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Қызылорда облыстық қоғамдық-саяси газет

Кеше облыс әкімі Қуанышбек 
Ысқақовтың төрағалығымен 
облыс активі өтіп, онда Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында 
көтерілген мәселелер сөз болды. 

Еске салсақ, Президент 
қатысқан 24 қаңтар күнгі 
жиында Үкімет 2019 жылғы 
әлеуметтік-экономикалық даму 
көрсеткішін қорытындылаған еді. 
Сондай-ақ, ел дамуының негізгі 
бағыттары бойынша жүктелген 
тапсырмалардың орындалу барысы 
талқыланды. 

Актив жиынында аймақ 
басшысы Президент берген 
тапсырмалардан туындайтын 
міндеттер туралы хабарлама 
жасады. «Қасым-Жомарт Тоқаев 
сайлауалды бағдарлама мен 
Қазақстан халқына арналған 
Жолдауды жүзеге асыру барысында 
Үкімет пен Парламент бірлесіп 
ауқымды жұмыс атқарғанын, 
маңызды бағдарламалар 
қабылданып, макроэкономикалық 
көрсеткіш бойынша жоспарланған 
нәтижеге қол жеткізілгенін атап 
өтті» деді облыс басшысы. 

Облыс әкімі осы орайда өңір 
жұртшылығы үшін жағымды 
жаңалықпен бөлісті. Атап айтқанда, 
Премьер-министр Асқар Мамин 
Үкімет жиынында экономикалық 
дамудың 7 көрсеткіші бойынша 
Қызылорда облысы үздік 
8 облыстың қатарында екеніне 
тоқталды. «Бұл – біздің бірлесе 
атқарған жұмысымыздың 
нәтижесі. Дегенмен, мұнымен 
тоқтап қалмауымыз керек. 
Өйткені алдымызда Президент 
жүктеген ауқымды міндеттер 
тұр» деген аймақ басшысы өзінің 
орынбасарлары мен жауапты сала 
басшыларына тиісті тапсырмалар 
жүктеді.

Құрметті актив жиналысына 
қатысушылар!

Өздеріңізге белгілі, 2020 жылы 
24 қаңтарда Нұр-Сұлтан қаласында 
Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті  Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаев тың төрағалығымен Үкіметтің 
кеңейтілген отырысы  өтті.

Кеңейтілген отырысқа Премьер-
Министр Асқар Ұзақбайұлы Мамин, 
Президент Әкімшілігінің Басшысы 
Ерлан Жақанұлы Қошанов, Үкімет 
мү шелері, Нұр-Сұлтан, Ал ма ты, 
Шымкент қалалары мен облыс-
тардың әкімдері, орталық мем-
ле  кеттік органдардың және Ұлт-
тық компаниялардың басшылары 
қа тысты.

Ал бүгінгі облыстық актив отыры-
сына облыстық мәслихат депутатта-
ры, азаматтық қоғам және бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері 
сондай-ақ, өңір активі қатысып отыр.     

ЖЕТІСТІКТІ ЕСЕЛЕУДЕ АУҚЫМДЫ МІНДЕТТЕР ТҰР

Құрметті жерлестер!

Енді Үкіметтің кеңейтілген оты-
рысында Мемлекет басшысының 
берген тапсырмаларынан туындай-
тын   міндеттер туралы хабарлама 
жасауға рұқсат етіңіздер!

Құрметті актив отырысына 
қатысушылар!

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
жиын барысында Сайлауалды 
бағдарлама мен Қазақстан халқына 
арналған Жолдауды жүзеге асыру 
барысында Үкімет пен Парламент 
бірлесіп үлкен жұмыс атқарғанын 
және маңызды бағдарламалар 
қабыл  данып, макроэкономикалық 
көрсеткіш бойынша жоспарланған 
нәтижеге қол жеткізілгенін атап өтті.

Біздің өңір үшін қуанышты ха-
бар, Үкімет отырысында Қазақстан 
Республикасының Премьер-Ми-
нистрі Асқар Ұзақбайұлы эконо-
ми калық дамудың 7 көрсеткіші бо-
йынша Қызылорда облысы үздік 

8 облыстың қатарында екендігіне 
тоқталды. 

Бұл – біздің бірлесіп жасаған 
жұмысымыздың нәтижесі. Дегенмен, 
қол жеткізген жетістіктерге және көр-
сеткіштерге тоқмейілсуге болмайды.

Өйткені біздің алдымызда Пре-
зидентпен жүктелген ауқымды 
міндеттер тұр. Бұл бізге әлі де бол-
са, жұмыс қарқынымызды бұдан да 
күшейтуді талап етеді.

Негізінен, аймағымызда 2019 
жылы өнеркәсіп өндірісін қоспағанда 
өңіріміздің әлеуметтік-экономикалық 
даму қарқынын сипаттайтын барлық 
негізгі көрсеткіштері бойынша оң 
нәтижелерге қол жеткізілді. 

Атап айтқанда, экономикаға ин-
вестиция көлемі (117,4%), құрылыс 
көлемі (154,3%), үй беру (108,8%) 
бойынша өсім қамтамасыз етілді.

Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс 
көлемі (101,3%), ауыл шаруашы-
лы ғында 104,3% өсті. Шағын және 
орта бизнес даму үстінде. Тек соңғы 
жылдың ішінде жұмыс жасап тұрған 
кәсіпкерлік субъектілерінің саны 9,3 

пайызға артты (жұмыс жасап тұрған 
кәсіпкерлік субъектісінің саны 46267-
ге жетті).

Өкінішке қарай, 2012 жылдан 
бастап, қолданыстағы кен орын-
дарының сарқылуына байланысты 
мұнай өндіру көлемі (2019 жылы 830 
мың тоннаға – 13 %) қысқарып келеді.

Бұл жағдай өнеркәсіп өніміндегі 
көрсеткішке (2018 жылға қарағанда 
89,3%) кері септігін тигізуде.

Алайда, статистика мәліметі бо-
йынша, мұнай өндірудің жыл сайынғы 
төмендеуіне қарамастан, 2019 жыл-
дың 9 айында (соңғы мәліметтер) 
2018 жылдың осы кезеңіне қарағанда 
облысымыздағы  жалпыөңірлік өнім 
102,4%-ды құрады.

Мұнай өндірудегі шығын салда-
рын жою мақсатында шикізаттық 
емес секторды дамытуға, әсіресе, 
экспортқа бағытталған өндірістерді 
дамытуға күш салудамыз. 

Жалпы, жүйелі шаралардың 
нәтижесінде, соңғы 4 жылда өңдеу 
өнеркәсібінде еңбек өнімділігі 2,8%-
ға, жалпы қосылған құн – 15%-ға, ал, 

шикізаттық емес экспорт көлемі – 
19%-ға артты (уран шала тотығы, ме-
таванадат амоний, күріш, балық, тұз, 
бутан, пропан техникалық қоспалары 
және тағы басқалар). 

Осыған байланысты облыс әкі-
мінің орынбасары Бахыт Дүй сен ұлы 
(Жаханов), облыстық эконо мика және 
бюджеттік жоспарлау басқармасы 
(Нұрғали Рахымшаұлы Қор дабай) 
облыстық бағдарлама әкім шілерімен 
бірлесіп, Қазақстан Рес публикасы 
Үкіметінің бекітетін іс-қимыл жоспа-
рына сәйкес, 2020 жыл ға арналған 
бірінші кезектегі облыс тың іс-қимыл 
жоспарын 10 жұмыс күн ішінде 
әзірлеуді тапсырамын.    

Сонымен қатар, халықтың 
өмір сүру сапасын жақсарту 
мақсатында облыс әкімінің қала, 
аудан әкімдіктерімен бірлескен 
меморандумға отыру рәсімін дайын-
дауды жүктеймін.

Мәжіліс барысында Президент 
атап өткен келесі бір маңызды мәселе – 
ел экономикасына инвестициялардың 
жаңа толқынын тарту. 

Бұл міндетті орындау үшін 
инвестицияның жыл сайынғы өсімін 
15 пайызға арттырып, 2024 жылға 
қарай еліміздің жалпы ішкі өніміндегі 
инвестицияның үлесін 30 пайызға 
дейін жеткізуіміз қажет. 

Осыған орай, былтырғы жылы 
ҚР Премьер-Министрі мен облыс 
әкімдері арасында инвестиция тар-
ту бойынша Меморандумға қол 
қойылды. 2020 жылға бүкіл республи-
ка бойынша инвестиция көрсеткіші 
жоғары межемен бекітілгенін атап 
өтемін. Біздің облыс биылғы жылы 
– 481 млрд теңге инвестиция тартуы 
қажет. 

Атап өту қажет, өткен жылы 
инвестиция көрсеткішінің өсу ди-
на микасы бойынша Қызыл орда об-
лысы аймақтар қатарында алғашқы 
төрттікке енді. Нәтижесінде облысқа    
400 млрд теңге инвестиция тар-
тылып, 2018 жылмен салыстырғанда 
көрсеткіш  17,4 пайызға өсті. 

ОБЛЫС ӘКІМІ ҚУАНЫШБЕК ДОСМАЙЫЛҰЛЫ ЫСҚАҚОВТЫҢ ОБЛЫС АКТИВІНДЕ СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ

Аймақта тұмау ауруының 
алдын алу мақсатында биылғы 
эпидмаусымға 80 000 доза вак-

цина алынып, 78199 адам екпе 
қабылдаған. Сондай-ақ, жұмыс 
бе ру шілер есебінен де вакцина-

циялау қар қынды жүзеге асып, 
2000-ға жуық қыз меткерге 
тұмауға қарсы екпе егілген. 

Қазір Қытайда короно вирус-
тың жаңа түрі  эпидемияның та-
ра луына түрткі болып отырғаны 
бел гілі. Осыған байланыс-
ты қаулы қа был данып, со-
ның негізінде біршама профи-
лактикалық шара жүр гізіліп 
жатыр.

– Вирус шыққан Ухань 
қа ла  сына елімізден тікелей 
рейс тер болмағанымен, Қы-
тай ға барып келген азамат-
тарға санитар дәрі герлер тек -

серу жүргізуде. Елімізде  вирус 
жұқтырған азаматтар анық-
талған жоқ. Ал об лыста Қытай 
елінің азамат тары жұ мыс жа-
сайтын компа ния лар ға, көші-
қон саласы бойын ша аймақтағы 
уәкілетті орган дарға сақтық 
шараларын кү шейту туралы 
қызметтік хаттар жолданды, – 
деді Әлия Нұрмағанбетқызы.

Осы орайда, мамандар 
коро новирустың белгілері 
тұмауға ұқсай тындығын ес-

кертті. Науқас жөтеліп,  кеуде 
қуысы ауырады, дене қызуы 
көтеріледі. Сон дықтан суық 
тию дің белгілері байқалған 
жағ дайда өз бетімен емделмей, 
дереу медициналық кө мек-
ке жүгіну керек. Әйтпесе нау-
қастың жағдайы нашарлауы 
мүмкін.

– Аурудың алдын алу ба-
ғыт ында мына жағдайларды 
ес керу шарт. Атап айтқанда, 
адамдар көп жиналатын жер-

лерде медициналық бетперде 
пайдаланған жөн. Барынша 
тазалық сақтап, қолды сабын-
мен жиі жуу керек. Күнделікті 
ас мәзірінде С дәрумені бар 
өнімдерді мүмкіндігінше көп 
тұтыну қажет. Ит-мы сыққа 
жоламаған абзал, жалпы сала-
матты өмір салтын ұстанудың 
маңызы зор, – дейді денсаулық 
сақтау басқармасының бөлім 
басшысы Бибізада Дүйсенбаева. 

2020 жылдың «Во-
лонтерлар жылы» бо-
лып жариялануы біз 
секілді ерікті қоғам 
мүшелерінің жұ мы сына 
сер пін беріп, жауап-
кершілігін арттырады. 
Президент бұл мәселеге 
кешегі Үкімет оты ры-
сында да айрықша тоқ-
талды. 

Өзім – студентпін. 
Оған қоса, «Qaz 
Volunteer» рес пуб ли-
калық жобасының ерік-
тісі, облыстық еріктілер штабының 
мүшесі, «Харекет» қорының өкілі 
ретінде түрлі игі шараларға арала-
сып келемін. Бір ғана мысал, қазақ 
елінің қабырғасын қайыстырған 
Арыс оқиғасы кезінде сырбойылық 
жомарт жандардың жинап берген 
жылуын ондағы ағайынға жеткізіп, 
халықтың алғысын алдық. Қолдауға 
мұқтаж қаншама адам «Харекет» 

қорының ұйытқы бо-
луымен қоныс тойын 
тойлағанынан көпшілік 
хабардар. 

