
●EUR/KZT 462.88 ●USD/KZT 435.69 ●RUB/KZT 5.78 ●CNY/KZT 63.17 Қазақстан Ұлттық Банкінің 3 наурыз, 
2023 жылғы дерегі бойынша 

2-бет

Ауылға ажар
кірсін десек...

5-бет4-бет

Маусымдық
тұмау өршіп тұр

Э.Әлиева:
ТМД бойынша
біріншіміз

СЕНБІ, 4 НАУРЫЗ, 2023 ЖЫЛ  №26 (23 202)   

Президент белгілеген меже

Түріктер туристердің тілін 
тапқан. Түркияның жалпы ішкі 
өнімінің 4 пайызы – туризмге ти-
есілі. Экономикалық белсенді 
халқының 7 пайызы осы салада ең-
бек етеді. 

Қазақстан да ешкімнен кем 
емес. Тек, жаңаша көзқарас, түбе-
гейлі реформа қажет-ті.  

Президент саланы дамыту үшін 
арнайы бағдарлама қабылданғанын 
айтты. Бағдарлама нәтижесінде 
2025 жылға қарай туризмнің жал-
пы ішкі өнімдегі үлесі 8 пайызды 
бағындыруы тиіс.

«Біз салалық мемлекеттік 
бағдарлама қабылдадық. Ол то-
лыққанды жүзеге асатын болса, ту-
ризмнің ішкі жалпы өнімдегі үлесі 
8 пайызға жетеді. Сырттан келетін 
туристер саны 9 миллион, ал, ішкі 
туристер саны 8 милион адам бо-
лады. Ал, туризм саласында жұ-
мыспен қамтылғандар санын 650 
мың адамға жеткізу керек», – деді 
Қасым-Жомарт Кемелұлы. 

Әрине, кез келген шаруаны дөң-
гелетіп әкету үшін жан-жақты зерт-
теу қажет. Артық-кемі ескеріліп, 
мүмкіндіктер екшелуі тиіс. «Ауруын 
жасырған өледі» дейді, проблема да 
бүкпесіз айтылуы шарт. Кейінгі кез-
де жылдар бойы жасырылып келген 
мәселелер ашық айтыла бастады. 

169 гектар бос жатыр

Кенді өлкедегі туризмді дамы-
тудағы жоспар қандай? Президент 
айтқан межеден көрінерге мүмкін-

Туризм туған жерді түлетеді
«Әр істің қайыры бар». Әлемді әбігер қылған коронавирустың ішкі туризмнің дамуына екпін 

бергенін айтады деректер. Мәселен, пандемияға дейінгі 2019 жылдың І тоқсанында ішкі туристер 
саны 917,8 мыңды құраса, 2021 жылдың сол кезеңінде 931,1 мыңға жетті. Ал, былтыр бірден 21,5 
пайызға өсіп, алғашқы үш айда 1,13 миллион адам Қазақстанда демалғаны белгілі болды. Салы-
стырсақ, табыс 25,7 пайызға артып, 26,3 млрд. теңгеге қызмет көрсетілген. 

Кейінгі уақытта туризмге ел билігі айрықша көңіл бөлуде. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Үкіметке тапсырма да берді. 

«Туризмді, әсіресе экотуризм мен этнотуризмді дамытуға экономиканың маңызды саласы ретінде 
баса мән беру қажет. ...Туризмді дамыту үшін қажетті инфрақұрылым жүргізуді, соның ішінде жол 
салып, білікті мамандар дайындауды қамтамасыз ету қажет», – деді Мемлекет басшысы. 

Президент саладағы проблеманы дөп басты. Қазіргі таңда туризмді дамытудағы басты кедергі 
– сапасыз жол. Және сол сапасыз жол бойында санитарлық-гигиеналық нысандардың жоқтығы да 
тұсау болып тұр...

дік бар ма? Әуелі осы тақырыпты 
тарқатып көрсек... 

Қарағанды облысында туризмді 
дамытуда негізінен екі өңірге баса 
көңіл бөлініп отыр. Бұл – Балқаш 
және Қарқаралы. Қазіргі уақытта 
аталған өңірлерде мемлекеттің қол-
дауымен ауқымды жобалар қолға 
алынуда. Инфрақұрылым тұрғы-
зылып, инженерлік желі салынуда. 

Облыстың кәсіпкерлік басқар-
масы туризм және сыртқы эконо-
микалық байланыстар бөлімінің 
басшысы Темірлан Рақымбектің ай-
туынша, Балқаш көліндегі жағажай 
туризмін дамытуда Бертіс шыға-

нағы, Приозерск қаласы, Шұбартү-
бек пен Тораңғылық ауылдарына 
қатысты жобалар бар.

– Былтыр Бертіс шығанағы-
на электр желісі тартылып, сумен 
қамтамасыз ету жүйесі салынды. 
Бұл іске республикалық бюджеттен 
446,4 млн. теңге жұмсалды. Абат-
тандыру іс-шаралары да ұмытылған 
жоқ. Ұлттық экономика министрлі-
гіне Балқаш қаласындағы жағалау-
ды абаттандыруға 4,2 млрд. теңгеге 
бюджеттік ұсыныс жолданды. Со-
нымен қатар, көлемі 61 гектар бола-
тын шығанақ жағалауын абаттанды-
ру үшін 2,5 млрд. теңгеге бюджеттік 

ұсыныс жіберілді, – дейді бөлім 
басшысы. 

«Атамекен» Кәсіпкерлер па-
латасының мәліметінше, былтыр 
Балқашқа 54 мыңнан астам турист 
барыпты. 2021 жылмен салысты-
рғанда 34,7 пайызға өскен. Қызмет-
тен түскен табыс 572,8 млн. теңгені 
құрады. Палата биыл бұл көрсеткіш 
ұлғаятынына сенімді. Себебі, бұған 
дейін Ақтоғай ауданына қарап кел-
ген Шұбартүбек пен Тораңғылық 
ауылдары әкімшілік бөлінісі 
жағынан Балқаш қаласының еншісі-

не берілгені аян. Яғни, қала құра-
мына қосылған сәттен мұнда жан-
жақты шаруа қолға алынды. 

Жақын күндері ауыл тұсын-
дағы жағалауларға инженерлік ин-
фрақұрылымды тарту бойынша 
жо балық-сметалық құжаттама әзір 
болады. Жоба негізінде электр энер-
гиясы, су және кәріз жүйелері жет-
кізілуі тиіс.

Темірлан Асылбекұлы қазір 
Балқаш курорттық аймағы инвестор 
үшін «сүйкімді» болып тұрғанын 
айтады. Себебі, көл жағасында 169 
гектар жер бос жатыр. Нақты айтсақ, 
Тораңғылықта – 60 гектар, Шұбартү-

бекте – 30 гектар, Бертіс шығанағын-
да – 60 гектар және Приозерскте 19 
гектар жер иесіз. Бұл жерлерді жер-
гілікті әкімдікпен келісіп, кәдеге жа-
ратуға әбден болады.

жаттама дайын. Жоба құны 3,5 
млрд. теңгені құрайды. Жөндеу жұ-
мыстары аяқталған соң әуежай ха-
лықаралық рейстерді де қабылдауға  
қауқарлы болмақ. 

«Туризм дәретханадан
 басталады»

«Атамекен» Кәсіпкерлер па-
латасы жанындағы туризм коми-
тетінің төрағасы Жазира Жанкина 
шетелдік туристер алдында сан мәр-
те ұялғанын айтады.

– «Туризм дәретханадан баста-
лады». Бізге шет елдерден тури-
стер көп келеді. Әсіресе, Франция 
елшілігімен тығыз жұмыс істейміз. 
Еуропалықтарды этнотуризм, эко-
туризм қатты қызықтырады. Қа-
рағанды облысында оларды апаруға 
болатын жер көп. Мысалы, Ақтоғай 
ауданындағы Бегазы-Дәндібайды 
алайық. Саяхатшылар ол туралы 
интернеттен оқып алады да, көру-
ге құштарлығы артады. Тиісінше, 
біздің фирмаға жүгінеді. «Келген-
ше қонақ қысылады, Келген соң үй 
иесі қысылады» дейді ғой. Ақтоғай-
ға апарғанша әбден ұялып бітемін. 
Астаң-кестеңі шыққан жолды былай 
қойғанда, жол бойында дені дұрыс 
дәретхана жоқ. Кафе-мейрамхананы 
сағалап, қожайындарынан сөз естіп 
жүргеніміз, – дейді Жазира Құр-
машқызы. 

Кәсіпкердің бұл мәселені қозғап 
жүргеніне бірнеше жыл болды. 
Алайда, әлі де сонша жыл күтетіні-
не өзі де сенімді. 

«Астана-Алматы» күрежолы-
ның құрылысы мәресіне жетпей, 
Ақтоғай, Балқаш бағытында сани-
тарлық-гигиеналық торап салын-
байтыны мәлім. Дегенмен, басқа 
өңірлердегі жағдай да мәз емес. 

Мәселен, Бұқар жырау ауда-
ны әкімінің орынбасары Арман 
Дардақов ауданда небәрі екі сани-
тарлық-гигиеналық торап барын 
айтады. 

– Ауданда екі торап бар. Біре-
уі Үміткер ауылында орналасса, 
екіншісі – Үштөбе ауылында. 
Үміткердегі торап күніне 1000 
адамды қабылдай алады. Мүге-
дектерге де арналған кабинамен 
қамтылған. Үштөбе ауылындағы 
торап та тура сондай. Алайда, 
кісі аяғы жиі жүретін Қарқаралы 
бағытында торап жоқ. Бүгінде сол 
бағытта торап тұрғызу үшін инве-
стор тарту жұмыстарын жүргізіп 
жатырмыз, – дейді аудан әкімінің 
орынбасары.

Дамуға тұсау – сапасыз жол

Туризмді дамытудағы тағы бір 
проблема – жол. Бұл мәселенің Қар-
қаралыға да қатысы бар. 

Президент көмірлі өлкеге сапа-
рында Қарағанды-Қарқаралы жо-
лын жөндеуді тапсырған еді. 

Былтыр екі аралықтағы жолдың 
10 шақырымы ғана жөнделді. Биыл 
бес учаскеде жөндеу жүргізілмек. 
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Қарағанды 
облыстық филиалы директорының 
орынбасары Айбол Түсіпбаевтың 
сөзіне сенсек, биыл бұл бағытта 
кейбір жерлерде ағымдағы жөндеу 
шаралары қолға алынады. 

– «Қарағанды-Аягөз-Тарбаға-
тай-Бұғаз» бағытындағы жолдың 
бес учаскесінде жөндеу жұмыстары 
жасалады. Жалпы ұзындығы 89,9 
шақырымды құрайды. Сонымен қа-
тар, бес су өткізетін құбыр ауысты-
рылады, – деді Айбол Амангелдіұлы.

Облыстың кез келген өңіріне 
баратын жолдардың сапасы сын 
көтермейтіні жасырын емес. «Аста-
на-Алматы» күрежолының құрылы-
сы тәмамдалса, алысымыз жақын-
дай түсетіні анық. 

Мәселен, турист ынтық Балқаш 
көлі облыс орталығынан – 400 
шақырым, Астанадан шамамен 
600 шақырым қашықта жатыр. 
Көлікпен жолға шыққан жолаушы 
жарты күнін жұмсайды. Сондықтан, 
Балқашта әуе байланысын жақсар-
туға күш салынуда. Ұшақтан тиімді 
көлік табылмай тұр, әзірге.  

Қазір Балқаш қаласының әуе-
жайы облыс әкімдігінің меншігіне 
берілді. Әкімдік қайта жаңғырту 
жұмыстарына кірісті. 

Қозғалыс жолақтары, әуе жай 
ғимараты мен перронды жөндеу 
бойынша жобалық-сметалық құ- ←3-бет

Облысқа бөлінген несиенің 
жалпы сомасы – 1,6 млрд. теңге. 
Несиені 35 жасқа дейінгі азамат-
тар ала алады. Пайдалану мақса-
тына қарай мерзімі – бес жыл. Ал, 
мал шаруашылығымен айналысу-
ды жоспарлағандарға жеті жылға 

Жас кәсіпкерді
жетелейтін жоба

Мемлекет жастарды қолдау мәселесіне ерекше басымдық 
беріп келеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Әділетті мемле-
кет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты Жолдауында да жастар 
кәсіпкерлігін дамыту туралы міндет қойған еді. Сол тапсырмаға 
сәйкес, жылдық үстемеақысы 2,5 пайыз болатын несие беру ме-
ханизмі әзірленді. Айта кетері, бұл шағын несиеге Қарағанды об-
лысының 324 жас азаматы қол жеткізе алады. 

Нұрқанат ҚАНАПИЯ,
«Ortalyq Qazaqstan»

дейін беріледі. Шағын несие деп 
аты айтып тұрғандай, несиенің ең 
үлкен сомасы – 5 млн. теңге. 

Несиені алудың өз шарттары 
бар. Кепілге қоятын мүлік және 
салық органдарында жеке кәсіп-
кер ретінде тіркелгеніне бес жыл-
дан аспауы тиіс. Қарызды өтеуге 
жеңілдік қарастырылған.

←5-бет

Нұрқанат ҚАНАПИЯ,
«Ortalyq Qazaqstan»

● ҚҰРМЕТ

Арқа жұрты азаматын ардақтады

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Облыс әкімі Ермағанбет Қабду-
лаұлы көрнекті өнер қайраткерінің 
педагог қана емес, әлемдік мәдени-
етті жетік білетін дарынды дипломат 
екенін атап өтті.

– Еліміздің мәдениетін дамы-
туға, халықаралық байланыстарды 
нығайтуға зор үлес қосқаныңыз 
үшін алғыс айтамыз. Сіз еңбек жо-
лыңызды Қарағандыда бастап, өңі-
ріміздің мәдениетін дамытуға ба-
ға жетпес үлес қостыңыз. Сіздің 
арқаңызда біздің әртістер Америка, 
Қытай, Ресей, Германия, Франция, 
Италия, Иран, Ирак сынды мәдени-
еті терең мемлекеттерге гастрольдік 
сапармен барды, – деп атап өтті Ер-
мағанбет Бөлекпаев. 

«Достарым – менің байлығым» 
музыкалық мерекесі – халықаралық 

Аймақ басшысы Ермағанбет Бөлекпаев Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, Қарағанды қаласының Құрметті азаматы 
Дүйсен Қасейіновті арнайы қабылдап, 75 жылдық мерейтойы-
мен құттықтады. Дүйсен Құрабайұлы Арқа жеріне «Достарым 
– менің байлығым» музыкалық фестивалін өткізуге келген.

мәртебеге ие. Биыл өнерсүйер қа-
уымның алдында Әзербайжан, Ита-
лия, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, 
Түркия, Түркіменстан, Өзбекстан 
солистері өнер көрсетпек. Оларды 
Еркеғали Рахмадиев атындағы Ака-
демиялық симфониялық оркестр 
сүйемелдейді.

– «Достарым – менің байлығым» 
фестивалінің ерекшелігі – көрер-
мендер алдында еліміз бен жерімізге 
құрметі бөлек жақын достарым өнер 
көрсетеді. Қай жерде болсам да, қан-
дай қызмет істесем де, Қарағанды 
– әрқашан менің жүрегімде, – дейді 
Дүйсен Қасейінов. 

Мерейтой иесі туралы достары 
да жылы лебізін білдірді. Олардың 
айтуынша, Дүйсен Қасейінов – 
өнердің шекарасын жоятын танымы 
терең жан.

– Дүйсен Құрабайұлын 15 жылдан 
бері білемін. Біз онымен фестивальде 

кездейсоқ таныстық. Ол – өнердің 
нағыз білгірі. Қай жерде болса да, 
әрқашан өз елін керемет сипаттайды. 
Оның арқасында біз Қарағандыға, қа-
рағандылық әріптестерімізге ғашық 
болдық. Олар – қазақ өнерінің сар-

баздары. «Елді білу үшін оның өнерін 
білу керек» деп бекер айтылмаған, – 
дейді Әзербайжанның еңбек сіңірген 
әртісі Роза Зергерли. 

Суретті түсірген
 Еркебұлан ХАДЫЛБЕК
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● ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ЖҰМЫС САПАРЫ  

Аудан ахуалы пысықталды
Аудандағы Ақбұлақ ауылында 

мектеп жөнделеді, ал Озёрный-
да фельдшерлік-акушерлік пункт 
құрылысы аяқталады. Аймақ 
басшысы бірқатар нысандарды 
аралап, ауданның әлеуметтік-эко-
номикалық дамуы жөнінде кеңес 
өткізді. Молодежный кентіндегі 
әлеуметтік нысандар мен жолдар 
жөнделді. Бұл аталған бағдарлама 
көрсеткіштерінің бір парасы деп 
бағамдасақ болар. Алайда, жер-
гілікті аурухана күрделі жөндеуді 
қажет етеді.

Сапар барысында өңір бас-
шысына жобалық-сметалық құ-
жаттама әзірленіп, мемлекеттік 
сараптамаға жіберілгені туралы 
баяндалды. Осыдан кейін бірден 
жөндеу басталуы тиіс. Ермағанбет 
Бөлекпаев жоба бойынша бірқа-
тар нақты тапсырмалар берді. 
Сонымен қатар, Сарыөзек ауылы-
ның тұрғындары үшін дәрігер-
лік амбулатория салынады. Осы 
сынды жаңа медициналық пункт-
тер Ошағанды, Ақпан, Звездное, 
Шұңқыркөл ауылдарында пайда 
болмақ. Тек уақыт пен байыпты 
жұмыс қажет.

Ауылдық клубтар мәселесі – 
көптен бері шешімін күтіп тұрған 
өзекті мәселелердің бірі. Күн 
тәртібінде ескірген ауылдық клуб-
тарды жөндеу сұрағы талқыланды. 

