге түстім. Оны 
аяқ тауыма мені Түрікменстанның 
Мары облысына жіберді. Онда 2 жыл 
болдым. Сонда жүргенімде педучи
лище КазПИге айналды. Педучи
лищеде тұрған бөлмеде 4 жылдан 4 
жыл – 8 жыл тұрдым. Сен, Бердібеков, 
ылғида ой үстінде іштей қиналып 
жүресің. Жағдайыңды білемін, кемпір
шалдың жалғызы екенсің. Шыдап бақ. 
Мен биыл ректорлықты тапсырып, 
Шымкенттің пединститутына ауыса
мын. Орналасқасын сені ауыстырып 
аламын. Қазір біздің бухгалтериядағы 
жебірей шалға бар. Онда саған менің 
пәрменіммен жүз сом ақша жазулы 
тұр. Тізімге қолыңды қойып, соны 
аларсың... – деді. 

Елгезек ректордың алдында жылап 
жібере жаздап шақ тұрды. Ол екінші 
курсты бастағанда институтқа жаңа 
ректор келген. Көп ұзамай Елгезекті 
әскерге алып кетті. Азаматтық пары
зын өтеп құтылғасын қайтар жолын
да Шымкентке соққан. Әділ Ермеков 
ректорлықтан зейнетке шыққасын ка
федра меңгерушісі болып орналасқан 
еді. 

– Ой, айналайынай, –  деді кафе
драда жолыққан әйел дауысы дірілдеп, 
– ағайдан айырылып қалдық қой... 

Елгезек сыртқа шыққасын жалғыз 
өзі егілтегіл жыласын...

Өмірінде кездескен бір жақсы 
адамнан ойда жоқта көз жазып қалды. 
Керемет кісі еді. Алдында не ағасы, 
артында не інісі жоқ балғын жігіт өзін 
панасыз қалғандай жетімсіреді. Әділ 
аға өте қайырымды және асқан білімді 
адам еді. «Кеудесі жақсылардың ал
тын сандық» дейді ғой. Ол кісі сондай 
тұрпаттан болатын. «Тіл ғылымына 
байланысты жинаған материалдарым 
он бума болып үйде жатыр. Дайын 
докторлық диссертация. Қорғауға 
денсаулығым әл бермей жүр» – дейтін. 

Рас, ол ғылым докторына бергісіз 
ғылым кандидаты еді. 

Айжарық СӘДІБЕКҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі.

РЕКТОР
Деректі әңгіме

Жайшылықта «алтын күз» деп 
әспеттейтін табиғат көрінісі бұл жолы 
Арманға сағыныш сезіміне малын
ғандай әсер қалдырды. Осы мезетте 
сонау қиырдан тізбектеле ұшып келе 
жатқан тырналардың шоғыры көзге 
шалынды. Көлігін кілт тоқтатқан Ар
ман жол жиегіндегі шағын төмпешікке 
жүгіре басып шыққанын өзі де сезбеген. 
Бала кезінен тырналар тізбегін көрсе 
қатты тебіренетін. Сол дағдысы самай
ын қырау шалса да қалмапты. Қалықтай 
ұшқан тырналардың даусы кеудесіндегі 
жараның орнын тырнап өткендей.... 
Тамағына өксік тірелді. Қанаттарын 
баппен қаққан тырналардың қиқуында 
туған жерге деген сағыныш, қимастық 
сезім, ерекше мұң жатқандай. Арман
ның жанарынан жас сорғалады. Өзі 
де іргелі әулеттің арқасүйер панасы, 
немерелерінің атасы екендігіне қа
рамастан, тұншыға егілді. Кенет... 
Маң дайынан жыпжылы, мейірге толы 
алақан сипап өткенде селк ете қалды. 
Әйелі екен. Қашанда бұған бәйек болу
дан жалықпайтын жарының жанарына 
да мөлдір тамшы іркіліпті. Жас балаша 
босағанына қысылған Арман машина
сына отырып, көлігін от алдырды. 

Асфальт жолдың апшысын қуырған 
машина рулін сығымдай ұстаған Арман
ның санасында «апам Әмір көкемнің 
жансыз денесін дәл осы жолмен алып 
өттіау. Ауыр қайғы жанын өртеген 
апатайым, қайғыға берілмей қалай 
шыдадың екен?!» деген ауыр ой жылт 
ете түсті. Жанары тағы тұманданды. 
Әмір – мұнан тура жарты ғасыр бұрын 
Алматыдағы жоғары оқу орнында оқып 
жүріп, ауыр науқастан көз жұмған ең 
үлкен бауыры еді. Анасы небары он 
сегіз жасында қыршын кеткен ұлының 
денесін елге әкеліп, жерлеген болатын.  

Арман ол кезде ойын баласы еді. 
Шағын ауылда туыпөсті. Бұлардың 
әулеті төртбес атасынан бері осынау 
қасиетті мекенде қоныстаныпты. Өздері 
көп ағайынды болатын. Әкеанасы ша

руа шылықта жұмыс істейтін Арман мен 
өзге бауырларының тәрбиесі мен барша 
күтімі әжесінің мойнында.     

Қайран, әже! Сол бір жылы жүзді 
аяулы жан үй толы балашағаның алып 
бәйтерегі болыптыау. Марқұм әжесі 
жалғыз ұлынан тараған немерелерінің 
маңдайына шаң тигізбеді. Қашан көрсең 
де бұларды айналыптолғанып жүретін 
кейуананың қуанса да, ренжісе де ай
тары «Құлдық қылайыннан» аспай
тын. Немерелерінің ішінен Арманға 
ықыласы ерекше ауды. Жаңа пісірген 
ыстық қазанжаппайды сары майға сал
сын, бал татыған қаймақты талқанға 
шыласын, өзгелерден бұрын Арманға 
бұйырушы еді. 

Бұған торсаңдап, ашу шақыратын 
апақарындас, ағаінілерін әжесі жарық
тық, «Ботақандарым, сол! Сендердің 
естерің бар ғой. Күректің көңілі жай 
болса, бәріміз де тынышпыз. Бұл құл
дық қылайын, көзін ашқаннан ауру
сыр қаудан шықпай қойды» деп ал
дапсулап қоятын. Күрек, яғни, грек 

Ар манның етжеңді мұрнына қарап 
әже сінің еркелетіп қойған атауы. 
Сірә, біреулерден естігені болса ке
рек. Әйтпесе, ғұмыры ауылдан аттап 
шықпаған қария грек дегеннің қандай 
ұлт екенін қайдан білсін?! Әжесінің 
өздерін ақылды санағанына Арманның 
ініқарындастары мұрындарын бір
бір тартып қойып, мәз болады. Алдан
байтын Раушан ғана. Ер мінезді тете
лес апасы «осы бала бізге пәле болды 

ғой. Тамақтың бар жақсысын осыған 
береді» деп мұны зілдей жұдырығымен 
желкесінен бір перетін. «Өзі қашайын 
деп тұрған қоянға, тәйт деген соң не 
жорық?!». Бұл еңіреп жылап, әжесі 
жұбатып әлек. Әжесінің «денсаулығы 
жоқ» деген сөзінің мәнісін кейін түсінді. 
Аяғын тәй басып жүрген шағында Ар
ман ауырып, қатты құлапты. Қазіргі 
медицина тілімен айтқанда, «уақытша 
өлім». Суға ендіріп, бетіне ақтық жа
уып қойған немересінің маңдайынан 
соңғы рет сүйген әжесі мұның кірпігі 
әлсіз дір ете түскенін байқап қалады. 
Әжесі жалмажан ауыл молдасын ал
дырып, дем салдырыпты. Осылайша 
жарық ғаламға екінші мәрте келген Ар
манды әжесі ерекше жақсы көретін. Бұл 
жоғары класта оқып жүргенде әжесінің 
«сенің түртұлғаң, кескінкелбетің тіпті 
сөйлеген сөзің, қимылқозғалысың атаң
нан, марқұм шалымнан аумайды» деп 
қалғаны бар. Сөзге есе жіберетін Арман 
ба?! «Әжетай, мені аймалап, бауырыңа 

басқанда өзіңе жаныңдай жақын адам
ды есіңе алып, қауышқандай сезімге 
бөленеді екенсіз ғой?!» деп үйішін 
күлкіге батырған. 