Біздің атқарып жүр-
ген ісіміз қазақтың 
дәстүрінде бұрыннан 
бар және ол «Асар» де-
ген атаумен белгілі. 
Еріктілік – жастардың 
белсенділігін көрсетіп 
қана қоймай, адамдарға 
көмек беріп, тәжірибе 
жинауға, өмірлік ма-
ңыз ды дағдыларды 

да мы тып, әлемді жаңа қырынан 
тануға мүмкіндік беретін бірден-
бір игі шара. Сондықтан, уақытты 
еріктілікке жұмсау – тұлғалық 
дамуға құйылған инвестиция деп 
есептеймін.

Шернияз
 ЖАЛҒАСБЕКҰЛЫ, 

волонтер. 

АУРУДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ ЖҮРГІЗІЛУДЕ

Айнұр БАТТАЛОВА.

Облыста  тұмау мен жедел респираторлы-вирусты инфекцияның эпидемиологиялық 
ахуалы және коронавирустық инфекцияның алдын алу бойынша жұмыстар атқарылуда. 
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында  
облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің бөлім басшысы Әлия Ыдырысова және облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының бөлім басшысы Бибізада Дүйсенбаева мәлімдеді.

Үкімет жиы-
нын  да кө терілген 
мә  се лелер мен жүк-
тел ген тапсыр малар 
облыс активінің 
оты  рысына арқау 
бол ды. 

Қоғамды тұ тас-
тай адам ағза сына 
ба ласақ, әр    қай-
сы  сы мыз ат қарар 
мін   детімізді асқан 
жауап   кер шілікпен, 
қажыр-қайра  тымызды салып 
орын    дасақ, біз алмайтын асу 
жоқ екені белгілі. Осы орайда 
әлеуметтік-экономикалық даму 
қарқыны жө нінен алдыңғы 
орында тұрған, «Алаштың ана-
сы» атанған Сыр өңірінің өсіп-
өр кендеуіне бәріміз түгел атса-
лысуымыз тиіс. 

Үкімет жиынында осы 
жылдың еншісіндегі Әбу На-
сыр әл Фарабидің 1150 жыл-
дығын, Абай Құнан байұлының 

175 жыл дығын және 
Ал тын Орданың 750 
жылдығын ысы-
рапшылдыққа жол 
бермей атап өту 
керектігі ескертілді. 
Осы орайда аймақ 
басшысы облыстағы 
шараларды ғылыми-
ағартушылық ба-
ғыт  та, жоғары дең-
гейде ұйым дас тыру 
қажеттігін жет кізді. 

Өйткені, тұлғаларды ұлықтай 
отырып ха лыққа пайдалы 
іс жасауға атсалысқанымыз 
орынды. Ал олардың өнегесін 
өскелең ұрпақ бойына сіңіру – 
баршамызға ортақ мұрат.

Сайлаубай ӘБІШЕВ, 
Қызылорда қалалық 
ардагерлер кеңесінің 

төрағасы.

Үкіметтің кеңейтілген 
отырысында Мемлекет 
басшысы кәсіпкерлерді 
қорғайтын және дамытатын, 
өткізу нарығына жол аша-
тын, өнімділікті ұлғайтып, 
отандық өнімнің сапасы мен 
бәсекеге қабілеттілігін арт-
тыратын тиімді өнеркәсіп 
саясатын қалыптастыруға 
назар аударды.

Шағын және орта 
кәсіп керлікті дамыту – 
мемлекеттік саясаттың ба-
сым бағыттарының бірі. 
Мемлекет қолдауы саланың 
серпiндi дамуына септігін 
тигізіп келеді. Биыл об-
лыс көлемінде жарияланған 
Жаппай кәсіпкерлікті да-
мы тудың үшжылдығы қо-
ры тындыланады. Бұл ту-
ралы күні кеше облыс 
әкі мінің жетекшілігімен 
өт кен активте де тиянақты 

сөз болды. Жүйелі шара-
лардың арқасында соңғы 
жылда жұмыс істеп тұрған 
кәсіпкерлік субъектілерінің 
саны 9,3 процентке арт-
ты. Кәсіп бастауға ниетті 
азаматтар қолдаудан кен-
де емес. Былтыр көр-
сетілген сервистік қыз-
мет нәтижесінде 2227 

млн теңгеге 510 жоба 
қаржы ландырылды. Кәсіп-
керлерге қызмет көрсету 
орталығының кеңесшілері 
5457 тұлғаға әртүрлі бағытта 
кеңес берді. 1812 адам 
«Бизнес-кеңесші» курсын 
тәмамдаса, олардың құны 
372 млн теңге тұратын 265 
жобасы қаржыландырылды. 

Сонымен қатар, биыл-
дан бастап үш жылға дейін 
микро және шағын бизнесті 
тексеруге тыйым салы-
нып отыр. Бұл жаңадан іс 
бастаған азаматтарға кәсібін 
дөңгелентіп, жұмыс орын-
дарын ашуға мүмкіндік 
береді деп сенеміз. 

Ғалымбек 
ЖАҚСЫЛЫҚОВ, 

облыстық кәсіпкерлер 
палатасының директоры.

ТҰЛҒАЛАР ТОЙЫ ХАЛЫҚҚА 
ОРТАҚ

КӘСІПКЕРЛІК – ЭКОНОМИКАНЫҢ 
ӘЛЕУЕТТІ ТІРЕГІ

ЕРІКТІЛІК
ҚАЗАҚҚА ТАҢСЫҚ ЕМЕС
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Инвестициялардың өсуі 
негізінен инфрақұрылымдық 
(64,4 млрд. теңге), индустриялық 
(67,7 млрд. теңге) жобаларға 
және мұнай компаниялары 
(72,2 млрд. теңге) мен басқа да 
салаларға тартылған инвести-
ция есебінен қамтамасыз етілді. 

Биылғы жылы бекітілген 
межені игеруге бірігіп жұмыс 
жасауымыз қажет. Сондықтан 
инвестиция тарту барлық 
салаға қатысты, бұл жалғыз 
индустриялық-инновациялық 
даму басқармасының жұмысы 
емес. 

Осыған орай, ауыл шаруа-
шы лығы, кәсіпкерлік және 
туризм, құрылыс, энерге-
тика және тұрғын үй-ком-
му налдық шаруашылығы, 
бі лім, денсаулық, жолаушы-
лар көлігі және автомобиль 
жолдары, табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды 
рет теу басқармалары, қала 
және аудан әкімдіктері биыл 
игеретін инвестиция көле-
мінің болжамын тиісті сала-
лық басқармаға (облыстық 
индустриялық-инновациялық 
даму басқармасына) үстіміздегі 
жылдың 31 қаңтарына дейін 
ұсынуды тапсырамын.  Инвести-
ция тарту  жөніндегі іс-шаралар 
жоспарында әр басқармалардың, 
қала, аудандардың жеке-жеке 
жүктемелері нақты көрсетілуі 
тиіс.

Сонымен қатар, қала және 
аудан әкімдері құрылған ин-
дустриялық аймақтарды жаңа 
жобалармен толықтыру жұ-
мыс тарын жоғары қарқынмен 
жүргізулері қажет. 

Облыс әкімінің орынба-
сары Мұрат Самұратұлына 
(Имандосов) және ин дустрия-
лық-инновациялық даму бас-
қармасына (Ринат Сұлтан-
гереев), тиісті салалар бойынша 
тартылуы қажет инвестиция 
көлемін жинақтап, 2020 жылғы    
7 ақпанға дейін облыс әкіміне 
бекітуге ұсынуды тапсырамын. 

Сонымен қатар, инвести-
ция тартуда Индустрияландыру 
бағдарламасы «магнит» болуы 
қажет. Биыл Индустрияланды-
ру бағдарламасының үшінші 
бесжылдығына аяқ бастық. 

Осыған орай, облыс әкімі-
нің орынбасары Мұрат Самұра-
тұлына (Имандосов) және 
индустриялық-инновациялық 
даму басқармасына (Ринат 
Сұлтангереев), жоба баста-
машысы «Орда гласс» ЖШС-

мен бірлесіп, өңіріміздегі 
ірі жобалардың бірі – шыны 
зауы тының биылғы жылы 
екін ші жартыжылдықта іске 
қосылуына тиісті жұмыстарды 
үйлестіріп, жүзеге асыруды тап-
сырамын. 

Мемлекет басшысы кәсіп-
кер лерді қорғайтын және да-
мытатын, өткізу нарығына жол 
ашатын, өнімділікті ұлғайтып, 
қазақстандық өнімдердің сапа-
сы мен бәсекеге қабілеттілігін 
арттыратын тиімді өнеркәсіп 
саясатын, сонымен қатар, ашық 
әрі прагматикалық салықтық-
бюджеттік саясат қалыптастыру 
керектігіне назар аударды.

Өздеріңіз білесіздер, біз 
биыл Жаппай кәсіпкерлікті 
да мытудың үшжылдығының 
соңғы жылына қадам бастық. 

Өткен жылы кәсіпкерлікті 
дамытуда әртүрлі қаржы көз-
дерінен 44 млрд. теңге қаражат 
жұмылдырып, 3 мыңнан аса 
жұмыссыз азаматқа қайта-
рымсыз гранттар, 1,5 мыңға 
жуық азаматқа шағын несие-
лер бердік. Оған қоса, екінші 
деңгейлі банктер арқылы 
тұрақты бизнеске 26,8 млрд. 
теңге, оның ішінде мемлекеттік 
бағдарламалар аясында 5,6 
млрд. теңге қаражат бағыттадық.

Биылғы жылы да кәсіпкерлік 
саласын дамытуға әртүрлі 
көздерден бастапқы кезде 38 

млрд. теңгеге жуық қаражат 
тарту көзделуде. Бұл қаржы 
жыл соңына дейін ұлғаяды. 

Облыс әкімінің орынбасары 
Мұрат Самұратұлы (Имандос-
ов) ендігі өнімділікті ұлғайту, 
қазақстандық өнімдердің сапа-
сы мен бәсекеге қабілеттілігін 
арттыратын тиімді өнеркәсіп 
саясатын қалыптастыру мақса-
тында қаражаттың басым 
бөлігін жаңа өндіріс көздерін 
ашуға бағыттауды тапсырамын.

Биылдан бастап микро және 
шағын бизнес салықтан және ар-
найы тексерулерден босатылып 
отыр. Бұл – өңір кәсіпкерлері 
үшін үлкен мүмкіндік.

Бар мүмкіндікті пайдала-
на отырып, шағын және орта 
кәсіпкерлікте жұмыспен қам-
тылғандардың санын 95 мың 
адамға, өнім шығарылым 
көлемін 400 млрд. теңгеге 
жеткізу керек. 

Осыған орай, облыс әкі мінің 
орынбасарлары және Қызыл-
орда қаласы мен аудан, кент 
және ауылдық округ әкімдеріне 
жұмыссыздық деңгейін 4,6 
пайызға дейін түсіріп, тиісті 
жұмыстарды жандандыруды 
тапсырамын.

Барлық деңгейдегі әкім дер-
дің жұмысы бюджеттен бөлін-
ген қаржыны игеру емес, жаңа 
жұмыс орындарын ашу, инвес-
тиция тарту бойынша тоқсан 
сайын сараланып, бағаланатын 
болады.

Президент берілген тап-
сырмаларды тиісті деңгейде 
орындамағандарға сөгіс жа-
рияламады. «Жалпы алғанда, 
сөгіс беру жақсы нәтижеге 
жетудің аса тиімді жолы емес. 
Бұл менің нақты ұстанымым. 
Сондықтан үкімет мүшелері 
мен әкімдерге кемшіліктерді 
түзетуге мүмкіндік беріп отыр-
мын», – деді. 

Сондай-ақ, Мемлекет бас-
шысы өздеріне жүктелген 
мін деттерді тиісті деңгейде 
атқара алмағандарды бірін-
ші тоқсанның қорытын ды-
сы мен қызметінен босату 
жөнінде нақты шешім қабыл-
дайтындығын ескертті.

Біз де, осындай қатаң 
шешімдерді қабылдайтын бо-
ламыз. Сондықтан, облыс әкімі 
аппаратының басшысы Ғалым 
Махмұтбайұлы (Әміреев) тоқ-
сан сайын барлық деңгейдегі 
әкімдердің, тиісті сала басшы-
ларының осы бағытта атқарған 
жұмыстары туралы қорытынды, 

талдамалы ақпарат ұсынып 
отыруды тапсырамын.