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Ауылға ажар кірсін десек...
«Ауыл – Ел бесігі» бағдарламасы – 2019 жылы құрылған маңызды жоба.  Мемлекеттен қосымша 

қаржы бөлу  тетігі арқылы ауылда өмір сүру сапасын жақсарту – негізгі мұрат. Әсіресе, шалғай жер-
лердегі елді мекендерде жол құрылысы, сумен қамтамасыз ету, денсаулық сақтау, білім беру, мәдени-
ет, спорт нысандарын қайта жаңарту және жаңа нысандарды салу, жұмыс орындарын құру сынды 
мәселелер  бағдарламаны іске асыруды көздейді. Бағдарлама шеңберінде ауылдық аумақтардың әле-
уметтік және инженерлік инфрақұрылымын дамыту, ауыл тұрғындарының әлеуметтік игіліктер мен 
мемлекеттік қызметтерге қолжетімділігін қамтамасыз ету,  тұтастай алғанда, өмір сүрудің қолайлы 
ортасын құру бойынша бірқатар міндеттер шешілмек. Әйет ауылындағы Набережная, Е.Омаров 
және Совхозная көшелері жолдарын орташа жөндеу жоспарланған, жобаларды іске асыру үшін ре-
спубликалық және облыстық бюджеттен 94,264 млн. теңге сомасында қаражат бөлінді. Жолдарды 
орташа жөндеуді орындауға тиісті келісімшарт жасалды. Жыл ішінде қаражат жаңа жобаларды да 
іске асыруға ұлғайтылады. Мәселен, Осакаров ауданында «Ауыл – Ел бесігі» арнайы жобасы бойын-
ша ауылдарды жақсарту жалғасады. Бұл туралы облыс әкімі Ермағанбет Бөлекпаевтың Осакаров 
ауданына жұмыс сапары барысында белгілі болды. 

Бұған салалық бағдарлама негізін-
де аудандық бюджеттен қаражат 
бөлінетін болды. Түпкі – нәтижесі  
алдағы күндердің еншісінде.

Осакаров ауданының әкімі Рус-
лан Нұрмұханбетов ауыл тұрғын-
дарын ауыз сумен қамтамасыз 
ету туралы  айтты. Биыл Озерное, 
Ералы, Пионерское ауылдарында 
су құбыры желілерінің құрылысын 
аяқтау тапсырмасы тұр. Осыған 
орай, аудан ауылдарына су құ-
бырының жетінші кезегі салыну 
үстінде. Тағы Николаевка, Сено-

косное, Садовое және Трудовое 
секілді төрт ауылды сумен қамту 
міндеті жоспарланды. 

Аудан басшысының мәлімет-
теріне сүйенсек, арнайы жоба ая-
сында Есіл және Сарыөзек ауыл-
дарының жолдары жөнделеді.

«Нұрлы Жол»: нақты 
іс пен  нәтиже

Жұмыс сапары барысында 
Ермағанбет Бөлекпаев Осака-
ровкадағы «Нұрлы жол» кешенді 
бағдарламасы бойынша 108 пәтер-
лік тұрғын үй құрылысының бары-
сымен танысты. Тұрғын үй кезек-
те тұрғандарға арналған. «Нұрлы 
Жол» бағдарламасы негізінен 
барша қазақстандықтардың әле-
уметтік ахуалын төмендетпеуге 
бағытталғаны белгілі. Осындай 
маңызды бағыттың шеңберінде 

бағдарламаның негізгі міндеттері 
де айқындалған болатын. Атап 
айтқанда, бұлар «шұғыла» қағи-
даты бойынша тиімді көліктік-ло-
гистикалық инфрақұрылымды 
құру, индустриялық және тури-
стік инфрақұрылымдарды дамы-

ту, бірыңғай электр энергетика-
сы жүйесін дамыту шеңберінде 
энергетикалық инфрақұрылымды 
нығайту шараларын қарасты-
рады. Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық инфрақұрылымын 
жаңғырту, азаматтардың тұрғын 
үйге қолжетімділігін арттыру, 
сондай-ақ, білім беру саласының 
инфрақұрылымын дамыту мәсе-
лелері де бағдарламаның аясын-
да жандана түспек. Бұдан бөлек, 
ағымдағы экономикалық жағдай-
ды ескере отырып, «Нұрлы Жол» 
бағдарламасы өңдеу өнеркәсібі 
салаларының жекелеген сектор-
ларын, агроөнеркәсіп кешенін 
экспорттаушыларды қолдаудың 
дағдарысқа қарсы шараларын, 
сондай-ақ, ішкі нарықты қорғау 
және геологиялық барлауды жан-
дандыру мәселелерін қамтып 
отыр.

Тасқынға тосқын
Сонымен қатар, облыс әкімі-

не Осакаров ауданының көктемгі 
су тасқынына дайындығы туралы 
баяндалды. Қарағанды облысын-
да елді мекендерді су тасқынынан 
қорғау үшін 14 шақырым қорғаныс 
бөгеттері мен қорғандар тұрғы-
зылып, нығайтылды. Өңірде өзен 
арналарына санация жүргізілді, су 
бұру арналары салынып, жөнделді. 
Ауылдар мен кенттерде қосымша 
жергілікті хабарлау жүйелері ор-
натылған еді. Наурыздан бастап су 
өткізгіш құбырлар мен көпірлерді 
тазалау жұмыстары жүргізілуде. 
Әрі су тасқынына қарсы штаб жұ-

мыс істей бастады. Пионерское 
ауылын су басу қаупін азайту үшін 
Есіл өзенінің арнасына санитарлық 
тазалық жүргізіледі. Аймақ басшы-
сына су тасқыны кезеңінде төтенше 
жағдайдың алдын алу және жою 
үшін арнайы техниканың дайын-
дығы көрсетілді.

– Су басудың алдын алу үшін 
барлық қосалқы станцияларды тек-
серу қажет. Қарды жедел шығаруды 
тапсырамын. Қажет болса, қосым-
ша техниканы таратыңыздар. Бар-
лық тәуекелдерді болдырмау үшін 
бәрін мұқият тексеріп алыңыздар, 
– деп атап өтті аймақ басшысы.

Өндіріс өрісі
Ермағанбет Бөлекпаев өндірістік 

нысандарға да барды.      Қ.Сәт    баев 
атындағы каналдың со     р ғы станци-
ясында оған жабдықты жаңғырту 
туралы айтылды. Канал құрылысы 
басталған 60 жылдан бері тек электр 
жүйесі ғана жаңартылған. Сорғы-
лары мен агрегаттары кез келген 
уақытта істен шығуы мүмкін. Бұл 
резервтік қоймасы бар елді мекендер 
үшін аса қауіпті емес. Ал, суды ка-
налдан тікелей алып өндіріске пай-
даланатын кәсіпорындарда бірден 
апаттық жағдай туындайды. Мәлім 
болғандай, 10 жылға есептелген қай-
та құру бойынша ауқымды бағдарла-
ма әзірленді. Станцияның энергети-
калық жабдықтары жаңартылды.

Аймақ басшысы Kazakhmys 
Coal көмір өндіруші кәсіпорны-
ның қызметімен танысып, «Са-
рыбел-НАН» ЖШС элеваторын 
көрді. Элеватор жұмысы   Нұра мен 

Осакаров аудандары арасындағы 
логистикаға 200 млн. теңге үнем-
деуге мүмкіндік береді. Тәулігіне 
2 мың тонна жүк арту мүмкіндігі 
бар. Кәсіпорын қызметі барысында 
бидайды сақтау, кептіру, қабылдау, 
жөнелту қарастырылған. Бір уақыт-
та 50 вагоннан тұратын теміржол 
тұйығы салынды. Жөнелтудің не-
гізгі бағыттары – Қазақстанның 
оңтүстігі және таяу шет елдер.

Сапар соңында Ермағанбет 
Бөлекпаев ауданның ауыл шару-
ашылығы тауарын өндірушілерімен 
кездесті. Егіс жұмыстарына дайын-
дық және мемлекеттік қолдау ша-
ралары талқыланды.

P.S.: Облыс әкімінің жұмыс ке-
стесі – ауқымды. Сапар барысынан 
түйгеніміз, жоғарыдағы маңыз-
ды мәселелер өңірлер әкімдерінің 
күнделікті бақылауында. Жұмыс 
барысы нақты сұрақтарға толым-
ды жауаптар форматында өрбіді. 
Әсіресе, су тасқынына дайындық 
қашықтықтан байланыс құралда-
ры арқылы жиі талқыланып жүр. 
Ермағанбет Бөлекпаев сөз соңында 
«әр ауылдағы әр азаматтың өмір 
сапасын жақсарту үшін барлық 
жағдайлар алдын ала қарастырыл-
сын» деген-тін. Түптеп келгенде, 
ортақ істі ортайтпау мәселесін 
астарлаған болуы керек. Жөн сөз.  
Нақты істен нәтижеге бағытталған 
сапар оң істерге бастап, шалғай-
дағы ағайынның әрін кіргізе түскей.

Суреттерді түсірген
Еркебұлан ХАДЫЛБЕК

– 255 елді мекенді су басуы 
мүмкін. Бұл – 127 мыңнан астам 
үй және 700 мыңнан астам адам. 
Оңтүстік аймақтарда қардың еруі-
не санаулы күн қалды. Қазір бар-
лық күш-жігер алдын алу мен та-
сқынға дайындыққа бағытталған. 
Биылғы екі айда 15,1 шақырым 

● КӨКТЕМ – 2023  

Қарғынға қамданыс қауырт
Қардың қалың түсуіне байланысты биыл су тасқыны бо-

луы ықтимал аймақтар алдын ала қамдануда. Осыған орай, 
қарағандылық апаттық-құтқару қызметтерінің қазіргі жұмысы 
қауырт. Жыл сайынғы «Көктем – 2023» РКШО аясында тәжіри-
белік шаралар биыл да ұйымдастырылды. Бұқар жырау ауда-
нындағы Садовое елді мекеніндегі Нұра өзенінің арнасындағы 
оқу-жаттығу Төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министр, гене-
рал-майор Марат Күлдіков пен облыс әкімінің орынбасары Ва-
дим Басиннің басшылығымен өтті. 

Жан АМАНТАЙ,
«Ortalyq Qazaqstan»  

уақытша бөгет салынды. Ал, 24 
шақырымға жуығы жөнделді.  16 
шақырымнан астам уақытша бө-
гет, сондай-ақ, елді мекендердің 
айналасында 41 шақырым білік 
тұрғызылды, – деген еді ҚР Тө-
тенше жағдайлар министрі Юрий 
Ильин. 

Арқа даласы бұл тізімде атал-
маса да,  «Көктем – 2023» респу-
бликалық командалық-штабтық 
оқу-жаттығу аясында жедел басқа-
рудың барлық алгоритмі  дайын-
далуда. 

Арнайы оқу-жаттығуға Тө-

тенше жағдайлар және Ішкі істер 
министрліктерінің бөлімшелері, 
жергілікті атқарушы органдар, 
республикалық азаматтық қорғау 
қызметтері, Ұлттық ұлан және 
Қорғаныс министрлігінің әскери 
бөлімдері біріктірілді. 

– Жалпы бұл оқу-жаттығудың 
негізгі мақсаты – су басуы ықти-
мал елді мекендерді тасқын судан 
аман алып қалу. Сонымен қатар, 

қар қалың түскен елді мекендер-
дегі көпірлер мен негізгі су ар-
наларын тоң мен мұздан арылту, 
тасыған су бағытын өзен арна-
ларына бағыттау да міндет, – деп 
атап өтті Марат Күлдіков.

Осылайша, табиғи апаттардың 
алдын алуға қамданған бір топ 
құтқарушылардың жұмысы  ар-
найы дабылдан басталды.

Қай жұмыс болмасын белгілі 
бір жүйенің аясында іске асары 
анық. Төтенше жағдайлар қыз-
метінің де ұстанымы – осы жүйеге 
бағыну. Арнайы жаттығу алаңын-

да ең негізгі әрекеттер көрсетілді. 
Олар – елді мекендерді қар құрса-
уынан тазарту, тасыған су екпініне 
қарсы қорғаныс бөгеттерін нығай-
ту, су өткізетін арнайы көпірлерді, 
арық және дренаж жүйесін тазар-
ту, инертті материалдарды дайын-
дау. 

– Бүгінгі таңда өңірде су тас-
қынында жедел әрекетке маман-
данған 35 мың адам, 11 мың бірлік 
техника, 700 жүзу және 3 мыңнан 
астам су соратын құрал сақадай 
сай. Биылғы қар мөлшерін қадаға-
лау арқасында алдағы төтенше 
жағдайға толық дайынбыз деп айта 
аламыз. Оқу-жаттығу алаңындағы 
құтқарушылар әрекеті де соның бір 
дәлелі, – дейді Марат Мұхаметқа-
лиұлы. 

Аймақта былтырғы және одан 
арғы жылғы орын алған су тасқы-
ны оқиғаларының анализдері қай-
та қаралып, сондай оқиғалар қай-
таланбау мақсатында нақты істер 
атқарылып жатқанын жеткізді ҚР 
ТЖМ Төтенше жағдайларды жою 
департаментінің бастығы Қаһарман 
Оразалин.

– Өңірімізде 150-ге жуық елді 
мекен мен 100-ге жуық автокөлік 
жолына қызыл судың қаупі бар. 
Космомониторинг қалыпты ауа -
-райын көрсеткенімен, күн күрт 
жылынса, жағдай күрделенуі әбден 
мүмкін. Облыстағы өзендердің кей-
бірі арнасынан асып тұр. Ең үлкен 
Нұра өзенінің суы биыл нормадан 
1,5 есе жоғары. Ал, жердің тоңы ор-
таша есеппен 160 см-ге жуықтайды. 
Облыс бойынша төтенше жағдай-
дың алдын алу үшін бюджеттен 3 
миллиард теңге бөлінген. Тасқынға 
тосқын қою үшін 3,5 мыңға жуық 
адам және 1200 техника тас түйін 
дайын тұр, – деп мәлімдеді Қаһар-
ман Нұртасұлы.

Сонымен қатар, төтенше 
жағдайлардың алдын алу бағдар-
ламасы аясында су алған елді ме-
кендердің тұрғындарын құтқару, 
оларды арнайы шатырларға жай-
ғастырып, алғашқы жәрдем беру 
іс-әрекеттері де назарға ұсынылды.

Қарағандыдағы «Достық үй-
інде» өткен салтанатты шарада 
облыс әкімінің орынбасары Ер-
бол Әліқұлов еңбек адамдарының 
қоғамдағы роліне жоғары баға 
берді.

– Бірінші кезекте біздің ар-
дагерлерімізге өскелең ұрпаққа 
берген баға жетпес тәжірибесі 
үшін алғыс айтамын. Кеншілер-
ге, металлургтерге, құтқарушы-
ларға, дәрігерлерге – батылдығы 
мен ерен еңбегі үшін, жастарға – 
ыстық қайраты үшін, еріктілерге 
– мейірімі үшін ризашылығымды 
білдіремін. Сондай-ақ, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының этномә-
дени бірлестіктерінің мүшелері-
не біздің қоғамда бейбітшілік, 
тыныштық пен тәртіп орнауына 
көп күш жұмсағаны үшін алғыс 
айтамын. Олар үнсіз, жарнамасыз 
үлкен істер атқарды. Менің ойым-
ша, бұл – нағыз патриотизм, – деді 
Ербол Шымкентбайұлы.

Салтанатты жиында отыз-
ға жуық адам Алғыс хат алып, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның «Алғыс» төсбелгісін өңірі-
не жарқырата тақты. Құрметке 
бөленгендердің қатарында апат-
тар медицинасы орталығының же-
дел әрекет ету бригадасының дәрі-
гері Алмагүл Алдабекова да бар. 

Дәрігер қазақстандық құтқа-
рушылар делегациясының құра-
мында зілзаладан зардап шеккен 
Түркияда екі апта жүріп, әріпте-
стерімен бірге жүзге таяу адамға 
медициналық көмек көрсеткен. 

– Бала кезімнен дәрігер бо-
латынымды білдім. Адамдарға 
көмектескенді ұнататынмын. Ма-

● САЛТАНАТТЫ ШАРА  

Төрде – еңбек адамы

Нұрқанат ҚАНАПИЯ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Еңбек адамы қашан да құрметке лайық. Алғыс айту күні ме-
рекесінде де от пен судың, өлім мен өмірдің ортасында жүрген бір 
топ жанның еңбегі еленді. Бұл күні құтқарушылар, дәрігерлер 
мен кеншілер, өзгенің қиындығын өзімдікі деп білген еріктілер, 
аптап ыстықта, саршұнақ аязда көшеде жүретін коммуналдық 
қызмет жұмыскерлері төрге озды. 

мандығым бойынша қызмет етіп 
келе жатқаныма он бес жыл бол-
ды.  Соңғы бес жылда Апаттар 
медицинасы орталығында жұмыс 
істеймін. Біздің жұмысымызда 
салқынқандылық және жедел әре-
кет ету маңызды. Түркияға кеткен 
кезде түсіністік танытып, қолдау 
білдірген туған-туыстарыма риза-
шылығым шексіз, – дейді Алмагүл 
Алдабекова.

Профессор Х.Мақажанов 
атындағы көпсалалы аурухананың 
реанимация және қарқынды те-
рапия бөлімшесінің меңгерушісі 
Евгений Королев те марапатқа 
ие болды. Он жеті жылдан бері 
дәрігер қызметіндегі Евгений 
жақында әріптестерімен бірге жол 
апатынан зардап шеккен он бес 
жастағы қызды аман алып қалды.

– Өз таңдауыма ешқашан өкін-
ген емеспін. Біздің ауруханаға күн 
сайын ондаған пациент келеді. 
Олардың сауығуы – біздің ұжым-
ның, біздің команданың ортақ 
жетістігі. Жақында санавиация 
жол-көлік оқиғасына тап болған 
қыз баланы алып келді. Сау жері 
жоқ, миы, кеудесі жарақаттанған. 
Оның үстіне өкпесінің бір жағы 

жұмыс істемеді. Тексергенде 
өкпесіне тіс тұрып қалғаны бел-
гілі болды. Эндоскопистер тобы 
жабылып, тісті тыныс алу жо-
лынан алып тастадық, – дейді Ев-
гений Королев.

Бұдан бөлек, «Джорджия – 
2007» грузин қоғамдық-мәдени 
орталығының төрағасы Григо-
рий Долидзе, Абай ауданының 
«Русалица» славян этномәдени 
орталығының басшысы Любовь 
Стрельцова, «Саран» шахтасының 
бригадирі Асқар Жұмамұратов 
марапатталды. 

