
«

КӘСІП ПЕН НӘСІП

ДАРИЯ ДЕҢГЕЙІ

ХАЛЫҚ – ҚАЗЫ,
ЕҢБЕК – ТАРАЗЫ

2-бет. 2-бет. 

Зообақтар жабылуы 
мүмкін2 Ұлт өркениетін

қалай үстем етеміз?3 Токио олимпиадасына 
кімдер барады?4 Теңіздегі оқиға4

Әлем Таным Спорт Әдебиет

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады 

21 қаңтар  СЕЙСЕНБІ  2020 жыл 

№9
(19885)

Қызылорда облыстық қоғамдық-саяси газет

Қайырхан Орақбай – білім 
сала  сындағы айтулы мүмкіндікті 
пайда  ланған талапкердің бірі. Об
лыс орталығындағы Ғ.Мұратбаев 
атын дағы №171 мектепті бітірген 
ол Мәскеу ұлттық технологиялық 
зерт теу университетін электроэнер
гетика мамандығы бойынша үздік 
тә мамдады. Бүгінде «Қызылорда 
электр тарату тораптары компания
сында» метролог қызметін атқарады. 

Дарынды жас шетелде білім алудың 
артықшылығы байқалғанын, қазір 
бар білгенін, ойға түйгенін тәжірибе 
жү зін де іске асырып жүргенін айта
ды. 

– Өзге елде оқып, біліміңді шың
дау, ел асып, жер көру, қазақта да 
та лантты, талапты азаматтардың аз 
емес екенін көрсету  екінің біріне 
бұйыра бермейді. Алайда, мұ ның 
бар  лығын жүзеге асыруға бола

ты нына көзім жетті. Көп тәжіри бе 
жинақтадым. Қай жолды таң дап, 
қан дай саланы меңгергенің бола
шақ ты айқындайды. Мен өз жолым
ды тап қаныма қуаныштымын. Қазір 

Мәскеудің, СанктПетербургтың 
рейтингі жоғары университеттерінде 
бі лімін шыңдап, мамандығын жо
ғары технология мен үздік әдісте ме
лер арқылы терең меңгеріп жүрген 

қатарластарым көп. Олардың бар
лығы осындай мүмкіндікті ұсы
нып отырған ел ағаларының үмітін 
ақтағысы келеді. Расымен, еліміздің 
басты капиталы – мұнайы, қазба 
байлығы емес, оның туын тіктеп, 
керегесін кеңейтетін дарынды да 
білімді жастары. Сондықтан, сапалы 
білім алуға салынған инвестиция – 
жарқын болашақ кепілі деп білеміз. 
Оның қайтарымы, пайдасы мол бо
лады, – дейді Қайырхан.

Әңгіме барысында кейіпкеріміз 
техника тілін меңгерген қатар лас
тарының аздығын да сөз етті. Бүгінде 
бұл маңызды мәселені шешуде түрлі 
шаралар қолға алынғанымен, инже
нермеханик, электрмен дәнекер
леуші тапшылығы әлі бар. Бұл ретте 
Қайырхан жөнін білсең, жұмыстың 
жаманы жоқ екенін, ал сол жолда 
мансап, дәреже емес, елдік мүдде 
жоғары тұрғанын өз замандастары
нан көргісі келетінін де жасырмады.

Елена 
«Ескендір» 
поэмасын 
жатқа біледі

Қызылордалық студент Елена 
Пак қазақтың ұлы ойшылы 
Абай өлеңдерін жатқа біледі. 
Алаштың ардақты тұлғасының 
шығармашылығына ерекше 
қызығушылық танытқан жас 
көптеген байқауда жеңімпаздар 
қатарынан көрінді.

Елена 2001 жылы Шиелі ауданына 
қарасты Ақмая ауылында дүниеге кел
ген. Ақмаяны көптеген ұлт өкілдерімен 
бірге кезінде тағдырдың жазуымен қазақ 
топырағына табан тіреген де этнос өкілдері 
мекен етеді. Солардың қатарында Пак 
әулеті де бар. Бұл әулет жергілікті жұртпен 
етене араласып, елдегі ағайынмен дос
бауырдай болып кетті. Береке мен бірлік ұя 
салған шуақты шаңырақтағы барлық адам 
қазақ тілін жетік біледі. Халқымыздың 
мақалмәтелін, бейнелі сөздерін, өзге де 
ерекшелігін біркісідей түсінеді.

– Кезінде атам Виталий Пак ауылда 
күрішші болып еңбек етсе, әжем Светлана 
Лян есепші қызметін атқарды. Қазір екеуі 
де зейнеткер. Әкем Владимир мен анам 
Татьяна да сол құтты қоныста тұрақ тап
ты, бүгінде «Ақмая» шаруашылығында 
несібе теріп жүр. Отбасында үш баламыз. 
Үлкені – менмін, інім Виталий де қазақ 
ақынжазушыларының шығармаларына 
қызығады. Ол да Абайдың біршама өлеңін 
жатқа біледі. Биыл елімізде кемеңгер 
тұлғаның 175 жылдығын кеңінен атап өту 
жоспарланып отыр. Біз мерейтой бары
сында зердемізге тағылымды ой түйеріміз 
сөзсіз, – деді Елена. 

Елена ауылда қазақ мектебінде білім 
алды. Ес білгеннен қазақша сөйлеп, білім 
ұясында ешбір қиындық көрген жоқ.  
Дос тары секілді әрбір сабақта қабілетін 
көрсетіп, зердесіне тоқыған дүниелерді 
ұстазына емінеркін жеткізе алатын. Әжесі 
Светлана немересінің қолынан жетектеп 
қазақ мектебіне алып барған еді. Тәуелсіз 
еліміздің ертеңі – қазақ тілінде екенін 
жете түсінген шаңырақ иелері қарияның 
орайлы пікіріне ешбір қарсы болған жоқ. 
Білімге құштар жеткіншек осылайша ұлан
ғайыр даланың тереңнен тартқан тари
хына бойлап, қаншама толымды туынды, 
жыр маржанымен сусындап өсті. Дархан 
даланың данасы – Абай өлеңдеріне деген 
қызығушылық та сол мектеп қабырғасында 
жүргенде оянды. 

– Тоғызыншы сыныпта оқып жүрген 
кезім еді. Ең алғаш Абай атамыздың 
өлеңдеріне деген қызығушылығымды 
оятқан ұстазым Бибігүл Сұлтанова «Абай 
оқулары» байқауы болатынын айтты. 
Соған қатысуға шақырды. Мен жүрексінген 
жоқпын. Әзірлік жасауды бастап кеттік. Бас
аяғы үш айдың көлемінде Абайдың 80ге 
тарта өлеңін жаттадым. Аудандық байқауда 
еңбегім жоғары бағаланды. Бірінші орын 
иегері атандым. Одан кейін облыстық 
байқауға дейін ұлы ақынның «Ескендір» 
поэмасын жаттап алдым. Ұстазым екеуміз 
ол байқаудан да абыройлы оралдық, – дейді 
ол. 

Бүгінгі күндері Елена Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінде филолог мамандығы бо
йынша екінші курста оқиды. Зерек қыз тіл 
білімінің қырсырына қаныға түсуге ынта 
жасап отыр. Әрбір тілді жете зерттей білсең, 
сол ұлттың бүкіл болмысбітімін зерде
леуге әбден болатынын айтады. Көптеген 
қоғамдық шараларға белсене қатысып 
келеді. Оған қазақ тілін жақсы білетіндігі 
көп көмектеседі. 

Достық пен бірлік ұлт таңдамайды. 
Сонау бір аласапыран жылдарда қазақ 
топырағына қаншама ұлт пен ұлыс қадам 
басты. Қадым заманнан қанымызға сіңген 
қалпымызды сақтап, тағдыр жазуымен 
біздің жерге келген талай жан кеңпейіл 
ниетіміздің шуағынан қуат алды. Қазіргі 
таңда егемен еліміздің еңсесін тіктетуге 
олар да бізбен бірге халқадірінше үлесін 
қосып келеді. Қазақтың тілі мен ділін бойы
на сіңіріп, олармен туысбауыр секілді ете
не араласып кетті. Елена – сондай шуақты 
шаңырақтың тәлімін көрген мерейлі 
жастың бірі.

Жастарға қолдау жоғары

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

... Озық ойлы жастарға қай кезде де жол ашық. Бұл ретте 
түрлі бағдарламалар қолға алынып, жемісті нәтиже беріп 
келеді. Мәселен, облыс әкімдігі мен Ресей Федерациясының 
университеттері арасындағы екіжақты меморандумға сәйкес, 
2014 жылдан бері қызылордалықтар Ресейдің маңдайалды 
оқу орындарында шыңдалуға мүмкіндік алды. Қазір көрші 
мемлекетте Сыр жастарының қатары қалың. Олардың алды 
оқуын ойдағыдай тәмамдап, елге оралуда. Ендігі мақсат – өңірдің 
игілігі үшін еңбек ету.

– Арнаулы салық режим
дерін қолданатын және 
микрокәсіпкерлік немесе шағын 
кәсіпкерлік субъектілері бо
лып танылатын тұлғалар, оның 
ішінде бірыңғай жер салығын 
төлеушілер үш жыл мерзімге 
кірістен салық төлеуден боса
тылады. Салық Кодексінің 686, 
687, 695, 700баптарына сәйкес 
есептелген корпоративтік (жеке) 
табыс салығының сомасын 
(төлем көзінен ұсталатыннан 
басқа), 687бапқа сәйкес есептел
ген әлеуметтік салық сомасын, 
сондайақ, 704бапта есептелген 
бірыңғай жер салығының со
масын 100 процентке азайта
ды. Президенттің бұл Жарлығы 
ел экономикасының дамуын
да микро және шағын бизнес 
субъектілерінің үлес салма ғының 
едәуір ұлғаюына жасалынып 
отыр ған шара деп ойлаймын, – 
дейді облыс бойынша мем лекет
тік кірістер депар тамен тінің бас

қар ма басшысы Гүлнар Исаева.
Айта кету керек, морато

рий жарияланғанымен, егер 

кәсіпкерлік субъектілері тара
пынан халықтың өмірі мен ден
саулығына, қоршаған ортаға 
және қоғамдық тәртіпке неме
се ұлттық қауіпсіздікке қатер 
төндіретін бұзушылықтар орын 
алса, сондайақ, еліміздің заңна
масында белгіленген талаптарды 
бұзу фактілерінің себебін анықтау 
мақсатында нақты кәсіпкерлік 
субъектісіне қатысты бір жос
пардан тыс тексеру жеткіліксіз 
болған жағдайда тексерулер 
орталық мемлекеттік және 
жергілікті атқарушы органның 
бірінші басшысының шешімі 
негізінде жүргізілетін болады. 

– Бұл жерде ең алдымен 
микрокәсіпкер мен шағын кәсіп
кердің кім екенін анық тап алған 
жөн. Мәселен, микрокәсіпкер 
дегеніміз – жұмыскерлерінің 
жылдық орташа саны он бес адам
нан аспайтын немесе жылдық ор
таша кірісі республикалық бюд
жет туралы заңда белгіленген 
және тиісті қаржы жылдың 1 
қаңтарында қолданыста бола
тын айлық есептік көрсеткіштің 

30000 еселенген мөлшерінен, 
яғни, 79,5 млн теңгеден аспай
тын, жеке кәсіпкерлікті жүзеге 
асыратын шағын кәсіпкерлік 
субъектілері. Ал шағын 
кәсіпкерлік субъектілеріне заңды 
тұлға құрмаған жеке кәсіпкерлер 
және жұмыскерлерінің жылдық 
орташа саны 100 адамнан аспай
тын, жылдық орташа кірісі 
республикалық бюджет тура
лы заңда белгіленген әрі тиісті 
қаржы жылдың 1 қаңтарында 
қолданыста болатын айлық 
есептік көрсеткіштің 300000 есе
ленген мөлшерінен, яғни 795 млн 
теңгеден аспайтын, кәсіпкерлікті 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар 
жатады. Осы тұлғалар ғана мо
раторийге қатыса алады, – дейді 
облыстық кәсіпкерлер палата
сы директорының құқықтық 
мәселелер бойынша орынбасары 
Салават Құлмахан.