Айта кету қажет, Мемле-
кет басшысының тапсырмасы-
на сәйкес, 2025 жылға қарай 
елімізде шағын және орта 
кәсіпкерліктің жалпы ішкі 
өнімдегі (ввп) үлесін ұлғайту 
міндеті тұр. Облысымызда 
соңғы 5 жылдың ішінде шағын 
және орта кәсіпкерліктің өңірлік 
өнімдегі үлесі (врп) 12 пайыз-
дан 17 пайызға өсті. 

Бұл көрсеткішті облыс-
та 2025 жылға дейін рес-
пуб ликалық 35 пайыздық 
көрсеткішке дейін жеткізуді 
облыс әкімінің орынбасары 
Мұрат Самұратұлы (Имандос-
ов) мен облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасына 
(Қожабергенов Фердоуси) тап-
сырамын.

Мемлекет басшысы елдің 
агроөнеркәсіп кешенін дамы-
туға жыл сайын бөлінетін 
қа ра жат көлемінің артуы-
на қарамастан, жалпы ішкі 
өнім дегі ауыл шаруашылығы 
үлесінің әлі де төмен (4,5%-дан 
аспайды) екенін атап өтті. 

Облыстың агроөнеркәсіп 
кешеніне көрсетіліп жатқан 
мем лекеттік қолдаудың және 
са ланы дамытудың мемле-
кеттік бағдарламасына сәй -
кес қабылданған шара лар нә-
тижесінде ауыл шаруа   шылығы 
саласында тұ рақ  ты даму үрдісі 
байқалады.  

Атап айтатын болсақ, об-
лыста өндірілетін жалпы ішкі 
өнімде ауыл шаруашылығының 
үлесі 2,5-тен 4,0 пайызға арт-
ты. Аграрлық секторды қол-
дауға 2019 жылы 14,3 млрд 
теңге бөлініп, 2018 жылмен са-
лыстырғанда 35%-ға артып, са-
лада былтырмен салыс тырғанда 
айтарлықтай өсім қалыптасты.

Анықтама ретінде:
2019 жылдың қорытын ды-

сымен 119,3 млрд. теңгенің 
өнімі өндіріліп, өткен жыл-
дың сәйкесті кезеңімен 
салыстырғанда өсім 104,4%-ға 
артты (жоспар 102,6%). Ауыл 
шаруашылығының негізгі 
қорына салынған инвестиция 
көлемі 7,1 млрд. теңгені құрап, 
өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 122,0 %-ға 
орындалды (жоспар – 115,0%).

Осыған байланысты, облыс 
әкімінің орынбасары Бақытжан 
Біләлұлына (Намаев) және 
облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасына (Қамбарбек  
Мүбараков) агроөнеркәсіп ке-
ше нін дамытуда қалыптасқан 
қар қынды төмендетпей, облыс-
тың жалпы ішкі өніміндегі ауыл 
шаруашылығы үлесін одан әрі 
арттыру бойынша тиісті шара-
лар қабылдауды тапсырамын.

Сондай-ақ, Президент ауыл 
шаруашылығына қатысты, экс-
порт әлеуетін арттыру және 
азық-түлікпен қамтамасыз 
ету мәселесі де толық шешіл-
мегендігін атап өтті.

Бұл бағытта да біздің өңірде 
пәрменді шаралар қолға алынуы 
тиіс. 

Облыста 2019 жылдың 10 
айында 25,6 млн. долларды 
құрайтын 64,2 мың тонна ауыл 
шаруашылығы өнімі экспорт-
талды. Оның ішінде өңделген 
өнім үлесі – 60,1 мың тоннаны 
құрап, өткен жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 6,1%-
ға артты.

Алайда, бұл көрсеткіш 
қанағаттанарлық деп айтуға 
болмайды. Себебі, экспорт 
көлемін одан әрі арттыруға 
аймақтың әлеуеті жеткілікті. 

Сондықтан, Бақытжан 
Біләлұлы (Намаев), облыста іске 
асырылған және жоспарланған 
серпінді инвестициялық жо-
балар арқылы жергілікті 
өнімдердің үлесін арттыру 
және экспортқа бағытталған 
өнімдердің көлемін ұлғайту 
бойынша қажетті шараларды 
үйлестіру керек.

Сондай-ақ, қабылданған 
ша ра лардың нәтижесінде әлеу -
мет тік маңызы бар азық-түлік 
бағасының индексі (109,1%) 
былтырғы жылдың қоры-
тындысымен республика бой-
ынша ең төменгі (110,4%) 
көрсеткішті құрады. Сондықтан, 
Бақытжан Біләлұлына (На-
маев) азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және әлеуметтік 
тауарлардың бағасын тұрақ-
тандыру бойынша 2020 жылғы 
31 наурызға дейін тиісті шара-
лар қабылдауды тапсырамын.

Облыс әкімі аппаратының 
басшысы Ғалым Махмұтбайұлы 
(Әміреев), берілген тап сыр-
малардың мерзімінде орында-
луын бақылауға алыңыз.

Жалпы, әлеуметтік маңызы 
бар азық-түліктерден бөлек 
күнделікті тұтынатын зат-
тар мен тағамдардың бағасын 
негізсіз өсірмеуге тиісті шара-
лар қабылдауды облыс әкімінің 
орынбасары Мұрат Самұратұлы 
(Имандосов) мен облыстық 
кәсіпкерлік және туризм 
басқармасына (Қожабергенов 
Фердоуси) тапсырамын.

Сонымен қатар, Мемлекет 
басшысы агроөнеркәсіп ке ше-
ніндегі субсидия беру ере же-
лерінің жиі өзгеру салда рынан 
мем лекеттік қолдау шара лары-
ның тиімсіздігін тілге тиек етті.

Бұл ретте, агроөнеркәсіп са-
ласында мемлекеттік қолдаудың 
негізгі бағыттары мен қолдау 

тетіктерін Ауыл шаруашылығы 
министрлігі айқындайды.

Сондықтан, Бақытжан Біл-
әлұлы, аймақтың ауыл шаруа-
шылығы саласының ерек шелігі 
мен басымдықтарын ескеріп, 
бөлінетін тиісті қаражаттың 
уақытылы алынуын бақылауға 
алыңыз!

Өңірде қалыптасқан құры-
лыс қарқынын төмендетпеу – 
біз дің жұмысымыздың негізгі 
бағыт тарының бірі. Бұл тұрғын-
дарды баспанамен және жұ-
мыспен қамтуда аса маңызды.

Мемлекет басшысы бүгінгі 
күні құрылыстың жобалық-
сметалық құжаттамасын әзір -
леуде де проблема бар екен-
дігіне тоқталды. 

Негізінен жоба құжаттамасы 
барлық талаптарға сай бо-
луы тиіс. Осы ретте, облыс 
әкімінің орынбасары Марат 
Нұрсайынұлы (Делмұханов), 
облыстық құрылыс және қала-
құрылысы басқармасына (Әл се-
ріков Мұхамедиса)  нор мативтік 
құжаттарға сәйкес, құрылыс 
жобаларын әзірлеуде барынша 
тиімді шешімдер қа былдауды 
және типтік үлгідегі жо ба ларды 
қолдануды тапсырамын. 

Өңірде халықтың әлеуметтік 
жағынан осал топтарын, әсіресе 
аз қамтылған отбасылар-
ды қолжетімді тұрғын үймен 
қамтамасыз ету бағытында 
біршама жұмыстар атқарылды. 
Бүгінгі күні барлығы 734, оның 
ішінде жеке шаруашылық және 
кәсіпорындар есебінен 30 от-
басын, «Болат Өтемұратов 
қоры» есебінен 100 отбасын, 
«Орда» жол картасы аясында 6 
отбасын, республикалық бюд-
жет есебінен 433 отбасын және 
«Бақытты отбасы» әлеуметтік 
бағдарламасы арқылы 165 аз 
қамтылған отбасын тұрғын 
үймен қамтамасыз еттік.

Сондай-ақ, «7-20-25» тұрғын 
үйді кредиттеу бағдарламасы 
аясында 2 млрд. 286 млн. теңгеге 
268 өтінім қабылданып, 1 млрд. 
032 млн. теңгеге 120 азаматқа 
тұрғын үй заемы беріліп, баспа-
налы болды.

Бұл бағыттағы жұмыстар 
биыл да жалғасын табуы тиіс.

Облыс әкімінің орынба-
сары Марат Нұрсайынұлы 
(Делмұханов), облыстық құры-
лыс, сәулет және қала  құрылысы 
басқармасы (Мұхамедиса Әл-
серіков), қала және аудан әкім-
дерімен бірлесіп, тұрғын үй 
құ рылысы саласын дамыту 
бойынша тиісті шараларды 
қабылдасын.

Білім беруді дамыту бойын-
ша. 

Өздеріңізге белгілі, биылғы 
жылы білім саласында маңызды 
құжаттар: «Педагог мәртебесі» 
туралы Заң, Білім және 
ғылымды дамытудың 2020-2025 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы қабылданды.

Енді, осы құжаттардың 
аймағымызда сапалы жүзеге 
асырылуын қамтамасыз етуіміз 
қажет.

Осы жаңа бастамалар ая-
сында облыста 30 мыңнан аса 
педагогтің жалақысы 25%-
ға көтерілді. Бұдан бөлек,  
функционалдық міндеттеріне 
және санаттарына қарай қосым-
ша  30-50%  үстемақы төленуде.

Білім саласы бойынша облыс 
әкімінің орынбасары Наурызбай 
Сейітқалиұлына (Байқадамов), 
облыстық білім басқармасына 
(Майра Мелдебек ова), Қы-
зыл орда қаласы және аудан 
әкімдерімен бірлесіп мем-

лекеттік бағдарламадағы жер-
гілікті атқарушы органдарға 
бекітілген индикаторлар мен 
көрсеткіштерді жүзеге асы-
рудың өңірлік іс-шара жоспа-
рын қабылдауды тапсырамын.

Мемлекет басшысы балалар 
мен жасөспірімдер арасындағы 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 
өз-өзіне қол жұмсаудың және 
зорлық-зомбылықтың алдын 
алу бағытындағы шараларды 
күшейту жөнінде тапсырма 
берді. 

Бұл бағыттағы жұмыстар 
аймағымызда жоспарлы түрде 
жүргізілуде.

2015 жылдан Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Балалар 
(ЮНИСЕФ) қорымен бірлесіп, 
балалар арасындағы суицидтің 
алдын алу бағытында арнайы 
жоба жүзеге асырылуда.

Биылғы жылы жобаға 
облыстық бюджеттен 70 млн.
тг қаржы бөлінді. Біз үшін 
балалардың өмір қауіпсіздігі аса 
маңызды.

Ендігі біздің алдымыз-
да тұрған міндет – балаларға 
қауіпсіз әрі қолайлы орта 
қалыптастыру.

Бүгінгі күні облыстағы 
жүзден аса мектептің әжет-
ханасы ғимарат сыртын-
да орналасқан. Бұл – кезек 
күттірмей шешуді қажет ететін 
мәселе. Осы өзекті проблемаға 
орай Қызылорда қаласы және 
аудан әкімдері мектеп ғимараты 
сыртында орналасқан (106 
әжетхана) әжетханаларды 2020 
жылдың 1 тамызына дейін 
ғимарат ішіне көшіруі тиіс. 

Келесі мәселе – балабақ-
ша лар мен мектептерді бейне-
бақылаумен қамтамасыз ету.

Облыстағы балабақ шалар-
дың 60%-ы, мектептердің 88%-
ы бейнебақылаумен қам тамасыз 
етілген. 

Биылғы жылы бейне ба-
қылаумен қамтамасыз етуге 
облыстық бюджеттен  250,0 млн  
теңге қаржы бөлінді.

Облыс әкімінің орынбаса-
ры Наурызбай Сейітқалиұлы 
(Байқадамов), облыстық білім 
басқармасы (Майра Мелдебеко-
ва), Қызылорда қаласы және ау-
дан әкімдерімен бірлесіп, 2020 
жылғы бірінші тамызға дейін 
балабақшалар мен мектептерді 
бейнебақылаумен қамтуды 
толықтай аяқтаңыздар!

Қасым-Жомарт Кемелұлы 
мін детті әлеуметтік меди цина-
лық сақтандыру жүйесін тү-
сіндіру және енгізу бойынша 
жұ мыстардың өз деңгейінде 
жүр гізілмей жатқанына сын 
білдірді.

Елдің дамуында адамның 
ден саулығы маңызды екені 
белгілі. Мемлекет тарапынан 
денсаулық саласына басым 
көңіл бөлініп отыр. 