Арман «тылсым» деген ұғымға 
кәміл сенеді. Өзі басынан өткерген 
жайт тан соң қалайша иланбасын?! Ол 
кезде әлі мектеп табалдырығын атта
маған болатын. Бауырларымен аула 
ішінде тығылыспақ ойнап жүрген Ар
манды кіші дәрет қыштады. Әлі сүн

детке де отырмаған ойын баласында 
не құпия болушы еді?! Алпысыншы 
жылдардың орта шеніндегі ауыл 
көрінісі естеріңізде шығар. Бұлардың 
да ауласы атшаптырым болатын. Кең 
шарбақтың түкпіріндегі бауланған 
қамыстан жасалған әжетханаға кім бара 
қойсын? Арманның көзі бір бұрышта 
жатқан жуан бөренеге түсті. Трактор
шы жігіттен қысқы отынға деп сатып 
алған талдың діңгегі. Арман бөрененің 
үстіне кіші дәретке шықты да, ойын
ды жалғастырған. Ал, түн ауа... Сол 
түнгі түсіне енген көрініс есіне оралған 
Арманның жүрегі қазірде дүрсілдей 
соғып, көзі қарауытты. Түсіне аппақ 
сәлдешапанды, ақ сақалды, қабағы 
қатулы, аса таяқ ұстаған ата кірді. 
Бұған ызбармен қарап «Ағашқа неге 
дәретке шығасың?!» деп ақырғанда көк 
аспан жарылып, қара жер теңселгендей 
болды. Арманның шыңғырған үнінен 
шошып оянған анасы көпке дейін ба
ласын жұбата алмады. Ақыры таң 

да бозарып атты. Дәрет сындыруға 
шыққан Арман қуығы қанталап, гүп 
болып ісіп кеткенін көргенде еңіреп 
жіберді. Осы мезетте адам нанғысыз 
оқиға орын алды. Әлдебір жұмбақ күш 
өзі кіші дәретке шыққан ағаштың жа
нына еріксіз апарды. Әлдеқайдан жет
кен белгісіз үн құлағына «Ата, кешір» 
деп үш мәрте ағашты сыйпап, кешірім 
сұра» деп сыбырлағандай болды. Алты 
жастан енді асқан ойын баласы тылсым 
күштің айтқанын бұлжытпай орында
ды. О, ғажап! Осы мезетте кіші дәреті 
сыздықтап, тамшылай бастады. Ауруы
нан құтылып, бойы жеңілдеген Арман 
сәлден кейін көргенін ұмытып кеткен. 
Баланың аңғалдығында шек бола ма? 
Сәл уақыт өте Арманның бойын «ағашқа 
тағы кіші дәретке шығып көрейінші, 
не болар екен?» деген ой кернеді. 
Қаншама сескенгенімен, ойындағысын 
жүзеге асырып, кешегі ағашқа тағы 
да дәрет сындырды. Түнде кешегі 
көрген жайт қайталанды. Сол баяғы 
ата түсіне және кірді. Бұл жолы тіпті 
қаһарын төгіп «Ағашқа дәрет сындырма 
дегенім қайда? Қоясың ба, жоқ па?» деп 
ақырғанда Арманның жаны мұрнының 
ұшына келгендей. Ертеңіне қуығы қайта 
ісінді. Бұл жолы да ғайыптан естіген 
белгісіз дауыстың нұсқауымен ағаштың 
бұтағынан, беймәлім атадан жалынып
жалбарынып кешірім сұрады. Міне, 
керемет. Сәлден соң кіші дәреті жүрді. 
Батырға да жан керек екен. Арман 
мұнан соң ағаш бұтағына мүлде жола
мады. Көрген түсі, болған оқиға туралы 
әжесіне де, әкеана, бауырларына да тіс 
жармаған. Ағаштың сырын жылдар өте 
біліп, өкініштен санын ұрғанмен бәрі 
өте кеш еді...   

Түс көргеннен кейін арада біршама 
уақыт өтті. Жаздың жаймашуақ күнінде 
бұлардың шаңырағына қайғының қара 
бұлты үйірілді. Алматыдағы жоғары 
оқу орнының бірінші курсын бітірген 
Әмір көкесі ақ қан дертіне шалдығып, 
өмірден озды. Жантәсілім етерден бұ
рын ағатайы ауруханада жанында қай
ғыдан қан жұтып отырған анасына 
«Менің денемді қалайда елге жеткіз. 
Жат топыраққа тастама!» деп сыбырлай 
жалыныпты.

Уа, қатыгез тағдыр... Бұл жалғанда 
әкеана үшін бауыр еті баласының 
қазасын көргеннен асқан қасірет болар 
ма? Қарапайым ауыл әйелі, өзі қайғыдан 
қан жұтып отырған ана бейтаныс, алып 

шаһарда қандай күйге түскені белгілі 
ғой. Бар ниетімен Аллаға жалбарынған 
ананың тілегін періштелер қабыл қылса 
керек. Қалың өртке қанатымен су сеп
кендей күй кешкен ананың есіне кезінде 
ауылда басшылықта болып, сол тұста 
Алматыда беделді қызмет атқаратын бір 
ел ағасының есімі түседі. Жанұшырып 
жүріп қабылдауына барып, болған 
жайтты мәлімдейді. Азаматтың аты аза
мат ғой. Сөзге келместен, жарамды екі 
жеңіл көлік дайындатып, ананың жа
нына дәрігер қосып, жолдағы посттарға 
ескертіп, Әмірдің денесін бұзылмастай 
дәрілетіп жолға аттандырады. Әкесі 
марқұм көзі жұмылғанша сол азаматқа 
«мәңгі қарыздармын» деумен өтті.

Әмір көкесінің жаназасына ту бие 
сойылған еді. Көңіл айтуға жиналған 
қарақұрым жұрт «қыршын» деген болуы 
керек, астан алып жарытпады... Адам 
аяғы басылған шақта мұрты бұзылмай 
сол қалпында қайтқан табақтабақ семіз 
жылқының былқып піскен етін ауыл 
іргесіндегі шағын көлшікке төккендері 
санасында әлі сақталып қалыпты. 

Арада біршама ай өтті. Қыстың 
аязды таңында ұйқысынан ерте оянған 
Арман көзін ашқан қалпы төбеге қарап 
үнсіз жатқан болатын. Түн қараңғысы 
толық сейіле қоймаған шақ. Сырттан 
кірген анасы электр жарығын жағып 
жібергенде күтпеген көріністен бұл 
шыңғырып жіберуге сәл қалған. Аппақ 
матаға оранған Әмір көкесі қазқатар 
жатқан бұларға күле қарап тұр екен. 
Жарқ еткен жарықпен бірге көкесінің де 
бейнесі жоғалып кетті. 