Жалпы Жарлық бойынша өз 
қызметіне қатысты кәсіпкерлік 
субъектілерінің өтініштері негі
зінде, оның ішінде «Рұқсаттар 
және хабарламалар туралы» 
2014 жылғы 16 мамырдағы заңға 
сәйкес рұқсат алуға арналған өті
ніш бойынша тексерулер және 
профи лактикалық бақылауды 
жүр гізу өз күшінде қалды. Соны
мен қатар, 2014 жылғы 4 шілдедегі 
Қылмыстықпроцестік кодексте 
көзделген негіздер бойынша тек
серулер, Президенттің және Бас 
Прокурордың тапсырмасы бой
ынша прокуратура органдарының 
тексерулері, кедендік, қарсы 
салықтық тексерулер, салық 

төлеуші мен оның дебиторлары 
арасындағы өзара есеп айыры
суды айқындау, салық органда
рында тіркеу есебіне қою, касса 
бойынша шығыс операцияларын 
тоқтата тұру туралы салық орга
ны шығарған өкімдерді орындау 
мәселелері бойынша тақырыптық 
салықтық тексерулер, халықтың 
санитарлықэпи   де миологиялық 
саламат ты лығы саласында өнім 
қауіп   сіз  дігінің мониторингін 
жүзе ге асыру үшін өнімді ірік
теу және оған санитарлықэпиде
миологиялық сараптама жасау 
мақсатындағы профилактикалық 
қадағалау жасауға мораторий 
қолданылмайды.

Қалай десек те, бұл морато
рий кәсіпкерліктің нығаюына өз 
әсерін тигізу керек. Кәсіпкерлерде 
шағын және орта кәсіпкерлікті 
тексеруден үш жылға босатуының 
өзі бизнеске үлкен көмек екенін 
айтады.  

– Өткен жылы қайтарымсыз 
грантқа қол жеткізу арқылы 
Байқоңыр қаласынан қазақ тілді 
балабақша аштым. Көп ізденіп, 
үлкен еңбекпен жеттім. Ұзамай 
Президенттің мораторий жа
риялау туралы шешімі шықты. 
Шағын кәсіпкерлікті енді ғана 
қолға алған біз секілді кәсіпкерлер 
үшін бұл жақсы мүмкіндік болып 
тұр. Үш жылдың ішінде аяққа 
тұрып, мамандарым да тәжірибе 
жинақтап алады деген ойдамын, 
– дейді жеке кәсіпкер Индира 
Төлебекова.

Мораторий:
Жасырын табысқа жол жоқ

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

Шағын және микробизнестерге тексеруді азайту 
мақсатында жасалған үш жылдық мораторий жыл 
басталысымен күшіне енді. Ендігі жерде мемлекеттік 
және жергілікті атқарушы органдар шағын кәсіпкерлік 
субъектілерін, оның ішінде микрокәсіпкерлікті тексеруді және 
профилактикалық бақылау мен қадағалауды барып жүргізе 
алмайды. Бұл – елімізде шағын кәсіпкерліктің дамуына 
жол ашуда. Сондай-ақ, бизнесті оңтайлы жүргізуге және 
бәсекелестікті дамытуға мүмкіндік беретін болады.

Есепті 
кездесу– 
ертеңге 
бағдар

Облыс бойынша түрлі 
деңгейдегі әкімдердің өткен жылды 
қорытындылап, халық алдында есеп 
беру жиындары әлі де жалғасуда. 
Осы кезге дейін әкімдердің бірқатар 
елді мекенде тұрғындармен 
кездескені, былтыр атқарылған 
жұмыстар және ауқымды 
мәселелердің түйіні тарқағаны 
туралы хабарлаған болатынбыз.

Есепті кездесуді Белкөл кентінен 
бастаған Қызылорда қаласының әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев Қосшыңырау, Қа
рауыл төбе, Ақжарма ауылдық окру
гін дегі  халықпен де жүздесті. Қалаға 
іргелес орналасқан үш ауылда 
әлеуметтік мәселелерге басымдық бері
ліп, инфрақұрылым бойынша бірқатар 
жұмыс жүргізілген. Айталық, үш мыңнан 
астам халқы бар Қосшыңырау ауылдық 
округіндегі Досан елді мекенінде табиғи 
газды ауылға кіргізу үшін «КазЭнергоПро
ектСтрой» ЖШСмен келісім жасалып, 
бүгінде 51 отбасы орталықтандырылған 
ілеспе газдың игілігін көріп отыр. 
Кәсіпкерлік саласында да батыл бастама
сымен бизнесін жолға қойғандар жетерлік. 
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жап
пай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 
жылдарға арналған «Еңбек» бағдарламасы 
аясында жалпы құны 6,4 млн теңгені 
құрайтын 13 жоба қолдау тапқан. «Агро
бизнес» бағдарламасы шеңберінде де 
бірнеше жоба іске асырылып, Жастар 
жылы аясында 3 жас кәсіпкер 8,5 млн теңге 
көлемінде қаражат алып, кәсіп бастаған. 

Ал, қарауылтөбеліктер үшін өткен 
жылдағы басты жаңалық – көптен күткен 
көгілдір отынға қол жеткізуі. «Өңірлерді 
дамытудың 2020 жылға дейінгі» 
бағдарламасы аясында Қарауылтөбе елді 
мекеніндегі 12,8 шақырымды құрайтын 
ауыз су жүйелеріне 236 млн қаржы 
қаралып, ауылдық округ толығымен ауыз 
сумен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар, 
осы жоба аясында А.Құнанбаев тұйығына 
жарық бағаналары қойылған.

Бұған дейінгі есеп беру жиындарын
да жаңа Мәдениет үйі керегін мәселе 
етіп көтерген Ақжарманың халқына был
тыр жаңа нысан пайдалануға берілді. 
Мемлекеттікжекеменшік әріптестік ая
сында бой көтерген ғимарат – ел тілегі 
ескерілгенінің айқын дәлелі. Қайтарымын 
күтпестен жақсылық жасайтын жанашыр 
жандар Ақжармада аз емес. Иә, өткен 
жылы демеушілер көмегімен ауылдағы 7 
отбасы баспанаға қол жеткізген. Жалпы, 
былтыр 125 отбасына «Жүрек жылуы» 
акциясы аясында 11 млн 425 мың теңге 
көлемінде көмек көрсетілген. 

Арал ауданының әкімі Мұхтар Ораз
баев Жіңішкеқұм, Мергенсай, Атанши 
ауылдық округінде және Жақсылықыш 
кентінде өткен есеп беру жиынына 
қатысты. Аудан әкімі елмен кездесу
де атқарылған жұмыстарға шолу жа
сап, алда тұрған негізгі міндеттерге 
тоқталды. Шалғай орналасқан ауылдарда 
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы салалары 
бойынша тындырымды жұмыс атқарылып, 
бүгінгі заманның басты жетістігі – интер
нет желісі қосылған. Иә,  Тоқабай ауы
лында жоғары жылдамдықты интернетке 
қосу мақсатында биіктігі 40 метр мұнара 
орнатылып, дәрігерлік амбулатория және 
ветеринариялық пунктке интернет желісі 
қосылған. Округ бойынша кәсіпкерлік 
субъектілерінің саны 43ке жетіп, негізінен 
мал шаруашылығымен айналысатын ауыл 
биыл «Өтебәлі» және «Балтық» шаруа 
қожалықтарымен толыққан. 

Әділжан ҮМБЕТ.
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Сыр бойында сиыр етін өндіру мәселелері

 Ғазиза ӘБІЛДА.

Айнұр БАТТАЛОВА.

Бүгінде шағын және 
орта кәсіп иелерін салықтан 
толықтай босатқан жаңа са
лық кодексіне сәйкес кәсіп 
иелеріне бір ғана талап қо
йылып отыр. Олар онлайн 
кассалық аппаратты қолдануы 
керек. Бұл көлеңкелі бизнестің 
алдын алу үшін қажет дейді 
мамандар.  

– Микро және шағын биз
нес субъектілері мораторий 
кезінде мемлекеттік кірістер 

органдарына тапсырылатын 
салық есептіліктерінде салық 
сомасы көрсетілмегенмен, 
табыстарын көрсетуі қажет, 
– дейді Гүлнар Исаева ендігі 
кезекте.

Сонымен қатар, сатып 
алу шыға чек бермеу, табы
сын жасыру, т.б заңнама та
лап тарын орындамаған жағ  
дайда камералдық бақы лау, 
салықтық тексерулер жүр
гізілетіндігін де ескеру қажет.

Облыс бойынша Мемле
кеттік кіріс тер департаменті 

кіріс көздерін толтыру, 
көлеңкелі эконо микамен 
күресу және мем лекетіміздің 
эконо микалық қауіп сіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында 
бизнес субъек тілерінің мүд
делерін қорғай отырып, салық 
төлеушілерге заңдылықтарды 
түсіндіру, кә сіпкерлік субъек
тілерінің салықтық мәдениетін 
қа лыптастыру бағытында жұ
мыстар атқаруда.

Жалпы елімізде бизнеске 
бағытталған мораторий бұған 
дейін үш рет жарияланған. 

Ең алғашқы мароторий 2003 
жылы қабылданған болатын. 
Арада 5 жыл өткенде, яғни 
2008 жылы, одан кейін 2014 
жылы жарияланды. Төртінші 
мораторийдің ерекшелігі – 3 
жылға қабылданғандығында. 
Аз уақыт емес, десе де, бәсе
кеге сай, нарықтан тұ рақты 
орын алуға жет кілікті мерзім. 
Сондықтан кәсіпкерлер бұл 
уақытты барынша тиімді пай
даланып, мүмкіндікті жіберіп 
алмауы қажет.

Заң талабы жылдан жылға 
күшейіп келеді. Мәселен, ҚР 
Әкімшілік құқық бұзушылық 
кодексіне енгізілген өзгерістер 
мен толықтыруларға тоқтал
сақ, бұрын жүргізушіге кө
лік ті масаң күйде жүргізгені 
үшін тек 3 жыл мерзімге көлік 

құралын басқару құқығынан 
айыру жазасы белгіленетін. 
Ендігі өзгеріске сай ол 15 
тәулікке әкімшілік қамаққа 
алынып, 7 жыл мерзімге 
дейін көлік құралын басқару 
құқығынан айырылады. 

–  Мас күйінде көлік жүр гізу 

жайы күн тәртібінен түскен 
емес. Президент бұл мәселеде 
жауапкершілікті күшейтуді 
тапсырып, заң бұзушыларды 
абақтыға отырғызып, айып
пұл салып, көлік жүргізу 
құқығынан өмір бойына айы
ру қажеттігін алға тартты. 
Өкінішке қарай, елімізде 
жыл сайын мас күйінде көлік 
жүргізген 30 мыңнан астам 
жағдай тіркеледі екен. Салда
ры сан соқтырады. Сондықтан 

да жаза күшейіп отыр. Қазір 
автокөлік иесі жол ережесін 
бұзғанда қандай деңгейде мас 
болды деген заңда ешқандай 
айырма көрсетілмейді. Қаннан 
алкоголь табылса, онда ол 
бірден ауыр қылмыс санаты

на жатқызылады, ҚК 3451 
бабы бойынша  татуласуға 
мүмкіндік берілмейді, – деді 
Ш.Маликова.

Жиын барысында қалалық 
№2 сот судьясы Күмісбай 
Құсекеев есірткі тарату, адам 
саудасы, әйелдерге қатысты 
зорлықзомбылық және бас
қа да ауыр қылмыстарға, 
әсі ре се, балаларға қатысты 
қыл мыстарға жазаның кү
шейтілгенін жеткізді. Мал 
ұр лығы  үшін Қылмыстық Ко
декске арнайы бап енгізіліп, 
бел гіленетін жаза түрінің қа
таңдатылғанын да баяндады. 

– Қылмыстық кодекстің 
1881бабы енгізілді, онда 
мал ұрлығы үшін жазаның 
ең ұзақ мерзімі – 12 жылға 
дейін бас бостандығынан айы
ру қарастырылған, яғни, мал 
ұрлығы ауыр қылмыстар қа
тарына ауыстырылды. Қайта
ланған қылмыстар үшін тату
ласу болмайды, – деді спикер.

Мәліметтерге сүйенсек, ел 
тұрғындарының 42 проценті 
ауылаймақтарда тұра тын
дық тан, олардың негізгі кәсібі 
мал шаруашылығымен байла
нысты. Ал, төрт түлікке қол 
сұғу оларды  күнкөріс көзінен 
айырумен бірдей. Бұл өзгеріс 
осыған тосқауыл болмақ.