Біз әлеуметтік салаға қаржы 
бөлу бойынша елімізде алдыңғы 
қатардамыз, жыл сайын өңірде 
медицина сапасын арттыру 
және оларды материалдық-тех-
никалық қамтамасыз ету бо йын-
ша барлық жағдай жасалуда.

Ендігі міндет – мемлекет бас-
шысымен айтылған сақтандыру 
жүйесін түсіндіру және 
енгізу бойынша жұмыстар өз 
деңгейінде жүргізілу тиіс. Яғни, 
кең көлемде ақпараттандыру 
жұмысын жүргізумен қатар, 
облыстық денсаулық сақтау, 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы (Талғат Дүйсебаев), 
Қызылорда қаласы және аудан 
әкімдіктері әлеуметтік санатта-

ры анықталмаған азаматтарды 
өзектендіруі қажет.

Бұл жұмыстың нәтижесі 
көніл көншітпейді.  Сондықтан, 
өзектендіру жұмыстарын 1 
сәуірге аяқтауды тапсырамын. 
Осы жұмыстарды үйлестіруді, 
бақылауды облыс әкімінің 
орынбасары Бахыт Дүйсенұлы 
Жахановқа міндеттеймін!

Мемлекет басшысы Үкіметті 
әлеуметтік және экономикалық 
қатерлерге жол бермеу үшін өз 
бастамаларын мұқият әзірлеуге 
шақырды. 

Президенттің айтуынша, 
мемлекеттік органдардың ше-
шімдері азаматтар тарапынан 
жиі сыналады, кей жағдайларда, 
тіпті, халықтың ашу-ызасын да 
тудырады. 

Мәселен, бүгінде Қазақ-
станға Еуразиялық экономи-
ка лық одаққа мүше елдерден 
әкелінген автомобильдерге қа-
тысты қоғамда проблема туын-
дауда.

Қасым-Жомарт Кемелұлы 
аталған проблеманы шешу 
үшін Қазақстанға Еуразиялық 
эко номикалық одаққа мүше 
елдерден 2020 жылдың 1 ақ-
па нына дейін әкелінген 
авто мо бильдерді бір айдың 
ішін де бір реттік тәртіппен 
уа қыт ша тіркеуді тапсыр-
ды. Бұл автокөліктерді тіркеу                         
2021 жыл дың  1 наурызына 
дейін жал ғасатындығын айта 
кетейік. 

Бұл ретте азаматтар тіркеу 
алымдары мен мемлекеттік баж 
салығын төлеуі тиіс. Уақытша 
тіркеу автомобильдердің меншік 
құқығынан шығарылмай, басқа 
тұлғаның пайдалануына неме-
се басқаруына берілмей жүзеге 
асырылады.

Яғни, автокөлік иелері 2021 
жылдың 1 наурызына дейін 
кедендік баж салығын және 
автомобильді тұрақты тіркеуге 
қою немесе елімізден шығару, 
сондай-ақ, заңнама жүзінде 
тыйым салынбаған басқа да 
іс-қимылдарды жүзеге асыру 
кезінде салынатын утилизация 
алымын төлейді.

Осыған байланысты, Мем-
лекет басшысы алдағы кезеңде 
Үкіметке бұдан былай ел 
заңнамасын бұза отырып шетел-
ден автокөліктердің әкелінуіне, 
пайдаланылуына шектеу қоюды 
жүктеді.

Өздеріңізге белгілі, бүгінгі 
күні Қызылорда облысы бо-
йынша да қазақстандық тіркеуге 
өтпеген шетелдік көліктер бар.

Сондықтан, Қызылорда об-
лысы бойынша кірістер де-
партаменті (Ғалымжан Қал-
дыкөзұлы Орынов) және 
по лиция департаменті (Сұлтан 
Бектөре Жеңісбайұлы) 
2020 жылдың 1 ақпанына 
дейін облысқа әкелінген ав-
томобильдерді бір айдың ішінде 
бір реттік тәртіппен уақытша 
тіркесін және осы автокөліктер 
иелеріне түсіндірме жұмыс-
тарын кең көлемде жүргізсін. 

Сонымен қатар, Мемлекет 
басшысы қымбат көліктер мен 
жиһаздарды сатып алуға, түрлі 
форум, семинар, конферен-
циялар өткізуге жұмсалатын 
шығындарға  ұзақмерзімді мо-
раторий жариялауға тоқталып, 
«ысырапшылдыққа жол бермеу 
керек. Шығыстар орынды бо-
луы қажет. Бөлінген қаражат 
елдің мүддесіне қызмет етуі 
тиіс» деді.

Бұл ретте, мемлекеттік са-
тып алу үшін бөлінген қаржыны 
оңтайлы және тиімді жұмсау 

мақсатында облыс әкімінің 
орынбасары Бахыт Дүйсенұлы 
Жаханов, облыстық экономи-
ка және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы (Нұрғали Қордабай) 
сатып алуларға қатысты бюд-
жеттік өтінімдерді жария-
ланатын мораторийге сәйкес 
қайта қарауды тапсырамын.

Сонымен бірге, об лыс-
тық мемлекеттік сатып алу 
басқармасы тапсырыс беру-
шілердің мемлекеттік са-
тып алуды өткізуге қатысты 
өтінімдерін қарастыру кезінде 
осы тапсырманы басшылыққа 
алуы тиіс.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы 2020 жылды 
«Волонтерлар жылы» деп жари-
ялады.

Еріктілер жылында жаста-
рымызды, аймақ еріктілерін 
қоғамда қолдауды қажет ететін 
ел тұрғындарына барын-
ша қолғабыс етуін үйлестіру 
керекпіз. 

Сондықтан, Наурызбай 
Сейіт қалиұлы Байқадамов, 
тиіс ті салалық құрылымдармен 
бірлесіп, Еріктілер жылын 
өткізу жөніндегі іс-шаралар 
жос парын аймақта жүзеге асы-
ру бойынша жобасын жасақтап, 
1 ақпанға дейінгі мерзімде 
бекітуге ұсыныңыздар.

Сонымен қатар, Мемлекет 
басшысы жыл қорытындысымен 
осы жыл аясында белсенділік 
танытқан еріктілерді мемле-
кеттік наградаға дейін ұсынуды 
тапсырды.

Өздеріңізге белгілі, биыл-
ғы жылы Әбу Насыр әл Фа-
рабидің 1150 жылдығы, Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдығы 
және Алтын Орданың 750 
жылдығы аталып өтіледі. Бұл 
ретте жыл көлемінде облыста 
ұйымдастырылатын шаралар-
ды ғылыми-ағартушылық ша-
раларға бағыттап, жоғары дең-
гейде ұйымдастыру маңыз ды.

Сондықтан облыс әкімінің 
орынбасары Наурызбай Сейіт-
қалиұлы Байқадамов және 
облыстық мәдениет, ішкі сая-
сат, білім, жастар басқармалары 
шараның жалпыхалықтық сипат 
алуына басымдық беруі қажет. 

Рухани жаңғыру аясында 
ұлы бабалардың мерейтойла-
ры жас ұрпақтың ұлттық жа-
дын қалыптастырып, рухани 
түлеуіне қызмет етеді деп са-
наймын.  

Сондықтан қала, аудан 
әкімдері және мәдени-та ным-
дық шараларға жауап тылар 
мерейтойларды ұранға айнал-
дырмай, ысырапшылдыққа жол 
бермеу қажеттігін басты назар-
да ұстауы керек. 

Наурызбай Сейітқалиұлы, 
шараның идеологиялық маз-
мұнына жауаптысыз.

Құрметті әріптестер!
Актив жиынына 
қатысушылар!

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың төр-
аға лығымен 2020 жылы 
24 қаңтардағы Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында бер-
ген тапсырмаларына сәйкес 
мә селелерге тоқталып, сала 
басшыларына атқарылатын 
жұмыстар жөнінде  нақты тап-
сырмаларды бердім.  

 Атқарылған, сонымен қатар, 
биылғы жылы атқарылатын 
жұмыстар жөнінде қоғамдық 
кеңес мүшелерінің және ағым-
дағы жылдың 19 ақ панында 
халық алдындағы дәстүрлі 
есебімде жан-жақты тоқталатын 
боламын.   

Өздеріңізге белгілі, есеп 
беру алдында және алдағы 
жұмыстарды жоспарлау мақ-
сатында барлық елді мекендерді 
аралап, тұр ғындармен кезде-
сулер өткізіп, мәселелерді өз 
көзіммен көріп, танысудамын. 

Мәселен, Арал ауданындағы 
49 елді мекеннің 25-ін, Қа-
залыдағы 43 елді мекеннің 22-
сін, Қармақшы ауданындағы 13 
елді мекеннің 13-ін, Жалағаш 
ауданындағы 14 елді мекеннің 
14-ін, Сырдария ауданындағы 
13 елді мекеннің 13-ін түгелдей 
аралап шықтым. Яғни, осы 
аудандардағы барлығы – 132 
елді мекеннің 87-сін араладым. 

Ендігі кезекте Шиелі, 
Жаңақорған аудандары мен 
Қы зылорда қаласының елді ме-
кен деріне барамын. Ха лық пен 
кез десулерде түскен барлық 
ұсы ныс-пікірлер ескерусіз қал-
майды.   

Облыстық мәслихат депу-
таттарының сауалдарын да са-
раптаудан өткізудеміз. Осыдан 
кейін биылға арналған  облыс 
әкімінің іс-қимыл жоспары дай-
ындалады. Мақсатымыз айқын, 
мүддеміз бір. 

Барлық жоспарларымыздың 
нәтижелі болуы өзара бірлігіміз 
бен қолдауымызға байланыс-
ты. Ынтымағы жарасқан елдің 
болашағы зор екенін білесіздер. 
Ендеше ынтымағымызды 
нығайтып, бірлігімізді күшейтіп 
жұмыс жасауға шақырамын. 

Еліміз, Елбасымыз, Прези-
ден тіміз аман, жұртымыз ты-
ныш, Тәуелсіздігіміз тұғырлы 
болсын. 

ЖЕТІСТІКТІ ЕСЕЛЕУДЕ АУҚЫМДЫ МІНДЕТТЕР ТҰР
ОБЛЫС ӘКІМІ ҚУАНЫШБЕК ДОСМАЙЫЛҰЛЫ ЫСҚАҚОВТЫҢ ОБЛЫС АКТИВІНДЕ СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ
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Қызылорда қаласы тұрғындарының, кәсіпорын, 
мекеме басшыларының назарына!

ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МКК-ның суды таратушы желілер 
арқылы беру,  сарқынды суды бұру және тазарту қызметтері бойынша, 
2020 жылдың 01 наурызынан бастап жаңа шекті деңгей тарифтері 
енгізілетінін хабарлаймыз.

№ 
р/с

Қызмет/тұтынушы 
атаулары

Өлшем 
бірлігі

ҚҚС-сыз
тарифі

ҚҚС-
мен 

тарифі
(12%)

1 2 3 4 5

I

Суды таратушы желілер 
арқылы беру қызметі
Тұрғындар үшін теңге/м3 40,72 45,61
Жылумен жабдықтаушы 
кәсіпорындар үшін теңге/м3 66,49 74,47
Бюджеттік мекемелер үшін теңге/м3 94,36 105,68
Басқа да тұтынушылар үшін теңге/м3 134,42 150,55

II

Сарқынды суды бұру және 
тазарту қызметі
Тұрғындар үшін теңге/м3 43,59 48,82
Жылумен жабдықтаушы 
кәсіпорындар үшін теңге/м3 72,18 80,84
Бюджеттік мекемелер үшін теңге/м3 111,38 124,75
Басқа да тұтынушылар үшін теңге/м3 121,19 135,73

 
ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МКК әкімшілігі.

(ҚР Әділет министрлігінен Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі, тіркеу 
№5936-1933-МК, БСН 040740003730 2011 жылдың 30 наурызында берілген)

«Қызылорда облысының де не 
шынықтыру және спорт бас қармасы» 
мемлекеттік мекемесі «Қызылорда 
қаласы Сәулет мөл тек ауданында 
спорт кешенін жалға алу» мемлекеттік-
жеке шелік әріптестік жобасы бойынша 
оңайлатылған конкурстық  рә сімдерді 
пайдалана отырып, жекеше әріптесті 
анықтау үшін конкурс өткізетіндігін 
хабарлайды. 

Жобаның атауы: Қызылорда 
қаласы Сәулет мөлтек ауданында 
спорт кешенін жалға алу.