Арманның тамағын тағы өксік кер
не ді. Өзі балалық ақымақтықпен кіші 
дәретке шыққан ағаштың аса ғұлама 
ишан атаның мешіті мен бейітінің жа
нына көктеп шыққан ағаштардың іші
нен кесілгенін, мұны білмеген әке
анасының тракторшы жігіттен сатып 
алғанын, кейін мәнжайды ұққан соң 
құран оқытып орнына апарып тастаған
дарын есейгенде естіді.Тракторшы жігіт 
туралы мәлімет біле алған жоқ.

Бүгін ауылға барып әжесі, әке
анасына, Әмір көкесі мен өмірден ерте 
кеткен бауырларының аруағына құран 
бағыштатқан Арман өмір аталатын ұлы 
көштің тосын сыры мол екенін терең 
түйсінгендей.

Қазалы ауданы,
Жанқожа  батыр ауылы.

Әңгіме

КИЕЛІ 
АҒАШТЫҢ 
ҚҰПИЯСЫ

Облыстық «Сыр бойы» газеті редакциясының қызметкері 
кезім. Реті келгенде іссапар ыңғайымен елге шығып тұрамыз. 
Сондай бір сапарда дәм бұйырып Арал ауданына қарасты Бөген 
деген ауылда болғаным бар. Бүкіл облыс жұртына белгілі 
іргелі ауыл. Біздің бала кезімізде теңіздің арғы жағалауынан 
бір аппақ үлкен ғимарат шаңқай түсте бергі беттегі біздің 
ауыл Көкаралдан құдды жан біткендей тұтас тұлғасымен 
қозғалып тұрғандай болып, жерден бір көтеріліп, бір төмендеп, 
бұлыңдап тұратын. 

Күз айы. Маңайдың бәрі сап-сары түске боялғандай. Ұшар 
төбесі алыстан көзге шалынатын Нұра да, айналасына саптағы 
әскерлерше қаз-қатар үйлер қоныстанған Қара дөңнің етегі де, 
айдыны жарқырай толықсыған Ащы көлдің жағалауындағы 
балғын құрақтар да, желмен тербелген көше бойындағы тал-
теректен ұшып түсіп жатқан жапырақтар да сап-сары. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.СБ
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Қызылорда облыстық мәслихатының 
кезектен тыс 27-сессиясының 

төрағасы

Қызылорда облыстық 
мәслихатының

 хатшысы

  Ш. Әбдікәрімов Н. Байқадамов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 13.02.2019
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-6682 болып енгізілді

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2019 жылғы «07» ақпандағы № 300 шешіміне 1-қосымша

Азаматтардың жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін 
берілетін дәрілік заттар

№ Ауру түрі Халық санаты Дәрілік заттарды тағайындау 
үшін айғақтар (дәрежесі, сатысы, 

ауыр ағым)

Дәрілік заттардың атаулары (шығару 
нысаны)

1 Басқа көріністі 
жылауықты фиброз 
(муковисцидоз)

Диспансерлік 
есепте тұрған 

барлық санаттар

Ауырлықтың барлық сатысы мен 
дәрежесі

- Тобрамицин (сыртқы нысан) 300 
мг/5мг, ұнтақ ингаляцияға арналған 
капсуладағы 28 мг;
- Ацетилцистеин 100мг, 200 мг;
- Ортатізбелі триглициридтері бар 
толыққанды құнарлы қоспа. (Сусын 
немесе қосымша тамақтануға, сондай-
ақ энтералді зонд ретінде қолдануға 
арналған. 3-жастан жоғары балаларға 
және ересектерге тағайындалады);

2 Идиопатикалық және 
екіншілік 
өкпе артериясының 
гипертензиясы

II, III, IV сатысы
- Силденафил 25 мг, 
50 мг;
- Бозентан 125 мг;
- Риоцигуат 2,5 мг;

3 Аяқтың эмболиясы 
және тромбозы

Басқа антикоагулянттық дәрі-
дәрмектерді қолдану мүмкін 
болмағанда

- Ривароксабан 10 мг, 
20 мг;
- Эноксапарин Натрия 0,6 мг;

4 Ювенильді 
идиопатиялық артрит

Аурудың полиартритикалық 
формасы мен жүйелер бойынша 
зақымдану клиникалық 
белгілерінің болуы, этиотропты 
генді-инженерлік биологиялық 
препаратты ем ретінде қолдану

- Адалимубаб, инъекцияға арналған 
ерітінді 40 мг/0,8 мл;

5 Буллезды эпидермолиз Өмір сүру ұзақтығын және өмір 
сапасын жақсарту

- Таңып-байлау материалдары, 
санитарлық гигиенаға арналған зат 
(сабын) мандандырылған қорек;

6 Бехчет ауруы - Инфликсимаб 100 мг;
7 Көмей стенозы IV 

дәрежесі (балалардағы)
- Оттегімен жасанды қамтамасыз етуге 
және санитарлық гигиенаға арналған 
залалсыздандыру материалдары;
- Будесонид, дозаланған ингаляцияға 
арналған суспензия 0,25 мг/мл 2 мл;
- Повидон - йод 1%-50 мл;
- Флуимуцил 100 мг/мл, инъекция мен 
ингаляцияға арналған ерітінді;
- Натрия хлорид 
0,9%-100,0;
Хлоргексидин биглюконаты, сыртқа 
қолдануға арналған ерітінді, 0,05%;

8 Целиакия Ағзадағы туа біткен фермент 
жетіспеушілігінің орнын 
ауыстырушы препараты

- Панкреатин 
10000 ЕД/150 мг;
- Панкреатин
25000 ЕД/300 мг;

9 Созылмалы қабынулық 
демиелинизациялық 
полинейропатия

Инфекцияға ағзаның қарсы тұра 
алу қабілетін қамтамасыз ететін 
екіншілік гуморальды препарат

- Адами қалыпты иммуноглобулин 
G 50 мл, 100 мл;

10 Иммунды 
тромбоцитопениялық 
пурпура

Тромбоцитопениялық 
пурпураныңауыр түрі, 
геморрагиялық синдроммен, I, II 
қатардағы емге көнбеген жағдайда

- Элтромбопаг 50 мг;

11 Остеопароз Остеопароздың жайылмалы түрі, 
ауыр ағымды, III, IV дәрежесі, 
сүйек кемегінің бұзылу қаупі 
жоғарылағанда қолданады

- Золедрон қышқылы
5 мг/100 мл;

12 Туа пайда болған 
гиперинсулинизм

Ағзадағы туа біткен гормонды 
алмастырушы жетіспеушілігінің 
орнын ауыстырушы препараты

- Октреотид 0,05мг/мл, 0,1мг/мл;

Аббревиатураның толық жазылуы:
мг - миллиграмм
мл – миллилитр

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2019 жылғы «07» ақпандағы № 300 шешіміне 2-қосымша

Қызылорда облыстық мәслихатының күші жойылды деп танылған
шешімдерінің тізбесі

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ
7 ақпан 2019 жыл  №300  Қызылорда қаласы

Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санаттарына 
амбулаториялық емделу кезінде тегін дәрілік заттарды қосымша 

беру туралы
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 

жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 
2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 
9-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына 
сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

1. Осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес 
Қызылорда облысы азаматтарының жекеленген 

санаттарына амбулаториялық емделу кезінде 
тегін дәрілік заттар қосымша берілсін.

2. Осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес 
Қызылорда облыстық мәслихатының кейбір 
шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

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

1. «Қызылорда облысы азаматтарының же-
келеген санаттарына амбулаториялық емделу 
кезінде тегін және жеңілдікті шарттармен дәрілік 
заттарды қосымша беру туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2016 жылғы 10 ақ-
пандағы № 347 шешімі. (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5404 
нөмірімен тіркелген, 2016 жылғы 22 наурызда 
«Сыр бойы» және «Кызылординские вести» 
газеттерінде, 2016 жылғы 21 сәуірдегі «Әділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

2. «Қызылорда облысы азаматтарының 
жекелеген санаттарына амбулаториялық 
емде лу кезінде тегін және жеңілдікті шарт-
тармен дәрілік заттарды қосымша беру 
туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 
2016 жылғы 10 ақпандағы №347 шешіміне 
өзгеріс енгізу туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2016 жылғы 31 тамыздағы №55 
шешімі. (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5603 нөмірімен 
тіркелген, 2016 жылғы 19 қыркүйекте «Әділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде, 2016 жылғы 
24 қыркүйекте «Сыр бойы» және «Кызыл-
ординские вести» газеттерінде жарияланған);

3. «Қызылорда облысы азаматтарының 
жеке леген санаттарына амбулаториялық емде-
лу кезінде тегін және жеңілдікті шарттар мен 
дәрілік заттарды қосымша беру туралы» Қы-
зылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 
10 ақпандағы №347 шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы» Қызылорда облыстық 

мәслихатының 2017 жылғы 24 қазандағы №144 
шешімі. (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 6014 нөмірімен 
тіркелген, Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқық тық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде 2017 жылғы 17 қарашада 
жарияланған);

4. «Қызылорда облысы азаматтарының 
жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу 
кезінде тегін дәрілік заттарды қосымша беру 
туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 
2016 жылғы 10 ақпандағы №347 шешіміне өз-
геріс енгізу туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2018 жылғы 12 ақпандағы №181 
шешімі. (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемле кеттік тіркеу Тізілімінде 6183 нөмірімен 
тіркелген, Қазақстан Республикасының 
норма тивтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде 2017 жылғы 12 наурызда 
жарияланған);

5. «Қызылорда облысы азаматтарының 
жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу 
кезінде тегін дәрілік заттарды қосымша беру 
туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 
2016 жылғы 10 ақпандағы №347 шешіміне 
өзгеріс енгізу туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2018 жылғы 29 наурыздағы №190 
шешімі. (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 6262 нөмірімен 
тіркелген, Қазақстан Республикасының норма-
тивтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде 2018 жылғы 26 сәуірде жарияланған).

Қызылорда облысы бойынша субсидияланатын тұқымдардың нормалары мен шекті бағалары

№ Аудан (қала) атауы күріш жаздық бидай күздік бидай арпа сұлы соя мақсары
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Жаңақорған 13,427 180000 7,800 82000 6,935 86000 11,700 81000     1,456 110000
2 Шиелі 13,390 180000 9,364 82000 14,17 86000       0,945 110000
3 Сырдария 13,393 180000 9,360 82000         1,040 110000
4 Жалағаш 13,173 180000 9,579 82000   10,400 81000     0,945 110000
5 Қармақшы 13,388 180000 7,429 82000    81000   1,582 250000 1,130 110000
6 Қазалы 13,424 180000 9,477 82000   9,479 81000     1,364 110000
7 Арал    82000    81000     110000
8 Қызылорда қаласы 13,987 180000 6,582 82000   9,317 81000 7,872 70000   0,910 110000

жалғасы
күнбағыс жоңышқа тары картоп Бірінші ұрпақ будандарының 

тұқымдарын сатып алудың 
шекті бағасы **, теңге/тонна

элиталық көшеттерін сатып алудың шекті бағасы**, 
теңге/тонна
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1,247 250000 20,800 1297000 1,83 87000 732,167 130000 800000 800 417 158

  20,800 1297000 1,83 87000 830,091 130000  800 417 158
  23,396 1297000   796,839 130000  800   
  23,385 1297000   1062,600 130000  800   
  23,300 1297000   721,871 130000     

0,807 250000 26,000 1297000 1,614 87000 870,167 130000 800000    
   1297000    130000     
  20,800 1297000   826,563 130000     

Ескертпе:егіс алаңдарының болжамды құрылымына сәйкес барлық ауыл шаруашылығы дақылдары көрсетіледі. 
** субсидияланатын тұқымдардың шекті бағалары субсидияланатын тұқымдардың тиісті түрлерінің қалыптасқан нарықтық бағаларын растайтын құжаттарға сәйкес белгіленеді. 

ЖОБА

2019 ЖЫЛЫ СУБСИДИЯЛАНАТЫН ТҰҚЫМДАРДЫҢ НОРМАЛАРЫ МЕН ШЕКТІ БАҒАЛАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ
«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 

Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы №4-2/664 бұйрығына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес 2019 жылы субсидияланатын тұқымдардың нормалары мен шекті 
бағалары бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан 

туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары С.С.Қожаниязовқа 

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

   Қызылорда облысының әкімі                                          Қ. Көшербаев.

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Қызылорда облысы бойынша 
департаменті басшылығының азаматтарды жеке сұрақтар бойынша қабылдау кестесі

№ Азаматтарды қабылдауды 
жүргізетін тұлғаның тегі, 

аты-жөні

Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізетін тұлғаның 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні

Азаматтарды 
қабылдау 
уақыты

Мемлекеттік 
органның мекен-
жайы, қабылдау 

бөлмесі

Байланыс 
телефондары

1 Жолымбетов Төреахмет 
Сайлаубайұлы

Департамент басшысы

Күнделікті 

09:00-13:00
14:30-18:30

Қызылорда қаласы, 
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47, кабинет №401

27-26-38

2 Боранбаева Лиман 
Отарбайқызы

Басшының әлеуметтік 
мәселелері жөніндегі 

орынбасары Күнделікті

09:00-13:00
14:30-18:30

Қызылорда қаласы, 
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47, кабинет №401

26-32-15

3 Нұрбек Жанар 
Жексенбайқызы

Басшының 
медициналық-

әлеуметтік сараптама 
мәселелері жөніндегі 

орынбасары

Күнделікті

09:00-13:00
14:30-18:30

Қызылорда қаласы, 
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47, кабинет №401

27-01-36

4 Накипов Болат 
Нуржигитович

Әдеп жөніндегі
уәкіл

Әр аптаның
жұма күні

17:00-18:00 Қызылорда қаласы, 
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47, кабинет №410

27-45-92

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті қызметкерлерінің Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп  кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары) нормаларын, 
ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңын бұзу фактілеріне, сонымен қатар мүмкіндегі шектеулі азаматтардың 
құқықтары бұзылған жағдайда, халықты әлеуметтік қорғау саласындағы арнаулы әлеуметтік көрсетілетін қызметтер  көрсететін 
ұйымдардың «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы», «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» 
заңдарын бұзу фактілеріне жол бергендігі туралы ақпаратты 8(7242) 27-01-26 нөмірлі сенім телефонына хабарлай аласыздар.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН 
ТҰТЫНУШЫЛАР НАЗАРЫНА! 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі табиғи моно-
полияларды реттеу бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 
01.02.2019 жылғы №05-22/254 дәлелді қорытындысын басшылыққа алып, 
2019 жылдың 

1-ші наурызынан бастап «Энергосервис» ЕЖШС-ның электр энергияға 
тарифтерінің төмендегендігі туралы хабарлайды. 