Сондай-ақ, «Энергоцентр» 
және «Қарағанды Су» ЖШС 
ұжымдары да биіктен көрінді. Бұл 
ұжымдар Екібастұздағы төтен-
ше жағдай кезінде көмек қолын 
созған еді.
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Құрметті азаматтар!
Өз еңбек жолымда жеке кəсіпкер, 

мемлекеттік қызметші болып, қаламы-
здың құрылыс жəне ТКШ саласында 
жұмыс істеп, еңбек ұжымдарымен ті-
келей қарым-қатынас жасай отырып, 
мен қаламыздың көптеген проблемалық 
мəселелерін өзім зерттедім. Бұл мəселе-
лер көптеген жылдар бойы шешілмей 
келеді, бірақ олардың шешімдерін сал-
мақты жəне жүйелі түрде қарасаңыз, 
бəрі ойдағыдай болатынына сенімдімін! 
Біздің бірлескен іс-əрекеттеріміз, бел-
сенді азаматтық ұстанымымыз əрбір 
қарағандылықтың өмір сүру сапасын 
жақсартатынына сенімдімін.

Қаламыздың өзекті мəселелерін 
ескере отырып, алдыма қойған мін дет-
бағыттарымды өздеріңізге  ұсы намын:

1. Сапалы жылумен жабдықтауды 
қамтамасыз ету үшін – орталық жылу-
мен жəне орталық газбен жабдықтау, 
кварталішілік желілерін дамыту мен 
салуға қол жеткізетін боламын (балама 
ретінде);

2. Қоғамдық көліктің тұрақты жұ-
мысын қамтамасыз ету үшін – қоғам-
дық көлік маршруттарын да жылжыма-
лы құрамның (автобустардың) са нын 
ұлғайтуға қол жеткізетін боламын №55, 
№145, № 45, №73;

3. Қауіпсіз жол инфрақұрылымын 
қамтамасыз ету үшін – орам ішілік жол-
дар мен тротуарларды күрделі салу 
жəне ағымдағы жөндеу, сондай-ақ, кө-

Өмірбаян
Мен, Даниярұлы Мирас, 1991 

жылы Қарқаралы қаласында дү-
ниеге келдім. Анам- орта мектепте 
мұғалім, əкем- бас механик, үйлен-
генмін үш балам бар. Қарағанды   қа-
ласының №36 мектебінің түлегімін.

ҚЭУ жанындағы Кəсіпкерлік 
экономика жəне құқық колледжінің 
заң факультетін үздік бітірдім. 
Аталған оқу ордасының  заң факуль-
тетін заңгер мамандығы бойынша 
бітірдім. 

Мемлекеттік грантқа түсіп, Қар-
МТУ магистратурасын құрылыс ма-
мандығы бойынша үздік тəмамда-
дым. Сонымен қатар Абай атындағы 
Көкшетау университетінің құқықта-
ну мамандығы бойынша магистра-
турасын үздік аяқтадым. Қазіргі 
уақытта компанияда техникалық 
директор болып жұмыс істеймін. Біз 
қала тұрғындары мен ұйымдарын 
байланыспен қамтамасыз етеміз.

Құрметті жерлестер!
Алдыма қойған басты  міндетім 

– əр адамның жеке басының мəселе-
сін шешуге көмектесу. 

 Бағдарламам бірнеше өзекті 
бағытты қамтиды:

1.  Өлкеміздің тарихи жəне ұлт-
тық құндылықтарын насихаттау.

2. Жаңа қала салу бағдарламасы 
бағытында, қала тұрғындарының 
өмірін неғұрлым қолайлы, жайлы 

Республикалық бюджет қаражатынан төленген

2022 жылдың 30 желтоқсанында Мемлекет бас-
шысы «Қазақстан Республикасы азаматтарының 
төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жəне банкрот-
тығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңына қол 
қойды.

Бұл дегеніміз, қарызы бар азаматтар 2023 жыл-
дың 3 наурызынан бастап, банкроттыққа арыз бере 
алады.

Банкроттық туралы заң рəсімдердің үш түрін қа-
растырады – ол соттан тыс банкроттық, сот банкрот-
тығы жəне төлем қабілеттілігін қалпына келтіру.

Бұл рəсімдерді тек қарыз алушының өзі ғана 
бастай алады, яғни несие берушінің борышкерге қа-
тысты осы рəсімдерді қолдануға құқығы жоқ.  

Банкроттықтан кейін пайда болатын салдар:
Сот банкроттығын жəне соттан тыс банкрот-

тығын қолданатын азаматтар:
• 5 жыл ішінде банктерден жəне ми-

кроқаржы ұйымдарынан кредит ала алмайды (лом-
бардтардың микрокредиттерін алудан басқа);

• олар 7 жылдан кейін ғана қайта банкрот-
тыққа жүгіне алады;

• олардың қаржылық жағдайы банкрот-
тықтан кейін үш жыл бойы тексеріледі.

Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру кезінде 
мұндай салдар болмайды.

Банкротқа ұшырау арқылы азамат өзінің неси-
елік рейтингін төмендететінін түсінуі керек жəне 
барлық артықшылықтар мен кемшіліктер саралануы 
тиіс, яғни банкроттық туралы шешімді ойланып ба-
рып қана қабылдау керек. 

Соттан тыс банкроттық, қарызды реттеу 
тәртібі дегеніміз не?

Соттан тыс банкроттық, бұл рəсімді азаматтар 
тек банктер, микроқаржы ұйымдары мен коллектор-
лық агенттіктер алдындағы борыштар бойынша ке-
лесі шарттарға сəйкес қолдана алады:

1. банктер, микроқаржы ұйымдары жəне коллек-
торлар алдындағы борыш 1 600 АЕК-тен аспайды 
(2023 жылы 5 520 мың теңге);

2. қарыз 12 ай ішінде өтелмеген;
3. мүлік жоқ;
4. қарыздар бойынша банкпен реттеу рəсімі жүр-

гізілген.
Сонымен қатар, заңда ерекше жағдайлар қара-

стырылған:
– атаулы əлеуметтік көмек алушылар үшін (12 ай 

ішінде төлемнің болмауы туралы критерий қолда-
нылмайды);

– берешегі 5 жылдан артық өтелмейтін азамат-
тар үшін (олар бойынша мүліктің бар-жоғын тек-
серу және берешек сомасы бойынша шектеулер 
белгіленбейді).

Қарызды реттеу тәртібі дегеніміз не?
2021 жылдың 1 қазанынан бастап Қазақстанда 

кредитті өтеуде қиындықтарға тап болған азамат-
тардың мерзімі өткен берешегін реттеу тəртібі қол-
данылады. Ол банктер мен микроқаржы ұйымдары-
на таралады.

Реттеу тəртібі келесі əрекеттерге сəйкес іске 
асырылады:

Мерзімі өткен қарыз алушылар ол басталған күн-
нен бастап 30 күннің ішінде қарыз бойынша мəсе-
лені шешу үшін банкке жəне/немесе микроқаржы 
ұйымына өтінішпен жүгінуге тиіс.

Жалпы, бұл процедура туралы толығырақ ақпа-
ратты Агенттікке «1459» нөмірі бойынша call-орта-
лық немесе «Fingramotalline» мобильді қосымшасы 
арқылы білуге болады.

Соттан тыс банкроттық рəсімін Мемлекеттік 
кірістер органдары (аудандық бақармаларымен) 
жүргізеді.

Арызды азамат «Азаматтарға арналған үкімет» 

Ерлан  Уалиевич  Тогайбаев
«AMANAT» партиясынан №21 сайлау округі бойынша 

Қарағанды қалалық мәслихатының депутаттығына кандидат

шелерді жарықтандыру бойынша қала-
лық бағдарламаларды дамытуға ұмты-
латын боламын;

4. Мектепке дейінгі балалар ме-
кемелеріне деген қажеттілікті қанағат-
тандыруды қамтамасыз ету, ата-аналарға 
өз жұмысын жəне оқу ын жалғастыру 
үшін жағдай жасау үшін – барлық мен-
шік нысанындағы мектепке дейінгі ұй-
ымдарды құруға жəне дамытуға ұмты-
латын боламын;

5. Қала тұрғындарының кез кел ген 
жас санаттарындағы қолай лы бос уақы-
тын қамтамасыз ету үшін – абаттандыру 
жұмыстары ар қылы қоғамдық кеңістік-

терді жайластыруға қол жеткізетін бо-
ламын:

Орындықтары бар жаяу жүргін-
шілер аймақтарын құру;

Қоғамдық спорт алаңдарын құру;
Жол бойындағы жəне жаяу жүргін-

шілер аймақтарын көгалдандыру;
Жол бойындағы жəне жаяу жүр-

гіншілер аймақтарын жарық тандыру; 
Қоғамдық тəртіп пен қауіп сіздікті 

қорғау пункттерімен қам тамасыз ету;
Қоғамдық кеңістіктерде ескерт-

кіштер мен шағын сəулет нысандарын 
салу.

6. Халықтың қауіпсіздігін қам та-
масыз ету жəне қаңғыбас жануарлардың 
санын азайту үшін – қаңғыбас жануар-
ларға арналған баспана салуға, олардың 
бақылаусыз көбею ін шектеу мақсатын-
да оларды емдеуді, зарарсыздандыруды 
жəне кастрациялауды қамтамасыз етуге 
ұмтылатын боламын.

Республикалық бюджет 
қаражатынан төленген

Мирас  Даниярұлы
Қалалық мәслихат депутаттығына кандидат  Қарағанды облысы «AMANAT» 

партиясынан  №13 сайлау округі

тұрмысын қамтамасыз ету мақса-
тында алдыма қойған міндеттерім: 

■ жолдарға күрделі жөндеу жұ-
мыстарын жүргізу;

■ көшелерді үздіксіз жарықтан-
дырумен қамтамасыз ету;

■ аймақ экологиясын қорғау 
бағдарламаларын қаржыландыруды 
ұлғайтуға ықпал ету. 

3. Қауіпсіз қала.
■ учаскелік полиция инспектор-

ларының қызметін жандандыру;
■ жаңа полиция бекіністерін 

ашу;
■ бейнебақылау камераларының 

санын көбейту.
4. Жастарды қолдау. Маман-

дандырылған оқу орындарында ірі 
кəсіпорындардың қамқорлығын құру, 
дуальді оқытуды дамыту бағдарла-
масы аясында олардың өзара тығыз 
байланысын қамтамасыз ету.

Қаламыздың болашағын өнегелі, 
дені сау ұрпақсыз елестету мүмкін 
емес, сондықтан  қала аулаларына  
жаңадан балалар жəне спорт алаңда-
рын ашуға өз үлесімді қосамын. Бұл 
жұмыстың идеялық құрамдас бөлігі 
де маңызды, ол үшін мен жаңа қала-
да «Жастар Арбатын» салу идеясын 
ұсынамын.

Жоғарыда аталған мəселелерді 
жүзеге асыру барысында   бар 
күш-жігерімді, іскерлік қасиетімді, 
іс-тəжірибемді аянбай  қолданамын. 

Құрметті жерлестер, өз таңда-
уыңызды дұрыс жасауға шақыра-
мын! 

Республикалық бюджет
 қаражатынан төленген

Банкроттыққа өтініш
беру басталды 

Мемлекеттік корпорациясы, яғни E-gov жəне ХҚКО 
арқылы электрондық нысанда береді.

Бұдан басқа, «E-salyg Azamat» қосымшасы 
арқылы арыз беру мүмкіндігі іске асырылады.

Қазіргі уақытта тестіленіп жатқан ақпараттық 
жүйе арқылы борышкердің қажетті критерийлерге 
сəйкестігі мүдделі мемлекеттік жəне өзге де орган-
дардың деректерімен автоматты түрде салыстыры-
лады.  

Сот банкроттығы –
банкроттық рәсімдерінің екінші түрі

Сот банкроттығы, азаматтар қарызы 1600 АЕК-
тен астам (2023 жылы – 5 млн. 520 мың теңге) 
жəне кредиторлар алдындағы борыштардың барлық 
түрлері бойынша қолдана алады.

Сот банкроттығы кезінде борышкердің мүлкі са-
уда-саттықта сатылады.

Бірақ мұнда да өзіндік ерекшеліктер бар. Кре-
дитор борышкердің жалғыз тұрғын үйін сот бан-
кроттығы барысында ол кепіл нысанасы болған 
жағдайда ғана алып қоюға құқылы.

Түскен қаражат белгіленген кезекке сəйкес кре-
диторлар алдындағы борыштарды өтеуге жіберіледі.

Борыштың қалған өтелмеген сомасы борыш-
кердің жосықсыз белгілері болмаған жағдайда есеп-
тен шығаруға жатады. Яғни, ол мүлікті, ол туралы 
ақпаратты жасырмауы жəне жалған мəліметтер бер-
меуі керек.

Алайда, алимент жəне басқа адамның өмірі мен 
денсаулығына келтірілген зиян бойынша қарыздар, 
қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша залалды 
өтеу, сондай-ақ сот шешімі бойынша өндіріп алына-
тын бюджетке төленетін төлемдер есептен шыға-
рылмайды.

Сот банкроттығы рəсімін қаржы басқарушыла-
ры жүзеге асырады, олардың құрамына:

■ Заңды тұлғалар мен жеке кəсіпкерлердің бан-
кроттық рəсімін жүзеге асыратын əкімшілер;

■ Кəсіби бухгалтерлер;
■ Заң кеңесшілері;
■ Аудиторлар кіреді. 
Олардың қызметтері ақылы, борышкердің мүлкі 

есебінен – айына бір ең төменгі жалақымен есепте-
леді (2023 жылы бұл – 70 мың теңге). 

Мүлкі жоқ əлеуметтік осал топтарына жататын 
адамдар үшін қаржы басқарушыларының қызмет-
терін мемлекет төлейді.

Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі
Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру, яғни 

тұрақты табыс болған жағдайда сотта қарыздар-
ды бөліп-бөліп төлеу мүмкіндігін (5 жылға дейін) 
көздейтін рəсім. Қалпына келтіру жоспары қаржы 
басқарушысымен бірлесіп əзірленеді жəне сотта 
бекітіледі.

Бұл ретте барлық міндеттемелерінің мөлшері 
(оның ішінде орындау мерзімі басталмаған) өзіне 
тиесілі мүліктің құнынан аспайтын борышкер төлем 
қабілеттілігін қалпына келтіру рəсімін қолдану ту-
ралы арызбен ғана сотқа жүгінуге құқылы.

Бұл рəсімнің артықшылығы – одан кейін адам 
«банкрот» мəртебесін алмайды, сондықтан оған 
банкрот үшін көзделген салдарлар қолданылмайды.

Қазыбек би атындағы ауданның
мемлекеттік кірістер басқармасы

(Соңы. Басы 1-бетте)

Арман Шалиұлы атап өткендей, торап санын 
көбейтуге жолдардың елді мекендерден алыс өтуі 
қиындық тудырып тұр. Арнайы инфрақұрылым 
– су, кəріз жүйесін, электр желісін тарту қыруар 
қаражатты қажет етеді. 

Ал, орын бөлуде проблема жоқ. Бұл мəселе-
ге келгенде «ҚазАвтоЖол» кеңдік танытып отыр. 
Облыстық филиал директорының орынбасары 
Айбол Түсіпбаев Қарағанды-Қарқаралы арасын-
да санитарлық-гигиеналық торап құрылысына 
үш жерден орын беруге əзір.

Бұл мəселе қашан шешімін табатыны құзыр-
лы органдар өкілдерінің өздеріне беймəлім. Әзір-
ге, жол бойындағы кафелер жолаушының қажетін 
өтей бермек.

Этнотуризм жобаларына
 қолдау қажет

Президент этнотуризмді дамыту туралы баса 
айтқан еді. Кенді өлкеде сүбелі жобаны Перизат 
Құлымбетова ұсынып отыр. 

Перизат Қалиханқызы – «Алтын өрнек» орта-
лығының директоры. Орталық былтыр құрылды. 
Сондай-ақ, Аналар кеңесінің жанындағы «Ісмер» 
клубына жетекшілік етеді. Клубта ай сайын төрт-
бес рет тегін шеберлік сағаттарын өткізеді. Бұл 
сағаттарға көпбалалы аналар, бойжеткендер, 
оқушылар қатыса алады. 

Қазіргі таңда кəсіпкер қолөнершілер орта-
лығын ашуға бел буып отыр.

– Бүгінде мен үш жүзден астам қолөнер ше-
берінің басын біріктіріп отырмын. Облыстың əр 
өңірінде еңбек етіп жүр. Мен осы шеберлер өз 
жұмысын көрсете алатын бір орталық ашсам дей-
мін. Мүмкіндіктеріне қарай келіп, жұмыс істеуіне 

жағдай жасаймын. Облыс əкіміне де бұл идеямды 
айттым. Әкім қолдады. Павильон тауып беруге 
уəде етті. Павильонда етікші етігін, тігінші киімін 
тігеді, зергер жүзік соғады дегендей. Шет елден 
келген туристер орталықта қазақтың ұлттық бұй-
ымдарының қалай жасалатынын көре алады. Сая-
хатшылар үшін қызықты болады деген ойдамын, 
– дейді Перизат Қалиханқызы.

Сондай-ақ, кəсіпкер орталық жанынан екі дү-
кен ашуға ниетті. Бірінде орталық шеберлерінің 
қолынан шыққан киім-кешек, зергерлік бұйымдар 
саудаланса, екіншісінде туристер үшін арнайы 
дайындалған кəдесыйлар сөреге шығарылады. 

– Менің мақсатым – облыста қолөнерді қайта 
жаңғырту. Қазағы аз Қарағанды үшін өте маңы-
зды жоба деп білемін. Бұл коммерциялық емес, 
əлеуметтік жоба болады. Қазір облыс əкіміне ұсы-
нысымызды əзірлеп жатырмыз, – дейді Перизат. 

Жазира Жанкина да этнотуризмді дамыту 
бағытында туристік-анықтамалық орталық ашу 
қажеттігін айтады. 

– Бұл орталықта туристке қайда баруға бола-
тыны туралы бағыт көрсетеміз. Саяхатшы өзіне 
қажетті ақпаратты алып, Қарағанды облысының 
көркем жерлерімен виртуальді түрде таныса ала-
ды. Қазақ дəстүрін, ұлттық қолөнерін көзімен 
көреді. Тоғызқұмалақ, асық ату сынды ұлттық ой-
ындарды ойнап, тағамдардан дəм татады, – дейді 
Жазира Құрмашқызы. 