Жобаның мақсаты: Қызылорда 
қаласы Сұлтан Бейбарыс даңғы лымен 
қиылысатын Шоқай кө шесі және 
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылының 
аралығы, Сәулет 28, 30, 31, 33, 38 
және Саяхат 11, 17, 19, 20, 21, 22, 37 
мөлтек аудандарындағы жасөспірім 
балаларды спорттық секциялармен 
қамтамасыз ету.

Жобаны іске асырудың мына-
дай нұсқалары қарастырылады:

- пайдалануға берілмеген құ ры-
лысы аяқталмаған объекті лер ді іске 
қосуды қамтитын құрылыс жолымен;

- жеке серіктестіктің дайын 
ғимаратын пайдалану жолымен.

Жобаның негізгі параметрлері мен 
талаптары:

1) жобаны іске асыру орны – 
Қазақстан Республикасы, Қы зылорда 
облысы, Қызылорда қаласы.

2) іске асыру кезеңі –  2020-
2030 жж, пайдалану кезеңі – 120 айдан 
кем емес.

3) жобаның қуаты – 52 адам/ауы-
сым.

4) спорт кешені 1 қабатты, 550-
600 шаршы метрден кем емес, спорт 
кешенінде жаттық тыру шы лар бөлмесі, 
медбике (аға) ка бинеті, киім ауы-
стыратын және жуынатын бөлмелер, 
әжетхана (ерлер, әйелдер), кіреберіс 
ала ңының болуы қажет.

5) Жекеше әріптес кірістерінің 
болжамды көздері:

- жыл сайынғы жалға алу тө-
лемдері;

- сондай-ақ өзге де табыстар, 
коммерциялық қызметтерден.

6) МЖӘ шартында белгіленген 
талаптарға сәйкес мемлекеттік қолдау 
– қызметтердің кепілдік берілген 
көлемін тұтыну шарасы.

7) Ғимараттың нысаналы мақ-
сатын өзгертуге құқық ауырт палығын 
тіркеу.

8) Теңгерім ұстаушы-спорт ке шені 
жекеше әріптестің менші гінде қалады.

9) Жобаның техникалық күр-
делі және (немесе) бірегей тиіс тілігі: 
қатысты емес.

Әлеуетті инвесторларға қо-
йылатын талаптар:

«Мемлекеттік-жекешелік әріп-
тестік туралы» ҚР Заңының 32-ба-
бында және құжаттамада көрсетілген 
біліктілік талаптарына сәйкестігі.

Жоба бойынша ұсыныстарды 
ұсынудың соңғы мерзімі: 28 ақпан 
2020 ж.

Конкурстық құжаттаманың кө-
шірмесін сағат 9.00-ден 13.00-ге дейін 
және сағат 15.00-ден 19.00-ге дейін 
мына мекен-жай бо йынша алуға бола-
ды: Қызылорда қаласы, Ғ.Мұратбаев 
көшесі, №3, «Қызылорда облысының 
де не шынықтыру және спорт бас-
қармасы» мемлекеттік мекемесі, 6-ка-
бинет. 

Конкурстық құжаттама тегін 
ұсынылады.

Байланыс деректері:
«Қызылорда облысының дене 

шынықтыру және спорт басқар масы» 
мемлекеттік мекемесі.

Мекен-жайы: Қазақстан Рес пуб-
ликасы, Қызылорда қаласы, Ғани 
Мұратбаев көшесі, № 3, кабинет 6. 
Анықтама үшін: 8/7242/23 06 40. Элек-
тронды пош та: oblsport66@mail.ru

Жұматов Серік Айдарбекұлы, 
бөлім басшысы.

Конкурстық өтінімдер салын-
ған конверттерді ашу 2020 жылғы                   
2 наурыз сағат 15.00-де жүзеге асы-
рылады. Толық ақпаратты байланыс 
деректері бойынша алуға болады.

 «Қызылорда қаласы Сәулет мөлтек ауданын-
да спорт кешенін жалға алу» мемлекеттік-

жекешелік әріптестік жобасы бойынша 
оңайлатылған конкурстық рәсімдерді пайдалана 

отырып, жекеше әріптесті  анықтау үшін кон-
курс өткізу туралы хабарландыру

Ардагердің үйіне елуге 
жуық белсенді жас жиналды. 
Олар ауланы қардан тазалау-
мен шектелмеді. Үйді қажетсіз 
көне жиһаздар мен тұрмыстық 
техникалардан арылтты. Бел-
сенділердің арасында «Сыр 
аруы» сұлулық конкурсының 
қатысушылары мен әр жыл-
дардағы жеңімпаздары да бар. 
Қыздар ақсақалға тәтті то-
қаштар мен дәмі тіл үйірер та-
ғамдар даярлады.

Өз кезегінде ардагер қос 
бірдей майданда басынан кеш-
кен оқиғаларын айтып бер-
ді. Сонымен қатар қол ұшын 

созған жастарға риза шы лығын 
білдірді.

Облыстық жастар ресурс-
тық орталығының директоры 
Бауыржан Мәстековтің айт-
уынша, Жеңістің 75 жыл ды-
ғына орай ардагерлерді қолдау 
қарастырылған. Бұл бағыттағы 
жұмыс жыл бойы жүргізілмек.

Акция қазақтың бас ақы-
ны Абай атындағы аллеяда 
жалғасты. Мұнда жастар ха-
кімнің қара сөздері жазыл ған 
тастарды шаңнан тазартты. 
Олар осылайша ұлы ақынның 
ме рейтойына өз үлестерін 
қосты.

Танымал артист, «Nomad City Hall» әзіл театрының 
директоры Тұрсынбек Қабатов бастаған акцияны Сыр 
жастары да қолдауда. Жас еріктілер #BIZBIRGEMIZ 
челленджіне білек сыбана атсалысты. Президент 
Қ.Тоқаев қолдаған акция барысында олар Ұлы Отан 
соғысының ардагері Мақсұт Сырғалиевтің үйінде бол-
ды.
Дәулет ҚЫРДАН.

Көмек қолын созды

#BIZBIRGEMIZ

Сірә, өткен ғасырдың жетпісінші 
жылдары болса керек. Дәлірек айтсам, 
1977-нің қыс айы-ау! Нұралы қарияның 
жауырынынан жау оғы өз-өзінен ытқып 
түсіпті деген ақпарат жетті.

– Неғыл дейді?!
– Естіген құлақта жазық жоқ, расы со-

лай, – деген жауап алдым. 
Нұралы Бармағамбетов қалаға қоныс 

аударған екен. Грибоедова көшесінің 
қайырылысынан таптық. Жанындағы 
толықша, ақсары әйелді бәйбішесі бо-
лар деп шамаладым. Екеуінің түскі 
шайға отырған үстінен түсіппіз. Сәлем-
сауқаттан соң дастарханға шақырды. 
Ал біз әңгімесін тыңдауға асықпыз. 
Орта бойлы, қара шалдың қара 
жұмысқа шындалғаны бет-ажарынан-ақ 
байқалады. Сосын да еңбекке қашаннан 
араласқанын білгіміз келетінін сездіріп 
едім:

– Ой-й, інішектер-ай, – деді жұмсақ 
күліп, – мен өзі 1899 жылдың күзінде 
қазіргі «Бөген» ауылының көлемінде 
жарық дүние есігін ашыппын-ау! 
«Қаратүпте» тұрдық. Ес білгеннен 
ауқаттылардың малын бақтым. 19 жасым-
да балық аулау кәсібіне кірістім. Дүрбелең 
кез. Ақтар мен қызылдар айқасы. Қара 
шаруаға бәрі түсініксіз. Артельге мүше 
боласың деді. Екі қайық серікпіз. Менің 
серігім Кемал Берімов болды. Оның бір 
жас кішілігі бар. Басшымыз Шекейдің 
Есжаны еді. Шекеев Досеке, Құттыбаев 
Есалы, Серімов Әлимағамбет, Тәшебаев 
Жүсіп, Сарбастың Өксікбайы, және-
жәнелері де балық аулады.

– Әлгі Ильич Лениннің Арал 
балықшыларына жолдаған хатынан да 
хабардар болған шығарсыздар?

– Е-е, өзім де соған жақындап келемін 
ғой. 1921-дің соңғы айлары еді. Бұл 
хаттың мәнісін Шекеев Есжаннан білдік. 
Оны «Бөгенге» шақырып кеткен. Қайтып 
келді де хатты оқыды. Ан-а-у жақта 
бала-шаға аштықтан қырылып жатыр, 
көмектесейік деді. Елден түйе жинап кер-
уен жасақталды. Қараша-желтоқсан ай-
лары абыржы ғой. Теңізде сең жүрді. Аса 
қауіпті. Дегенмен батылдық жасадық. 
Алғашқы тапсырған балығымыз 5 цент-
нер 13 кило шықты. Әйтеуір 1,5 айдай 
ауланған балықтан асымдық қалдырамыз 
да, өзгесін керуенге тапсырамыз. Сауда-
герлер де өріп жүр. Қант, шай, ұн әкеледі. 
Бірақ қазақта «Өле жегенше, бөле жейік» 
деген бар емес пе?  Сөйтіп «аштыққа 
ұшырағандарға Арал балықшылары 14 
вагон шикі балық жөнелтті» дегенді 

естіп, кеудемізді көтеріп қуанып қалдық. 
Әр вагонға алпыс тоннадан. Есептеп 
көріңіз!..

Қария сәл тыныстады. Ал біз айта 
түссе екен деп ынтықпыз. – Содан кейін 
бе? Ой-й, жігіттер-ай, – деп Нұрекең 
сөзін жалғады, – ауқаттылардың мал-
мүлкін тәркілеу, жер аудару, түрмеге 
тығу сүргіні етек алды. Байғұстар-ай, 
еңбекпен жинаған адал малы ғой. Жал-
шыларды жарылқаған болды. Бір-жар 
мал тигендердің өзі қыста қырып алды. 
Шөбі жоқ, жемі жоқ, арнайы бақташысы 
жоқ. Маң далада жортқан иесіз дүние 
әркімнің талауына түсті.

Қо-ш, деңіз. Колхоз ұйымдасты. 
Балық колхозы. Пәлендей өзгеріс жоқ. 
Ау-құрал берген болды, есесіне «жоспар, 
жоспар» деп дікілдейді. Әйелдерге де 
салмақ түсті. Қысы-жазы қамыс орып, 
шөп шабады. Қора-қопсы тазалайды. 
Мал сауады. Белсенділер «сүт, сүт тап-
сыр» деп таң біліне есікті сабалайды. 
Қайсыбірін «стахановшы-озат» деп 
әспеттеген болады...

Шай дастарханы жиналды. Қария:
– Сұлушаш, бері кел! – деп дауыста-

ды.
– Иә, отағасы, тыңдап тұрмын!
– Қазан көтер!
– Жо-жоқ, асығыспыз, – деп шыр-пыр 

болдық.
– Мұның бәрі бер жағы екен, – деді 

Нұрекең мұңайып, – қырғынды көрдім. 
Қызыл қан дария болып ағып жатты... 
Жауыздар-ай!.. Сұмдық қой, сұмдық! 
Осы қарашаңырақтан соғысқа үшеуміз 
алындық. Мен және інілерім Ерғазы 
мен Шабақбай. 1942-нің қаңтар айы. 
Қызыл вагонға тиелдік. Қалмақ жеріне 
түстік. Бұрыннан да мылтық атудан 
құралақан емеспін. Аузынан оқталатын 
жалқы стволды мылтықпен қоян, түлкі, 
үйрек-қаз ататынбыз. Мұнда әскери 
жаттығудан өттік. Нысанаға тигізу қиын 
болған жоқ. Бірақ жау қозғалмайтын ны-
сана емес қой. 1942 жылдың шілдесінде 
Сталинградқа түсірді. Үгіт-насихаттың 
кемі жоқ. Бәрін түсіндіреді. Немістің 330 
мың адамдық армиясын қоршауға алып-
пыз. Сол кольцодан тырп еткізбей соғу 
керек. Қолда автомат, несіне аянамыз. 
Ойбай, оларды құтқаруға немістің тағы 
бір мықты армия сы  келе жатыр деді. Оң 
жақ плангіден соқты деді. Әйтеуір бір 
шейін...

– Фельдмаршал Манштейн!
– Иә, солай шығар. Снаряды аяма-

ды. Тәулік бойы дамылсыз атты. Біз 
жақтан да күш қосылды. Теңізшілер, 
моряктар қаптады. Не керек, екі жүз 
тәулік айқастық қой. Алты жарым ай! 
Жатар орын да, тамақ ішер орнымыз да 
окоп болды. Суық 30 градустан асты. 
Екі інімнен ажырасып қалдым. Солар-
ды ойлаймын. Үйде әйелім, алты балам 
қалды. Қырық үштемін. Тірі қайтамын 
дегенім жоқ. Алланың шапағаты шығар, 
тірі қалдым. Бас қолбасшының №227  
бұйрығы шықты. «Ни шагу назад!..» 
«Стоять насмерть!» деген. Шегінбедік. 
Әлгі қоршаудағы Армияның басшысы 
кім еді?