1. Орташа босату тарифі – 16,87 теңге ҚҚС-мен.
2. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 15,44 теңге ҚҚС-мен.
3. Тұрғындар саны мен тұтыну көлемі негізінде электрплиталарын 

пайдаланбайтын жеке тұлғалар үшін сараланған тариф бекітілсін: 
• 1-деңгей 70 кВт*с дейін 1 адамға айына – 14,38 теңге ҚҚС-мен; 
• 2-деңгей 70-тен 150 кВт*с дейін 1 адамға айына – 18,54 теңге ҚҚС-

мен; 
• 3-деңгей 150 кВт*с жоғары 1 адамға айына – 23,17 теңге ҚҚС-мен. 
4. Тұрғындар саны мен тұтыну көлемі негізінде электрплиталарын 

пайдаланатын жеке тұлғалар үшін сараланған тариф бекітілсін: 
• 1-деңгей 90 кВт*с дейін 1 адамға айына – 14,38 теңге ҚҚС-мен; 
• 2-деңгей 90-нан 170 кВт*с дейін 1 адамға айына – 18,54 теңге ҚҚС-

мен; 
• 3-деңгей 170 кВт*с жоғары 1 адамға айына – 23,17 теңге ҚҚС-мен. 
5. Тұтыну көлемі негізінде жеке тұратын ҰОС ардагерлері және 

осыларға теңестірілетін мүгедектер, жасы бойынша пенсионерлер үшін 
сараланған тариф бекітілсін: 

• 1-деңгей 100 кВт*с дейін 1 адамға айына – 14,38 теңге ҚҚС-мен; 
• 2-деңгей 100-ден 150 кВт*с дейін 1 адамға айына – 18,54 теңге ҚҚС-

мен; 
• 3-деңгей 150 кВт*с жоғары 1 адамға айына – 23,17 теңге ҚҚС-мен.
6. Тұтыну көлемі негізінде жеке тұратын ҰОС ардагерлері және 

осыларға теңестірілетін мүгедектер, жасы бойынша пенсионерлер үшін 
сараланған тариф бекітілсін: 

• 1-деңгей 100 кВт*с дейін 1 адамға айына – 14,38 теңге ҚҚС-мен; 
• 2-деңгей 100-ден 170 кВт*с дейін 1 адамға айына – 18,54 теңге ҚҚС-

мен; 
• 3-деңгей 170 кВт*с жоғары 1 адамға айына – 23,17 теңге ҚҚС-мен.
7. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 18,17 теңге ҚҚС-мен. 
8. Бюджеттік ұйымдар үшін тариф – 24,12 теңге ҚҚС-мен. 
9. Өзге тұтынушылар үшін тариф – 17,05 теңге ҚҚС-мен. 

«Энергосервис» ЕЖШС әкімшілігі.

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде №000498 
мемлекеттік лицензиясы берілген)

Тұтыну бағаларының индексі
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігі Статистика комитетінің ақпаратына 
сәйкес, 2018 жылдың желтоқсанында республика 
бойынша инфляция 0,7% (облыс бойынша – 1,0%) 
құрады. 2018 жылдың соңына жылдық инфля-
ция 5,3% (облыс бойынша – 5,6%) құрады. Ин-
фляция құрылымында азық-түлік тауарларының 
бағасы 1,2% (облыс бойынша – 1,6%),  азық-түлік 
емес тауарларға – 0,5% (облыс бойынша – 1,0%) 
қымбаттады, ақылы қызметтерге – 0,2% (облыс 
бойынша – 0,2%) төмендеді.

Банк секторы 
2019 жылдың 1 қаңтарына Қызылорда облысы 

аумағында 12 екінші деңгейлі банктердің филиал-
дары, 1 – «Қазпошта» АҚ филиалы, 11 микроқаржы 
ұйымдары, 4 уәкілетті ұйымдар қызмет атқарды. 

Айырбас пункттердің жалпы саны – 64, оның 42-
сі екінші деңгейдегі банк филиалдарының айырбас 
пункттері, 14 – «Қазпошта» АҚ айырбас пункттері 
және 8 уәкілетті ұйымдардың айырбас пункттері.

Банктегі депозиттер
2019 жылдың 1 қаңтары деңгейіне облыстағы 

депозиттер көлемі 121,1 млрд. теңгені құрап, 2018 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 10,5%-ға 
артты. Заңды тұлғалардың депозиттері 27,5 млрд. 
теңгеге (+13,6%), жеке тұлғалардың депозиттері 
93,6 млрд. теңгеге дейін өсті (+9,7%). 

Ұлттық валютадағы депозиттер көлемі 32%-ға 
өсіп, 89,0 млрд. теңгені құраса, шетел валютасын-
да 24,0%-ға азайып, 32,0 млрд. теңгені құрады. 
Теңгедегі депозиттер үлесі – 73,5%-ды құрады, 
өткен кезеңіндегі 61,6%-ға қарағанда . 

2018 жылдың желтоқсан айында ұлттық 
валютадағы депозиттердің сыйақы мөлшері 7,3% 
(-2,1 ө.к.), шетел валютасындағы депозиттер бой-
ынша 1,6% (-0,4 ө.к.) құрады.

Банктердің экономикаға несиесі
2019 жылдың 1 қаңтары деңгейіне банктердің 

экономиканы несиелеу көлемі 191,0 млрд. 
теңгені құрады (2018 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 13,8%-ға өскен). 

Кредиттеудің өсуі негізінен жеке тұлғаларға 
берілген несиелердің 11,0%-ға 153,0 млрд. теңгеге 

дейін ұлғаюы есебінен болды, заңды тұлғаларды не-
сиелеу 27,0%-ға 38,0 млрд. теңгеге дейін ұлғайды. 
Қысқа мерзімді несиелердің көлемі 56,0%-ға өсіп, 
17,0 млрд. теңгені құрады, ұзақ мерзімді несиелерді 
10,8%- ға 174,0 млрд. теңгеге дейін ұлғайтты.

Кіші кәсіпкерлікке берілген несиелер бойын-
ша нақты қарыз 2018 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 9%-ға, 26,5 млрд. теңгеге дейін өсіп, 
жалпы қарыздан үлес салмағы – 13,8%-ды (-0,8 ө.к.) 
құрады.

2018 жылдың қаңтар-желтоқсан айларын-
да берілген несиелер көлемі 178,3 млрд. теңгені 
құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 18,5%-ға өскен.

Талданатын кезеңдегі ұзақ мерзімді несиелердің 
негізгі қарызы 12,5%-ға (173,8 млрд. теңгеге), қысқа 
мерзімді несиелер бойынша – 76,7%-ға (17,1 млрд. 
теңге) дейін өсті. Сәйкесінше, несие берешегіндегі 
ұзақ мерзімді несиелердің үлес салмағы 91,0% 
құрап отыр.   