Кəсіпкердің сөзіне сенсек, мұндай орталықтар 
Қазақстанның барлық дерлік өңірінде бар. Тек, 
Қызылорда, Орал, Петропавл мен Қарағанды ұят-
ты болып тұрмыз. 

Президент айтқан үдеден шығуда Қараған-
дыға артылған жүк ауыр. Өйткені, бізде сырттағы 
жұрт сүйсінген байлық бар. Міндет – сол бай-
лықты ұқсатып, қызметімізге жарату...

Туризм туған жерді түлетеді

ҚР Парламент Мәжіліс депутаттығына өзін-өзі ұсыну

1962 жылы Қарағанды қаласында қарапайым жұмысшы отбасында туып-
өстім. Әкем соғыс отын түгелдей кешкен, шешем үй шаруасындағы əйел. 

Халықтан шыққандарға, проблемаларды 
іштен білетіндерің дауыс беріңдер! 

МЕНІҢ САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАМ: 
−	 АЗЫҚ-ТҮЛІККЕ ҚОЛЖЕТІМДІ БАҒАЛАР!
−	 ӨНЕРКӘСІП ОРЫНДАРЫНЫҢ ЗИЯНДЫ ҚАЛДЫҒЫ 
АЗАЙТЫЛСЫН!
−	 БАРЛЫҚ БАЛАЛАРҒА – ТЕГІН СПОРТ ҮЙІРМЕЛЕРІ!
−	 ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖОЙЫЛСЫН!
Мен көп және бос уәде бермеймін, уәде беріп, орындамағаннан жаман 
ештеңе жоқ!



4 НАУРЫЗ, 2023 ЖЫЛ     №26 (23 202)4 НАУРЫЗ, 2023 ЖЫЛ     №26 (23 202)ҚОҒАМҚОҒАМ44

● БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

Маусымдық тұмау өршіп тұр
Ауа райының қолайсыздығына байланысты жіті респираторлық вирустық ин-

фекциялар (ЖРВИ) мен тұмау жұқтырғандар саны артқан.  Эпидемиялық маусым 
басталғалы балалар арасында  ЖРВИ көбейіп тұр. Бұл туралы облыстық санитар-
лық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Юрий Залыгин  өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. 

Оның айтуынша, аймақта жыл басынан 
1 наурызға дейін коронавирус инфекция-
сын жұқтырған 663 жағдай тіркелген. Оның 
645-і симптомды, 18-і симптомсыз.  Соңғы 
тәулікте сегіз адам ауырған. Облыс – «жа-
сыл» аймақта. Сырқаттанушылық деңгейі 
алдыңғы аптамен салыстырғанда 23,5%-ға 
төмендеді. Есесіне, суық тиіп ауырғандар 
саны артуда. 

– «Коронавирус инфекциясының 
тұрақты жағдайына қарамастан, біз ЖРВИ 
мен тұмаудың кезекті өсу сатысында тұрмыз. 
Инфекцияның таралу маусымы басталғалы 
ЖРВИ жұқтырғандар саны – 278 адам, оның 
ішінде 52%-ы 14 жасқа дейінгі балалар. Өт-
кен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
сырқаттану деңгейі 1,3 есеге өскен, – дейді 
бас санитар дәрігер Юрий Леонидович. 

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»

алдын алуда сақтық шараларын күшейту 
қажеттігі де айтылды. Ауа райының күрт 
жылынуы да бірқатар мәселелерді туында-
туы әбден мүмкін. Бұл туралы департамент 
басшысы Юрий Залыгин:

– «Қазгидрометтің» болжамы бойын-
ша ағымдағы жылдың наурыз айы болуы 
мүмкін. Күрт жылыну, қардың жылдам 
еруі, жауын-шашын облыстағы су тасқыны 
жағдайын қиындатуы мүмкін. Көпжылдық 
бақылауға сәйкес, көктемнің ерте кезеңінде 
тәулігіне бір айлық жауын-шашын мөлшері 
түсуі мүмкін, – дей келе, тұрғындарды сапа-
лы және қауіпсіз ауыз сумен қамтамасыз ету 
жұмыстарына мұқият болу керектігін қадап 
айтты. Бұл жұмыс тек бақылаушы органдар, 
зертхана қызметтері мен су көздеріне жау-
апты субъектілердің міндеті ғана еместігін 
тілге тиек етті. Қауіптің алдын алуда жеке 
адамдар да бейжай қарамауы қажет деп 
тұжырымдады. Осы орайда, ауланы қардан 
тазарту, еріген суды бұру, жекеменшік үй 
ауласындағы пайдаланып отырған құдыққа 
лас судың құйылмауын қадағалау, зарарсы-
здандыру жұмыстарын жүргізу шараларын 
да ескерген жөн.

Сайып келгенде, аймақта эпидемиологи-
ялық салауаттылықты қамтамасыз ету үшін 
микст-инфекцияның алдын алу мақсатында 
қорғаныс шараларын қатаң назарда ұстаған 
абзал.

жүргізілді. Нәтижесінде, тұмаусыз виру-
стардың үлесі – 16%. Олар  – риновирус, РС 
вирусы, аденовирус.

– Аймақта туберкулез бойынша эпи-
демиологиялық жағдай тұрақтанды.  2022 
жылы сырқаттану 19,6%-ға өссе, биылғы екі 
айда 63 адамнан сырқат анықталған. Оның 
үшеуі – бала.  Жалпы, өткен жылдың қоры-
тындысы бойынша туберкулез инфекциясы 
ошақтарында сырқаттану деңгейі сақталуда. 
Дәріге төзімді, АИТВ инфекциясымен бай-
ланысты туберкулезбен ауыратындардың 
үлесі артып келеді, – деп атап өтті басқарма 
басшысы. 

Сондай-ақ, аймақта 2022 жылы жіті ішек 
инфекцияларының 960 жағдайы тіркеліп, 
2021 жылмен салыстырғанда 26%-ға өскен. 
Әсіресе, тамақтан улану әлі де қауіп төндіру-
де. Өткен жылы жіті ішек инфекциясынан 
жаппай сырқаттану басым болды. Үйде оты-
рып, пицца, суши және тағы да басқа тамақ 
түрлеріне тапсырыс берушілер арасында 
жиі кездесті. Яғни, кәсіпкерлер тамақтану 
орнын ашқанымен, санитариялық-эпидеми-
ологиялық талаптарға сай емес, кәсіпкерлік 
субъекті қызметінің басталғандығы туралы 
хабар бермегендіктен, кәсіпкерлік нысандар 

Сонымен қатар, аймақта А1 және В тұ-
мауларының  304 жағдайы тіркелді, оның 
ішінде  тұмаудың А1 түрімен – 71, ал  В 
түрімен 233 адам ауырған.  14 жасқа дей-
інгі 122 бала тұмау жұқтырған. Оқушылар 
арасында жіті респираторлық вирустық ин-
фекция жұқтырғандар 1,8 есеге өскен. Де-
генмен, департаменттің ЖРВИ-мен сырқат-
танудың алдын алу мақсатында жүргізген 
мониторингі бойынша, мектеп оқушылары 
арасында сырқаттанушылық орта есеппен 
4-15% аралығында. Осыған байланысты 
шектеу шаралары енгізілмеген. Сәйкесінше, 
тұрғындар арасында сырқаттанушылықтың 
апталық көрсеткіші жоғарыламаған. Яғни, 
жағдай – тұрақты әрі бақылауда. 

ЖРВИ мен тұмаудан бөлек осыған ұқ-
сас вирустардың да бар екендігін айта кет-
кен жөн. Мәселен, ЖРВИ белгілері бар 
науқастардан 1416 үлгі алынып, зерттеу 

санитарлық-эпидемиологиялық қызмет қо-
рытындысыз жұмыс істеп келген. Нәтиже-
сінде, адамдар арасында ішек инфекцияла-
рының таралуына әкелді. 

Бұдан бөлек, тамақты үйде дайындау-
дың да зияны шаш етектен. Көп жағдайда 
санитарлық тазалық талаптарының сақтал-
майтындығы да жасырын емес. Өткен жылы 
үйде консервіленген «лечо» салатын пайда-
ланып, ауырған бір жағдай орын алды. Та-
мақтан улану әлі де тыйылмай тұр. 

Осы орайда, бастысы санитарлық-эпи-
демиологиялық салауаттылықты қамтама-
сыз ету, тамақтану гигиенасын сақтау мен 
азық-түлікті дұрыс таңдау қажет. Жарам-
дылық мерзімі өткен заттардан аулақ болу, 
көкөністер мен жеміс-жидектерді жуу, 
тағамды толық пісіру мен қуырудың маңы-
здылығы зор. Әсіресе, құс еті мен балық 
өнімдерін пайдалануда мұқият болған абзал. 
Тез бұзылатын кремі бар кондитерлік өнім-
дерді тоңазытқышта сақтаған жөн.

Қоғамдық тамақтану орындарында жеке 
гигиенаны қатты қадағалап, мекеменің таза-
лығына да мән берген дұрыс. 

Осындай маңызды мағлұматтар ай-
тылған баспасөз мәслихатында мамандар 
уланудың алғашқы белгілері пайда болған 
жағдайда дереу дәрігерге жүгіну қажеттігін 
баса айтты. 

Жалпы, эпидемиялық жағдайлардың 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 
жүргізіліп жатқан ауқымды саяси және эко-
номикалық реформалардың басты мақсаты 
мен көзделіп отырған нәтижесі – Қазақстан 
халқының әл-ауқатын арттырып, тұрмыс са-
пасын жақсартып, әлеуметтік теңдікті орна-
туға бағытталған. Жалпы, соңғы үш жылда 
Мемлекет басшысы қолға алған өзгерістер 
мен конституциялық реформалар елімізде 
мемлекеттік-саяси құрылымның жаңа үл-
гісін қалыптастырды. Әсіресе, 2022 жылғы 
«Қаңтар қасіретінен» кейінгі «Әділетті, 
Жаңа Қазақстан» идеясы аясында халқы-
мыздың көптен күткен арман-мақсаттары 
мен ұлттық қауіпсіздігімізді күшейту ісін 
жүзеге асыратын саяси реформалардың легі 
басталды. Өткен жылдың маусым айында 
Қазақстан халқы жаппай қатысқан рефе-
рендумның қорытындысында Конституци-
яның 33-бабына 56 өзгеріс енгізіліп,  билік 
тармақтары арасында тепе-теңдік орнады. 
Конституцияға енгізілген өзгерістер мемле-
кеттік құрылымының тұғырын нығайтып, 
саяси биік мәдениетке негізделген Әділетті 
Қазақстанның азаматтық қоғамының да-
муына мүмкіндік беретін маңызды қадамдар 
болды.  

Мемлекет басшысының 2022 жылдың 
16 наурызындағы Қазақстан халқына ар-
наған Жолдауы «Жаңа Қазақстан: жаңару 
мен жаңғыру жолы» деп аталып, ерекше 
тың бастамалар мен саяси реформалардың 
басталуына жол ашты. Бұл Жолдауды еліміз 
айрықша назармен, үміт пен күдік араласқан 
алаңдаушылықпен күткені рас.

Қоғамдық санаға соны серпіліс жасап, 
мемлекет бағдарын жаңа арнаға бағыттаған 
Жолдау барша Қазақстан халқының көңілін-
де ел ертеңіне деген сенім ұялатты. Себебі, 
Қаңтар қасіретінен елдің жабырқап қалған 
көңіл күйіне сенім ұялатқан, жарқын бола-
шаққа деген талпынысын арттырған жаңа 
қоғамдық-саяси ахуалды қалыптастыру бү-
гінгі биліктің басты ұстанымы еді. Обалы 
не керек тұтастай алғанда қоғамдық әділет-
тілік пен ашықтыққа және жаңару мен жари-
ялылыққа негізделген тың Жолдауда «Жаңа 
Қазақстанның» құрылып, оның басты ұсты-
ны әділеттілік пен әлеуметтік әділдіктің 
орнайтынына барша халқымыз риясыз сен-
ді. Мемлекет басшысының Жолдауы шын 
мәнінде барша Қазақстан халқының көкей-
індегі басты тағдыршешті сұрақтардың жа-
уабын берді. Және ондаған жылдар бойы 
шешімін таппай келген күрделі сұрақтар-
дың оңтайлы шешілуіне де ықпалын тигізді. 
Ерекше тегеурінді Жолдауда Президент: 
«Алдымызда Парламенттің ролін күшейту 
міндеті тұр. Бұл «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» тұжырымдамасын табысты жүзе-
ге асыруға жол ашады. Біз болашақта қандай 
ел болатынымызды нақты білеміз. Жаңа Қа-
зақстанды азаматтық қоғамы қалыптасқан 
тиімді мемлекетке айналдырамыз. Осыған 
орай  «Күшті Президент – ықпалды Пар-
ламент – есеп беретін Үкімет» қағидатын 
басшылыққа аламыз. Бүгін мен осы стра-
тегиялық мақсатымызға жетуге мүмкіндік 
беретін бірқатар бастаманы ұсынамын» 
деп Қазақстан халқына 10 басым міндеттен 
тұратын нақты бастамаларын жария қылды. 

Жолдаудағы бірінші бастама Президент-
тің өкілеттілігі туралы болды. Онда Мем-
лекет басшысы суперпрезиденттік басқару 
үлгісінен бас тартып, ықпалды күшті Пар-
ламенті бар президенттік басқару үлгісіне 
ауысты. Президент: «Біз Қасіретті қаңтар-

дан мынадай маңызды сабақ алдық: мем-
лекеттегі ең жоғары лауазымды тұлғаның 
қолында барлық өкілеттіктің шоғырлануы 
оған жақын тұлғалар мен қаржылық-оли-
гархиялық топтардың ықпалын орынсыз кү-
шейтеді. Сосын олар мемлекетті жекеменші-
гі сияқты көре бастайды», – деп қадап тұрып 
айтты. Бұл нағыз мемлекет пен халықтың 
тағдырына бейжай қарамайтын басшының 
пікірі.

Жолдаудың үшінші бастамасында ха-
лықтың демократиялық билігі мен мәде-
ниетінің өлшемі болып саналатын «Сайлау 
жүйесін жетілдіру» туралы болды. Онда 
сайлау енді аралас жүйе бойынша өтетінін 
жеткізген Мемлекет басшысы: «Пропор-
ционалды-мажоритарлы үлгіде сайлаушы-
лардың мүддесі ұлттық және өңірлік дең-
гейде толық көрініс табады. Мәжілістің 
депутаттық корпусының 70 пайызы про-
порционалдық, 30 пайызы мажоритарлық 
тәсілмен жасақталатын болады. Сонымен 
бірге аралас сайлау үлгісі облыстар мен ре-
спубликалық маңызы бар қалалардағы мәс-
лихаттар сайлауына да енгізіледі. Бұл қадам 
– партиялардың Мәжіліс пен мәслихатқа 
өту шегін төмендету үшін осыған дейін қа-
былданған шешімнің заңды жалғасы. Бұдан 
былай мажоритарлық жүйе бойынша әрбір 
аймақ Парламенттің төменгі палатасына 
өзінің кемінде бір депутатын сайлай алады. 
Жаңа үлгі көзқарасы әртүрлі азаматтардың 
Мәжіліске келуіне мүмкіндік береді. Сон-
дай-ақ, аудандар мен қалалардағы сайлауды 
толығымен мажоритарлық жүйеге көшіруді 
ұсынамын. Бұл жүйе жергілікті жерде бәсе-
келі саяси орта қалыптастырады. Оған қоса, 
елдің алдында беделі бар жаңа тұлғалардың 
саясатқа келуіне жол ашады», – деп зор жау-
апкершілікпен жариялады.

Биыл 2023 жылдың 19 наурызында «Қа-
зақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі 
мен мәслихаттары депутаттарының кезек-
тен тыс сайлауының» белгіленуі осы Жол-
даудағы жоспарланған саяси реформаға 
байланысты жүргізіледі. Биылғы сайлауға 
елімізде тіркелеген 7 саяси партияның қаты-
сып отырғанына бәріміз куәміз. Партиялық 
тізіммен Парламент Мәжілісі депутатының 
69 мандаты үшін 7 саяси партиядан барлығы 
281 адам үміткер болып,  саяси додаға түсті. 
Ал мажоритарлы үлгі бойынша 29 мандатқа 
барлығы 609 адам үміткер болып отыр. Ал 
мәслихат депутаттарына келсек елімізде ау-
дан бойынша 2 130 мәслихат депутатының 
орны, қалалар бойынша 617 мәслихат депу-
татының орны, облыстар мен республика-
лық маңызы бар Астана, Алматы, Шымкент 
қалаларында 334 мәслихат депутатының 
орны бар. Сонда мәслихат депутаты болуға 
құқық беретін барлығы – 3 081 мандат бар 
екен. Бүгінгі күнде Қазақстан бойынша осы 
10 мыңнан астам үміткер мәслихат депутат-
тығына сайлану үшін ұлы додаға араласып 
кетті. Сөз жоқ бұл еліміздегі жариялылық 
пен әділеттілік тұрғысындағы ірі саяси ре-
форманың іс жүзінде жүзеге асырылып 
жатқанының айқын көрінісі. Ел таныған, 
ұлт мүддесі жолында қызмет атқарады деген 
азаматтардың барлығы бұл сайлаудан тыс 
қалған жоқ десе де болады. 

Президент Жолдауындағы саяси маңы-
зы мен стратегиялық мақсаттары жағынан 
қорғасындай салмақты бастамаларының 
ішіндегі «Еліміздің әкімшілік-аумақтық 
құрылымын жетілдіру» атты сегізінші 
тапсырмасына келгенде барша қазақ халқы-
ның жүрегі селт етіп, көңіл күйлерінің 

Реформаның тарихи маңызы
Мемлекеттің басты құндылығы мен негізгі тірегі – халық. Конституциямызда ха-

лық – биліктің қайнар көзі деп нақты жазылған. Дана халқымызда «Халық – Құдай-
дың бір аты» деген тәмсіл сөз бар. Сондықтан, халықтың сеніміне ие болған саяси 
биліктің атқаратын  міндеті – мемлекет азаматтарына қамқорлық көрсетіп, әл-ауқа-
тын көтеріп, ұлттық құндылықтарды нығайту арқылы елдің рухани-мәдени дамуына 
қолдау жасау болмақ. 