Жиында сөз алған об
лыс әкімінің орынбаса
ры Наурызбай Байқадамов, 
ҚР Мемлекеттік хатшысы 
Қырымбек Көшербаевтың құт
тықтауын жеткізіп, Ә. Бәкірдің 
тәуелсіздіктің алғашқы жылда
рында елдегі, қоғамдағы көп
теген өзекті мәселелердің ше
шілуінде зор үлесі бар екеніне 
тоқталды. Мерзімді БАҚтарда 
мемлекеттік тілдің мәртебесін 
қалыптастыруға ерекше еңбек 
сіңіргенін атап өтті. Соны
мен бірге, бүгінгі әлемдік 
жаһандану жағдайындағы мем
ле кетіміздің ұлттық сипатын 
жетілдіре түсу, бұл орайда 
ұлттық мүддемізге сай рухани 
құндылықтарды сақтау мен да
мыту мәселелерінде айшықты 
қолтаңбасы барын айтты. 

Қорқыт ата атындағы ҚМУ
дың гуманитарлықпеда го гика
лық институтының директоры, 
тарих ғылымдарының кан 
дидаты Сағат Тайман  қайрат 
кердің өмір жолы мен қо ғам  дағы 
қызметі жайлы кең ау қымды 
ақпарат берді. Уни вер ситеттің 
ардагерлер кеңе сінің төрағасы 
Қазбай Құ дайбер ген мерейтой 
иесін құт  тық тап, азаматтық 
келбеті жайлы өзіндік ойпікірін 
біл дірді.

Мемлекет және қоғам 
қайраткері Әбдіжәлел Бәкірдің 
замандастары, үзеңгілестері, 
әріптестері атынан ҚР Еңбек 

сіңірген қайраткері, медицина 
саласының ардагері Тұрғанбай 
Маханов, Қазақстан Жазу
шылар одағының мүшесі, 
ақын Әскербек Рахымбекұлы, 
қоғам қайраткері Алмагүл Бо
жанова, республикалық «Тіл 
сақшысы» газетінің редакторы 
Сәдуақас Аңсат, «Қазақстан – 
Қызылорда» телеарнасының 
директоры Жағыпар Қарабала, 
Ә.Тәжібаев атындағы облыс
тық әмбебапғылыми кітапхана
сының директоры Нұржамал 
Мырзамұратова, М.Шоқай 
қоғамдық қорының төрағасы Ба
тырбек Жолдықұлов сөз алып, 
мерейтой иесінің ғибратты 
ғұмыр жолы туралы айта келіп, 
рия сыз құрмет пен ізгі ілтипатқа 
толы  лебіздерін жеткізді. 

Жиын соңына таяу сөз кезе
гін алған мерейтой иесі   туған 
жер төсіндегі жүздесулердің 
жанына жылылық ұялатқанын 
айтып, көпшіліктің ыстық 
ықыласы мен құрметін те бі
реніспен қабыл алды.

 – Осынау қызмет жолын
да атақ пен даңқ қумай, адамға 
жақын болу, қолымнан кел
генше қамқор болуды, адал 
еңбек етуді мақсат еттім. Ал
дыма қойған жоспарым көп. 
Сондықтан елдік мәселелерге 
үн қосып, тарихи таным, рухани 
құндылығымызды дәріптеуде 
әлі де еңбек ете беремін, – деді.

Қайраткер 
келбеті – 
қажырлы еңбегі

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің Студенттер сарайында өткен 
университеттің ғылыми кеңесінің кеңейтілген отырысы 
мемлекет және қоғам қайраткері, Шоқайтану ғылыми-
зерттеу орталығының ғылыми жетекшісі, саяси 
ғылымдарының докторы Әбдіжәлел Бәкірдің 80 жылдық 
мерейтойына арналды. Онда Ә.Бәкірдің өмір жолының 
өрелі, өнегелі тұстары ғалымдардың баяндамасына 
арқау болды. Сондай-ақ, қайраткердің саяси тұлғасын 
сипаттайтын сүбелі еңбегі, қарапайым адами болмысын 
айғақтайтын ілкімді істері жайлы айтылды. Жиынды 
ҚМУ-дың ректоры Бейбіткүл Кәрімова жүргізді.

Ауыр қылмыстың жазасы да ауыр

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Жол-
дауы аясында кейбір заңнамалық актіге өзгеріс 
пен толықтыру енді. Кеше БАҚ өкілдерін бұл 
жаңашылдықтармен облыстық сот судьясы, баспасөз 
қызметін үйлестіруші Шолпан Маликова, қалалық 
мамандандырылған әкімшілік соты төрағасының 
міндетін атқарушы Гүлмира Ысқақова мен қалалық №2 
сот судьясы Күмісбай Құсекеев таныстырды. 

Зообақтар 
жабылуы 
мүмкін

Болгарияда 
зообақтардың жұмысы 
мүлдем тоқтатылуы 
мүмкін. Қазір жануарлар 
жанашырлары осы 
мақсатта арнайы жоба 
әзірлеп жатыр. Жуырда 
ол Парламент қарауына 
жіберілмек. 

Бұл бастаманы депутат
тардың қалай қабылдайтыны 
әзірге белгісіз. Десе де, осыдан 
бірнеше жыл бұрын ғана дәл 
осы қоғам белсенділері жа
нуарларды цирктен аластату 
туралы заңның қабылдануына 
ерекше атсалысқан еді. Осы
лайша, Болгария Еуропада төрт
аяқтылардың қойы лымынан бас 
тартқан тұңғыш ел атанды. 

Жалпы бұл елде аңдарды 
таяқтың күшімен үйретуге 
тыйым салу туралы әңгімелер 
алғаш рет 2000 жылдардың ба
сында айтыла бастады. Алайда, 
волонтерлардың бұл талабына 
билік тек 2006 жылы ғана құлақ 
асты. Сөйтіп, тағы 2 жылдан 
кейін депутаттар жанжануарға 
жанашырлық танытқандардың 
үдесінен шығудың амалын та
уып, жаңа заң қабылдады. 

2019 – ең 
ыстық жыл

Метеобақылау 
жүргізіле басталған 
уақыттан бері 2019 
жыл 2016 жылдан кейін 
ең ыстық болған жыл 
ретінде танылды. Бұл 
туралы Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Дүниежүзілік 
метеорологиялық 
ұйымның (ДМҰ) ресми 
мәлімдемесіне сүйеніп 
хабарлады.

Өткен жылы ауа темпера
турасы 18501900 жылдарға 
қара ғанда 1,1°Cқа жоғары 
бол ды. Атмосферадағы пар
ник тік газдардың концен
тра ция сының рекордты көр
сет  кіші жағдайында бұл 
үрдіс жалғасатыны күтіледі. 
NASAны қоса алғанда, бес 
дереккөздің мәліметтерін тал
дай келе, ДМҰ сарапшылары 
соңғы бес жылда және он жыл
дықта орташа ауа температу
расы рекордтық деңгейге жет
кені туралы тұжырымға келді. 
Онымен қоса, 80ші жылдардан 
бастап келесі әрбір онжылдық 
оның алдыңғыға қарағанда 
жылы болған. «Индустрияға 
дейінгі дәуірдің аяғынан бастап 
жаһандық орташа ауа темпера
турасы 1,1°Cқа көтерілді. Ал 
мұхиттың жылынуы рекорд тық 
деңгейге жетті. СО2 эмиссия
сының қазіргі арту қарқынында 
ғасыр соңында температура 
35°C көтерілуі мүмкін» деп 
хабарлады ДМҰ Бас хатшысы 
Петтери Таалас. 

Еске сала кетейік, Париж 
климаттық келісімінде мүше 
мемлекеттер ауа темпера
тура сының көтерілуін 1,5°C 
деңгейінде ұстап тұруға міндет
теме алды. Олай болмаған 
жағ дайда, ғалымдар адам
зат баласы апатты жағдайға 
ұшырап, планетаның көптеген 
бөлігі елсіз жерге айналаты
нын ескертеді. «2020 жыл 
2019 жылдан «эстафетаны» 
қабылдады және ол төтенше ауа 
райы құбылыстарынан бастал
ды. 2019 жылы Австралияда 
бұрынсоңды болмаған құрғақ 
және ыстық ауа райы тіркелді. 
Бұл өрттердің жаппай өршуіне, 
адамдарға, жануарларға, бүкіл 
экожүйеге және жалпы қор
шаған ортаға апат әкелді» деді 
Петтери Таалас.

Марсқа 
миллион 
адам 
жеткізбек 

«SpaceX» 
корпорациясының 
басшысы Илон Маск 
алдағы он жылдықтағы 
жоспарларымен бөлісті. 
Кәсіпкердің айтуынша, 
болашақта Марсқа 
жылына 100 мың адам 
жеткізу мүмкіндігі болады 
екен.

Бұл үшін күніне үш рет ұша 
алатын және 100 мың тоннаға 
жүк тасымалдайтын «Starship» 
ғарыш кемелері қажет. Масктың 
айтуынша, егер 10 жылда осын
дай 100 кеме салатын болсақ, 
онда Қызыл планетаға ұшу 
арман болмайды. Осылайша, 
2050 жылы «SpaceX» басшы
сы миллионға жуық адамды 
Марсқа жеткізуді ойластырған. 
Оның айтуынша, ол планетада 
жаңа инфрақұрылымда жұмыс 
орындары болады.

Мораторий:
Жасырын табысқа жол жоқ

Облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы басшысының ай
туынша, биылғы 1 қаңтарда 
жоспарланған 113147 адам
ның 90644і өзек тен діріліп, 
80,1 процентке жетсе, өзек
тендірілмегендер саны 22503 
адамды құрап отыр. Ал ре
спублика көлемінде 770 мың 
адам емханаға тіркелмеген 
бол  са, біздің облыста бұл көр
сеткіш – 24110. Бұл облыс тұр
ғын   дарының 3,1 процентін 
құрайды. 

– Өзектендірілмеген тұрғын
дар медициналық көмекке жү
гінген жағдайда өзектендіру 
сол мезетте жүргізіледі. Со
ны   мен қатар, осы жылдың 
бі рінші тоқсанда еліміздің 
бар   лық тұрғындары шартты 
түрде сақтандырылған бо  
лып есептеледі де, меди цина   
лық көмектің барлық тү ріне 
қолжетімділік болады. Ал 
1 сәуірден бастап өзек тен
дірілмеген тұрғындар сақ тан
дыру пакетіндегі медици налық 
көмекке жүгінген жағдайда 
өзек тендіріліп, статусына 
қарай жыл басынан бастап 
аударуға тиіс жарна мөлшерін 
«KaspiBank» және «Касса 24» 
терминалдары арқылы ау
дарып, қажетті кө мегін ала 
алады. Бүгінде меди циналық 
ұйымдарына терминалдарды 
орнату жұмыстары жүр гізілуде, 
– деді басқарма басшысы.

Жүйе іске қосылған 2017 
жылдың 1 шілдесінен былтырғы 
жылдың аяғына дейінгі 
аралықта облыс тұрғындары 
сақтандыру қорына 7,1 млрд 
теңге аударған. Бүгінгі күні 
аймақ халқының 86,6 проценті 
шартты түрде сақтандырылған. 

«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ 
облыстық филиалы дирек торы
ның айтуынша, аймақ халқының 

жалпы саны 802,3 мың адам
ды құрайды. Оның ішінде 471 
мыңы, яғни, 58,8 проценті 15 
жеңілдік санатына жатады. 

– Қазіргі уақытта меди ци 
налық көмек түрлері орналас
тырылып, медициналық қыз
мет терді сатып алу шарасы 
аяқталды. Жаңа жүйені енгізу
мен бірге медициналық көмек 
ауқы мының 20 процентке ұл
ғаюына орай, биыл облыс ден
саулық сақтау жүйесінің бюд
жеті 55156489 мың теңгені 
құрап отыр. Оның 74 процентін 
тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі құраса, 
26 проценті МӘМС жүйесіндегі 
медициналық қызмет үле
сінде. Сондайақ, амбу латор
лықемханалық көмектің қар
жы ландыру көлемі де биыл 
12 процентке артты. Алғашқы 
медициналықсанитарлық кө
мектің басым қаржысы ауру дың 
алдын алу шараларына бағыт
талды, – деп атап өтті филиал 
директоры.

Айта кету керек, биылғы кон
сультациялықдиагнос тика лық 
көмектің 1 млн теңгеден астамы 
облыстағы 7 КТ және 4 МРТ ап
параттарына жоспарланған. Бұл 
дегеніміз, сақтандыру аясын
да науқастың аталған қымбат 
қондырғыларға тегін жүгінуге 
мүмкіндігі бар екенін білдіреді.

Осы орайда мамандар ем
ханаға тіркелмеген, өзек тен
діріл меген, мәртебесі нақ
тыланбаған  азаматтарды 
ал   дағы үш ай ішінде емханаға 
тіркеліп, өз мәртебесін анық
тауға, өзек тендіріліп, жарна
сын төлеуге  шақырады. Олай 
болмаған жағдайда уақытылы 
төленбеген жарна үшін өсімпұл 
төленетінін және қажетті тегін 
медициналық көмекті ала ал
майтынын ескертеді.