– Фельдмаршал Паулюс!
– Е-е, ішінде бірнеше генералы, 

офицері бар 91 мың адамымен қолын 
көтеріп берілді ғой. Әні, соны көрдік. 
Осында снарядтың  жарықшағынан жа-
раланып, дала госпиталында емделіп 
алып, әрі қарай тарттық. Жаяуладық. 
Нешеме қалаларды азат еттік. Берлин-
ге 30 шақырым қалғанда Жеңіс жалауы 
көтерілді. Әйтсе де Польша жерінен өзім 
куә болған бір сұмдық естен кетпейді. 
Кейде ұйқылы-ояулы шошып оянамын...

– Ол не нәрсе еді?!
– Освенцим деген концлагерь бар 

екен. Тірі қалғандарын біз босаттық. 
Бірақ тірі адамға ұқсамайды. Әйтеуір 
жаны бар. Политруктың айтқанынан 
есімде қалғаны, мұнда 250 мыңға дейін 
тұтқын ұсталған көрінеді. Олар СССР-

дің, Польшаның, Югославияның, Чехия-
ның, Францияның және басқа елдердің 
азаматтары деді. Көбісін газ камерасында 
тұншықтырған. Масқара ғой, масқара!

– Елге қашан оралдыңыз?
– Ұмытқам жоқ. 1946-ның 1-қыр-

күйегінде келдім. Жеңістен кейін де бір 
жылдай ұстады. Құрылыс батальонын-
да еңбек еттім. Үлкенім Қожағазы кәме-
летке толып, оқуында оқып, ара-арасын-
да балықшыларға көмектесіп, анасы екеуі 
бала-шағаға бас-көз болып отыр екен. Ал 
екі інімнен – Ерғазы мен Шабақбайдан 
«қара қағаз» алыпты. Әні, тағдыр дегенің 
осы. Ел жүдеу. Келдім де баяғы балық 
аулауға кірістім. «Қаратүп» өз алдына 
колхоз болған.

– Жауырыннан жау оғының ытқып 
шығатыны қай кез еді?

– Ой-й, шырақтарым-ай, құлақтарың 
түрік екен. Қыс айы ғой. Ақпан айы-ау, 
сірә. Күн суық. 40 градусты ұрып тұр. 
Мұзды гүрсілдетіп ойып жатқам. Сырт 
киімді шешіп тастағам. Өйтпесе бола ма? 
Әр ойықтың арасына прогон айдаймыз. 
Су тереңдеген сайын мұз жұқарады. Ал 
жағада мұз қалың. Метр шамасы бар-ау!

Әп, әп! Жауырыным жылып қоя берді. 
Бір зат зу-у еткендей болды. Өзім құлап 
түстім. Берімов Кемал прогон ағашты 
бір-бірін жалғап ұзартып әуре.  Не болды 
деп жүгіріп келді. 

Түйе шанаға салып ауылға жіберді. 
Бір апта жаттым. Ет пен тері арасында 
қалған жау оғын ағаңның күш-қуаты ғой, 
оны денеден айдап шыққан!

Бәріміз күлісіп алдық.
«Еңбек – бәрін жеңбек» деген осы. 

Шүкір ғой, шүкір! Оңдабай ұлым 
мен Шыныгүл келіннің шайын ішіп, 
рақаттанып отырған жайымыз бар.

***
Содан бері де қырық жылдан астам 

уақыт өтіпті-ау! Жебенің оғындай 
зымыраған заман-ай! Нұралы Бармағам-
бетов «Сталинградты қор ғағаны үшін», 
«Берлинді алғаны үшін», «Жуков» медалі 
және алғыс хаттармен марапатталған. 
Ұрпақтары тәуелсіз елімізді мәңгілік ел 
ету мақсатына үлес терін қосуда. Май-
дангер атаның немере-шөберелері де ер 
жетіп өсіп келеді. 

Лайым, ұрпақ жалғастығы ұзара бер-
гей!

Шәкірат ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ,
дербес зейнеткер.

Арал қаласы.

ЖЕҢІС – 75

«Жау оғы  жауырыннан  ытқып түсті...»

Сұрапыл соғыстың аяқтал-
ғанына биыл екінші жыл. 
Жұрт еңсесін көтере бастады. 
Ауыл орталығын кесіп өтетін 
«Қанөзектің» екі жағы тыныш-
тық орнағалы жасыл желекке 
орана бастады. Шөптің неше 
атасы көктемде қаулап өсіп, 
шар уа еңсесі көтеріліп қалды. 
О, құдірет шаруаның қолындағы 
бірер ірілі-уақ малы лезде қоң-
данып, көбеюге бет бұрды. 
Жан-жануар тойына бастады. 
Елдегілер «шынымен соғыс 
бітті ме?» деп әлі де алаңдай 
береді. «Біткені ақиқат. Неміс 
тізе бүкті. Енді бойын тіктей 
алмайды!» деп қояды көпті 
көрген үлкендер. «Атың өшкір 
соғыс атаулыны көрмей өссе 
екен, мына ұрпақ» деп қояды 
ауылдағы шежіреші, батагөй 
ағайынды Шайырқожа мен Ес-
берген ата. Екеуінің де жүрегі 
әбден жараланған. Ағайынды 
екеу өңін бермейтін қуатты 
адамдар еді. Екеуінің де ұлы 
соғыстан оралмай, «қара қағаз» 
келгелі мүлдем шөгіп калғанын 
байқайсыз, әсіресе Есберген 
ата. Бір үйде тек өзі, кемпірі 
ертеде дүние салған-ды. Ал, 
Шайырқожа ата ермексіз емес, 
қолында қызы Қаршыға бар. 
Қызымен шерін тарқатып оты-
ратын, жарықтық. Қолы босаса, 
«Қанөзек» бойына ағаш егеді. 
Кейін жасыл желек кө бейіп, 
«Шайырқожа талы» атанды. 
«Қанөзектің» бойы жасыл же-
лекке оранды. Бұл үрдісті Ысқақ 
деген атамыз жалғастырып, 
бірнеше гектар жерге тұт, алма, 
өрік егіп жайқалтты. Бұл кісінің 
де жалғыз ғана Қымбат атты 
қызы бар еді. Сонымен ғұмыр 
кешті. Осы жеміс соғыс жылы 
жұртқа азық болғаны әлі есте. 

Шайырқожа мен Есберген 
ата қос ұлдан әбден күдер үзуге 
айналды. Бірақ «қара қағаз» 
келгендердің ішінде ауылға 
аман-сау оралғандар да болды. 
Соларды естіген сайын «келіп 
қалар» деумен күдер үзбей, 
бәрін сабырға жеңдіріп оты-
рушы еді, жарықтық. Шіркін, 
бұрынғының адамдары-ай! Көн-
біс, шүкіршілік атаулы бойлары-
на мол дарығаны таңырқататын. 

Әлі есімде, қос атаның 
үйі қатарлас. Биік салынған 
үй. Екеуінің ұлдары Шәріп 
пен Қуанышбек кесек құйып, 

өздері өріп тұрғызған. Екеуі 
де осы үйде отау құрып, ата-
ларын қуантамыз деп ойлаған. 
Кенет соғыс басталды. Екеуі 
де майданға аттанып кетті. Бірі 
– Рязань, бірі – Сталинград 
шайқасында мерт болды. Жар 
сүймеді. Ұрпақсыз кетті. Қос 
ата шерлі уақытты бірге өткізіп, 
қартайды. Ағайынды екеу бір-
бірін жұбатады, мұң тарқатады. 
Шайырқожа ата інісі Есбергенге 
қарағанда әңгімешіл. Бұрынғы 
би-болыстардың ұлағатын тө-
гілте әңгімелеп, ұзақ күннің 
батқанын білмей, бір-бірімен 
құшақтасып, үйлеріне бет 
бұратын. Шайырқожа атаның 
Қаршығасы бар, ал Есберген ата 
кең сарайдай үйде жалғыз. Осы 
жалғыздықпен бақи дүниеге 
аттанғаны, елдің қоғадай жа-
пырылып шығарып салғаны әлі 
есімде. 

Есберген ата таңсәріден тұ-
ра ды, үйде отырғысы жоқ. Шұ-
бар көк құнанына мініп алып, 
ағасы Шайырқожаның терезесін 
қақты. 

– Тұр аға, бой жазып 
қайтайық, қос ұлдың жүрген 
жерін шарлайық. 

– Қазір, – деп Шайырқожа 
ата қорадағы боз жорғасына 
ертоқым салып, қорадан суыры-
ла шығады. Белін буып алған, ба-
сында айыр қалпақ. Қолында өзі 
өрген қамшы. Жануар бозжорға 
қамшы салдырмайды. 

– Иә, қайда барамыз, Есбер-
ген?

– Ой, қайда болсын. Ұлым 
Қуанышбектің, Шәріптің жүрген 
жерін, кіндік қаны тамған 
«Көктөбені», суға шомылатын, 
балық аулайтын «Қанөзектің» 
сағасын шарлаймыз. Мектебіне, 
жүрген жолының ізімен, жазғы 
жайлаудағы ойнаған алаңында 
отырып, сыр ағытамыз, аға. 
Ішімдегі түтін бір сәт сыртқа 
шықсыншы...

– Ә, мұның дұрыс екен, мен де 
Шәріпжанымның бәйгеге қосар 
атты баптаған «Жаманкөлдің» 
табанын бір шолып қайтатын 
болдым ғой. Жүр кеттік! – деп 
Шайырқожа ата бойына тың 
қуат біткендей ағайынды екеу 
жолға шықты. 

Баяғы қос ұлдың мектеп-
ке қатынаған жолымен жүріп 
келеді.

Ағайынды Шәкең мен Ес-

ағаң әңгімені одан-бұдан қозғап, 
таусылмас сыр шертеді. Аға 
сабырлы, ал інісі Есағаң кей-
де күйзелген, күңіренген шерін 
тарқатып, буыны босап, көзі 
жасаурайды. Мұны Шәкең 
сезіп келеді. Қалай күйзелмесін, 
Есағаң. Бір өзі бір үйде, жал-
ғыз төрт қабырғаға қарап таң 
атқызады. Қуанышбегінің қолы-
мен тұрғызған үйіне таңырқай 
қарайды. Кейде ұлы салған 
үйдің кең бөлмесінде көз ілмей, 
таң атқызады. Бұл дүниеден 
ұрпақсыз өтетін болдым-ау деп 
күйзеледі, күңіренеді. Амал 
қанша, қартайды. Жар сүйіп, ба-
лалы болудан күдер үзген. 

Ауылдан шыққалы біраз 
уақыт болды. «Қан өзек тің» құяр 
сағасындағы кең жазыққа келді. 
Бұл жер «Бидайкөл» деп атала-
ды. – Мына жер жазғы жайлауы-
мыз еді, – деді Есберген ата. Осы 
жерде Жәмила босанып, ұлым 
Қуанышбегім бесікке бөленіп 
еді-ау. Тербетіп, ержеткіздік. 
Қуаныш шексіз. Мектепке бар-
ды, сүндетке отырғыздық. Той 
жасадым. Атқа мінгіздім. Бәйге 
бердім. 

– Бәрі есіңде екен-ау, Есбер-
ген. Шәріпжанымның жайлауы-
на, «Иіркөлге» тартайық, – деп 
Шайырқожа ата бозжорғаның 
үзеңгісіндегі аяғын енді нығар-
лады.

Қос атты жортып келеді. 
Бозжорғаның жүрісі мүлдем 
бөлек. Есбергеннің шұбаркөгі 
қатарласа ілесіп келеді. 

– Баяғы «Иіркөл» қаз-қал-
пында. Шағалалар шуылы, көлде 
жүзген үйрек-қаз. Әудем жерде 
киіз үй тігіп, бие байлап оты-
ратынбыз. Үйір жылқыларды 
Шәріпжаным түс мезгілінде 
суатқа әкелетін. Содан өріске 
шығаратын. «Иіркөлге» бір 
шомылып алып, осы жерден 
мектепке баратын. Алаңқайда 
Ізімбай, Сәрсен, Мәулен, Әскер, 
Жақандармен көлді олай-бұлай 
жүзіп, сәлден соң бір-бірімен 
күресетін, болмашыға шатасып 
қалатын, бірақ тез татуласатын, 
– деп еске алды. 