2018 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 
халыққа тұтынушылық мақсатында берілген несие-
лер (негізгі қарыз) көлемі 114,2 млн. теңгені құрады, 
бұл 105,3 млн. теңгені құраған өткен жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 8,4%-ға өскен.

2019 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойын-
ша 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
ипотекалық несиелердің негізгі қарызы 18,0 млрд. 
теңгеден 18,9 млрд. теңгеге дейін, яғни 4,8%-ға өсті.

Несиелер бойынша мерзімі өткен берешектер 
16,7%-ға өсіп, 9,8 млрд. теңгені құрады, бұл жалпы 
сомадағы берешек қарыздың тек 5,1%-ы (5,5%).

2018 жылдың желтоқсанында берілген несие-
лер бойынша орташа сыйақы мөлшері 15,5%-ды 
(2017 жылдың желтоқсанында – 18,0%), шағын 
кәсіпкерлік субъектілеріне берілген несие бойынша 
13,5%-ды (15,3%) құрады. 

Валюта нарығы
2018 жылдың 12 айында АҚШ долларын сату/

сатып алу көлемі сәйкесінше 110,1/61,2 млн. USD 
құрады. 2017 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
USD сату көлемі 10,4%-ға азайды, ал сатып алу 
көлемі 7,7%-ға өскен. 

2018 жылдың 12 ай қорытындысы бойынша USD 

сату/сатып алудың орташа бағамы 349,37/343,75 
теңгені құрады (2017 жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда (329,39 /324,15 теңге). 

Европалық валютаны сату көлемі 2017 жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,6%-ға азай-
ды (5997,7 мың евроға дейін), сатып алудың жал-
пы көлемі 32,6%-ға (1679,9 мың евроға дейін) 
азайды. Евроны орташа сату/сатып алу бағамы 
411,09/406,29 теңгені (2017 жылдың сәйкес 
кезеңінде 366,27/360,73 теңге) құрады. 

Есепті кезеңде ресей рублін сату/сатып 
алу көлемі сәйкесінше 11,1%/60,6%-ға артты 
(сәйкесінше 704850,4/1247705,8 мың рубльге дейін) 
және қытай юанын сату көлемі 2,4%-ға азайды 
(396,1 мың юаньға дейін), сатып алу көлемі 29,3%-
ға артты (282,8 мың юаньға дейін). 

Төлем карточкалары 
2019 жылдың 1 қаңтары деңгейінде 2018 жылдың 

сәйкес кезеңімен салыстырғанда Қызылорда об-
лысында төлем карточкаларын ұстаушылар 
саны 1,7%-ға артып, 465,6 мың адамды құрап, ал 
айналымға шығарылған төлем карточкалары 0,9%-
ға төмендеп, саны 522,6 мың бірлікті құрады.

Облыс бойынша төлем карточкаларына қызмет 
көрсету инфрақұрылымы жайлы жалпы көрініс: 
POS-терминалдар саны 1843 (+7,1%)  бірлік, бан-
коматтар 332 (+8,1%) бірлік, банктік киоскілер/
төлем терминалдары 568 (+19,1%). Төлемге карточ-
ка қабылдайтын сауда кәсіпорындарының саны 848 
(+0,5%). 

2018 жылдың желтоқсан айында Қызылорда об-
лысы аумағында төлем карточкаларын пайдалану 
арқылы жүргізілген қолма-қол ақша беру операция-
лары 891,0 мың транзакцияға жетіп, жалпы сомасы 
39197,0 млн. теңгені құрады (тиісінше 19,9%-ға 
және 12,0%-ға артқан).

Төлем карточкаларын қолдана отырып, қолма-
қол ақшасыз төлемдер саны 3504,9 млн. теңге со-
масына 313,4 мың транзакцияны құрады (тиісінше 
89,8% және 50,9% ұлғайды).

Толық мәліметтерді төмендегі телефондар 
бойынша алуға болады: +7(724) 255 15 22, +7(724) 
255 15 23;   e-mail: kuz_55@nationalbank.kz

2018 жылдың желтоқсан айындағы қаржы
нарығының жағдайы туралы

Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасының басқарма 
басшысы мен орынбасарларының азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке 

қабылдау кестесі
Жергілікті 

атқарушы органның 
атауы

Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізген адамның
Т. А. Ж.

Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізген адамның
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні 

мен уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Қызылорда 
облысының 

индустриялық-
инновациялық даму 

басқармасы

Сұлтангереев Ринат 
Қалдыбекұлы

Басқарма басшысы Сәрсенбі
16.00-18.00 Қызылорда 

қаласы, 
Бейбарыс 

Сұлтан көшесі,
құрылыс №1

60-54-07

Еламан Жолмырза 
Қайыпұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Сейсенбі
16.00-18.00

60-54-05

Берденова Жанар 
Серікқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Бейсенбі
16.00-18.00 60-54-11

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
      Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы мемлекеттік қызметшілердің Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаларының және 
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің талаптарының бұзылуына жол бермеуі және олардың алдын 
алу мақсатында Қызылорда облыстық индустриялық-инновациялық басқармасында 8 (7242) 60-54-08 «Сенім 
телефоны» жұмыс істейтіндігін хабарлайды.

«Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекеме басшысының жеке және заңды тұлғалардың 

өкілдерін қабылдау кестесі

Аты-жөні Лауазымы Қабылдау 
күні және 
уақыты

Мекен-
жайы

Байланыс 
телефоны 

(алдын ала 
жазылуы, 

анықтамалық 
бөлме №605)

Сенім 
телефоны

Бекетова 
Камар 

Назарбековна

Директор Әр аптаның 
сәрсенбі 

күні 16.00-
ден 18.00-ге 

дейін

Қызылорда 
қаласы, 

Желтоқсан 
көшесі, №45, 
№605 бөлме

8 /7242/ 
70-40-15

8 /7242/ 
70-40-15

«Сыр бойы», 
«Кызылординские вести», 

«Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» 

және ауданның барлық 
басылымдарына 

хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады.  

E-maіl: smjarnama@mail.ru



– Сыр топырағының қазақ өнері, рухания-
тына қосқан үлесі өлшеусіз деп айтуға бола-
ды. Биылғы айтысты өткен жылғы дәстүрмен 
ел бойынша Сыр топырағында бастамақпыз. 
Былтыр Астананың – 20, Қызылорданың 
– 200 жылдығына орай «Астана – биік 
төрім, Қызылорда – туған жерім» атты 

республикалық ақындар айтысы өтсе, сол 
дәстүрден жаңылмай биылғы жылдың беташа-
рын ақындар айтысымен жасағалы отырмыз.

Айтыс ұлтымыздың дәстүрінде үлкен 
маңызға ие екені белгілі. Әдебиет зерт теу
шілері «айтыс біздің елде сақталған» деп ай-
тып жүр. Өткен ғасырларға көз салсақ, Ежелгі 
Үндістанда, арабтардың бәдауи тайпаларын-
да, түркі халықтарының бірқатарында айтыс 
жанры болды. Бірақ, бүгінгі күнге саф алтын-
дай аялап жеткізген – біздің халқымыз. Еліміз 
бөз қарымтасынан гөрі, сөз барымтасын ерек-
ше қадір тұтқан. Айтыс – дала демокра тиясы, 
– деді Руслан Рүстемұлы. 