МӘМС: 
Ынтымақтастық 
пен қолжетімділік

Биылдан бастап медициналық көмек алудың жаңа 
жүйесі өз жұмысын бастағаны белгілі. Оның қыр-сырына 
қанықпаған тұрғындар үшін ақпараттандыру жұмыстарын  
жалғастырудың маңызы зор. Облыс әкімдігінің баспасөз 
орталығында өткен брифингте облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының басшысы Жақсылық Абдусаметов, 
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ 
облыстық филиалының директоры Бақыт Исмаханбетов 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы 
айтты.

Бес жүзге жуық 
халқы бар Атан
ши ауыл дық окру
гі нің негізгі кәсібі 
– мал шаруа  шылығы. 
Осыған орай ірі қара, 
жылқы малдарын 
көбейту мақса тында 
несие алып, кәсібін 
кеңейткендер саны 
артқан. Мергенсайда 
да тұтас еліміз бой
ынша кәсіпкерлерді 
қолдау жұмыстарының 
игілі гін көргендердің 
қатары басым. «Нәти
желі жұмыспен қам
туды және жаппай 
кәсіп  керлікті дамы
тудың 20172021 жыл
дарға арнал ған» Еңбек 
мемлекеттік бағдар
ламасына сәйкес «Бас
тау Бизнес» курсы 
бойынша 8 адам сер
тификат алса, 1 адам «Жас 
кәсіпкер» курсын оқып 
бітірген. Сондайақ, был
тыр Жалаңаш ауылының 
бір көшесіне толықтай түнгі 
жарық шамдары орнатылған. 
Ауылдық округ халқы 
негізінен балық және мал 
шаруашылығымен айналыса
ды. Бүгінде «Аста» ЖШС өз 
қаржысына Жалаңаш ауылы
нан балық өңдеу цехын салу
да. Айта кету керек, ауқымды 
істердің атқарылғанына 
алғыс тарын білдірген  ауыл 
тұрғындары ауылдық округ
тегі медициналық бекетке 
жеделжәрдем автокөлігін 
бөлу, Жалаңаш елді мекенінде 
электр энергиясының бірқа
лыпты берілуін ретке келтіру, 
ұялы байланыс орнату сынды 
бірқатар мәселелерді көтерді. 

Өткен жыл тұзшылар ме
кені – Жақсықылыш кенті үшін 
де табысты болды. Мұндағы 
ірі өндіріс орны «Аралтұз» 
АҚда былтыр 438 845 тон
на тұз қа зылған. Бүгінде мал 
шаруа шылығы бағытында 
29 шаруа қожалығы және 7 
жеке кәсіпкер жұмыс жасау
да. Ал, кәсіпкерлік саласы 
бо йынша 122 жеке кәсіпкер 
тіркелген. Сондайақ, кент 
тұр ғындарының сұранысына 
сәйкес көше бойындағы 211 
бағана жарықтандырылған. 
Ең бастысы, биыл кентішілік 
газ құбыры тартылып, жер

гілікті халық көгілдір отын 
игілігін көрмек. Жиын ба
рысында тындырымды тір
лікке ризашылық білдірген 
тұрғындар ұсыныстарын да 
жеткізді. Енді №19 мектепке 
100 орындық қосымша құ
рылыс, дене шынықтыру және 
сауықтыру кешенін салу мен 
кентішілік автомобиль жол
дарын орта жөндеуден өт кізу 
жұмыстарын жүргізу қажет. 

Қазалы ауданының әкімі 
Мұрат Ергешбаев Майдакөл, 
Ақжона, Алға ауылдық окру
гінің тұрғындарымен кез
десіп, халық алдында есеп 
беруде. Бүгінде Майдакөл 
округі бойынша 110 кәсіп
керлік субъектісі тір келген. 
Салаға деген үлкен қолдаудың 
нәтижесінде ауылдарда 
бұрынсоңды болмаған қыз
мет көрсету орындары ашыла 
бастады. Айталық, Бекарыс
тан би ауылында 10 азық
түлік дүкені, тігін цехы, май 
құю бекеті, асаба, шаштараз, 
кондитерлік өнімдер шығару, 
сұлулық салоны, пластик 
есік және терезе жасау цехы 
жұмыс істеп тұр. Бизнесидея
сы мығым жастарға қолдау 
да мол. Бекарыстанбиліктер  
аудан басшысымен кезде
суде ауылға жаңадан КТПН 
трансформатор қондырғысы 
алынса, кең жолақты ин
тернет жүйесі тартылып, 
ветери нарға көмекші берілсе 
деген ұсыныспікір лерін 
білдірді. Жалпы, Қазалы ау

даны бойынша ауыз толты
рып айтарлықтай жетістіктер 
бар. Ақжона ауылдық окру
гіне қарасты Жалпақ елді 
мекенінде ауызсу сервистік 
желіге қосылған. Сондай
ақ, осы округке қарасты 
Майда көл ауылында «Жас
тар алаңы» салынбақ. Ал, 
Ү.Түктібаев атындағы ауыл
да  ауызсу сервистік желіге 
қосылды. Оған қоса 7 көшеге 
орташа жөндеу жүргізіліп, 
Алға ауылдық округі әкімдігі 
аппаратының өзінөзі басқару 
есепшотынан А.Жұбатырова, 
«Жаңа жол» көшелерінің 
бойына аялдама салынған. 
Орталық көшелерге қоқыс 
жәшіктері орнатылып, А.Ай
мағамбетов көшесіне түнгі 
жарықшамдар қойылған.

Халық алдындағы есеп 
беру кездесуі Жаңақорған 
ау да нында да өтуде. Ау
дан әкімі Сұлтан Махашов 
Жаңарық, Қыркеңсе, Өзгент, 
М.Нәлібаев, Қожакент ауыл
дық округінде болып, өткен 
жылдың қорытындысын жа
сады. 

Екі мыңға жуық халқы 
бар Қыркеңседе өткен жылы 
22 жаңа кәсіпкерлік нысаны 
ашылып, округ бойынша 47 
кәсіпкерлік нысандары жұмыс 
жасауда. Кездесуде белгілі 
болғандай, ауыл жастары үшін 
мемлекеттікжекеменшік 
әріп  тестік аясында спорт 
кешені пайдалануға берілмек. 
Ал, Жаңарық ауылдық 

округінде де мұндай 
нысан биыл ашы
лады. Сондайақ, 
МЖӘ аясында амбу
латориялық емхана 
және 300 орындық 
мектеп құрылысы 
бас талады.

Өзгент ауыл дық 
округінде мем ле
кет тікжекеменшік 
әріп   тес  тік арқылы 
былтыр дә рігерлік
амбулатория пайда
лануға берілсе, осы 
жоба шеңберінде 
ауыл  дық клуб үйі са
лын бақ. Тіректі ауыл  
дың бірі М.Нәлібаев 
ауылында өт кен 
жы лы фельд шерлік
аку  шерлік бекет 
пайда   лануға беріл
ген. Биыл бала бақ
шаға күрделі жөн деу 

жүргізіледі. Егін және мал 
шаруа шы лығымен айналыса
тын қожакенттіктер арасында 
бизнес бастауға тәуекел еткен
дердің қатары қалың. Мұнда 
да әлеуметтік нысандар кезең 
кезеңімен ел игілігіне бе
рілуде. Мемлекеттікжеке мен 
шік әріптестік аясында спорт 
кешені ашылған, ал ал да ғы 
жылы «Анаға тағзым» аллея
сы тұрғызылатын болады. 

Сырдария ауданының әкімі 
Руслан Рүстемов Шіркейлі, 
Н.Ілиясов, Шаған, Ақжарма 
ауылдық округтерінде және 
Іңкәрдария ауылында бол
ды. Есеп беру жиынында 
өткен жылы аудан бойынша 
атқарылған жұмыстар жөнінде 
баяндама жасалды. Жүзеге 
асырылған жұмыстар туралы 
кеңінен айтып өткен аудан 
басшысы алда тұрған мақсат
міндеттерге тоқталып, жос
парлы жұмыстарды бірлесе 
атқару қажеттігін атап өтті. 
Өткен жылы республикалық 
және жергілікті бюджет
тен барлығы 713 млн теңге 
қаржы бөлініп, 11,6 шақырым 
аудандық маңыздағы және 
елді мекендердің ішкі көше
лері жөнделіп, 1 жаңа көше 
салынған. Ауданда денсаулық 
сақтау саласында соңғы 5 
жылда 6 медициналық нысан 
жаңартылған.

Әзірлеген
Айдана ЖҰМАДИНОВА,

«Сыр бойы».

Есепті кездесу –
ертеңге бағдар
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«Қазақстан Республика сы 
ның Су кодексі» Қазақстан Рес
пуб ликасының 2003 жыл ғы 9 
шілдедегі Кодексінің 38бабының 
1) тармақшасына және «Ортақ 
су пайдаланудың үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы ми нистрінің 2015 
жылғы 20 нау рыздағы №191/252 
(норма тивтiк құқықтық актiлерді 
мемлекеттiк тіркеу тізілімiнде 
№11434 болып тіркелген) бұй
рығына сәйкес Қызылорда об
лыстық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қызылорда облысында 
ортақ су пайдаланудың қа ғи
даларын бекіту туралы» Қы
зылорда облыстық мәс ли хатының 
2019 жылғы 17 шіл дедегі №334 
шешіміне (нор мативтік құқықтық 
акті лерді мемлекеттік тіркеу Тізі
лі мін де 6851 нөмірімен тіркел
ген, облыстық «Сыр бойы», «Кы
зылординские вести» га зеттерінде 
2019 жылғы 25 шіл десінде 
және Қазақстан Рес публикасы 
нормативтік құ қықтық актілердің 
эталондық бақылау банкінде 2019 
жылдың 30 шілдесінде жария

лан ған) келесідей өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін:

аталған шешіммен бекі тілген 
Қызылорда облысында ортақ су 
пайдаланудың қа ғи даларында:

11тармақ мынадай редакция
да жазылсын:

«11. Азаматтардың өмірі 
мен денсаулығын сақтау мақ
сатында Қызылорда об лы сы ның 
аумағындағы Сыр да рия өзенінде, 
магистрал ды ка нал дарда және 
өзге де су объек тілерінде об
лыс әкімдігінің қау лысымен 
белгіленбеген ха лыққа шомылуға 
жүзеге асырылмайтын жерлерге 
тыйым салынады».

2. Осы шешім алғашқы рес
ми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық
мәслихатының кезекті                            
сессиясының төрағасы

Қызылорда облыстық 
мәслихатының
хатшысы
Қ.Бисенов.

«Акваөсіру (балық өсіру ша р
уашылығы) өнімділігін және өнім 
сапасын арттыруды субсидиялау 
қағидаларын бекіту туралы» Қа
зақстан Республикасы Премьер
Министрінің орынбасары  Қа
зақстан Республикасы Ауыл 
ша  руашылығы министрі
нің 2018 жыл  ғы 4 қазандағы 
№408 бұй  рығына (нор мативтік 
құқық  тық акті лерді мемлекет
тік тіркеу Тізілімінде 17583 
нөмірі мен тір келген) сәйкес 
Қызыл  орда облы сының әкімдігі 
ҚАУ ЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған 2020 
жылға арналған акваөсіру (балық 
өсіру шаруашылығы) өнімділігін 

және өнім сапасын арттыруды 
субсидиялау көлемдері бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының 
ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі осы қау лы
дан туындайтын шараларды қа
был дасын.

3. Осы қаулының орындалуын 
бақылау Қызылорда облысы әкі
мінің орынбасары Б.Б.Намаевқа 
жүктелсін.

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

Қызылорда 
облысының
әкімі                        Қ. Ысқақов.

Жоба 

«Қызылорда облысында ортақ су пайдаланудың 
қағидаларын бекіту туралы» Қызылорда облыстық 

мәслихатының 2019 жылғы 17 шілдедегі №334 шешіміне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

 

Жоба

2020 жылға арналған акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) 
өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау 

көлемдерін бекіту туралы

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2020 жылғы «___»________ №____қаулысымен 

бекітілген

2020 жылға арналған акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) 
өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау көлемдері

№ Тауарлы балық өсіру өнімінің 
түрлері

субсидия көлемдері
тонна мың теңге

1 Тұқы тұқымдас балықтар  және 
олардың будандары 10,0 4200,0

Өткен жылдың 23 жел
тоқсанында әулетіміздің абыз 
ақсақалы, аяулы жар, ардақты 
әкеміз Сейілхан Ибраев дү ниеден 
озды. Әнеміне дегенше қырық 
күннің жүзі болды.