– Ау, мынау қармақ салған 
жер, әріректегі жол мектепке 
апаратын жол еді, асық ойнаған 
алаң анау жазықта бәйге атын 
баптайтын, суын алдыратын, 
анау биік талды Қуанышбек 
еккен, – деп бір күрсінді Ес-

берген ата. Бәрі есімде сайрап 
тұр. Әлсін-әлсін күрсінді. Анау 
мектебі, кейде отырған парта-
сына барып мауқымды басып 
қайтамын. Бұған мұғалімдер аң-
таң...

Бүгін қос ата «Бидайкөл», 
«Көктөбе», «Иіркөл», «Қанөзек» 
бойын күнұзақ шарлап, мауқын 
басқандай. Серуеннен тіпті 
жа лығар түрі жоқ. Әңгімені 
әрі-беріден қозғап, орталыққа 
жа қындады. Қуанышбегімнің 
қыз дарға жазған хаттары бар, 
кей де оқып аламын. Қыздардың 
да жауабы бар. Атын айтпай-ақ 
қояйын, ол қыздар қазір отау 
құрған, балалы-шағалы, әттең, 
атың өшкір соғыс бар арманды 
үзді ғой,  қыздарының жауабы 
қызық.

– Ертеңгі жоспарың қандай, 
Есберген? Тағы да жайлаудың 
қалған жерін шарлаймыз ба?

– Олай етпейік, Шәке. Дү-
ние ден өткен екеуміздің қос 
кемпі ріміздің басына барып, 
құран бағыштайық. Ұлдарының 
жүрген жерін шарлап қайттық 
деп хабарлайық. Олар да естісін, 
бір аунап түссін...

– Мынауың ақыл екен, Есбер-
ген. Ал, үшінші күнгі жоспарың 
қандай?

– Үшінші күні майдан-
нан оралған, Қуанышбек пен 
Шәріптің кластас достарының 
үйіне барып, шер тарқатамыз. 

– Мұның да ақыл, – деп Ес-
берген ата ағасын қос қолдап 
аттан түсіріп, үйлеріне қарай 
беттеді.

Бір ғажабы қос ата бүк 
түсіп, үйде жатып алмады. 
Шүкіршілікке бел буып, қайсар-
лық танытқанына біз куәгерміз.

Ағайынды Шайырқожа мен 
Есберген ата дүниеден өткенше 
бір-бірінен ажырамай, сыйласып 
өтті. Екеуі де ұлдарының жүрген, 
ойнаған, мектепке барған жол-
дарын, жазғы жайлауын, суға 
шомылған «Иіркөл», «Жирен-
тай» көлдеріне серуендеумен 
уақыт өткізді. Әр оралған сайын 
ұлдарына мауқын басқандай бо-
латынын майын тамыза айтаты-
ны өзінше жыр. Шіркін, қос ата 
ұлдарын сағынумен өтті. 

Бұрынғының адамдары-ай!  

Қайырбек 
МЫРЗАХМЕТҰЛЫ.

Қос ұлдың сағынышы

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы мен Қазақстан Журналистер 
одағының облыстық филиалы Қазалы аудандық «Қазалы» 
газетінің тілшісі Айнұр Қазмағамбетоваға анасы, медицина 
саласының ардагері

Қалимаш Серікбайқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.



Күн сайын жұмыс тан соң 
«бүгін ұтармын» деген дәме-
мен тағы да бәс тігетін. Алайда 
оңай олжаға кенелуді көзде-
ген оның ойы жүзеге аспады. 
Қарызға белшеден батып, 
ауылдағы ата-анасынан ақша 
сұрауды да ар көрмеді. Ақыр 
соңында қымбат көлігі мен 
баспанасынан айырылып, енді 
туған бауырынан үйінің құжат-
тарын беруін сұрады. Әрине, 

ағасы қарсы болды. Ашуға бу-
лыққан Қайрат өзіне қол жұм-
сап тынды. Бұл – осыдан бір-
неше жыл бұрын орын алған 
оқиға. 

Міне, өмірде  білместікпен 
бір рет қана бас сұғып, кейін 
өздері келіп түскен «шырма-
уықтан» шыға алмай жүрген 
адамдар айналамызда көп. Ол 
– біріміздің танысымыз, бала-
мыз, бауырымыз, қосағымыз. 
Ең қиыны, жасы да, жасамысы 
да бар.Тіпті, ақ жаулықты ана-
лардың да құмар ойынның құр-
банына айналғанын көргенде 
айтуға сөз таппайсың. Жуырда 
терминалға ақша салып, ой-
ынның қызығына түскен әжей 
туралы әлеуметтік желі қолда-
нушыларының жарыса жазға-
ны әлі есімізде.

Елімізде жауыннан кейін-
гі саңырауқұлақтай қаптаған 
ойын түрлеріне тыйым салын-
бай ма деген көптің көңілін-
дегі күдік сейіле бастағандай. 
Несін жасырайық, букмекерлік 
кеңселердің Қазақстан ставка-
ларын қабылдау ды тоқтатқаны 
туралы ақпаратты жақсылыққа 
жорыдық. Әлеуметтік желіде 
бірінен бірі сүйінші сұраған 
жұртшылықты көріп, қуандық. 
Бұған дейін талай отбасының 
ойрандалуына, жастарды бой-
күйездікке, тепсе, темір үзетін 
жігіттердің жігерсіздік таны-
туына, қылмыстың көбеюіне 
себепші болған букмекерлік 
кеңсенің жабылуы, расында, 

«бәрекелді» дейтіндей жаңа-
лық болды. 

Қандай да бір құмар ойын 
харам саналады. Қазіргі қоғам-
ның «дертіне» айналған кази-
но, букмекерлік кеңселерде, ло-
то-клубта бәс тігетін ойындар 
адамды бос үміт пен кездейсоқ 
жетістікке тәуелді етіп қояды. 
«Құмар» сөзі арабша «майсир» 
яғни, «жеңіл жолмен мал табу» 
деген мағына береді. Демек, 

оңай олжа қолдан оңай сусып 
кетеді. Олжасынан айы рылған 
адамның жайы белгілі емес 
пе? Ашуға беріліп, отбасының 
берекесін кетірсе, енді бірі 
туған-туысын аяусыз өлтіруге 
дейін барады. Соның салдары 
қылмыстың көбеюі мен өз-өзі-
не қол жұмсайтындардың қа-
тарын арттыруда. Бұл ойынға 
шырмалғандар өз әйелін, көлі-
гін, баспанасын бәске тігуден 
де тайынбайды. 

Статистикалық деректерге 
сүйенсек, Қазақстанда ойын 
бизнесі саласына 85 лицензия 
берілген. «Олимп» сауда мар-
касымен танымал букмекерлік 
кеңсеге жылына 350 мың адам 
бас сұғады екен. Олардан 200-
250 млрд теңге түсетін көрі-
неді. Нұр-Сұлтан қаласында 
соңғы 10 жылда мұндай орта-
лықтар 32 процентке өскені 
белгілі болды. 

Психолог мамандар мұ-
ның зардабы  нашақорлық пен 
араққұмарлыққа тәуелділіктен 
де ауыр екенін алға тартады. 
Себебі, ойыннан ұтылған адам 
депрессияға ұшырап, жүйкесі 
жұқара бастайды. Мұндай 
«дерттен» сауығу үшін үлкен 
ерік-жігер керек. Оған көп 
адамның күші, анығын айт-
қанда, рухы жете бермейді. 
Өкінішке орай, өткен жылдың 
өзінде елімізде өз өмірімен 
«ерікті» түрде қоштасқандар-
дың басым бөлігін осы құмар 
ойынның құрбандары құраға-
ны анықталды.
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Оңай олжа 
орға жығады

Әдеттегідей әлеуметтік желіні қа-
рап отырғанмын. Бір мезетте таныс 
ағайдың парақшасынан сабағын қа-
лың қар құрсап алған мәуе ағашын 
көрдім... Иә, кәдімгі біз бала күніміз-
де жемісін таласа теретін мәуе 
ағашы. Қазір жұрт оны "жиде ағашы" 
деп атайды. Бірақ, жиде дегеніміз – 
шырыны тіл үйіретін түймедей ғана  
жабайы жеміс. Бұтақтары арбиған, 
тікенекті болып келеді. Балалық қой, 
тал түсте үйдегілер демалып жатқан-
да, күннің аптап ыстығына қарамай, 
ауыл шетіндегі сол жабайы жидеден 
етегімізге толтыра теріп қайтушы 
едік. Әбден піскен шағында шыры-
ны ағып, тамылжып тұратын. Шы-
нын айтсам, әлі күнге дәмі аузымнан 
кетпейді... 

Ал енді, ұзынша келген қып-қы-
зыл жеміс әр үйдің бағында өсетін. 
Біз оны "Үргеніш мәуе" дейтінбіз. 
Әңгімелеп отырғаным сол – "Үр-

геніш мәуе". Осы жерде айта кетейін, 
"мәуені" – "жиде" деп атағалы "мәуе" 
сөзінің мән-мағынасы бірте-бір-
те жоғалып барады. Әріптесіміз 
Дүйсен бек Аяшұлы  айтпақшы, бәз-
біреу лер бүгінде "мәуелі бәйтерек" 
деген сөз тіркесін тұрақтандырып 
алған. Ақылға салып қарасақ, бәйте-
рек мәуе салмайды. Дұрысы – саялы 
бәйтерек. Осы "мәуе" сөзінің мәнін 
ғаламтордан да іздеп көрдім, "не 
айтар екен" деп, мардымды ештеңе 
шықпады. "Жиде" мен "мәуе" сөзінің 
айырмасы жоқ. Ал "Үргеніш мәу-
есі" десем, түк таба алмадым. Сол 
бала кезімізде үлкендерден естуіміз-
ше, кешегі аштық жылдарында өз-
бек елін паналаған жұрт бұл жеміс 
ағашын сол жақтан, Үргеніш қала-
сынан ала келген дейтін. Бір қызығы, 
бұл жеміс ағашының атауы мүлде 
қолданыс аясынан шығып қалған. 

...Қып-қызыл боп мәуелеп тұрған 

ағаш біртүрлі айналасынан салқын-
дықты сезінгендей. Ешкімге ке-
рексіз боп қалғандай. Қалай дейсіз 
бе? Себебі, бала күнімізде біз бұл 
мәуені  күздің соңына жеткізбей-ақ 
тауысатынбыз. Қап-қап қылып теріп 
алып, көрші-көлемнің балаларымен 
тамсанып тұрып жейтінбіз. Жұрт 
жегенінен ауысқанын тосап қылып 
қайнататын. 

Қаңтардың қара суығында үсіген 
мәуені көріп, көңілім бұзылды. Бал-
дәурен балалық шаққа деген сағы-
ныш та бойымды шарпып өтті. Мен 
сияқты ол суретті көргендер "Қыста 
үсіген мәуе керемет болады" деген-
дей пікір білдіріп жатыр. Бәлкім, 
солай да шығар... Бірақ қып-қызыл 
күйінде ағаш басында үсіген мәуені 
көргенде көңілімді де үсік шалған-
дай болды... 

Мені қатты ойландырғаны – де-
мек, қазіргі балалар мәуе жемейді. 
Ағашты қағып, мәуесін теріп алмай-
ды деген сөз. Оның орнына шытыр-
лақ қағаздағы дәмі-татуы жоқ құрғақ 
тамақтарды қалайды. Ал, біле білген 
адамға мәуенің ағзаға пайдасы ұшан-
теңіз. Сонда бүгінгі баланың талға-
мы өзгеруіне не себеп болды екен?..

Үсік шалған мәуе
Адам деген... Кейде сәл нәрседен көңіліміз алай-түлей күй ке-

шетіні бар. Әлде, көңілі көнерген бөздей үлбіреп тұрған мен ғана ма 
екен?.. 
Ғазиза ӘБІЛДА.

ҮЛГІ БОЛҒАН ІСІМЕН

БӘРЕКЕЛДІ

АПЫРАЙ-Ә!

Қаңтардың қара суығы 
қысып-ақ тұр. Өзінің ауысы-
мын тапсырғалы жатқанда 
Ерік пен оның әріптестері 
жолда Лексус шетелдік көлігін 
байқады. Күнұзақ бір орында 
тапжылмай тұрған автокөлік 
әлбетте күмән тудырды. Жа-
нына барып, жөн сұрасып еді 
олар өздерінің туыстары елор-
дадан келе жатқанын, бірақ 
келер уақыт жетсе де кешігіп 
жатқанын баяндады. «Қызыл-
орда-Жезқазған» жолының 
жай-күйін жүрген адам жақсы 
біледі. Ерік бастаған тәртіп 
сақшылары бір сәт ойланған 
жоқ. Бір қауіптің барын сезіп, 
дереу жолға шықты.