толқынысында шек болмады десем артық 
айтқанымыз емес. Анығын айтсақ,  Пре-
зидент Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің 
әлеуметтік-экономикалық, саяси және мә-
дени-рухани жүйесін кемелдендіру орай-
ында жаңа әкімшілік-аумақтық өңірлерді 
құра отырып, одан әрі дамытуды ұсынды. 
«Мемлекетіміздің өркендеуі аймақтардың 
қуатты болуына тікелей байланысты. Мен 
бұл мәселеге 2019 жылғы Жолдауымда 
кеңірек тоқталдым. «Қуатты өңірлер – қу-
атты ел» деген ұстанымым әрдайым өзекті. 
Осы орайда, еліміздегі әкімшілік-аумақтық 
құрылымның оңтайлы болуы өте маңызды», 
– дей келе Мемлекет басшысы халықтың 
қалауын мұқият зерделегендігін жеткізе 
келіп: «Ең алдымен Семей аймағында Абай 
облысын құруды ұсынамын. Семей қаласы 
жаңа облыстың орталығы болады... Кезінде 
Алаш арыстарының басын қосқан Семей 
қаласының жағдайы мәз емес. Біз тарихи 
әділеттілікті орнатып, ұлыларымыз дүни-
еге келген киелі өлкені қайта жаңғыртуға 
тиіспіз», – деп биік мінберден салтанатты 
түрде жариялағанда бөркін аспанға атып 
қуанбаған Алаш баласы қалмады. Қай за-
манда болмасын Семей өңірі Алаштың 
мерейін үстем еткен қасиетті мекен болды. 
1917 жылы Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан 
бастаған қазақ ұлттық демократиялық зи-
ялы қауым Орынборда Алаштың туын кө-
теріп, мемлекетін құрғанда астана байтағы-
мызды қайда орнатамыз дегенде бірауыздан 
– Семей қаласы Алашорда халық Кеңесі 
үкіметінің орталығы болады деп шешім 
қабылдауында зор тарихи мән жатыр. Тари-
хи әділеттілік пен мінсіз қоғам идеясымен 
Жаңа Қазақстан жағдайында бой түзеп 
құрылған жаңа аймақ – Абай облысында 
жаңадан инфрақұрылымдар бой түзейтіні 
айдан анық. Өндірісі дамып, шұрайлы өл-
кеде мыңдаған жұмыс орындары ашылып, 
қыз-қыз қайнаған тіршілік жүріп жатыр. 
Халық қайта қоныстанған киелі өлкеде де-
мографиялық ахуал жақсарып, халық саны-
ның өсу динамикасы басталды. Абай мен 
Шәкәрімнің рухы асқақтап, қазақ халқының 
данышпан перзенті Мұхтар Әуезовтің ару-
ағы риза болды. Алаш арыстарының басы 
қосылған Абай облысы Жаңа Қазақстанның 
жасампаздығының, ұлттық бірегейлігінің 
символы айналды. Президенттің тегеурін-
ді бастамасымен елдің көкейкесті тілегі 
болған тағдыршешті тарихи жағдайды бы-
лайша жеткізіп: «Тағы бір мәселе. Бұрынғы 
Жезқазған облысының аумағында Ұлытау 
облысын құру қажет. Жезқазған қаласы қай-
тадан облыс орталығы болады. Бұл аймақта 
дербес облыс құру – экономикалық қана 
емес, рухани жағынан да маңызды шешім. 
Кең-байтақ қазақ жерінің дәл жүрегінде ор-
наласқан Ұлытаудың төл тарихымыздағы 
орны ерекше. Ел тағдыры шешілген ұлы 
жиындар осында өткен», – деді. 

Исі қазақтың тәу етер қасиетті мекені 
– қарт Ұлытау. Қара жер жаралғалы адам 
баласының – атамекені, атақонысы болған 

аймақта ең көне кәсіпшіліктер – мал ша-
руашылығы, егіншілік, металлургия ғасы-
рдан-ғасырға жалғасып, үздіксіз дамыған. 
Киелі Ұлытау – қазақ баласының ұлы өрке-
ниетіне олжа салған қасиетті аймағы. Қазақ 
халқының тарихи жадысы мен дүниетаны-
мында – Ұлытау – ерекше киелі тарихи-гео-
графиялық кеңістік саналады. Мемлекет пен 
ұлыстың тағдыры талқыға түскенде қазақ 
баласы түп көтеріліп келіп Ұлытауда келесі 
кеңес ашқан.  Мұнда елдің геосаяси мүд-
десін айқындайтын ұлы Құрылтайлар өткен.  

Бұл тарихи-географиялық территори-
ялық белдеуде – ұлттың біртұтастығы мен 
бірлігінің ұстыны саналатын қасиетті мәде-
ни-тарихи нысандар, археологиялық және 
сәулет ескерткіштері мыңдап орналасқан. 
Атап айтсақ, Алашахан, Жошыхан, Домба-
уыл, Болған ана кесенелерімен бірге тарихи 
тамыры есте жоқ ерте замандарға кететін 
Милыбұлақ қоныстары мен Басқамыр, 
Аяққамыр қалаларын айтсақ, төрткүл дүние 
елең етеді. Алтын Орданың саяси кіндігі 
болған осынау қасиетті мекенге шар тарап-
тан туристер ағылып келіп жатыр. Ұлытау 
облысының ашылуы – Қазақстанның ор-
талық аймағындағы тағы бір қуатты инду-
стриалдық орталықтың дамуына әкелді. Сөз 
жоқ Президенттің «Қуатты өңірлер – қуатты 
ел» ұстанымы іс жүзінде жүзеге асып жа-
тыр.

Жер жәннаты – Жетісу аймағында ор-
наласқан Алматы облысын екіге бөлу де 
өте орынды – халықтың талабынан шыққан 
шешім болды. Бұрынғы ұлан-ғайыр Алматы 
облысының аумағында Жетісу және Алма-
ты облыстары құрылды. Белгілі, белгісіз 
себептермен аты ұлықталмай қалған қазақ 
халқының біртуар тұлғасы Дінмұхамед Қо-
наевтың аты – Қапшағай қаласына беріліп, 
Алматы облысының орталығы – Д.Қонаев 
қаласы болып, барша жұрттың басын қосып 
отыр. 

Ал 2022 жылдың 1 қыркүйегін-
дегі Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 
«Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Бере-
келі қоғам» атты Жолдауы елімізде алдағы 
кезеңдерде жүргізілетін қоғамдық-саяси,                                                      
әлеуметтік-экономикалық және рухани-мә-
дени реформалардың нақты бағыт-бағдары 
мен оны іске асыратын жұмыс жоспары 
берілді. 

Жолдаудағы кезек күттірілмей іске асы-
рылатын «Жайлы мектеп» ұлттық жобасы 
аясында 2025 жылға дейін 800 мың оқушыға 
арналған жаңа үлгідегі мектептер салына-
ды. Бір артықшылығы «Жайлы мектеп» жо-
басымен салынатын білім ошақтарының бір 
артықшылығы жаңадан салынатын барлық 
мектептерде толық жабдықталған пән каби-
неттері мен оқушылардың ғылыми-зерттеу 
жұмысын жүргізуге мүмкіндігі бар зертха-
налармен толықтай жабдықталады. Оның 
бір дәлелі ретінде 2021 жылы Мемлекет 
басшысының тікелей қатысуымен ашылған 
Қарағанды қаласындағы әмбебап шебер-
ханалар мен студиялармен жабдықталған 
Абай атындағы мектеп-гимназиясын айтсақ 
та болады. 

Президенттің реформалары барысында 
іске асырылып жатқан тағы бір маңызды 
ұлттық жоба «Ауылдық жердегі денсаулық 
саласын жаңғырту» атты жобасы деп ата-
лады. Онда Қазақстанның барлық ауылдық 
елді мекендерінде заманауи медициналық 
инфрақұрылыммен қамтамасыз етуге және 
көпбейінді ауданаралық орталықтар желісін 
ұйымдастыру міндеті күн тәртібінде тұр. 
Бұл ұлттық жобаның нақты нәтижесі – ауыл 
халқының 100 пайызын сапалы алғашқы 
медициналық көмекпен қамтамасыз етуді 
көздейді. Сондықтан, маңызы зор ұлттық 
жобадан ел халқы үлкен үміт күтіп отырға-
ны бәрімізге белгілі. 

Референдумда қабылданған конституци-
ялық өзгерістердің тағы да аса маңызды ба-

бында «жер мен табиғат халықтың меншігі» 
деп танылды. Енді Әділетті Қазақстанда әр-
бір қазақстандық отбасы ұлттық байлықтың 
игілігін көреді. Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Ұлттық қор – балаларға» атты стра-
тегиялық бағдарлама қабылдады. Енді Ұлт-
тық қордағы табиғи қазба байлықтарды са-
тудан түсетін инвестициялық табыстың 50 
пайызы балалардың арнаулы жинақтаушы 
есепшотына аударылады. Қаржы әр бала 
18 жасқа толғанға дейін аударылып тұрады. 
Кәмелет жасына жеткен үлкен өмірге қадам 
басқан болашақ қазақстандық жастар бұл 
қаржыны оқуға немесе баспана алуға жұм-
сай алады. Биыл жаңадан сайланатын Пар-
ламент Мәжілісі депутаттары бағдарламаны 
іске асырудың барлық тетіктерін талқылап, 
арнайы заң қабылдайды. Ал 2024 жылдың 1 
қаңтарынан бастап, әр баланың есепшотына 
белгілі бір мөлшерде қаржы аударылатын 
болады.

2022 жылдың 20 қарашасында бүкілха-
лықтық Президент сайлауында мемлекет 
басшысы 7 жылдық мерзімге ел Президенті 
болып сайланды. Бір ерекшелігі қабыл-
данған саяси реформаның нәтижесінде Пре-
зидент бір ғана мерзімге 7 жылға сайланады. 
Бұл мерзім кең ауқымда реформа жасауға 
әбден жеткілікті уақыт болып саналады. 
Алдағы 2023 жылдың 19 наурызында Пар-
ламент Мәжілісінің және барлық деңгейдегі 
мәслихаттар депутаттарының сайлануы күн 
тәртібінде тұр. Бұдан кейін іле-шала жаңа-
дан Үкімет құрамы жасақталмақ. Алда зор 
жауапкершілік пен сындарлы кезеңдер де 
болады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың саяси реформалары ендігі кезекте енді 
Әділетті Қазақстан қоғамында толықтай 
жүзеге асырылып, халқымыз дамудың жаңа 
белесіне жол тартты. 

Қазақстан халқы аз ғана уақыттың 
ішінде Президент реформаларының тари-
хи маңызы мен халық үшін жасалып жатқан 
игілікті істерінің оң нәтижелерін көріп отыр. 
Әділеттілік принциптеріне негізделген «Жаңа 
Қазақстанды» құру оңай емес. Бұған Ма-
хамбетше жырласақ «Кәтепті қара нардай 
ерлердің» ісі керек екені белгілі. Президент 
әділдік идеясы Қазақстанның мемлекеттік 
саясатының өзегі мен мемлекеттіліктің ба-
сты мызғымас ұстыны болуға тиіс екенін атап 
өткен болатын. Осы орайда мінсіз қоғам мен 
әділетті мемлекет құру ісі – бүгінгі күнде 
«Жаңа Қазақстанда» іс жүзінде жүзеге асы-
рылып жатқан ұлттық идеяға айналды. Ел 
бірлігін нығайтып, әртүрлі пікірдегі қоғамдық 
ойды біріктіретін қуатты идеялық бастамалар-
ды бір арнаға бағыттай отырып, ұлттық идео-
логияның ұстыны ретінде азаматтардың мем-
лекетшілдік қасиетін қалыптастыру – Әділетті 
Қазақстанды құрудың нақты нәтижесі болмақ. 
Мемлекет басшысы саяси реформалардың 
тұтас кешенді бағдарламаларын жариялай 
отырып, ұлттық мүдде мен мемлекетшіл-
дік қасиетке адал екенін көрсетті. Жаңа 
Қазақстанның идеологиялық іргетасы – де-
мократиялық құндылықтар мен ашықтыққа 
негізделген мінсіз әділетті қоғам екеніне 
барлығымыздың көзіміз жетіп отыр.

Нұртас СМАҒҰЛОВ,
Е.Бөкетов атындағы Қарағанды 

университеті, 
археология, этнология және 

Отан тарихы 
кафедрасының аға оқытушысы
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Үстел теннисінен Қазақстан әлемдік аренада өз әлеуетін мойындатты. Бұл дәрежеге 
жетуде қарағандылық спортшылардың үлесі қомақты. Үстелдің арғы бетіндегі қар-
сыластарын ойсырата жеңіп, халықаралық жарыстарда озық шыққан қарағандылық 
Зәуреш Ақашева мен Алан Құрманғалиевтің жеке жаттықтырушысы Эльмира Әлиева 
осы спорттың қыр-сыры және болашақ жоспары туралы айтты.

Эльмира Әлиева:
● БІЗДІҢ СҰХБАТ

ТМД бойынша біріншіміз

– Ең үздік спортшыларыңыз Зәу-
реш Ақашева мен Алан Құрманғалиев 
еліміздің туын әлемдік аренада желбіре-
туде. Чемпиондар жайлы жеке жат-
тықтырушысының ойы қандай және 
олардың алдағы жоспарларымен таны-
стыра кетсеңіз.

– Зәуреш Ақашева үстел теннисінен 
Қазақстанның бірінші ракеткасы, әйелдер 
арасындағы Ұлттық құрамасының көш-
басшысы, Қазақстанның бірнеше дүркін 
чемпионы, республикамыздың ең атақты 
теннисшісі. Ол қаңтар айында Катардағы 
Азия іріктеу турнирінен сәтті өтіп, әлем 
чемпионатына жолдама алды. Чемпионат 
мамыр айының соңында Оңтүстік Африка 
Республикасының Дурбан қаласында өтеді. 
Зәуреш қазір қызу дайындық үстінде. Ал-
дағы жарыста жақсы жетістікке жетеді де-
ген үміттеміз.

Алан Құрманғалиев жайлы сөз қозғай-
тын болсақ, ол Қазақстан Республикасының 
ең жас спорт шебері, халықаралық дәреже-
де де ең жас спорт шебері, еліміздің үстел 
теннисі тарихындағы ең жас чемпионы, 
Азия жасөспірімдер чемпионатының қола 
жүлдегері және желтоқсан айында Тунисте 
өткен жастар әлем чемпионатында екі ме-
даль жеңіп алды. Ол жекелей сында қола 
жүлдегер атанып, аралас жұпта әлем чемпи-
онатында алтын медаль жеңіп алды. Алан 
Португалиядағы Халықаралық жасөспірім-

дер турнирінде бақ сынауда. Турнирді сәтті 
аяқтап, елге жақсы жаңалықпен оралады 
деген үміттеміз.

– Спортшылардың мұндай нәтиже 
көрсетуі үшін қолдау маңызды. Осы 
спорт түріне мемлекет тарапынан қан-
шалықты қолдау көрсетілуде?

– Әрине, мұның бәрі Қазақстан Респу-
бликасы үстел теннисі федерациясының 
орасан зор жұмысының арқасы. Олар спорт-
шыларды қолдау мақсатында еліміздің се-
гіз өңірінде қазіргі заманғы құралдармен 
жабдықталған үлкен теннис орталықтарын 
салды. Оның бірі – Қарағандыда. Теннис-
шілерге қолайлы жағдайлар жасалған, зама-
науи жабдықтар мен сапасы жоғары үстел-
дер жеткілікті.  Мұндай орталықтар алпыс 
жыл бойы біріншілікті бермей келе жатқан 
Қытай мен Жапония, Корея елдерінде ғана 
бар. ТМД елдері ішінде тек бізде үстел тен-
нисі осынша жоғары дәрежеде дамыған. 
Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы үстел 
теннисі федерациясы басшылығы жас жат-
тықтырушыларды қолдау мақсатында ар-
найы стипендия тағайындаған. Бұл оларды 
қанаттандыратыны сөзсіз. Осы спорт түріне 
енді аяқ басқан жас буынға да көрсетіліп 
жатқан қолдау жетерлік. Біз де өз кезегіміз-
де еліміздің үмітін ақтауға тырысамыз.

– Сіз айтқан үстел теннисінің 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке Отбасының 
цифрлық картасын іске қосуды тапсырған болатын. «Халықтың әле-
уметтік аз қамтылған тобына қолдау көрсету өте маңызды. Үкімет 
әлеуметтік қолдаудың проактивті форматына көшуі, оны барынша 
атаулы жасауы тиіс» деді Қазақстан Президенті Үкіметтің кеңейтіл-
ген отырысында. Осы орайда, 1 қаңтардан мемлекеттік қолдау шара-
ларын проактивті (электронды) тағайындау үшін жұмыс процесінде 
Отбасының цифрлық картасы іске қосылды.  Яғни, әр отбасының 
әлеуметтік картасы көңілге қонымды түрде жасалып, шынайы іске 
асырылады. Аталмыш ақпараттық жүйенің аймақтағы орындалысы 
мен ерекшеліктері, әлеуметтік қолдаудағы өзгерістер  жөнінде өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында айтыл-
ды. Атқарылған іс-шаралар туралы Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің Қа-
рағанды облысы бойынша департаментінің  басшысы Нүркен Блялов 
толығырақ баяндады.

Отбасының цифрлық картасы: 
механизмі мен тиімділігі

– 2022 жылдың 1 қыркүйегінде 
«Әлеуметтік кодекс» жобасы ая-
сында пилоттық режимде Отбасы-
ның цифрлық картасы ақпараттық 
жүйесі жұмыс жасай бастады. Жоба 
биыл іске қосылды. Отбасылық циф-
рлық карта азаматтардың әлеуметтік 
мәртебесіне байланысты кепілден-
дірілген мемлекеттік қолдаудың 
қандай да бір түрін алу құқықтары 
туралы ақпарат беретін күн сайынғы 
электронды жаршысына айналмақ. 
Мемлекеттік қызмет проактивті түр-
де СМС-хабарлама жіберу арқылы 
жүргізіледі, яғни мемлекет ақпарат-
тық жүйе арқылы азаматқа тиісті ор-
гандарға жүгінбей-ақ, мемлекеттік 
қолдаудың қандай да бір түрін алу-
ды өзі ұсынатын болады, – дейді де-
партамент басшысы Нүркен Блялов.   