 Әкеміз  Шиелі ауданының 
Сұлутөбе ауылындағы №40 
Орджоникидзе атындағы ор та 
мектепті күміс медальмен тә
мамдады. Әке жолын қуып, бүкіл 
өмірін қарапайым ең бекке арнады. 
Ардақты жан аяулы анамызбен 
бір шаңырақ астында мағыналы 

ғұмыр ке шіп,  4 ұл, 3 қызды өмірге 
әкелді. Сабырлы мінезімен адам
гер шіліктің бар мәйегін бойына 
дарыта білген әке міз дің ерекше 
қасиеттері көп болатын. Текті 
тәрбиесін бе ріп, ұлды ұяға, қызды 
қияға қондырып, немере сүйді. 
Ша ңырағымыздың берекесі, 
ағайынтуыстың қамқоршысы 
бол ған әкеміздің төрдегі орны ой
сырап тұр.

Алланың ісіне не шара, асыл 
жанның фәниден өткенін еске 
алып құран бағыштап отырмыз. 
Оқылған дұға қабірін нұрлан
дырып, жатқан жері жайлы, има
ны жолдас болсын дейміз. Сіз 
біздің жүрегімізде жасай бересіз, 
жан әке.

Ардақты әкеміздің қырқы 
1 ақпан күні сағат 12.00де 
Қызылорда қаласындағы «Ақ 
отау» мейрамханасында бо ла
тынын барлық ағайынтуыс, құда
жекжат, көршікө лемге хабарлай 
отырып, қа сиетті құ ран ішінде 
болуға шақы рамыз.

Еске алушылар: 
Ибраевтар әулеті.

Сағынышпен еске аламыз

Қызмет атауы

Өткізу көлемі, мың кВт*с. Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-сыз) Өткізу бағасы, теңге (ҚҚС-сыз) Табыстылық деңгейі

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

шығындар 
мың теңге

Реттелетін 
қызметтен 

түскен кіріс, 
мың теңге

Табыстылық 
деңгейі %

Заңды 
тұлға Жеке тұлға Заңды 

тұлға Жеке тұлға Заңды 
тұлға Жеке тұлға

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай
орташа 
тариф.

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай
орташа 
тариф.

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай
орташа 
тариф.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электроэнергия 114 425 60 287 53 973 165 1 808 504 981 000 824 992 2 512 15,81 16,27 15,29 15,24 1 776 672 1 808 504 0,18%

«Шиелі Жарығы» ЖШС-ның 2019 жылғы 2-жартыжылдығына электр энергиясын бөлшек сауда нарығында  
өткізу көлемі және табыстылық деңгейі жөніндегі мәлімет

 БСН 971140002240

Шығындар
Бекітілген 
шығындар 

сметасы, мың 
теңге

Нақты 
шығындар, 
мың теңге

Айырма

Электр энергиясын сатып 
алу шығындары 643 280 628 068 15 212

Электр энергиясын 
тасымалдау шығындары 750 873 725 846 25 027

Электр қуатының 
теңгерімдеу қызметін 
ұйымдастыру, қуатты 
реттеу, жүктемені 
әзірлігін қамтамасыз ету 
шығындары

188 546 157 835 30 711

Жиынтығы: 1 582 699 1 511 749 70 950

«Шиелі Жарығы» ЖШС-ның 2019 
жылдың 2-жартыжылдығына электр 
энергиясын бөлшек сауда нарығында  
нақты және іс жүзіндегі шығындары 

жөніндегі мәлімет
БСН 971140002240

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы мен Қазақстан Журналистер 
одағы облыстық филиалы облыстық «Сыр бойы» газетінің аға 
тілшісі Ыдырыс Тәжіұлына ағасы

Тотай Тұрлығұловтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай
тады.

***
Облыстық кеңес беру диагностикалық орталығының ұжымы 

орталықтың дәрігері
Әбуова Шынар Әбуқызының

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Қазақстан Республикасы Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму 

және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қызылорда 
облысы бойынша департаментінің 2020 жылдың І 

тоқсанына арналған жеке және заңды тұлғалар өкілдерін 
жеке қабылдау кестесі 

Т.А.Ә Атқаратын 
лауазымы

Қабылдау күні, 
уақыты

Мекенжайы Байланыс 
телефоны

Кыстаубаев 
Кабылбек

Департамент 
басшысы

Сәрсенбі                  
Сағ:16.00ден 
18.00ге дейін

Қызылорда 
қаласы, 

Ы.Жақаев №5
каб. №1

8 (7242) 
275277

Манақбаев 
Ербол 

Байділдәұлы

Департамент 
басшысының 
орынбасары

Бейсенбі               
Сағ:16.00ден 
18.00ге дейін

Қызылорда 
қаласы, 

Ы.Жақаев №5
каб. №2

8 (7242)
 274525

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» және «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңдары талаптарының 
бұзылуына жол бермеуі және оның алдын алу мақсатында департамент
те арызшағым жәшігі орнатылған, сонымен қатар 8 /7242/ 26 47 17 
«сенім телефоны» жұмыс жасайды.

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, 
120000, Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев №5. Электрондық пошта:  
d.kirpb.kyzyl@mid.gov.kz

«Республикалық маңызы бар 
«Қызылорда – Павлодар – Успен
ка – РФ шекарасы» автожолының 
«Қызылорда – Жезқазған» 12424 
км учаскесінің қайта құру жұмыс 
жобасының, соның ішінде:

1. «Республикалық маңызы бар 
«Қызылорда – Павлодар – Успен
ка – РФ шекарасы» автожолының 
«Қызылорда – Жезқазған» 12
424 км учаскесінің км 12+000 - 
24+600. Қызылорда айналма жол 
құрылысы» жұмыс жобасының;

2. «Республикалық маңызы бар 
«Қызылорда – Павлодар – Успен
ка – РФ шекарасы» автожолының 
«Қызылорда – Жезқазған» 12
424 км учаскесінің км 24+600 - 
76+000 телімін қайта құру жұмыс 
жобасының;

3. «Республикалық маңызы бар 
«Қызылорда – Павлодар – Успен
ка – РФ шекарасы» автожолының 
«Қызылорда – Жезқазған» 12
424 км учаскесінің км 76+000 - 
127+000 телімін қайта құру жұмыс 
жобасының;

4. «Республикалық маңызы бар 
«Қызылорда – Павлодар – Успен
ка – РФ шекарасы» автожолының 
«Қызылорда – Жезқазған» 12
424 км учаскесінің км 127+000 - 
216+000 телімін қайта құру жұмыс 
жобасының;

5. «Республикалық маңызы бар 
«Қызылорда – Павлодар – Успен
ка – РФ шекарасы» автожолының 
«Қызылорда – Жезқазған» 12

424 км учаскесінің км 156+000 - 
186+000 телімін қайта құру жұмыс 
жобасының;

6. «Республикалық маңызы бар 
«Қызылорда – Павлодар – Успен
ка – РФ шекарасы» автожолының 
«Қызылорда – Жезқазған» 12
424 км учаскесінің км 186+000 - 
76+000 телімін қайта құру жұмыс 
жобасының.

Негізгі шешімдерін және 
қоршаған ортаға әсерін анықтау 
жөнінде ашық жиналыс ретінде 
қоғамдық тыңдаулар келесі мекен
жайларда өткізіледі:

Қызылорда қаласында – 2020 
жылдың 18 ақпанында сағат 16:00де 
Алтынсарин көшесінде орналасқан 
«Достық үйінде».

Сырдария ауданында – 2020 
жылдың 19 ақпанында сағат 11:00
де Тереңөзек кентінің Қонаев көше
сінде орналасқан мәдениет үйінде.

Шиелі ауданында – 2020 
жылдың 20 ақпанында сағат 11:00де 
Шиелі кентінің «РУ6», «Көкшоқы» 
шағын ауданында орналасқан «Ар
ман» кинотеатрында.

Қоғамдық тыңдауларды өткізе
тін жауапты тұлға – «Қызыл орда 
облысының табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды рет
теу басқармасы» ММ мемлекеттік 
экологиялық сараптама бөлімінің 
экологы Қайнаров Данияр, байланыс 
телефоны: 8 (7242) 605369.

Ұсыныстар мен ескертулер 
қабылданатын жергілікті атқарушы 

органның электрондық поштасының 
мекенжайы – prd@korda.gov.kz

Жоба құжаттары  электрондық 
түрде  келесі интернет ресурсында 
орналастырылған: https://tabigat.e
kyzylorda.gov.kz

Жұртшылық өкілдерінің жоба 
материалдарымен қағаз түрінде 
таны суға – Алматы қаласы, «Ата
мекен» ықшам ауданы, 3 үй мекен
жайы.

Мемлекеттік экологиялық сарап
тама жүргізу жөніндегі мемлекеттік 
орган – «Мемсараптама» РМК.

Тапсырыс беруші – «ҚазАвто
Жол» ҰК» Қызылорда облыстық 
филиалы, байланыс деректері – 
Қызылорда қаласы, Желтоқсан 
көшесі, 18, байланыс телефоны: 8 
(7242) 262537.

Тапсырыс берушінің ұсыныстар 
мен ескертулер қабылданатын 
интернетресурсының немесе 
электрондық поштасының мекен
жайы – kyzylorda.info@kazautozhol.
kz

Құжатты әзірлеуші – «Каздор
проект» ЖШС, «АЛАИТ» ЖШС.

Барлық сұрақтармен Алматы 
қа ласы, «Атамекен» ықшам ау
даны, 3 үй мекенжайына немесе 
+7(727)2555638 телефонына хабар
ла суға болады, электронды пошта 
адресі: kazdor@yandex.ru

Қоғамдық тыңдауға қатысуға 
қоғамдық ұйымдар және қызығушы
лық танытқан барлық тұлғалар 
шақырылады.

Хабарландыру

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 16 шілдесінде №000507 мемлекеттік лицензиясы берілген)

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 16 шілдесінде 
№000507 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Өркениет – бір заманда өмір 
сүрген бірнеше мәдениеттің син
тезі. Ал, мәдениет қалай өрке
ниетке жол бастамақ? Мәдениет 
жетістігі қалай пайда болады? 

Осы орайда, ойға психоло
гия ғылымының негізін қалаған 
З.Фрейдтің тұжырымдамасы 
ке ле ді. Фрейд бойынша, адам 
болмысынан антиәлеу метті, 
оны қатынасқа қоғам үй ре
теді. Алайда, қоғам адамды 
қаты насқа үйрету барысында 
өз қажеттіліктерін қанағат
тан дырып, адам қалауларын 
ұмыт қы лады, яғни, өз талапта
рын қойып, қысым көрсетеді. 
Қысымға ұшыраған адам инс
тинк терін, қалаулары мен қа
жет  тілік терін қанағаттандыру 
үшін бар энергиясын шығар
машылыққа бағыттау арқылы 
оны компенсациялайды. 

Осы теорияға түсінік беру 
үшін, мысал ретінде Ренес
санс дәуірін алғым келеді. Бұл 
дәуір басталар кезде, Еуропа
да діни фанатизм белең алып 
тұрған еді. Әйелдерде нәзіктікке 
тіпті, ишара да болмауы тиіс, 
әйел әрдайым еркектен төмен, 
саясатқа араласа алмайды, 
әлеуметте оның статусы – тек 
баланы өмірге әкелетін инку
батор еді. Өнер тек діннің ая
сында болуы керек. Ғылым мен 
пәлсапа ұмыт болуы керек, егер 
де «ғылыммен не өнермен айна
лысты» деген сыбыс шықса, оны 

шіркеу дереу қуғынға салады. 
Ал банкирлер болса, шайтанның 
жандайшаптары. Естеріңізге 
ешнәрсе салмай ма? 

Қоғамның адамға көрсет кен 
қысым деңгейінің жоғары бол
ғаны соншалық, тіпті, компенса
циялаушы – шығармашылықтың 
өзіне шектеу қойды. Алайда, 
басылған инстинкт қалай да 
шы ғу жолын табады. Қысым
ның қаттылығынан шыққан 
шы ғар машылық, өзін тудырған 
қы сымға агрессия танытады. 
Бұны Ренессанстың алғаш қы 
өкілдерінің мәдениет жетістік
терінен көреміз. Мысалы, До
нателло ди Бардидің сол кезде 
тыйым және мінмен қудаланған, 
антикалық дәуірден кейінгі 
алғашқы жалаңаш мүсін «Дави
ді», Брунеллескидің атын мәңгі 
еткен, дін өкілдері «бәленің ісі», 
замандастары «ұсқынсыз» деп 
тапқан СантаМария дельФьоре 
соборы.