Олар жаңылыспапты. Қызылор-
даның шекарасынан өте бере бұрқа-
сында қалған бір топ көлікті көрді. 
Оның ішінде жүк көлігі де, жеңіл 
машина да, тіпті жолаушыларға тола 
автобус та бар еді. Дереу төтеншелік-
терге хабарласты. Ол жерде байла-

ныс та жоқ. Десе де амалын тауып, 
хабар берді. Нәтижесінде барлық 
жолаушы құтқарылып, автокөліктер 
облыс орталығына жеткізілді.

Тәртіп сақшысы ретінде талай 
жыл жол қауіпсіздігін түзеткен Ерік 
Нұрмағамбетов сан мәрте қауіп-қа-
термен бетпе-бет келді. Бірақ қай-
мыққан жоқ. Керісінше, халықтың 
қауіпсіздігі үшін жұмыс істеді. 
Қазір ол облыстық полиция департа-
ментінің ЖПҚБ патрульдік полиция 
ротасының взвод командирі.

– Жезқазған трассасында мұн-

дай оқиғаға талай кезіктік. Жолда 
жанар-жағармайы суыққа төтеп 
бере алмай қатып қалғандар жетер-
лік. Соларды тоңдырмай, жақын 
маңайдағы елді мекенге жеткізіп, 
көліктерін жолдағы жүргізушілер-
ге өтініш айтып, сүйреп әкелдік. 
Сұлутөбе елді мекенінің, 16-разъез 
тұсында да біршама оқиғалар өтті. 
Күнделікті кездесіп жатамыз. Жол-
да қалған жолаушыны құтқарып, 
оларға көмек көрсету – менің мін-
детім, – дейді тәртіп сақшысы.

Міндетке адалдық 
мерейді өсіреді

Дәулет ҚЫРДАН.

Әділжан ҮМБЕТ. 

ЭЦҚ (электрондық цифр лық қолтаңба) – бұл 
электрондық  құжат қа қолы қойылған және мөр  мен 
бекітілген қағаз жет кізгіштегі құжат сияқ  ты заң күшін 
беру үшін пайда ланылатын өзі қойған қолының ана логы.

ЭЦҚ алуға өтінімді ҚР ҰКО сайтының ар найы бөлімі 
арқылы онлайн режимінде беруге болады. Өтінімді 
қауіпсіздік мақ сатында дер бес ком пьютерден беру ұсы-
нылады. 

Ең алдымен pki.gov.kz сай тын дағы «Заңды тұлғалар 
үшін ЭЦҚ алу» бөліміне кіресіз.

Одан кейін мәр тебеңізді көрсете отырып, қажетті ҚР 
ҰКО тіркеу куәлік терінің үлгісін таң дауыңыз қажет. (Ол 

мекеменің бірінші бас шысы, қол қою құқығы бар жұмыс кер немесе қар жылық құжаттарға 
қол қою құқығы бар қызметкер және т.б. болуы мүмкін).

Онлайн-өтінімді бер ген нен кейін сізге оны растау үшін ХҚО-ға бару қажет. Өзіңізбен 
бірге жеке куәлігіңіз, уәкілетті тұлғаның растайтын құ жат  тары мен басып шы ға рылған 
өтінім болуы қажет. Тексергеннен кейін опера тор растауды жасайды және сіз ЭЦҚ өз 
компьютеріңізге жүктеп, оған өз пароліңізді орната аласыз.

:point_right: Міне, енді сіз элек трондық үкімет порталымен жұмысты бастай аласыз. 
ЭЦҚ пайдалана отырып заңды тұлғалар келесідей артықшылықтарға қол жет кізбек:
•Электрондық сауда-сат тыққа қа тысу;
•Жеке қатысуынсыз банк тік опе ра цияларды орын дау;
•Жеке қатысуынсыз элек тронды есептерді тап сыру;
•Компанияны қашық тық тан бас қару және т.б.
ЭЦҚ-ны түрлі ақпарат жет  кіз гіштерінде сақтауға болады, бірақ бұл ретте ол бөтен 

қолға түспеуін жауапкершілікпен қада ғалау қажет.
:exclamation: ЭЦҚ-ның қолданыс мерзімі 1 жыл, бірақ пайдаланушы оны электронды 

порталда мерзімі өтіп кетпей тұрып тағы бір жылға ұзар та алады.

EGOV БҰРЫШЫ

Заңды тұлғалар үшін ЭЦҚ алу

Қайрат отбасындағы төрт ұлдың үлкені еді. Мектеп пен 
жоғары оқу орнын қызыл дипломмен бітіріп, Алматыдағы 
шетелдік компанияның белді қызметкері болып жұмыс 
істейтін. Мінезінен мін таппайтын сырбаз жігіт бойындағы 
жаман әдеттен арыла алмай-ақ қойды. Ол – құмар ойынға 
деген тәуелділік еді.

Еліміздің абыройын асқақ еткен өрен бү-
гінде Тасбөгет кентіндегі №11 орта мектепте 
жетінші сыныпта оқиды. Анасы Лида Бисе нова 
Дінмұхамед балабақшада жүрген кезінен ән 
айтуға әуес болғанын жеткізді. Төрт жасында 
алғашқы әнін көпшілік алдында айтқан. Мек-
теп табалдырығын аттағаннан кейін оған шын-
дап ден қойды. Ұстазы Қайрат Камаровтың же-
текшілігімен «Бозторғай» байқауына қатысқан 
болатын. Сол сәтте әсем әнді әуелете шырқай 
білген жас өрен талай қызылордалық өнерпаз-
ды тәрбиелеп шығарған белгілі ұстаз Қаракөз 
Ақдәулетованың көзіне түсті. 

Мен оның деңгейін облыстық «Бозторғай» 
байқауында аңғардым. Содан кейін Дінмұ-
хаммед екеуіміз жұмыс жасай бастадық. Рас, 
алғашқыда қиындықтар аз болған жоқ. Дауы-
сын қоюдың өзіне мән бердік. Қазір шәкіртімнің 
дауысын шыңдап, ол орындайтын әндердің де 
репертуарын жаңаладық. Кейіннен ол респуб-
ликалық «Бозторғай» байқауында жүлдегер-
лер қатарынан көрінді. Өз деңгейінде шырқай 
алатын музыкалық туындыларды таңдауға на-
зар аудардым. Қазір оған академиялық дауыс-
ты қоюға көңіл бөліп отырмын. Алдымызда 
әлі талай конкурс бар. Әрбірінде шәкіртімнің 
шеберлігі шыңдала түскенін қалаймын. Соған 
әзірлігімізді пысықтап жүрміз. Бүгінде оның 
дауысы тазаланды. Жоғары дауысты еркін ала-
тын болды. Оның репертуарында итальяндық 
әндер де бар. Шынын айтайық, мұндай шығар-
маларды кез келген өнерпаз орындай алмайды. 
Алдағы уақытта «Новая волна» конкурсына қа-
тысу жолдарын қарастырып жатырмыз, – дейді 
Қаракөз Ақдәулетова. 

Содан бері бес жылдай өтті. Дінмұхаммед 
музыканың сан алуан қыр-сырына қанықты. 

«Оның үлкен атасы – Төлеубай кезінде 
ақындығымен көзге түскен екен. Көптеген 
шығармалары мерзімдік басылымдарда жари-
яланған. Айтыста да өз қолтаңбасын қалды-
рған. Атадан жұғысты болған сол өнердің киесі 
біздің Дінмұхаммедке қонған шығар дейміз. 
Әкесі екеуіміз де өнерден қашықпыз. Біріміз 
энергетика саласында, біріміз орта мектепте 
ұстаз болып еңбек етеміз» дейді анасы Лида.

Соңғы жылдары қазақстандық көптеген 
әншілер дүние жүзінің дүбірлі бәсекелерінде 
қазақ елінің атағын аспандатып, мәртебесін 
биіктетіп келеді. Бүгінде ел арасында есімі 
кеңге жайылған Димаш Құдайберген, Ержан 
Максим, Данэлия Төлешова сынды жас буын 
өкілдері жұмыр жердегі жұрттың жадында 
жатталып қалды. Қазақ халқының ән әлемінде-
гі өз өрнегін айшықтап үлгерді. Сырдарияның 
сыбдыр қаққан әсем әуені бесігінде әлдилеп 
өсірген Дінмұхаммед те сондай биіктен көріну-
ді қалайды.

Димаштың
бас жүлдесі

Жүрек қылын шерткен әсем ән 
жер-жаһанның әр қиырынан жеткен 
көрерменге ерекше әсер сыйлады. Сахна 
төріндегі қаршадай қазақ баласы екінің 
бірі орындай алмайтын күрделі дүниені 
нақышына келтіре шырқап, әнсүйер әле-
уметтің құлақ құрышын қандыра түсті. 
Қызылордалық жас өнерпаз Дінмұхам-
мед Төлеубай жақында Беларусьте өткен 
«Арт-парад» конкурсының гран-при 
иегері атанды. Шетелдік мамандар қа-
зақстандық өреннің мүмкіндігін осылай-
ша жоғары бағалады. Ол өзге де халықа-
ралық байқауларға шақырту алды. 

Білім дегенде оқ бойы 
озық жүретін шәкіртте-
рімен танымал мектептің 
мерейтойына Қызылорда 
қалалық білім бөлімінің 
басшысы Меруерт Әбдіха-
лықова, оқу орнының бас-
шылары мен сала ардагер-
лері, ұстаздар жиналды. 

Алғаш 1176 оқушыға 
лайықтап ашылған оқу ор-
дасы 1991 жылы ұлт жана-
шыры, ақын, қазақ тіл білімі 
мен әдебиеттану ғылы-
мының не  гізін салушы 
Ахмет Бай тұр сынов тың 
есі мімен атал ған. Ғалым 
атын иеленген мектептің 
оқытушысы да, оқушысы 
да содан бері білім биігі-
нен көрінуге барын салып 
келеді. Шарада осы мек-

тепте директор қызметін 
атқарған педагогтар мен 
ардагерлер оқу орнының 
бағындырған белестеріне 
арнайы тоқталды. Айта-

лық, 2004 жылы елімізде 
ҰБТ жүйесі алғаш рет ен-
гізілгенде мектеп түлегі 
«Алтын белгі» иесі атанып, 
үздіктерді анықтайтын қай 
сынақта да мықты боларын 
дәлелдеді. Бұл лицей, гим-
назиялардың өзінен «Ал-
тын белгіні» алушылардың 
сиреген тұсы болатын. Ал, 

2011 жылы пәндік олим-
пиаданың республикалық 
ке зеңінде Бақыт Алу-
шаеваның шәкірті Салта-
нат Мырзабекова бас жүл-

дені жеңіп алып, алтыннан 
алқа тақты. Ең бастысы, 
бұл облыс бойынша орыс 
тілі пәнінен алғашқы алтын 
медаль болатын және осы 
кезге дейін бұл жетістікті 
қайталаған ешкім жоқ. 

Бүгінде Әлия Көшкін-
баева басқаратын мектеп 
білімімен әйгілі болса, 
әріптестердің де ортақ іске 
келгенде ұйымдаса білуі, 
бірлігі мығым. Мұны оқу 
орнына кіргеннен-ақ бай-
қауға болады. Жүздері 
жарқын балалардың жол 
көрсетіп, мерейтой бары-
сында креативті идеяла-
рымен өнер көрсетуі, 30 
жыл бұрынғы оқиғаларды 
көрерменге жеткізе білуі 
осындай қалтқысыз қыз-
мет, еселі еңбектің жемісі 
екені айтпаса да түсінікті. 

Жиын соңында мектеп 
мұғалімдері мен қызмет-
керлерінің еңбегі еленіп, 
«Алғыс хаттармен» мара-
патталды. «Енді мектепке 
Ахмет Байтұрсыновтың 
бюсін қо йса» деген ұсыныс 
та айтылмай қалмады.

Ұлт ұстазы атындағы 
мектепке – 30 жыл

Бұл жыл қаладағы А.Байтұрсынов атындағы 
№211 мектептің шәкірттері мен ұстаздары үшін 
өте маңызды. Себебі, былтыр 1989 жылдың жел-
тоқсан айында іргесі қаланған білім ұясы 30-рет 
алғашқы қоңырауын қақты. Мерейтойға орай 
сенбі күні «Мектебім, жүрегімнің төріндесің» 
атты ауқымды шара ұйымдастырылды. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА.
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