Отбасының цифрлық картасы 
бастапқыда мемлекеттік органдар-
дың ақпараттық жүйелері негізін-
де жасақталды. Отбасылардың        
әл-ауқат деңгейі, оларға көрсетіліп 
отырған қолдау шаралары анықтал-
ды. Бүгінде аймақ бойынша 432 556 
отбасының дерегі бар. Жан-жақты 
деректер негізінде «отбасы пор-
треті» қалыптасты десе де болады. 
Әрі отбасы мәртебесі өзгерген сай-
ын картадағы деректер де жаңарып 
отырады. 

Мемлекеттік қолдау шарасын 
алуға құқық берілген тұста әлеумет-
тік көмек алушыға мемлекеттік қы-
змет көрсетуге келісім алу үшін де 
СМС-хабарлама жіберіледі.  Келісім 
алғаннан кейін әлеуметтік жәрде-
мақы, төлем немесе мемлекеттік 
қолдаудың өзге де түрі тағайында-
лып, кейіннен алушының банк шо-
тына аударылады. 

2022 жылдың 1 қыркүйегінен 
бүгінге дейін азаматтарға проак-
тивті түрде мемлекеттік қызмет көр-
сетуге арналған 4898 СМС-хабарла-
ма жіберілді.

Жоба кезең-кезеңімен жүзеге 

асырылуда. Бүгінгі күні жәрдемақы 
мен әлеуметтік төлемдердің  тоғыз 
түрі бойынша жаңа форматта қы-
змет алу мүмкіндігі ұсынылған. 
Олар, жүктілік кезеңі мен босануы-
на байланысты, бала күтіміне бай-
ланысты, жұмысынан айырылған 
жағдайда, асыраушысынан айы-
рылған жағдайда, мүгедек баланы 
тәрбиелеп отырған ата-анаға немесе 
қамқоршысына төленетін, мүгедек-
тігіне байланысты берілетін, көпба-
лалы отбасына, «Алтын алқа» және 
«Күміс алқа» белгісі бар көпбалалы 
аналарға тағайындалатын төлемдер 
мен атаулы әлеуметтік көмек түр-
лері.  

Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігінің түсіндіруі 
бойынша, «Отбасының цифрлық 
картасы» жобасы 2025 жылға дей-
ін бірнеше кезеңде іске аспақ. Атап 
айтқанда, 2024 жылғы 1 қаңтардан 
денсаулық сақтау және білім беру 
салаларындағы мемлекеттік кепіл-
діктер енгізіледі. 2025 жылдан мем-
лекеттік кепілдіктердің барлық түрі 
қамтылады. 

«Отбасының цифрлық картасы» 
негізінде отбасылардың жекелеген 
санаттарын қолдау шаралы да кү-
шейе түскен. 

– Бала күтімі бойынша жәрде-
мақы төлеу мерзімі бір жылдан бір 
жарым жылға дейін ұзарды. Бұл са-

натқа өткен жылдың 1 қаңтарында 
дүниеге келген балалардың ата-ана-
лары кіреді. Осы орайда төленетін 
жәрдемақыны ұзарту жөнінде құ-
жат тапсырудың қажеті жоқ, төлем 
мерзімін ұзарту автоматты түрде 
жүзеге асады. Сондай-ақ, бұрын-
дары  бала күтімін жүзеге асыра-
тын ата-ана еңбек қызметін қайта 
бастаған жағдайда, бала күтімі 
жөніндегі жәрдемақыны төлеу 
тоқтатылатын. Бүгінде аталмыш са-
наттағы отбасыларды қолдау үшін 
төлемдер тоқтатылмайды және ре-
спубликалық бюджеттен төленетін 
жәрдемақы мөлшерінде жүргізіледі, 
– дейді Нүркен Аманбайұлы. 

Аналарға деген әлеуметтік 
қамқорлық артып, «Алтын алқа» 
және «Күміс алқа», «Батыр ана» 
атағын алғандарға, І-ІІ дәрежелі 
«Ана даңқы» ордендерін алған  ана-
ларға «Марапатталған аналар» де-
ген жаңа мәртебе берілді. Сәйкесін-
ше, жәрдемақы мөлшері де өсті. 

Зейнетақымен қамсызданды-
ру саласында да өзгерістер болды. 
Олардың бірі – 2023 жылдан әй-
елдердің зейнеткерлік жасын 61 
жас деңгейінде жоспарланған арт-
тыруды 5 жылға тоқтата тұру. Бұл 
шара коронавирус пандемиясының 
азаматтардың денсаулығы мен өмір 
сүру ұзақтығына теріс әсерін ескере 
отырып қабылданған. 2023 жылдың 
1 қаңтарынан зейнетақы мөлшері 
10,5 пайызға өсті. Облыс бойын-
ша зейнеткерлер саны – 176 мыңға 
жуық.

«Отбасының цифрлық карта-
сын» пайдалана отырып, медицина-
лық қызметтерді де электронды түр-
де алуға мүмкіндік бар. Аймақтағы 
барлық медициналық ұйымдарда 
аталмыш жобаға қатысады. 

– Онкологиялық аурулар, ту-
беркулез, ересек адамдардағы қан 
айналымы жүйесінің, терминалды 
бүйрек жеткіліксіздігімен зәр шыға-
ру жүйесінің аурулары, психикалық 
және мінез-құлық бұзылыстары, 
балалардағы 1 типтегі қант диабеті, 
туа біткен және жүре пайда болған 
анатомиялық ақаулар, даун ауруы 
туралы барлық мәліметтер медици-
налық ұйымның ақпараттық жүй-
есіне енгізіледі. Жан-жақты тек-
серістен кейін мүгедектік белгілері 
анықталса, емдеуші дәрігер меди-
циналық әлеуметтік сараптамаға 
жолдама мен оңалту бағдарламасын 
әзірлейді. Барлық шаралар қызмет 
алушымен электронды форматта 
СМС-хабарлама арқылы жүзеге аса-
ды. Мүгедектікті анықтау бірнеше 
кезеңдерден тұрады. Соңында қы-
змет алушыға немесе оның заңды 
өкіліне қабылданған сараптамалық 
қорытынды туралы  СМС-хабар-
лама келеді, – дейді мүгедектікті 
куәландыру саласындағы өзгерістер 
туралы департаменттің бас маманы 
Айгүл Өркенқызы.  

Баспасөз мәслихаты барысында 
зейнетақы және әлеуметтік қам-
сыздандыру бөлімінің бас маманы 
Ләззат Сембек қойылған сұрақтарға 
толымды жауап қайтарды. 

Жалпы, «Отбасының цифрлық 
картасының» артықшылықтары зор. 
Біріншіден, уақытты үнемдейді, 
қағазбастылықтан арылтады. Құжат 
жинап, табаныңыздан таусылмай-
сыз. Қызмет алушыға өте ыңғайлы 
әрі тиімді. Әлеуметтік жәрдемақы 
тағайындау автоматты түрде жүзеге 
асады. 

Құжаттарды қабылдау туралы 
хабарландыру

Қарағанды облысы кәсіпкерлерінің назарына!
Құжаттарды қабылдау: «Қарағанды облысының кәсіпкерлік 

басқармасы» ММ;
Пошталық мекенжайы: 100000, Қарағанды қаласы, Әлиханов 

көшесі, 13, 306 каб.
Электрондық пошта мекенжайы: 503876@mail.ru
Толық ақпаратты: Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі, 13, 306 

каб. немесе 87212/503876 байланыс телефоны арқылы білуге болады. 
Нысанасы: 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының 

Кәсіпкерлік кодексінің 20-бабына және 79-4-бабының 1-тармағына,  
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 28 қазандағы №773 
қаулысына, Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2021 жылдың 9 
қарашадағы №795  қаулысына сәйкес  Қарағанды облысының кәсіп-
керлік басқармасы Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімін 
жүргізу қағидаларына сәйкес дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар-
дан (ірі кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда)  әлеуметтік кәсіпкерлік 
субъектілерінің тізіліміне енгізу үшін құжаттарды қабылдайды.

Өтінім берілетін жер: «Қарағанды облысының кәсіпкерлік 
басқармасы» ММ.

Құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2023 ж. 1 наурыздан 15 наурызға 
дейін.

алғашқы бестігінен түспей келе жатқан 
Қытай, Жапония, Корея, Тайпей, Гон-
конг және басқа да Азия елдері жайлы 
ойыңыз қандай? Үстел теннисі Еуро-
паға қарағанда Азия елдерінде жақсы 
дамыған ба?

– Қытай 60 жыл бойы әлемде жетекші 
орынға ие болып келеді. Сондай-ақ, Жапо-
ния әлемдегі ең мықты бес команданың қа-
тарында. Еуропа елдерінен Германия және 
Франция елдері жақсы нәтижелер көрсету-
де. Егер, әлем бойынша командалық рей-
тингті қарастыратын болсақ, ең мықты он-
дықтың тізімінде Азия елдері басым түскен.

– Қарағанды облысындағы үстел тен-
нисінің тыныс-тіршілігі қалай?

– Әрине, Қарағандының үстел теннисі 

қарқынды дамуда. Жоғарыда айтып кеткен-
дей, заманауи жабдықталған үлкен орта-
лықтардың бірі бізде салынған. Орталықта 
теннисшілер бар күшін салып, үздіксіз жат-
тығуда. Жаңа буын да қызығушылық таны-
тып, ата-аналар өз балаларын осы спортқа 
беруде.

– Жаңа буын демекші, баланы неше 
жастан бастап дайындаған жөн және тен-
нисшілер спортқа күніне қанша сағат 
арнайды?

– Алты жастан бастап, кейін кеш болуы 
мүмкін. Алты жастағы балалар аптасына 
сегіз сағаттан дайындалады. Қарағанды об-
лысының құрамасы күніне екі рет үш сағат-
тан, жалпы алты сағат дайындалады. Спорт 
– олардың негізгі қызметі. Олар стипендия 
алып, толық қаржыландырылады.

– Спорт – денсаулық үшін өте пайда-
лы екені жалпыға белгілі. Үлкен теннис 
пен үстел теннисінің айырмашылығы 
мен адам организміне қалай әсер ететіні 
жайлы айта кетсеңіз?

– Екеуі де өте қиын спорт түрі. Адам 
денесіндегі барлық бұлшық ет қозғалысқа 
түсіп, жүрекке, өкпеге оң әсерін берері сөз-
сіз. Есте сақтау қабілеті мен адамның зей-
іні жақсара түседі. Үлкен теннис көбірек 
физикалық қабілетті қажет етсе, үстел тен-
нисі жылдамдық пен зейінді қажет етеді. 
Доп қолмен тікелей байланыста болмаған-
дықтан, оны сезу едәуір қиын.

– Ең үздік чемпиондарды дайындаған 
жаттықтырушы, яғни өзіңіз жайлы ай-
тсаңыз. Сіздің кезіңіз бен қазіргі уақыт-
тағы үстел теннисінің дамуында көп ай-
ырмашылық бар шығар?

– Мен спортқа он бір жасымда келдім. 

ХХ ғасырдың аяғында да үстел теннисі 
қарқынды дамыған еді. Бізге Флера Ха-
санова, Татьяна Медведева деген халықа-
ралық дәрежедегі спорт шеберлері үлгі 
болды. Біздің жастар сол уақытта КСРО 
чемпиондары атанды. Кеңес Одағы ыды-
рағаннан кейін экономикалық дағдарыс 
болды. Қаржыландыру болмады. Ештеңе-
ге қарамастан біз үстел теннисі мектебін 
сақтап қалдық. Еліміз өз тәуелсіздігін мой-
ындатып, бар қиындықты артқа тастағалы 
бері жиырма жыл қатарынан біз де жоғары 
нәтиже көрсетіп келеміз. Соңғы үш жылда 
тіптен дамудың шегіне жеткендейміз. Де-
генмен, алға қойған мақсат көп. Осы орта-
лықтағы өзіміздің төрт жаттықтырушымыз 
және бір шет елден шақырылған жаттықты-
рушымен бірге теннисшілерді үздіксіз дай-
ындаудамыз. Көп адам үстел теннисін спорт 
ретінде көрмейтіні қынжылтады. Спорт 
түріне жатпайтын болса, ол олимпиадалық 
болмас еді. Десе де, біз де күннен күнге бұл 
спорттың маңызын дәлелдеп келеміз.

– Жақын арадағы жоспарларыңызды 
айта отырсаңыз...

– Осы айдың 20-нан кейін IV Жазғы 
республикалық спартакиада болады. Ре-
спубликаның әр бұрышынан барлық тен-
нисшілер Қарағандының үстел теннисі ор-
талығында жиналады. Осыған дейін біз екі 
рет күміс, үш рет алтын иеленіп, чемпион 
атанған едік. Осы жылы да чемпион атағын 
сақтап қалуға тырысамыз. Бұл – Қараған-
ды облыстық құрамасы алдындағы басты 
мақсат. Ал, Қазақстан құрамасының «жұл-
дыздары» Зәуреш пен Алан Дурбан қала-
сында өтетін чемпионатта Көк Туымызды 
желбіретуге ниетті.

Сұхбаттасқан 
Ақерке МҰХАММЕД-АЛИ,

Е.Бөкетов атындағы 
Қарағанды университетінің

4-курс студенті

(Соңы. Басы 1-бетте)

Тек, ол кезең несиені өтеу 
мерзімінің үштен бірінен аспай-
ды.  

Бүгінде несиені алуға ниет 
білдіргендерден өтініш қабыл-
дау басталды. Өтініш беруші 
«Аграрлық несие корпораци-
ясы» АҚ-ның Қарағанды фи-
лиалына жүгінуі қажет. Жеке 
куәлік, бизнес жоспары, жеке 
шоттың болуы туралы анықта-
ма, жалақыны растайтын құжат, 
мүлікті бағалау туралы есеп 
және кепілдікпен қамтамасыз 
ету жөніндегі құжаттар жанын-

да болуы міндетті.
Өтініш қабылданған соң 15 

күн ішінде бизнес жоспарға са-
раптама жасалып, баға беріледі. 
Оң баға алған үміткердің құ-
жаттары конкурстық комис-
сияның қарауына жіберіледі. 
Комиссия үш жұмыс күнінде 
қарайды.  Егер, жоба комиссия 
қарауынан өтсе, үміткер шақы-
рылып, өз жобасын қорғайды. 
Соңында жас кәсіпкерге бағдар-
лама шарттарына сәйкес несие 
беріледі. 

Бұл жобаның жас кәсіпкерді 
жетістікке жетелейтіні сөзсіз.

Жас кәсіпкерді
жетелейтін жоба

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»
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● СЫР-СҰХБАТ

Кешке Қарағанды қаласын-
дағы мектеп-гимназиялардың 
жас мамандары және Нұрсахан 
Ахметқызының шәкірттері шақы-
рылды. Сыр-сұхбатқа келген қо-
нақты жастар «Алғыс» әнінің 
ырғағында ықыласпен қарсы 
алды. Кеш тізгінін ұстаған Айдана 
Жаңбырбайқызы да кейіпкердің 
төл шәкірті. 

Сұхбат басында Нұрсахан Ах-
метқызының өмірі мен өнегелі 
ұстаздық жолынан сыр шертетін 
бейнежазба ұсынылды. Қараған-
ды облысындағы білім беруді 
дамытудың оқу-әдістемелік орта-
лығының директоры, Нұрсахан 
Ахметқызының шәкірті Бақыткүл 
Әбдікерова сөз сөйлеп, шараны 
бастап берді. Шәкірттері – ұстазы-
на, жас педагогтер ғалым апайла-
рына алғыс жаудырды. Ақтарыла 
сырласты. 

Жетісуда туып, Арқа жерінде 

Ұстаз тағылымы  

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Қарағанды облысындағы білім беруді дамытудың оқу-әдіс-
темелік орталығында ұлағатты ұстаз, тарих ғылымдарының 
кандидаты, доцент, «Тұлғатану» ғылыми-зерттеу орталығының 
директоры, алаштанушы, аяулы ана, ардақты әже Нұрсахан 
Бейсенбековамен «Өнегелі әженің – өрісі кең» тақырыбында 
сыр -сұхбат өтті. Іс-шара Алғыс айту күні мен 8 наурыз халықа-
ралық әйелдер күні қарсаңында, «Ғибрат» әжелер мектебінің 
жұмыс жоспары аясында ұйымдастырылды.

Бұл жасқа жеткен де бар, жет-
пеген де бар. Аллаға шүкір, Төле-
ген Әбілханұлы 75 жасқа абырой 
биігінде жетіп отыр. Басы аман, 
бауыры бүтін. Құдай қосқан қо-
сағы Ұлберген Мәмбетова қасын-
да. Екеуі бес баладан он шақты не-
мере, бірнеше шөбере сүйіп отыр. 
Енді, сәл шегініс жасайық.

Төлеген Әбілханұлы 1948 
жылы 5 наурызда Нұра ауда-
ны, Көбетей ауылында туған. 
Жастайынан зерек болып өскен 
кейіпкеріміз 1955-1966 жылдары 
бұрынғы Қазгородок ауылындағы 
орта мектепті ойдағыдай аяқтай-
ды. Ал, 1967 жылы Ақмола қала-
сында құрылыс шеберін дайын-
дайтын оқу орнын үздік бітіріп 
шықты. Өйткені, бойында осы са-
лаға деген қызығушылық пен икем 
бар-тын. Оның үстіне, жастайынан 
зәулім ғимараттар тұрғызып, үй-
лер салып, құрылыс саласын өрге 
сүйреп, елдің дамуына, халықтың 
еңсесінің көтерілуіне үлес қосуды 
армандаған. 

Осылайша, аппақ арманы же-
телеген талапшыл жас маман 
1969 жылы Чкалов атындағы 
совхозда, қазіргі Кертінді ауылын-
да құрылыс шебері болып жұмыс 
атқара бастайды.