Итальяндық Ренессанс 
еуропалық Ренессанстың басы 
болып, сол заманның өркениетін 
жасады, яғни үстем мәдениет 
болды. Өркениеттің өлімі – 
үстемдігінен айырылуы. 

Енді, Ренессанстың бет тү
зері болған антикалық дәуір ге 
келейік. Оскар Уайльд «Анти
калық мінсіздік» деп тамсанған, 
сұлулық пен нағыз өнердің эта
лоны, кербез мүсін жігіттері мен 
паң қыздары бүгінгіге таңдай 

қақтырған антикалық дәуірдің 
соңы не болды? Рим империя
сы өз өліміне жақындар тұста 
қандай феномен пайда болды?

Өркениет те – тірі қозғалыс. 
Өмірге келеді, өркендейді, 
кемелденеді, қар тая ды, одан 
әріге асса, кейбірі басқа өркениет 
болып қайта туады, кейбірі кей 
қыңыр қа риялар секілді «мінез» 
шыға рады. Демографиялық 
табиғи өсім тоқтаса, мәдениетті 
ұстану шылар да жоғалады. 
Римдіктерде біздердікі секілді 
мүмкіндіктер болмады. Олардың 
табиғи өсімі тоқтады.

Қазіргі өркениетке келейік. 
Бүгінгінің үстем өркениеті – 
батыстық өркениет. Қазіргінің 
баласы да, кәрісі де сол Ба
тысқа қарап бой түзейді. Біз 
политикалық құрылымымызды 
да, өнерімізді де, оның ішінде 
танымал болу жолымызды, сти
лімізді (өзін батыстық мәде
ниетке сай ұстаған – қазір сәнде 
емес пе?!), тіпті, оқитын кітап
тарымызды да соларға ұқсат
қымыз келеді. Солардың идео
логиясын мыңжылдықтар бойы 
қалыптастырған, қасиетті ұлт
тық идеологиямыздан жоғары 
қоя мыз. Олардың идеологиясы 
жа ман демеймін. Идеология
сы – ғажап. Өкініштісі – біздің 
идеологиямыздың ақсап, өз 
пікірімізден айырылғанымыз. 
Біз басқаға еліктейміз деп, 
өзімізді ұмыттық, өзімізді тек 
басқалар қойып берген стере
отиптер арқылы ғана танитын 
күнге жеттік. Өзіміздің іштен 
шыққан таланттарды қас тер леу
дің орнына, оларды бас қалардың 
мойындауын күтеміз. Қазақтың 
талантты суретшілері тегін көр
ме жасаса да бармаймыз. Ше
телден келген суретшісымақ 
екі ағашты айқастырса (кон
темпори арт), соны көру үшін 
ақшамызды аямаймыз. Біздің 
суретшіміз болса, әр түні жатар
да, өзінің бағаланғысы келетінін 
айтып, жалбарынып жатады. 

Біз студенттеріміз оқу ды оңтай
ландыратын тәсілді айтса, «әлі 
жассың» деп жылы жауып қоя 
саламыз. Бір шетелдік келіп, 
дәл сол нәрсені айтса, ойланбай 
жасауға дайын тұрамыз.

Бірақ, бір жақсы жаңалық 
бар. Өркениет жылжиды. Ал қа
зір ол Батыстан жылжуда. Де
мек, нағыз батыстық мәдениетті 
ұстанушылар азаюда. Ал, оның 
орнын толтыру үшін Америка не 
жасап жатыр? Fullbright, Work 
and Travel секілді программа
лар, стипендиялық ұсыныстар, 
волонтерлық бағдарламар – бәрі 
біздің ақылды жастарымыз
ды, «миларымызды» өздерінде 
алып қалып жатыр. Green 
Card лотереясы эмигрантқа 
америкалық азаматтың барлық 
артықшылығын сыйлайды. Қа
зақстанда осы лотереяға жыл 
сайын шамамен 90 мың адам 
қатысады, оның ішінде мың 
адам жеңіп алып, Америкада 
нағыз американдық өмірді 10 
жыл сүруге құқылы болады. 
Статистика бойынша, 5 жыл
дан кейін осының тең жартысы 
азаматтықтарын америкалық 
етіп өзгертеді. Қатысушы тоқсан 
мың адамның бәрі кем дегенде 
үш тілде еркін сөйлейді. Демек, 
олардың миы осында қалған 
адамдарға қарағанда жақсырақ 
жұмыс жасайтындығы хақ. 
Олардың ішінде бағана жал
барынып жатқан суретші бар, 
туған жерінде мойындалмаған 
әншікүйші бар, жұмыс таба 
алмаған робототехник бар, 
жұмысы «қымбаттау» програм
мист бар. Бәріне заманының 
үздігі А.Маслоу айтқан «мойын
дау, бағалау» қажетті. Суретші 
Еуропаны шулатып жатыр, әнші 
мен күйші әлемді, робототехник 
пен программист силиконды 
алқапқа ақша түсіруші күш бол
ды. Бұл – ми ағымы. Өркениетке 
бұның не қатысы бар?

Батыста қазір қызықты тен
денция басталды. Америкалық 

жас жұбайлар барлық қаланың 
берер қызығынан бас тартып, 
цивилизацияға жақын, бірақ 
табиғат аясынан өздеріне үй са
лыпты. Киіз үйдің жетілдірілген 
түрі. Миланда соңғы уақытта 
ерекше қонақ үй сұраныста екен. 
Бөлмелері киіз үй форматында, 
тіпті әдейі алакөлеңкеге қояды 
екен. Ескіні еске салсын деп. Ди 
Каприо мен Дональд Трамптың 
баласы табиғатта дем алғанды 
жақсы көреді. Моңғолияда. 
Киіз үйде. Жылқылардың ара
сында. Осы айтылғанның 
бәрі – бізге тиесілі дүниелер. 
Кезінде жасаған дүниелер. 
Бірақ ешқайсысы бізде емес. 
Өркениетті ақылды адам жа
сайды, батыл адам қорғайды, 
қалғандары ұстанады. Біздің 
ақылдыларымыз мен батылда
рымыз шетелдік боп бара жа
тыр. Елде қалғанымен, «бізден 
асып кетпесін» деп алысып біз 
әлек.

Өркениет жылжиды. Қазір 
ол өркениеттің ұлығы – көш
пенділерге оралуда. Түріктер 
туған жерін Анадолы: «Анамыз 
– туған жер» дейді. Атасы – біз. 
Көшпенді өркениеттің өзегі – 
қазақ. Өзегімізге үңіліп, қазақ 
мәдениетін үстем етіп, жаңа 
өркениет құруға, темірді ыстық 
кезінде соғуға санаулы жылы
мыз ғана бар. Бұдан қалсақ, 
өкініш өзегімізді өртер. Өзімізді 
өзіміз өртейміз. Дәл осындай 
мүмкіндік енді қайтып келмейді. 
Келсе де, оны біз түгіл, жеті 
ұрпағымыз көрмейді.

Олжамыздан айырылып 
қалмайық. Асығайық. Бәлкім, 
сіз осыны оқып отырғанда, ең 
оңтайлы сәтті жіберіп те алған 
шығармыз. Ал біздің тағы бір 
алғыр оғланымыз өзінің емес, 
өзгенің сойылын соғуға белді 
бекем буған да шығар.

Жанерке РАХМАН.

Ұлт өркениетін қалай үстем етеміз?
Ғылым тарихын мазмұны мен дамуы бойынша талдап 

шыққан профессор Борис Поршневтің «Тарих акселе-
рация» деген теориясы бар. Акселерация – қазақ тілінде 
жылдамдықтың үдеуі. Профессор Поршневтің айтуы 
бойынша, тарихтағы кез келген кезең, одан кейін келетін 
кезеңнен екі есе ұзақ, келесі кезең алдындағысынан екі 
есеге қысқа. Мысалы, тас дәуірі қола дәуірінен екі есеге 
ұзақ. Одан кейінгілер де 2 есе жылдамдықпен қысқарып 
отырған. Әр кезеңнің өз өркениеті болады. Осы өркениет – 
сол кезеңнің қандай жылдамдықпен өтетінін анықтаушы. 
Бұл орайда, кез келген талдауға қабілеті бар адамның қояр 
сұрағы «Өркениет қалай пайда болады?» болмақ. 

Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын мемлекеттік бақылау саласында атқарылған шаралар
Қызылорда облысының жердiң 

пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы Қазақстан 
Республикасының жер заңнамасын 
бұзушылықтардың iс жүзiнде жой
ылуын, мемлекеттiк органдардың, 
кәсiпорындардың, жеке және 
заңды тұлғалардың ҚР жер заң
дарын, жер учаскелерiн нысаналы 
мақсатына сәйкес пайдаланудың 
белгiленген режимiн сақтауына, 
жер учаскелерiн өз бетiнше иеленiп 
алуға жол бермеуге мемлекеттiк 
бақылауды ұйымдастырады және 
жүргiзедi.

Осы бағытта, 2019 жылы об

лыс көле мінде жүргізілген 444 
бақылау шараларымен жалпы 
көлемі 664,3 гектар жер учаскелері 
қамтылып,  нәтижесінде көлемі 
251,13 гектар жер учаскелерінде 
425 заң бұзушылық дерегі 
анық талды. Орын алған құқық 
бұзушылықтарға Қазақстан Ре
спубликасы «Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» Кодексінде 
көзделген баптармен 40 дерек бой
ынша 5 985 812 теңге айыппұл, 49 
дерек бойынша ескерту түрінде 
әкімшілік жаза  қолданылса, 332 
дерек бойынша заң бұзушылықты 
жою туралы нұсқамалар берілген.

Бұдан бөлек, 2019 жылы жер 
учаскелерін мақсаты бойынша 
пайдаланылмаған (игермеген), 
не Қазақстан Республикасының 
заң намасын бұза отырып, пайда
ланылған 345 тұлғаның жер са
лығының мөлшерін жоғарылату 
мақсатында Қызылорда облысы 
бойынша мемлекеттік кі рістер 
депар таментіне берілген нұс
қамалар жөніндегі мәліметтер ұсы
нылды. 

Сондайақ, Қазақстан Респу
бликасы Жер кодексінің талап
тарына сәйкес, жер учас келерін 
мақсаты бойынша пайдалан

баған (игермеген) жер пайдала
нушылар мен меншік иелерінен  
көлемі 16207 гектар болатын ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы 64 
жер учаскесі мемлекет меншігіне 
қайтарылды.

Жер – халқымыздың басты 
байлығы. Сондықтан, оны ба
рынша тиімді пайдалану қашанда 
күн тәртібінен түскен емес. Бұл  
шаруашылық жүргізуші субъек
тілердің ғана емес, келешек ұрпақ 
үшін қасиетті қара жерден несібесін 
айырып, халқымыздың ортақ 
мүддесі, игілігі жолында еңбек етіп 
жатқан баршаға жүктеліп отырған 

үлкен міндет.
Осы орайда, жер учаскелерін 

жерге құқық белгiлейтiн құжаттар 
берiлгеннен кейін және міндетті 
түрде нысаналы мақсатына сәйкес 
пайдалануға аса мән беру қажеттігі 
жөнінде облыс жұртшылығының 
назарына жеткізгіміз келеді.

Р.БАЙМАХАНОВ,
облыстық жердің 

пайдаланылуы мен 
қорғалуын 

бақылау басқармасының 
мониторинг сараптама және 

есеп бөлімінің басшысы. 

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және аудандық 
басылымдарға хабарландыру орналастырғыңыз 
келсе: 70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға 
болады.  E-maіl: smjarnama@mail.ru

АЛАҢДАРЛЫҚ АХУАЛ
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ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІНЕНСПОРТ

Олимпиада төрінде атой 
салу – әрбір спортшының бас
ты мақсаты. Спорт әлеміне қа
дам басқан жас өрен келешек 
кемерінде толағай табысқа қол 
созуды қалайды. Оған дейін та
лай асу мен белес бар. Шағын 
жарыстан бастап ірі сайыстарға 
дейін бақ сынайсың. Сол бе
делді бәсекелерде сыр бермей, 
ел үмітін ақтап жат қан жағдай
да дүйім ел көз тіккен осындай 
дүбірлі додаға бару көкжиегі 
кеңейе түседі. Қазақстандық 
саңлақтар Олим пиада төрінде 
алғаш 1996 жылы бой көрсет
кен болатын. Ширек ғасырдан 
астам уақыт ішінде шеберлігі 
шыңдалған шымыр ұландары
мыз жеңіс тұғырынан көрін
генін бәріміз білеміз. Олардың 
қатарында Сыр топырағында 
дүниеге келген дарабоздар аз 
болған жоқ. Сол жарасымды 
үрдіс биыл да жалғасын таба 
ма? Жанкүйер көкейіндегі сау
ал осыған саяды.