Сөз барымтасында 10 ақын көп емес, дөп 
айтуға тырысты. Сыр елінде соңғы жылдары 
ел сүйсінетін ауқымды істер атқарылғанын, 
қоғамның қазіргі күйі мен руханият мәселесін 
тілге тиек етті. Бірбірін сөзбен түйреген, 
қуақы қалжыңмен қағытып, ұтымды ой айтқан 
айтыскерлер көптің ықыласына бөленіп, ел 
есінде қалды. Бұл жолғы аламанның тізгіні – 
Сыр перзенті, айтыс дүлділі Мұхтар Ниязовта. 

Ал Жүрсін Ерман бастаған қазылар алқасының 
құрамында  «Айқын» газетінің бас редакторы 
Нұртөре Жүсіп, республикалық «Ана тілі» 
газетінің бас редакторы Жанарбек Әшімжан, 
жазушыжурналист Айжарық Сәдібекұлы, ай-
тыскер ақын Кенжебай Жүсіпов болды.

АЛҒАШҚЫ АЙНАЛЫМ

Айтыстың алғашқы айналымында бірінші 
болып талай сөз додасын көрген алматылық 
Рүстем Қайыртай мен шымкенттік ақын 
Біржан Байтуов ортаға шықты. Құрдастардың 
қағытпа қалжыңы да жарасымды. Рүстем ақын 
жастарға жігер бере сөйлеп, «Елбасы Жастар 
жылын ашып берді, Сенем деп Мағжан айтып 
кеткеніндей, Тау қопарып тастаңдар, ал, енде-
ше, Жұмыскер Жақаевтың кетпеніндей» деп 
бұл жылдың маңызы мен мәніне тоқталды. 
Аралдың қайта тола бастағанын айтып, 
«Жарқыратып жаңа үйлер салып жатқан, Әр 
қала Қызылордадай өрлеу керек» деп Сыр елін 
үлгі ете сөйледі. Елдегі жастар мәселесі де тыс 
қалмады. «Тау қопарып тастаса, кейбір жас тар, 
алдапсулап, медаль мен орден беред(і), Негізі 
сый алатын ордень емес, Жастарға үй алатын 
ордер керек» деп оралымды ой айтты. 

Біржан Байтуов та Қызылордада көңіл 
қуанып, көз қызығатын маңызды істің көп 
екенін жеткізді.

 – Көшесі пайдасы жоқ жарнамаға, 
Толған қала көп оны елепті кім,
Ал енді Қызылордаға кіре қалсаң,
Байқайсың басқалардан бөлектігін,
Ұлылардың сөздерін іліп қойған,
Оқысаң, ол санаңа төгед(і) нұрын,
Жастар жылы не істесек болады деп,
Көп әкімдер сұрап жүр не жоқтығын,
Ал енді Көшербаев көшелі әкім,
Арттырып арда өнердің кенет құнын,
Жастарымыз рухани жаңғырсын деп,
Сыр елін жатыр жырға бөлеп бүгін, – 

деп бір тоқтады. Біржан ақын көп балалы 
аналардың жәрдемақысының аздығын айтып, 
ел бір шешімін күткен маңызды мәселеге де үн 
қосты.  

Екінші жұп жас ақындар қазалылық Нұрзат 
Қару мен түркістандық Дәурен Ысқақтың орай-
ын күте сөйлеген әдемі әзілдері ел есінде қалды. 
Нұрзаттың жастар абыройлы болуы үшін көп 
еңбектену керек екенін тұспалдап, «алу оңай 
болғанмен альпиниске, қалу қиын мекендеп 
таудың басын» дегені ұтымды шықты. 

Ел сүйсініп, құлағының құрышы қанып 

тыңдаған тағы бір жұп оралдық Райым-
бек Өтелов пен қызылордалық Бексұлтан 
Орынбасаровтың айтысы болды. Бірі – 11 сы-
нып оқушысы болса, бірі – студент. Екеуінің 
тұрқы жас болғанымен, тілдері тастай. Ат 
сүрінгенше ақыл табатын айтыскер болу оңай 
емес. Бірақ болатын бала екендерін байқатып, 
оралымды ой, айшықты сөз таба білді. 
Бексұлтанның мына сөздері ел мәселесіне бей-
жай қарамайтынын аңғартты.

 – Жастар жылы деп биыл жақсы ұйғарған,
Бұл жоба біздер үшін нақ сый болған,
Әйтпесе Әйтекені танымайтын,
Көбейіп жатыр жастар тас ми болған,
Жиырма бес жаста деген жігіттерің,
Бестегі өресінен өспей қалған,
Танымай Төле би мен Қазыбекті,
Кумирі Роналду мен Месси болған,  деп 

бүгінгінің ордабұзар жасында отбасының 
мәселесін шеше алмай жүргенін жеткізіп, 
Әйтекедей бабамыздың Кіші жүзге 21 жасын-
да бас би болғанын атап өтті. 

Қызылордалық Нұрмат Мансұров пен 
павлодарлық ақын Аспанбек Шұғатаевтың 

да айтысы тартысқа толы болды. Бұл жұп та 
Алаштың анасы Сыр елінің бүгінгі бейнесіне 
тоқталды. Тұранның төрі болған бұл мекен ту-
ралы Нұрмат ақын:

– Текті жұрттың топырағын басқан адам,
Қолөнерді мойындап толқып тұрад(ы),
Қорқыт шалдың тер сіңген тақиясындай,
Қасиет Қызылордамнан аңқып тұрад(ы),  

деп тебіренсе, Аспанбек ӘлФараби бақытты 
қаланы қайыршысы жоқ ел деп есептесе, нағыз 
бақыт Қызылорда секілді жетімдер үйі жоқ 
жерде екенін айтып, Сырдың айбынын асыра 
сөйледі. 

Ал тараздық Аруна Керімбек пен қызыл
ордалық Сырым Әділбектің сөз саптауы, 
қыз бен жігіт айтысының әдемі үлгісі болды. 
Мұндайда құдалық жайының сөз болатыны 
қашаннан белгілі. Бірі ұсыныс, бірі ұтымды ой 
тастап, елдегі мәселелерді де қозғай білді. 

Алғашқы айналымнанақ, ел көңіл дегі 
түйінді тап баса білген тапқыр жастардың ай-
тысына риза болып тарқасты. 

ЕКІНШІ АЙНАЛЫМ

Түс ауа ел қайта жиылып, жүзден жүйрік 
ақындардың екінші айналымдағы сөз дода-
сын тамашалады. Қысқа мерзімдік, шаппашап 
айтысқа құрылған бұл кезеңге 6 ақын шықты. 
Алғашқы болып шыққан Аспанбек пен Біржан 
бірбіріне әріден ой тастап, сөзбен түйреп, 
нағыз бабында тұрған дүлділдер екенін 
байқатты. Ал Аруна мен Райымбек жұбында 
халық әпке мен інінің сөз тартысын тамаша-
лады. Аруна айтысқа қатысқанша, ҰБТға 
дайындалғаның дұрыс еді деп, тұқыртуды 
ойласа, оқушы Райымбек те қарап қалмай, 
қарсыласының мектепте мұғалім екенін, 
сабақты тастап, Қызылордаға келгенін орай-
лы сәтте еске салды. Ал соңғы жұп Рүстем 
мен Нұрматтың айтысы көпшілікке ой тастап, 
құрдастардың қалжыңын да қамтыды. 