Жұмысына адал әрі жоғары 
жауапкершілігімен көзге түскен 
ол 1973 жылы аудандық ауыл ша-
руашылығы басқармасының бұй-
рығымен «Балықтыкөл» совхозы-
на құрылысшы болып жұмысқа 
жіберіледі.

1977 жылы Қарағанды поли-
техникалық институтына сырттай 
оқуға түсіп, 1982 жылы аяқтап, 
құрылыс инженері мамандығын 
алып шығады. Осы сәттен бастап, 
лауазым да өсті, жауапкершілік те 
артты. Бірақ, жастайынан еңбекке 
пісіп өскен кейіпкеріміз қандай 
лауазымда болса да, еңбекқор-
лықтан, адалдықтан тайған жоқ. 
Ал, 1984 жылы Нұра ауданының 
ауыл шаруашылығы басқармасы-
ның бұйрығымен Чкалов атын-
дағы совхозға прораб болып ауы-
сты. «Еңбек – бәрін жеңбек» деген 
ұстаныммен өмір сүрген Төлеген 
Әбілханұлы 1997 жылы совхоз-
ды қайта ұйымдастыруға байла-
нысты «Батыр» кооперативіне 
коммерция лық сұрақтар бойын-
ша төрағаның орынбасары болып 
ауысты. 1998 жылы өзіне тиесілі 

● ЖАНЫҢДА ЖҮР ЖАҚСЫ АДАМ 

Құрылыстың қара нары
Нұра ауданы Кертінді ауылында екі қабатты мәдениеті үйі 

бар. 300  адамға қызмет көрсететін мәдениет ошағында мәдени 
іс-шаралардан бөлек, бірқатар үйірме де жұмыс істейді. Онда 
мектеп оқушылары тәлім алып, өнер аспанына қанат қағуда. 
Ауыл мәдениетінің дамуына ықпал етіп келе жатқан рухани ор-
даның қабырғасын осы ауылдың перзенті,  Қазақстанның Құр-
метті құрылысшысы Төлеген Оразбеков қалаған. Бұл Арқаның 
ардақты ұлы атқарған ұшан-теңіз еңбектің бір мысалы ғана. 
Саналы ғұмырын еліміздің құрылыс саласына арнаған еңбек 
ардагері Төлеген Әбілханұлы Оразбеков биыл мерейлі 75 жасқа 
желкенін кере жетіп отыр.

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Конфет таратқан күн
● ІЗГІЛІК

Аталған акция мерекелік көңіл 
күйді, адамдар арасында мейірім 
мен ізгілікті қалыптастыруды 
көздейді. Бұған қала тұрғындары, 

Барлық жердегідей Алғыс айту күні Теміртау қаласында да 
аталып өтті. Бұл күні қаланың Жастар ресурстық орталығы-
ның  ұжымы «Алақандағы конфет» шағын акциясын ұйымда-
стырып, қала көшелерінде тұрғындарға қазақстандық конди-
терлік өнімдерді таратты.

Ержан ИМАШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Меценаттарға
құрмет 

көрсетті

Олардың арасында кәсіп-
керлер Наталья Чиркова, Гасан 
Мамедов, Наргиза Смаилова, 
Мәди Дүзбенбеков, Александр 
Воленберг, Адриан Савенков бар. 
Мәселен, жеке кәсіпкер Наталья 
Чиркова қалада өтетін Отбасы 
және Қарттар күнінде қайырым-
дылық көмек жасап, азық-түлік 
себеттерін таратса, Мәди Дүз-
бенбеков волонтерлік іспен айна-
лысып, «Апрель-Құлагер» ЖШС 
басшысы Александр Воленберг  
аз қамтылған отбасыларға үнемі 
көмектеседі. 

ШАХТИНСК

Алғыс айту күні  Шах-
тинск қаласында да аталып 
өтіп, онда қала әкімі Мұрат 
Қыдырғанбеков қайырым-
дылық шаралар мен әлеу-
меттік жобаларға белсене 
қатысып, жұрттың алғысын 
алып жүрген бір топ ме-
ценатқа гүл шоқтары мен 
Алғыс хаттар табыс етті.

Ержан ИМАШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

ауыл шаруашылығы жер алып, 
жеке кәсіпкерлікке көшті. Өз ар-
басын өзі сүйресе де, елге көмек 
беруден қашпай, жанашырлығын 
жалғастыра берді. 2011 жылы  зей-
неткерлікке шықты.

Тынымсыз еңбегі бағаланбай 
қалған жоқ. 2019 жылдың 15 шіл-
десінде «Қазақстанның Құрметті 
құрылысшысы» атағы берілген. 
2022 жылы «Еңбек ардагері» ме-
далімен марапатталыпты. 

– Төлеген Әбілханұлын «Ба-
лықтыкөл» совхозында директор-
лық қызметте болған уақыттан 
білемін. Бірде ауданнан келе жа-
тып, партком хатшысы С.Жұма-
тов екеуміз Чкалов совхозында 
тұратын Төлегенге Балықтыкөлге 
құрылыс шебері болып ауысуға 
ұсыныс жасадық. Әкесі Төлегенді 
Балықтыкөлге жалғыз жібермей, 
өздері де көшіп келді. Сол кісілер 
шалғайдағы мал қыстақтарында 
шопандардың асыға күтетін қо-
нағына айналды. Төлегеннің бір 
қасиеті «құрылыс материалы жоқ» 
деп қарап отырмайтын. Сайды қу-
алай өскен шілікті де, шымды да, 
таудағы тасты да қажетіне жара-
тып, шопанның үй қора-қопсысын 
бүтіндеп шыққанша тыным тап-
пайтын. Жас жігіттің бұл әрекеті 
совхоз әкімшілігінің назарынан 
тыс қалған жоқ. Уақыт шіркін 

жүрдек қой. «Ауыл келбетін өз-
гертемін, шопандардың жағдайын 
жақсартамын» деп шапқылап жүр-
генде 5-6 жылдың қалай өткенін 
де білмей қалыпты. Жұбайы мек-
тепте химия, биология пәндерінен 
сабақ берді. «Еңбек ардагері» ме-
далінің иегері. Жаңа келген прора-
бтың іс-әрекетіне «бос әурешілік» 
деп қарсы болған құрылысшылар, 
бірте-бірте құрылыс цехындағы 

өзгерістерді көрген соң оның 
дегеніне ден қоя бастады. Ең-
бек тәртібін нығайтуға құрылыс 
цехында көп жылдан бері еңбек 
етіп келе жатқан ардагерлер от-
басылық сылақшы Асаиновалар, 
Қайыржан Кисиков, Шалабай 
Қайырбеков, Борис Сүлейменов, 
Келген Қарапшаев тағы басқа аза-
маттар Төлегенге көп көмектесті. 
Соның нәтижесінде ойға алған 
жоспар «Тұрғын үй – 91» жүзе-
ге аса бастады, – деген екен бір 
естелігінде Нұра ауданының Құр-
метті азаматы, Еңбек ардагері Қо-
рабай Досжанов.

Ауылдағы орта мектепті бітір-
ген түлектерден құрылған, Ғалым 
Әбдікешов басқаратын бригада 
«Тұрғын үй – 91» бағдарламасын 
жүзеге асыруға лайықты үлес қо-
сыпты. Төлеген Оразбеков бастаған 
құрылыс бригадасы аудандағы 
құрылысы аяқталмай тұрған ауру-
ханаға, сүт өндейтін зауытқа, «Тру-
довик» атындағы совхозда аяқтал-
май тұрған үйлердің құрылысына 
және өзге де ауылдардың құрылыс 
нысандарын уақытылы аяқтауға 
сүбелі үлес қосыпты.

Осы атқарған жұмыстары үшін 
прораб Төлеген Оразбеков облыс-
тық ауыл шаруашылығы басқарма-
сы басшысының «Құрмет» грамо-
тасымен марапатталған.

1997 жылы осы совхозда «Ба-
тыр» кооперативін ұйымдастырып, 
жеке кәсіпкерлікке көшті. «Асыл-
жан» шаруа қожалығы, «Қазы-
бек-Маман» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігін ұйымдастырып, 
жұмыссыз жүрген азаматтарды жұ-
мыспен қамтамасыз етті.

Дәнді дақылдың отанында 
егіншілікке де еңбегі әбден сің-
ген.  «Асылжан» шаруа қожалығы, 
«Қазбек маман» шопырларды 
дайындайтын мектебін де ашқан. 
Комбайншы, тракторшы, «КамАЗ» 
шопырларын даярлайтын мұндай 
мектептер қазір, әсіресе, ауылдық 
жерлерде таптырмайды. 

Зейнетке шыққан соң қалаға 
көшіп келген. Мінезі өте салмақты, 
бір сөзді кісі. Әскерилер сияқты. 
Сөзі аз, атқарған ісі мол. 

Салауатты өмір салтын ұстана-
ды. Үстел теннисін шебер ойнайды. 
Арасында волейбол мен баскетбол-
ды да ойнайды. Орыс және қазақ 
тілдеріне жетік. Құжатқа мығым. 
Отбасының тірегі, ақылшысы. На-
урызды қарашаңырағына перзент-
терін жиып, атап өтеді.

Қайырымдылық та жасап 
тұрады. Еліне үнемі жаны ашып 
жүреді. Өйткені, жасынан сондай 
тәрбие көрген. Бір кездері қазір-
гі қалалық әл-Машани мешітінің 
құрылысына да қаржылай және қа-
жетті жабдықпен қол ұшын берген.  

Өзі үш ағайынды. Бірі өмірден 
өткен. Бір інісі бар. Бауырлары да 
қазір отбасылы өніп-өскен. Олар 
да ауыл шаруашылығы саласының 
беделді жұмысшылары. 

Ал, әкесі Әбілхан Аханов – 
соғыс ардагері. Соғыста көрсеткен 
ерлігі үшін көптеген медальмен 
марапатталған. 

Бұл күнде өнегелі азаматтың 
ұл-қыздары атасының жолымен 
жүріп,   ішкі істер саласында еңбек 
етеді. Ұлы Қанат Төлегенұлы – об-
лыс әкімінің әскери сала бойынша 
кеңесшісі болса, бір ұлы Нұр Тө-
легенұлы Осакаров аудандық со-
тының төрағасы. Ал, қызы Айжан 
Төлегенқызы облыстық  прокура-
турада табанды еңбек етуде. 

Еліне жаңашыр болған, жа-
сынан қоғамдық жұмысқа арала-
сып, осы жолда көп биік белеске 
жеткен, адамгершілігімен, аза-
маттық іс-әрекетімен айналасына 
қадірлі, кісілік пен кішілік нұры 
тұла бойынан төгіліп тұрған асқар 
тау әке, ардақты ата Төлеген Әбіл-
ханұлын балалары, немерелері, 
шөберелері және туған-туысқан-
дары жақсы көретінін және құр-
меттеп, мақтан тұтатынын айтады.  

Дос-жаран мен туған-туыс, 
ел-жұрт алдында абыройы асқақ, 
еңсесі тік. Қандай жауапты қыз-
метте болса да құрылысшы маман-
дығына адал бола білді. Атқарған 
әр жақсы ісі –  жас буынға үлгі-ө-
неге. Өз ісінің қыр-сырын жіті 
танып, ыстық-суығына көніп, 
қиындығын еңсеріп, тығырықтан 
шығар жол тауып шыға білген 
адам нағыз шебер деңгейіне же-
теді десек, Төлеген Әбілханұлын 
құрылыстың қара нары деуге то-
лық негіз бар. 

тұрақтаған Нұрсахан Ахметқызы-
ның өмірі мен ұстаздық қызмет 
жолын тарихтың кезеңдеу әдісі 
тұрғысынан сипаттасақ, ғибратқа 
толы. Балалық шағы мен есею 
жылдары бұрынғы Талдықорған 
облысына қарасты Қапал ауданы-
ның Ақтұрма ауылында, Біржан 
сал мен ақын Сара айтысатын 
Ешкіөлмес тауының баурайында, 
1950-1969 жылдар аралығында 
өткен.

Қарағандыда 1972 жылы 
ашылған Қарағанды мемлекеттік 
университетін жаңа мамандармен 
нығайту мақсатында берілген жол-
дама жолдасы Сағындық Убайұлы 
екеуіне бұйырыпты.

– Әкем ерте өмірден өтті. Анам 
мені ешкімнен кем қылмай жет-
кізді. Мектепке 8 жастан аса бар-
дым. Өйткені, шешеме көмектес-
кім келеді. Бала арманым анама 
бір әдемі көйлек әперу еді. Соғыс-
тан кейінгі жылдарда туған ұр-
пақпыз. Анам бір көйлегін үстінен 
тастамайтын. Ол арманыма қол 
жеткізген соң, білім-ғылымға зей-
інім ашылды. Әлі күнге ғылымға, 
тарих ғылымына ғашықпын. Қаз-
МУ-ға түсу ол кезде қиын бола-
тын, талмай ізденіп, мұқият дай-
ындалып түстім. Жолдамамен 
Қарағандыға келгенім әлі есімде. 
Қарағанды мемлекеттік универси-
тетіне  кіріп, бір үлкен кісіден жол 
сұрадым. Ол кісі ауыр чемоданым-
ды көтеріп, екінші қабатқа дейін 
ере шығып, жол нұсқады. Жүзі 
жылы, кең маңдай, салмақты кісі 
екен. Кейін сұрасам, ол – аңызға 
айналған ғалым, университет рек-
торы Ебіней Арыстанұлы Бөкетов 
екен. Одан кейін де қамқорлығын 
аяған жоқ. Алғашқы кездесу жүре-
гімнің  түбінде сақталып қалды.  
Ол кісмен жолықтырған, тәлімін 

алуға мүмкіндік берген тағды-
рыма ризамын. Шәкірттерімді өз 
баламдай көремін. Мейіріммен 
қараймын. Онсыз білім қонбай-
ды. Аға буыннан көрген жақ-
сылығымды кейінгі буынға көрсе-
туге барынша тырысып келемін. 
Шәкірттеріме ризамын. Бүгін бір 
жасап қалдым. Шараны ұйымда-
стырушыларға мың алғыс, – деді 
Нұрсахан Ахметқызы.

Кеш барысында талантты әнші 
Ерден Байғотанов Қасым Аман-
жоловтың «Жас дәурен» әнін, елге 
кең тараған «Бала махаббат» әнін 
әуелете шырқады. 

Нұрсахан Ахметқызы Алаш 
тақырыбы десе, ішер асын жерге 
қояды. Ал, «Халықаралық қаты-
настар» мамандығының студент-
теріне «МО-шники, вы должны 
знать государственный интерес», 
– деп сыртқы саясаттың қыры мен 
сырын үйретуде, ұлттық мүддені 
басты нысана ретінде ұстанатын 
ұстаз. Еліміздің түпкір-түпкірінде 
Нұрсахан ұстаздан білім алған, 

үлгі-өнегесін көрген шәкірттер 
еңбек етуде. 

Сол шәкірттерінің бір тобы 
апайына тосын сый жасап, гүл 
шоғымен   залға кіріп келгенде 
«Ұстаз еңбегінің жемісі» осындай 
болар деп ой түйдік. 

Ал, «Сиқырлы қоржын» ке-
зеңінде жас мамандар қоржыннан 
нөмірлі асықты таңдап алып, сон-
да жасырылған сұрақты қойды. 
Тәжірибелі маманның жауапта-
рынан жас педагогтер біраз нәрсе 
түйгені анық. 

Немересі Абылай күй шертіп 
құттықтаса, №1 өнер мектебінің 
оқушысы Кәусар Рысқали «Асыл 
әжем» әнін орындады.

Ал, қонақкәде бөлімінде Нұр-
сахан апайдың шәкірті Абай 
атындағы мектеп-гимназияның 
директоры, қазақтың қайсар қызы 
Жадыра Сабырқызы сөз сөйлеп, 
ұстазына алғыс айтты.   

Шара соңында Нұрсахан Ах-
метқызы жастарға «өмірлерің тәт-
ті, ғылым жолындағы сапарларың 
сәтті болсын» деген ниетпен, өз 
қолымен ізгі тілек  жазып, тәт-
тілер ұсынды.  

Сыр-сұхбат соңында талантты 
әнші Ақзер Мұхаметқали «Алғыс» 
әнін шырқады.  

Әже тәрбиесінің негізінде 
– ұлт тәрбиесі жатыр. Ендеше, 
әжелер мектебін қалыптастырсақ, 
орашолақ ұл мен қыз жіптіктей 
болып, рухты, жігерлі болып өсері 
анық. Тілдегі мүкістіктен, ойдағы 
бұлыңғырлықтан арылып, өзгенің 
көлеңкесі болып қалудан құтылар 
еді. Азаттықты түйсініп, қазақ 
елінің ұрпағымын, кімнен кеммін, 
терезем тең деген отаншыл сезімі 
нығайып, серпілер еді. Тартымды 
кештегі ғибратты әженің әңгіме-
лері осындай ойға жетеледі...

әсіресе, балалар қауымы дән риза.
Алғыс айту күні кейінгі кездері 

жаңаша сипат алып келеді. Темір-
таулық жастардың бұл шуақты 
сәті әлеуметтік желіде де үлкен 
ықыласқа ие болуда.

Әскери бөлім командирі, под-
полковник Жанат Омаров  жеке 
құрамды мерекемен құттықтап, 
тілегін білдірді.

– Сап түзеген бүгінгі сарбаздар 
– ертеңгі  ел болашағына жауапты 
жандар. Бауырлас Түркия еліндегі 
табиғи апат барша ел назарында. 
Жанын шүберекке түйіп, қатерге 
қарсы жүрген де осы құтқарушы-
лар  отрядтары. Әрине, енді ондай 
зілзаладан сақтасын. Дегенмен, 
алдын ала қамдану, кез келген 
апатқа сақадай сай болу, қарапай-
ым ел амандығын қамтамасыз ету  
–  бізге  міндет, –  деді Жанат Бо-
латұлы.