Бүгінде айтулы аламанға 
берілетін жолдамаға қол жет
кізу мақсатында тайталас 
жүріп жатқаны белгілі. Осын
дай үміткерлер қатарында қа
зақстандық спортшылар да 
бар. Қазір ауыр атлетикадан 
беделді бәсекеде кімдер бақ 
сынайды деген сауал жиі қой
ылады. Себебі, зілте мірді тө
бесінде шыр көбе лек айналды
ра білетін саң лақтардың саны 
аз болып тұр. Бұдан бұрынғы 
Олимпиада төрінде қазақстан
дық ауыр атлеттердің саны ба
сым болғанын жақсы білеміз. 
Деген мен, кейбір қазақстандық 
ауыр атлеттердің допинг дауы
на ілігуіне байланысты Токио 
төрінде тайталасқа түсетін 
спортшылар қатары кеміді. 
Биыл біздің еліміздің атынан 
күншығыс еліндегі бәсекеге 
қай саңлағымыз қа тыса ала
ды? Допинг да уына ілігіп, бі
раз жыл бойы үлкен спорттан 
шеттетілген жерлесіміз Илья 
Ильин қазіргі күндері Олим
пиадаға қатысуға мүмкіндік 
беретін түрлі жа рыс тарда бақ 
сынап жүр. Бұған дейін қызы
лордалық ауыр атлет осындай 
екі бәсекеде тартысқа түсті. 
Десе де, әзірге Токиоға жолда
ма ала қойған жоқ. Қазақстан
дық ауыр атлеттерді алда тағы 
екі жарыс күтіп тұр. Оның 
алғашқысы ақпан айында Өз
бекстан астанасы – Ташкент 
қаласында өткізілсе, сәуірде 
елордамызда Азия чемпио
наты жалауын көтереді. Екі 
бәсеке барысында Жапонияға 

бара тындар белгілі болады. 
Шаршы алаң төрінде 

шебер  лігін көрсетіп жүрген 
қызылордалық боксшылар 
да Жазғы Олимпиада ойын
да рында бақ сынауы мүмкін. 
Әзірге оған кімдердің бара
тыны белгісіз. Әрине, бокс 
жайында айтқанда алдымен 
Қазақстан құрамасының ка
питаны Қам шыбек Қоң қабаев 
ойға оралады. Сыр саңлағы 
бүгінгі күнге дейін мұндай 
бәсекеде ел намысын қорғап 
үлгерген жоқ. Ол 2017, 2019 
жылдарда әлем және Азия 
чемпионаттарында 91 келіден 
жоғары салмақта күміс жүл
дегер атанды. Ендігі кезек
те жерлестері шаршы алаңда 
шыңдалған шымыр жігіттің 
Олимпиада төрінде жарқылдап 
көрінуіне тілектес. Сондайақ, 
тағы бір жерлесіміз Тұрсынбай 
Құлахмет 75 келіде дүбірлі до
даға барып қалуы ғажап емес. 
Былтыр ол алдымен Азия чем
пионы атанса, одан кейін әлем 
чемпионатында қола жүлде
ге қол созды. Дегенмен, оған 
елімізде өз салмағында басты 
бәсекелес бар. Бұдан бұрынғы 
жылдарда Әбілхан Аманқұл 
халықаралық жарыстарда ел 
намысын қорғап жүрген бо
латын. Әбілхан былтыр жа
рақат алып қалды. Бапкерлер 
әлем және Азия чемпионаты
на Тұрсынбайды алып барды. 
Сыр боксшысы екеуінде де 
ел мерейін өсірді. Қос бокс
шының арасында осылайша 
тартыс жүріп жатыр. Алдағы 
ақпан айының 314і күндері 
Қытайдың Ухань қаласында 

Олимпиадаға Азия және мұхит 
аймағы бойынша іріктеу ойын
дары өткізіледі. Сол бәсекеде 
елімізден Жапонияға кімдер 
жолдама алатыны белгілі бола
ды. Мамандар қызыл ордалық 
боксшы қыз Дәметкен Келім
бетті де жол дамадан үміткер
лер қата рында атайды.

Соңғы жылдарда Сыр 

өңірінде байдарка мен  каноэ 
есу спорты өркендеп келеді. 
Бұрын ол таңсық спорттың 
бірі еді. Жергілікті жастар 
өзенкөлдерде, су айдынында 
ескек есудің қырсырына қа
нығып, қазір елімізде бәсеке 
көрігін қыздыра алатын дең
гейге жетті. Нәтижесінде қы
зылордалық саңлақтар биыл 
тұңғыш рет Токио төрінде 
атой салуы ғажап емес. Рас, 
байдарка мен каноэ Америка, 
Еуропа елдерінде жоғары дең
гейде дамыған. Қызылордалық 
жастар сондай азулы қарсы
ластарымен бәсе кеге түсіп, 
мол тәжірибе жинақ тайтыны 
анық. Қазір Сыр жастарынан 
Алтынбек Қожах мет әлем чем
пионатында күміс жүлдегер 
атанса, Мерей Медетов Азия 
ойындарында үздік үштіктен 
көрінді. Тағы бір үміт күткен 
спортшымыз – Гүлжайна Ты
ныбекова Азияда алтыннан 
алқа тақса, әлем чемпионатын
да алғашқы бестіктен көрінді.

– Олардың барлығы түр
лі халықаралық жарыс тарда 
өздерінің шеберлігін дәлел
дей білді. Сондықтан әрбір 
шәкіртіме үлкен үміт артып 
отырмын. Алдағы наурыз ай
ында бірқатар жарыстар өт
кізіледі. Сол сайыстарда біздің 
спортшылар алдыңғы қатар
дан көрініп жатса, Токиоға 
бару мүмкіндігіне ие болады. 
Бұл қызылордалық жастар 
үшін үлкен табыс деп санау
ға негіз бар, – деді байдарка 
мен каноэ бапкері Мұхитдин 
Мейір беков. 

Қазір Сыр спортшылары 

арасынан еркін күрес ше бері 
Дәулет Ниязбеков Олим
пиадаға жолдама алып үлгерді. 
Оны қазақстандық жан күйер
лер тәжірибелі балуан ретінде 
жақсы біледі. Биыл 32 жасқа 
толатын жерлесіміз 2012 жылы 
Лондондағы айтулы аламан
да бақ сынаған еді. Бабы мен 
бағы келмеген шығар, ол жолы 

жанкүйерді жеңісімен жел
піндіре алған жоқ. Сол кеткен 
есені осы дүбірлі додада қай
тара ма? Дәулет Олимпиада
дан олжалы орала алмағанмен, 
әлем чемпионатында 2011 
жылы қола, 2019 жылы күміс 
жүлдегер атанды. Ал Азия чем
пионатында үш мәрте чемпион 
атанса, үш мәрте қола жүлдеге 
қол созды. Айта кетерлігі, оған 
бала кезінен Әбутәліп Аманов 
тәлім беріп келеді. Нәтижесін
де тәжірибелі маман тынбай 
тер төгетін талантты өреннен 
әлемдік дең гейде тайталасқа 
түсе ала тын шеберді дайын
дап шы ғарды. Алдағы айтулы 
аламанда Дәулеттің жұлдызы 
жарқырай түседі деген үміт
теміз. 

Биыл Олимпиадада алғаш 
рет каратэдо спортынан жүл
де үлестіріледі. Жарыс тың 
бұл түрінен біздің өңірде әб
ден ысылған саңлақтарымыз 
аз емес. Солардың қатарында 
Мөлдір Жаңбырбайды айтып 
өтуге әбден болады. Әрине, 
бүгінгі күнге дейін ол талай 
жарыста топ жарды. Күн
шығыс еліндегі бәсекеге барып 
жатқан жағдайда жерлесіміз 
жоғары деңгейде ойын көр
сетеді деген сенім бар. Алда 
айтулы аламанға жолдама бе
ретін ірі сайыстар күтіп тұр. 

Қазіргі таңда Токио Олим
пиадасында 200ден астам ел
ден 12500 адам бақ сынайды 
деп күтілуде. Олар спорттың 
33 түрінен 339 медаль жиын
тығын сарапқа салады. 

Әділет ТАЛАПТАН.

Токио Олимпиадасына 
кімдер барады?

Жұмыр жердегі жұртшылық Токио төрінде биыл 24 
шілде мен 9 тамыз аралығында өтетін Жазғы Олимпиада 
ойындарына көз тігеді. Дүбірлі додада әр елдің дарабоз 
ұландары бәйгеге түсіп, абыройлы оралуға күш салатыны 
анық. Сондай сындарлы сәтте сыр бермей, жеңімпаз 
тұғырынан көрініп жүрген  Сыр өңірінің жампоздары 
да аз емес. Биыл беделді бәсекеде біздің облыстан қандай 
саңлақтарға үміт артамыз?

Бұдан бұрын жерлестеріміз 
осы жас ерекшелігі бойынша 
жазғы, күзгі және қысқы чем
пионаттарда төрт мәрте чем
пион атанған еді. Команданы 
жарысқа Батырқожа Бабаев, 
Самат Сопбеков және Мұрат 

Мұхамадиев дайындады.
Олардың арасында Бекнұр 

Сайрамбек, Руслан Қалдыбек, 
Жанарыс Әлден, Бекарыс Дос
мағамбетов, Нұрхат Кенжебек 
сынды спортшылар белсенді 
қимылымен көзге түсті.

Бұл бәсекеде былтыр 
чемпион атанған елордалық 
«Астана» мен Қазақстан кубо
гына қол жеткізген Қызылор
даның «Қайсар» командалары 
кездеседі. Матч Қостанай қа
ласындағы «Тобыл Арена» ма
нежінде болады.

Сондайақ, 2020 жылғы 
Премьерлига командалары 

арасындағы ойын күнтізбесі 
жасалды. Алғашқы тур 7 нау
рызда өткізіледі. Бұл күні 
«Астана» мен «Қызылжар», 
«Қайсар» мен «Ертіс», «Орда
басы» мен «Оқжетпес», «Қай
рат» пен «Тараз», «Тобыл» 
мен «Шахтер», «Каспий» мен 
«Жетісу» командалары шебер
лік байқасады.

Қазақстан суперкубогы 
Қостанайда өткізіледі

Футболдан Қазақстан суперкубогы Қостанай қала-
сында өткізіледі. Биылғы доп додасы 29 ақпанда өтетін 
суперкубок ойынымен басталады.

Қызылорда 
волейболшылары – 
жеңімпаз

Батыс Қазақстан облысының орталығы – Орал қала-
сында волейболдан 2005-2006 жылдары дүниеге келген 
жасөспірімдер арасында ел біріншілігінде қызылордалық 
спортшылар топ жарды. 

Жавель деген кім өзі? Әлгі 
жалғыз қол, шолақ жігіттің аға
сы емес пе екен? Егер палубаны 
толқын шайған кезде күлпар
шасы шыққан кемесінің астына 
түсіп өлген адам мен білетін сол 
адам болса, онда ол – осыдан 
он сегіз жыл бұрынғы басқа бір 
қайғылы оқиғаның куәгері. Теңіз 
айдынында мұндай жағдайлар 
болып тұрады.

***
Үлкен Жавель ол кезде балық 

аулайтын баркастың қожайыны 
еді. Баркас – балық аулауға ар
налған көп ескекті қайық. Бүйі
рі дөңгеленген, қандай маневр 
жасауға да бейім. Небір сұрапыл 
дауылға төтеп беретін су көлігі 
күнітүні ЛаМанштан соғатын 
желге қарамай су айдынын тіліп 
жүретін. Желкені керіліп, жете
гіне жегілген аумен су түбін түк 
қалдырмай, балықшаянын сүзіп 
алып шығатын.