Облыстық мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы ұйымдастырған айтыс 
соңында қазылар алқасының төрағасы Жүрсін 
Ерман аламанның қорытын дысын жариялады. 
Сыр елі – айтыстың астанасы, талай таланттың 
туған жері екенін айтып, бүгінгі сөз барымта-
сынан да болашағынан үміт күтуге болатын 
сырбойылық жастарды тапқанын жеткізді. 
Айтыстың Күреңбай сыншысы әр ақынның 
бабын біліп, дәл болжайтыны белгілі. Мұнан 
кейін қазылар алқасының мүшелері кезекпе
кезек ақындарға жүлде тапсырды. Бес ақынға 
жігерлендіру сыйлығы ретінде 100 мың 
теңгеден табысталса, үшінші орын иеленген 
Аруна Керімбек пен Аспанбек Шұғатаевқа 
300 мың теңге көлеміндегі жүлде бұйырды. 
Екінші орын алған Біржан Байтуовқа 400 
мың теңгелік, бірінші орын иеленген Рүстем 
Қайыртайға 700 мың теңгелік сыйақы табыс
талды. Жастар жылына орай облыстық жас
тар саясаты мәселелері басқармасы да ар-
найы жүлде тағайындап, басқарма басшысы 
Қуаныш Жанұзақов Оралдан келген Райым-
бек Өтеповті марапаттады. Ал бас жүлдені 
жерлесіміз Нұрмат Мансұров еншілеп, 1 мил-
лион теңге иеленді.

Суреттерді түсірген 
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

Жерлесіміз Қамшыбек Қоң
қабаев бүгінде Қазақстанның 
еңбек сіңірген спорт шебері, 
көп теген республикалық тур
нирлердің жеңімпазы, Қарулы 
күштер арасында Әлем чемпи-
оны, ҚР IV жазғы спарта киа
да сының жеңімпазы, Оңтүстік 
Кореяда өткен қарулы күштер 
арасындағы Бүкіләлемдік спорт 
ойындарында екінші сатыдан 
көрінсе, Ташкентте өткен Азия 
чемпионатының, Гер манияда 
өткен Әлем чемпио наты ның 
күміс жүлдесін иеленген.

Қазақстан боксы бүгінде 
әлемдік деңгейде әлеуетін мо
йын датқан спорт түрі. Сон
дықтан бұған жастардың да 
қы зы ғушылығы басым. Спорт 

ше берімен кездесуде жас талап-
керлер бокс өнеріне қатысты 
өздерін қызықтырған сауал-
дар төңірегінде сұхбаттасты. 
Білекті боксшының бір ме зеттік 
шеберлік дәрісі жас талап кер
лердің қабілетқарымын шың
дай түскендей. 

Айта кетейік, Мәдениет 
ауы лындағы спорт мектебі 
белгілі спортшы, осы ауылдың 
тумасы Садық Мұстафаевтың 
бастамасымен 2009 жылы 
ашылған. Бүгінде бұл мектепте 
бокс, дзюдо, таэквандо, қазақ 
күресі, еркін күрес, волейбол, 
гандбол секілді спорттың 7 
түрін үйретеді. Жалпы, бүгінгі 
таңда мектепте 522 оқушы 
қамтылған.

Спорт мектебінің директо-
ры Б.Әуесбаевтың айтуынша, 
тәлім алып жатқан балалардың 
жеткен жетістіктері аз емес. 
Айталық, өткен жылы 2 спорт-
шы әлемдік додада топ жарса, 
1 спортшы Азия ойындарының 
жүлдегері атанған. Бұдан бөлек, 
ел чемпионаттарында 7 алтын, 
5 күміс, 4 қола медаль иеленіп, 
42 оқушы спорт шеберлігіне 
кандидат атанды.

Спорттың әр түрінен Елдос 
Нұрмағанбет, Аян Асылбе-
ков, Әнуар Тажмаханов, Ера
сыл Қасымов, Оралжан Бо-
латбеков, Асқар Қуанышов, 

Жасұлан Нұрмағанбетов сын-
ды жаттықтырушылардың 
шә кірт тері республикалық 
және халық аралық жарыс
тарда жүлде алып жүр. 
Олардың қатарында Руслан 
Теміржан, Арайлым Ханза-
да, Айым Тоғыман, Сымбат 
Мұхаммедқалиқызы, Балнұр 
Сәр сенбай, Айсана Айтқұл, 
Мұха метжан Таңатар секілді 
түлектер бар.

Шара соңында спорт мек
тебінің директоры Б.Әуес  баев 
был ғары қолғап шеберлеріне 
ал ғысын білдіріп, естелік сый
лықтар табыстады.

Жалағаш ауданындағы Мәдениет ауылы аймақтағы 
тіректі елді мекендер қатарында. Сондықтан 
мұнда клуб, балабақша, спорт мектебі жаңадан 
салынып, жұмысын жолға қойған. Ғимараты 
жаңадан салынғаны болмаса, бұл саладағы жұмыс 
он жылдан бері жүйелі жүргізіліп келеді. Жуыр
да бокстан Қазақстан құрамасының капитаны, 
Әлем чемпионатының күміс жүлдегері Қамшыбек 
Қоңқабаев пен оның жаттықтырушысы Ғалым 
Байғұндиев бастаған былғары қолғап шеберлері осы 
спорт мектебінің оқушыларымен кездесті.

Жастар жылының шымылдығы Сыр елінде 
республикалық ақындар айтысымен ашылды. 
«Жастар жырлайды» атты сөз бәйгесі дала даныш
паны Әйтеке бидің 375 жылдығымен қабат атап 
өтілді. «Арғымақтан тай озады» демекші, аламан
да ауыздығымен алысқан құлагерлермен қатар, 
шаршы топ алдына жаңадан шығып жүрген жас
тар да аталы сөз айтып, көптің көңілінен шықты. 

Айтыстың ашылу рәсімінде облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов 
Жастар жылының мұндай игі шарамен басталуында үлкен символикалық 
мән барын ерекше атап өтті.
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МЫҚТЫ ЖӘНЕ СЕНІМДІ
• «John Deere» компаниясы өндірген компоненттер. 
• Тұтасқаңқалы конструкция: мықтылық, сенімділік.

ҚУАТТЫ ЖӘНЕ ӨНІМДІ
• John Deere PowrTech E 6,8 л қозғалтқышы, 6 цилиндр Tier 2 айналдыру 

кезінде 35 % қорымен.
• Гидравликалық жүйенің өнімділігі 114 л/мин., 7 СКК дейін – өз 

класындағы тракторлар арасында ең өнімді.
• Ықпалды ілмегі бар, биік пайдалы жүккөтергіштігі 8500 кг дейін.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 
• AMS ықпалды шешімі: AutoTrac сигнал 

дәлдігінің түрлі деңгейлері, iTEC қызметі.

ФЕРМАНЫҢ БАТЫРЛАРЫ – «JOHN DEERE» 6M ТРАКТОРЛАРЫ

Соқамен өңдеу, қопсыту, егін себу, бүрку, шөп шабу, ферма жұмысы, фронталді тиегіш және 
тасымалдайды – 6М таптырмайтын трактор.

«John Deere» – пайда мен 
табыс әкелетін техника!

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА №1 КОМПАНИЯСЫ!
    
      @johndeere.egk       @johndeereequipments       @tochnoezemledelie.egk

ЖАСТАРДЫҢ ЖЫР АЛАМАНЫ

БОКСҚА БЕЙІМ ТҮЛЕКТЕР БІЛІМІН ШЫҢДАДЫ