Әлсіз жел соғып, су бетін 
майда толқын басқан кезде бар
кас балық аулауға шығып жүрді. 
Ау темірге бекітілген ұзын, 
мықты ағашқа байланған еді. Ал 
бұл ауды қайықтың тұмсығына 
бекітілген екі тростың көмегімен 
суға түсіретін. Жел мен ағыс 
қайықты жылжытып отырады. 
Осы кезде ау жолындағысын 
тазартып, ілінген нәрсені ала 
кететін. Бірақ кенет соққан да
уылдан баркас жылдам жүріспен 
ғана құтыла алатын еді. Ол осы 
жылдамдықпен ағылшын жаға
лауына таяп. Бірақ теңіздің долы 
толқындары жағалауды соққы
лап, айлаққа кіруге мүмкіндік 
бермеді. Енді кері бұрылып, 
ашық теңізге шықты. Сөйтіп, 
Франция жағалауына бет алды. 
Бірақ бұл жерде де дауыл тұрды, 
құтқаратын айлаққа кіру мүмкін 
еместін: айлаққа кіретін жер
дегі құрылыс, бір жағынан биік 
болып көтерілген толқындардың 
арасынан өту қауіпті еді. Борт 
үстінде Жавельдің өзінен басқа 
оның інісі, төрт матрос және 
юнга болды. Булоннан шыққан 
кезде күн шайдай ашық еді. 
Мұндай күндері тек ауды құру 
керек. Баркас желдің күшімен 
тағы да теңіздің ортасына қарай 
ығып кетті. Бірақ ол мұндай да
уылға әбден үйреніскен. Біресе 
батып кетіп, аударылыптөң
керіліп, көрші екі елдің арасын
да бірдебіреуіне тұмсығын тірей 
алмай жүре берді. Ақыры дауыл 
толас тапты. Баркас ашық теңізде 
болғандықтан толқын әлі басыла 
қоймаса да, қожайын ау жаб
дықтарын дайындауға бұйрық 
берді. Енді бұларды суға түсіріп, 
төрт балықшы жігіт тросты бір
тебірте босата бастады. Ау ба
тып, су түбіне әбден орныққанда 
үлкен толқынның соққысынан 
баркас бір жағына жантайып 
кеткен еді. Бұл кезде кіші Жавель 
баркастың тұмсық жағынан әл
дебір бұйрық беріп тұрған. Әлгі 
толқын соққан кезде тәлтіректеп, 
сәл босаған арқан мен борттың 
арасына қолы қысылып қалды. 
Оны шығармақ болғанмен, еш
теңе өнбеді. Өйткені ау су түбі
не әбден жайғасып, трос қатты 
керіліп қалыпты.

Өңі құпқу болып кетті. 
Жолдастарын айғайлап көмек
ке шақырды. Бәрі жүгіріп келді. 
Штурвалды тастай салып ағасы 
да келді. Бәрі жабылып тросты 
босатпақшы. Бірақ шамалары 
жетпеді.

– Кесу керек! – деді матрос
тардың бірі. 

Сосын қалтасынан пышақ 
алды. Оны екі сілтесе, кіші Жа
вельдің қолын босатып алушы 
еді. Бірақ арқанды кесу аудан 
айырылу деген сөз еді. Ал ау 
бір жарым мың франк тұратын. 
Оның үстіне, бұл – дүниені жел
ге шаша бермейтін үлкен Жа
вельдің мүлкі.

Жүрегі қан жылап тұрып, ай
ғайлап жіберді:

– Тоқтай тұрыңдар! Мен қазір 
қайықты жел жаққа бұрамын.

Баркас тіпті орнынан 
қозғалған жоқ. Су түбіндегі ау 
жібере қоймады. Баркас ағыс
тың, желдің әсерімен тербетіліп 
тұрды. Бірақ ешқандай маневр 
жасау мүмкін емес еді. Кіші Жа
вель бұл кезде тізерлеп отырған. 
Өзінде еш ақылес жоқ, дыбыс та 
шығармады, тістеніп алған. Аға
сы інісінің қасына екінші рет жү
гіріп келді. Ол матростар арқан
ды кесіп қояр деп қауіптенді.

– Тоқтаңдар, кеспей тұра 
тұрыңдар! Якорьді суға тас
таңдар!

Якорьді шынжырдың өн 
бойына реттеп да, матростар 
кабестанға (ауыр жүк көтеретін 
айналма білік) лап қойды. Сөй
тіп, баркасты бұрып, әйтеуір, 
ақыры тросарқан сәл босады. 
Қолын шығарды, түрі адам көр
гісіз, жеңі қаннан көрінбейді. 
Кіші Жавель меңіреу кейіпке 
енген. Курткасын шешкен кез
дегі көрініс мүлде басқаша. Қол 
сүйектері мыжылып, етпен ара
ласып кеткен. Насоспен айдаған
дай қан атқылап тұрды. Бейшара 
оған қарап тұрып бірақ ауыз сөз 
айтты:

– Бітті!
Ал палубаның үстін қан ба

сып, үлкен шалшыққа айналып
ты. Матростардың бірі айғай 
салды:

– Ол қансырап өледі! Қолын 
байлап тастаңдар!

Біреу смола сіңген, жуан, қара 
жіп тауып әкеліп, жарақат болған 
жерден жоғары тұстан тас қылып 
байлап тастады. Қан біртебірте 
азайып, сап тыйылды.

***
Кіші Жавель орнынан түре

гелді, қолы салбырап тұр. Сау 
қолымен ұстап көрді, олайбы
лай бұрып, сілкілеп қойды. Еті 
жырымжырым, сүйектері ұса
тылған, тек бұлшық еттің тара
мыстарына ілініп тұр. Балықшы 
бұл қолына түнере қарап қалған, 
әлдебір қалың ой үстінде. Содан 
кейін қасындағы төрт бүктеп 
төселген желкеннің үстіне отыра 
кетті, жолдастары «суды құя бер» 
деп жатыр. Қасындағы бір шелек 
мұздай судан алып жарақатына 
құя берді.

– Төменге түссеңші, – деді 
оған ағасы.

Кіші Жавель төменге кетті. 
Бір сағаттан кейін қайтып келді. 
Төменде жалғыз өзінің мазасы 
болмады. Бір жағынан таза ауаға 
шыққысы келді. Тағы желкеннің 
үстіне отырды, сосын қолына су 
құя бастады.

Ауға балық мол түсті. Кіші 
Жавельдің айналасында үлкен, 
торсиған ақ балықтар шоршып 
жатыр. Ол бұлардан көз ал
мастан, жарақат қолына су құя 
берді.

***
Булонға таяп келген кезде 

тағы кенеттен сұрапыл дауыл 
(шквал) тұрды. Баркас шай
қалған кездегі байғұстың түрін 
көрсеңіз.

Түн болды. Дауыл таң атқан
ша басылмады. Таңға жақын 
Англия жағалауы көрінді. Ба
лықшылардың көңілі сәл кө
терілді. Ал баркас галс (кемені 
желдің ыңғайымен жүргізу) 
әдісімен Францияны бетке алды.

Кешке қарай кіші Жавель 
жолдастарын шақырып, жарақа
тына түсе бастаған қарауытқан 
дақтарды көрсетті. Олар сау қо
лында еді. Бұл анық гангрена
ның белгісі болатын. Балықшы
лар тұстұстан ойларын айтып 
жатты.

– Талаураған секілді, – деді 
біреу.

– Теңіз суын құяйық, – деді 
екіншісі.

Біреу теңіз суын алып келді, 
енді біреуі жарақатқа су құйды. 
Кіші Жавельдің өңі құпқу бо
лып, тістерін шықырлатып, тұла 
бойы дірілдеп кетті. Бірақ үнсіз. 
Ауырған жері сәл басылған кезде 
ағасына қарап:

– Пышағыңды берші, – деді.
Ол алып берді.
– Енді менің қолымды көл

денеңнен жоғары қарай сәл 
керіңкіреп ұстап тұр. 

Ағасы тағы айтқанын істеді. 
Осы кезде кіші Жавель қол
ды пышақпен кесе бастады. 

Асықпай мұқият тамырларын, 
сіңірлерді біртіндеп ыждағатпен 
кесті. Сәлден соң оның орнын
да шолтиған тұқыл ғана қалды. 
Бейшара кең тыныс алды да бы
лай деді:

– Осы дұрыс. Әйтпесе өліп 
кетуім мүмкін.

Шамасы жеңілдеп қал
са керек. Демалысы біркелкі, 
әжептәуір өңі кіріп қалды. Содан 
кейін тұқылға қайтадан су құя 
бастады.

Түн тағы мазасыз болды. 
Жағалауға тақап келу мүмкін 
емес.

Таңертең кіші Жавель кесіп 
тастаған қолын зер салып қарап 
шықты. Бұзыла бастапты. Бұл 
қолды көруге бәрі келді. Ке
зекпен ұстап, аударыптөңкеріп 
тамашалауда. Иіскеп көргендер 
де болды.

Ағасы: 
– Лақтырып тастайтын уақыт 

болды. Теңізге тастайық, – деді.
Бірақ бұған кіші Жавель қат

ты ашуланды.
– Жоқ! Жоқ дегесін жоқ! Бұл 

– менің қолым! 
Ол қолды жұлып алды да, 

аяғының арасына салып қойды.
– Шіриді ғой, – деді ағасы. 
Осы кезде інісіне ой келді. 

Теңіздегі сапар ұзаққа созылған 
кезде балықтарды тұз салған 
бөшкеге салып қоятын.  

– Сол бөшкеге салып қойса 
ше? – деді ол.

– Дұрыс! – деп шулады бәрі.
Балықшылар бөшкені боса

тып, қолды түбіне қойды. Тұзбен 
көміп, үстіне балықтарды таста
ды.

– Балықтарды сатар кезде 
қолды ұмытып кетіп жүрмейік, 
– деді біреу қалжыңдап. Ағайын
ды Жавельдерден басқасы түгел 
күлді.

Ал жел әлі басыла қойған 
жоқ. Булонға жақын қалған кез
де желге қарсы бұлтара жүріп, 
келесі күнгі азанғы онға таяу 
жетті. Бірақ тұқылға су құюын 
тоқтатқан жоқ. Оқтатекте ор
нынан тұрып, палубаның ішін
де адымдап ерсіліқарсылы 
жүретін. Ал ағасы штурвалды 
ұстап тұрып, бұған қарап басын 
шайқайтын.

Ақыры баркас айлаққа кірді
ау! Дәрігер жарақатты көріп, 
қанағаттанарлық деп бағалады. 
Жуып, дәкемен таңды. Науқасқа 
тыныш қалып сақтау керектігін 
ескертті. Бірақ Жавель мұнымен 
келіспеді. Ол қолын қайтып ал
майынша тыным таппайтынын 
айтты. Сол заматта айлаққа қай
тып барып, өзі бормен белгі са
лып кеткен бөшкені тауып алды. 
Ішіндегісін төккенде қолының 
өте жақсы сақталғанын байқады. 
Оны қалтасына сала барған сүл
гісіне орап, үйіне қайтты. 

Әйелі, балалары әкесінің қо
лын ұзақ қарады, саусақтарын 
сипап, тырнақтың астына кіріп 
кеткен тұздарын шұқып түсіріп, 
мәресәре болды. Осыдан кейін 
ағаш ұстасын шақырды. Ол қол
ды өлшеп, оған шақтап жәшік 
істеп беруі керек болатын. Ер
теңіне балықшылар түгел кел
ді. Қол жерге көмілуі тиіс. Бұл 
процесті ағайынды екеу өздері 
басқарды. Қол салынған жәшікті 
шіркеудің күзетшісі қолтығына 
қыстырып алып келе жатты.

Кіші Жавель теңізге шықпай
тын болды. Осы жерден же ңіл
желпі жұмыс тауып алды. Теңіз
дегі оқиғаны біреуге айтса, баяу 
дауыспен былай дейтін:

– Егер сол кезде ағам ауды 
кесуге рұқсат бергенде менің қо
лым орнында болар еді. Ал ол – 
өзінің дүниесін далаға тастамай
тын адам. 

Аударған 
Бақтияр МЫРЗАШЕВ.

Ги де Мопассан

Жақында газетте мынадай хабарлама пайда болды: 
«Булон-сюр-Мер, 22 январь. Бізге мынадай хабар келіп 
түсті: Соңғы екі жылда орасан шығынды кешірген біздің 
жағалау тұрғындарының көңіліне тағы бір сұмдық 
оқиға қаяу түсірді. Жавель басқарған балық аулайтын 
шағын кеме айлаққа кірер жерде жартастарға соғылып, 
апатқа ұшырады. Кемені толқын батысқа қарай апа-
рып тастаған. Шағын қа йықтағы құтқарушылар тобы 
қанша әрекет қылғанмен, еш нәтиже шыққан жоқ. Төрт 
балықшы, бір юнга қайтыс болды. Штормның әзір ба-
сылатын түрі көрінбейді. Булондықтар бұл жағдай тағы 
қайталануы мүмкін деп абыржулы».

Теңіздегі оқиға