Бұдан кейін құтқару және ра-
диациялық, химиялық, биология-
лық қорғаныс бөлімшесі құтқару 
жұмысының қалай іске асатынын 
назарға ұсынды. Онда радиация-
лық аймақты арнайы иттермен 
барлау операциясы, көпқабатты 
құрылыс бөліктерін тазарту, көлік 

●  1 НАУРЫЗ – ДҮНИЕЖҮЗІЛІК АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС КҮНІ

Жан АМАНТАЙ,
«Ortalyq Qazaqstan»  

Қорғаныс сарбаздары сап түзеді
1 наурыз – Дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күні. Осы орай-

да, 52859 әскери бөлімінің  алаңында құтқарушылар сап түзеді. 
Төтенше қауіп туғанда  олардың қалай әрекет ететініне сол ара-
да  жиналғандар куә болды.  Аталған шараға кезектегі контрад-
мирал К.Әбікеев, Чернобыль мүгедектері қоғамдық бірлестігі 
кеңесінің төрағасы О.Ким, 52859 әскери бөлім сарбаздарының  
аналар кеңесі төрағасы М.Фатеева қатысты. 

астында қалған адамды құтқару 
сияқты әрекеттер жиынтығы көр-
сетілді. Көпқабатты үйдегі төтен-
ше жағдайдан адамды аман алып 
шығуда 52859 әскери бөлімінің 
құтқарушылары алдына жан сал-
майтынын көрсетті. Олар арқан-
мен жоғарыдан түсіп, мінуді кәнігі 
мамандай игерген.

– Дәл осы оқу-жаттығу алаңын-
дағы оқиғаларды біздің құтқарушы-
лар талай рет бастан өткерді. Олар 
салқынқандылықтан бір мезет те 
айныған емес. Ал, бүгінгі бағдар-
лама аясында ең алғашқы барлауды 

иісшіл иттермен бастағанымыздың 
өзіндік себебі бар. Өйткені,  иттің 
сезу қабілеті адамнан анағұрлым 
артық. Түркия еліндегі апатта да ар-
найы дайындығы бар иттер кәдімгі 
батырға  балануда. Тіпті, оларға 
ескерткіш тақта да орнатылып жа-

тыр, – дейді 52859 әскери бөлімінің 
лейтенанты, бөлім командирінің 
тәрбие және әлеуметтік-құқықтық 
жұмыстар жөніндегі орынбасары 
Мақсат Балжанов.

Расында, 7-19 ақпан аралығын-
да Түркияның үш бірдей провин-
циясы аумағында, атап айтсақ, 
Нурдагы, Газиантеп, Хатай қалала-
рында  қазақстандық құтқарушылар 
азаматтарды іздестіру-құтқаруға  
атсалысқан еді. Сонымен қатар, 
қазақстандықтар Қахраманмараш 
провинциясына үздіксіз гуманитар-
лық көмек жеткізіп отырды.

● МЕРЕКЕ ШУАҒЫ



Жан досымыз туралы сыр
Бір жыл бұрын, 2022 жылдың  

5 наурызында,  жан досымыз Ерік 
Шәкентайұлы Мақанов дүниеден 
өтті. Әлі де сенгісіз, суық хабар. 
Ерік Шәкентайұлы  қызметінде 
жоғары лауазымды, терең  білімді 
де білікті, жауапкершілігі биік ма-
ман ретінде танылды. Спортқа да 
жақын болды, спорт шеберіне кан-
дидат (бокс, каратэ-до). Ата-ана-
сына  мейірімді ұл, қамқор бауыр,  
сүйікті жар, аяулы әке, керемет ата,  
абзал дос болды. Біз бүгін сіздермен 
Ерік Шәкентайұлының    достыққа, 
досқа деген  ерекше  адалдығы  ту-

ралы еске алғымыз келді.
Ерік Шәкентайұлы Қарағанды қаласында туған,  Шәкентай ағамыз 

бен Светлана апамыздың  тұңғышы. Орта мектепті аяқтаған соң, Қа-
рағанды политехникалық институтында оқыды. Институтты аяқтаған 
соң Кеңес армиясында азаматтық  борышын өтеді. Ерік Шәкентайұлы 
1991 жылдан бастап Қарағанды қаласының ішкі істер органдарында үл-
кен абыроймен қызмет атқарып, еңбек жолын  Қарағанды облысының 
полиция Департаментінің орынбасары қызметінде аяқтады.

Біздің достығымыз сексенінші жылдар, студенттік шақтан бастау 
алған еді. Достығымыз бозбала студенттер  Ерік пен Жұмажан, Бей-
біт  сынды жігіттердің студенттік  шақтағы риясыз көңіл тазалығынан 
басталып, сол нәзік көңіл жақындығын сақтау арқылы өрісіміз өсіп, 
арамызға достар қосылып,  сол достығымыз күннен-күнге артып, жыл-
дан-жылға  бекіді. Үлкен достығымыздың  бас діңгегі, негізі  абзал до-
сымыз Ерік Шәкентайұлы  болды.

Біздің осы  қырық жылдан артық жалғасып келе жатқан  достығы-
мыз да  әрқайсымызға  шабыт беріп, өмірдегі жақсылықтарымыз бен 
қуаныштарымызды бөлісуге, кездескен түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, 
басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдесті. 
Достық дегеніміз – көңіл аманаты. «Дос көңілі – шарайна, сындырып 
алма, абайла!» демей ме?! Ал досыңның көңілін қалдырмау үшін асқан 
сезімталдық  керек. Ерекеңнің сол ерекше сезімталдығы,  өз  сезімінен 
бұрын досыңның көңіл күйін барлап: «Досыма қалай әсер етеді? Ренжіп 
қалмай ма?» деген ойы бірінші тұратын. Ерік  студенттік кездерде   Све-
та апамызға  жиі-жиі дастархан жайғызып, үйіне шақырып, басымызды 
біріктіріп, ата-анамыздың алыста екенін сездірмеуге тырысып, қамқор-
шымыз  болды.    Кеңес  армиясы қатарында  екі жылдық  әскери мін-
детін атқарып жүргенде де, алыста болса да  жағдайымызды сұрап, сол 
жұбымыздың жазылмауына да үлкен себепші болған Ерік досымыз еді.

Жоғары лауазымды қызметтерде  болғанда, уақыттың тапшылығы-
на қарамай,  досқа адалдығы,  кең пейілі мен жанашырлығынан айны-
маған Еріктің жансарайы өзінің «менінен» жоғары тұрған қасиеттерге, 
құндылықтарға толы еді. Еріктің  ата-анасының алдында бас иіп, өзінің 
перзенттік борышын Света анамыздың, Шәкентай ағамыздың соңғы 
күндеріне дейін тік тұрып  атқарды. Қарындасы Айгүл мен  інісі Серік-
тің қамқоры мен ақылшысы еді.  Еріктің   еліне, қызметіне деген жауап-
кершілігі, адалдығы, уәдеде тұру, ардан аттамау,  барлық адамға  деген  
жылы да кең пейілі, қуанышта да, қиындықта да көмек беру,  бауыр-
малдығы,  жылы сөзбен адамды демей білуі, кешірімділігі –  осындай   
құндылықтары мен  өмірінің ұстанымдары онымен туа біткен табиғи 
қасиеттері еді.

Бәріміз де  жан дүниеміздегі сырымызды айтып, мұң-шерімізді 
тарқатып, қуанышымыз  бен қайғымызды бөлісетінбіз Ерекеңмен.  Қан-
дай да  жағдай болмасын, уақытым жоқ демей, досының  сөзін тыңдап, 
ақыл-кеңес, көмек беретін, шешім табатын. Үлкеннің алдында да, 
кішінің алдында да   өзін  кішіпейіл күйде ұстай білуі –  даралығының, 
рухани   санасының жоғарылығының, адамшылық пен  мұсылмандығы-
ның айғағы.

Еріктің  жан жары Гүлнар – қызметін атқара жүріп, бала-шаға қамы, 
ерінің жағдайын жасау жолында, яғни сүйікті адамдарының жолында 
барын беретін ғажап жан. Ерік пен Гүлнардың махаббаты, ынтымағы 
мен бірлігі, кең дастарханы, отбасы бақыты – өзгелерге өнеге, үлгі 
болды. «Жақсы әйел  – теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас» деген баба 
тағылымы Гүлнар туралы айтылғандай. 

Жан досымыз,  әрқашанда жүрегіміздесің, жатқан жерің жарық бо-
лып, Алла  иман байлығын берсін.

Артыңда қалған ел-жұртың, аяулы жарың Гүлнар, ізіңді өшірмес ұр-
пақтарың    Әлібек пен Диана, немерең Даниал  аман болсын, бақ-береке 
тілейміз! 

Жан достарынан  
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● АЛҒЫС

43-21-55
Жарнама бөлімінің байланыс телефоны

R

Хабарландыру
2023 жылғы 10 сәуірде сағат 15:00-де: Ұлытау облысы, Жаңаарқа ау-

даны, Түгіскен а.о., а. Түгіскен, мәдениет үйінің ғимаратында М -42-128-
(10е-5б-9,10,14,15,20,25), М-42-129-(10г-5а-6,11,16,21),М-42-129-(10г-5в-1) 
блоктары шегінде Шығыс Сюртысу учаскесінде (11 блок) марганец кен-
дерін барлау жоспарына әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін құжаттар 
материалдары бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар 
өтеді, Жаңаарқа ауданында, Ұлытау облысында (рұқсат етілген шығарын-
дылар нормативтерінің жобасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарла-
масы, Қалдықтарды басқару бағдарламасы, Табиғат қорғау іс-шаралары-
ның жоспары).

Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық https://ecoportal.
kz/, порталда танысуға болады сондай-ақ ММ ЖАО «Ұлытау облысының 
Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» сайтында 
(https://www.gov.kz/memleket/entities/ulytau-upr?lang=ru) «қоғамдық тыңда-
улар»  бөлімінде.

Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар бірыңғай экологиялық 
порталда, сондай-ақ, Жезқазған қаласы, Алаш алаңы 1, ММ «Ұлытау об-
лысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» 
мекенжайы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс 
күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады, тел.: 8 (777) 758-11-15. 
Электрондық мекенжайы: krasivaya_i@inbox.ru.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде ка-
рантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар 
енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар онлайн-режимде өткізіледі:

– Онлайн конференцияға сілтеме: https://us05web.zoom.us/j/5907410135
?pwd=YitEQ0t6T1AzdDBWWktEaDRodi9RZz09. 

– Конференция идентификаторы: 590 741 0135
– Кіру коды: 76aMi1
Қатысушыларды тіркеу жеке куәлікті көрсету кезінде талқылау 

басталғанға дейін 1 сағат бұрын жүргізіледі.
Жоспарланған қызметтің бастамашысы: ЖШС «Dala Mining Group», 

Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Ерубаев көшесі, 20-құрылыс. Теле-
фон :+77762255420.

Жобалық құжаттаманы әзірлеуші: ЖК «Terra Green». Қостанай қаласы, 
әл-Фараби көшесі, 126. Тел. +7 7082582744, email: tokbozh@mail.ru

Қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады: rdkzks@
list.ru.

Объявление 
10 апреля 2023 года в 15:00 часов по адресу: Улытауская область, Жа-

нааркинский район, Тугускенский с.о., с. Тугускен, в здании Дома культуры 
состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по матери-
алам документов для получения экологического разрешения на воздействие 
к Плану разведки марганцевых руд на участке Восточное Сюртысу (11 бло-
ков) в пределах блоков М-42-128-(10е-5б-9,10,14,15,20,25), М-42-129-(10г-
5а-6,11,16,21), М-42-129-(10г-5в-1) в Жанааркинском районе, Улытауской 
области (проект нормативов допустимых выбросов, программа производ-
ственного экологического контроля, программа управления отходами, план 
природоохранных мероприятий).

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином эко-
логическом портале https://ecoportal.kz/, а также сайте МИО ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирования природопользования области Улытау» 
(https://www.gov.kz/memleket/entities/ulytau-upr?lang=ru) в разделе «Обще-
ственные слушания».

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 ра-
бочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином эколо-
гическом портале, а также по адресу: г. Жезказган, Площадь Алаша, 1, ГУ 
«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 
области Улытау», тел.: 8 (777) 758-11-15. Электронный адрес: krasivaya_i@
inbox.ru. 

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся 
в онлайн-режиме:

– Ссылка на онлайн конференцию: https://us05web.zoom.us/j/5907410135?
pwd=YitEQ0t6T1AzdDBWWktEaDRodi9RZz09. 

– Идентификатор конференции: 590 741 0135
– Код доступа: 76aMi1
Регистрация участников ведется при предъявлении удостоверения лич-

ности за 1 час до начала обсуждения. 
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Dala Mining Group», Ка-

рагандинская область, г. Караганда, ул. Ерубаева, строение 20. Телефон +7 
7762255420.

Разработчик проектной документации: ИП «Terra Green». г. Костанай, ул. 
аль-Фараби, 126. тел. +7 7082582744, email: tokbozh@mail.ru

Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу: 
rdkzks@list.ru. R

Ұстаз – ұлы есім. Осы бір ғана сөз ұстаздың орнын айшықтап бе-
реді. Біздің қазақ халқы «Ұстазы жақсының – ұстамы жақсы» дегенді 
алға тартып, оларға әрқашан құрметпен қараған. Иә, қай-қайсымыз 
болмасын тарыдай болып кірген мектептен таудай болып шыққаны-
мыз анық. Ал, мектепке алғашқы басып кірген қадамымызды еске 
алайықшы! Мектеп формасын киіп, алғашқы қоңыраудың үнін естіп, 
он жыл өміріңді арнайтын мектеп партасына жайғастық. Бізді талды-
рмаш бойлы, қара торы жүзінен мейірім төгіліп тұратын Жұмабике 
Маукенқызы қабылдап алды. Ойын қуған біздер енді жаңа өмірге қа-
дам бастық, ол – бізге өмір сүруді үйрететін «білім ордасы» еді. Жұ-
мабике апайымыз бізге тек ұстаз ғана емес, ақылшы, қамқоршы бола 
білді.

Басталдан бастау алған шәкірттер

Жұмабике Маукенқызы Маукенова 
1953 жылдың 5 наурызында Қарағанды 
облысы, Қарқаралы ауданы, Қарағайлы 
ауылында дүниеге келген. Әкесі – Мау-
кен Райымқұлов соғыс уақытында май-
заводында жұмыс істеп, кейін совхоздар 
арасында әртүрлі қарапайым қызметін 
атқарған. Анасы – Бәтима Сембекова 
шопан болып, мал баққан шаруа адамы 
болған. Жұмабике Маукенқызы 1960 
жылы алғаш мектеп табалдырығын ат-
тап, 1970 жылы Егіндібұлақ ауданына 
қарасты «Арқалық» савхозының орта 
мектебін аяқтаған. Сол жылы Қараған-
ды қаласының педагогика училищесіне 

түсіп, бастауыш сыныптарға білім беру 
мамандығын алды.

1972-1973 жылдары Егіндібұлақ ау-
даны, «Қаратау» совхозының, №3 Бастал 
бөлімшесінің «Октябрьдің 40 жылдығы» 
атындағы бастауыш мектебінің мұғалімі 
қызметін атқарып, 1974-1976 жылдар 
аралығында Егіндібұлақ ауданының Ай-
набұлақ ауылындағы Жаңажол 8 жыл-
дық мектебінде бастауыш сыныптарға 
сабақ берді.

1977 жылы Бастал бөлімшесінің 
озат механизаторы Мәжит Қасимов 
ағамызға тұрмысқа шығады. Осы жыл-
дан бастап «Октябрьдің 40 жылдығы» 

«Ұстаздық еткен жалықпас – үй-
ретуден балаға» демекші, Жұмабике 
Маукенқызы балаларды ерекше жақ-
сы көріп, бар ынтасымен сабақ түсін-
діретін. Әлі есімізде, ол кісі ауа райы 
қолайсыз болса денешынықтыру са-

бағының орнына математиканы терең-
детіп оқытушы еді. Соның бізге үлкен 
пайдасы тиді. Бастауышты аяқтап, әрі 
қарай оқуымызды басқа мектептерде 
жалғастырғанда жаратылыстану пән-
дерін оның ішінде математика, физика 
сабақтарын еш қиналмай жақсы мең-
геріп кеттік. Осы кісінің алдын көрген 
оқушылар жаман болмады, бірталайы 
орта мектепте алтын және күміс ме-
даль иегерлері атанып, үздік аттестат-
пен бітірді. Басталға сонау жылдары 
келін болып түскен Жұмабике апайы-
мыз Басталдың бағын ашты. Бастал-
дан бастау алған шәкірттер еліміздің 
түпкір-түпкірінде қызмет етіп жатыр. 

Мәжит ағамыз екеуі төрт ұл тәр-
биелеп өсірді. Бүгінде жеті немере 
сүйіп отырған үлгілі отбасы, ардақты 
ата-әже. Кенже ұлдары Бақытжанның 
қолында тұрып, бақытты, баянды ғұ-
мыр кешуде. Бір емес, екі келіні өзінің 
ізін басып, мұғалімдік қызмет атқару-
да. Жұмабике Маукенқызы мерейлі 70 
жасқа толып отыр. Алақандай алтын 
ұямыз – Басталдан түлеп ұшқан бар-
лық шәкірттері апайымызды мерейлі 
жасымен құттықтаймыз. Деніңізге са-
улық, отбасыңызға амандық тілейміз! 

Бастал ауылынан түлеп ұшқан 
барлық шәкірттер атынан

R

Ерік Шәкентайұлы МАҚАНОВ

R

«ҚР ҚМ Қазынашылық комитетінің Қарағанды облысы бойынша Қазынашылық 
департаментінде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп ко-
дексінің нормаларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл туралы заңнаманың Департамент қызметкерлерінің бұзу фактілерін хабарлау 
үшін 9.00-18.30-ға дейін жұмыс тәртібімен 8-(7212)-41-36-90 сенім телефоны қызмет 
етеді».

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексінің нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 
заңнаманың Қарағанды облысы бойынша Қазынашылық департаментінің аудандық, 
қалалық басқарма қызметкерлерінің бұзу фактілерін хабарлау үшін сенім телефондары:

 – Саран қалалық қазынашылық басқармасының: 8-(72137)-5-11-44
 – Шахтинск қалалық қазынашылық басқармасының: 8-(72156)-3-91-84;
 – Теміртау қалалық қазынашылық басқармасының: 8-(7213)- 98-10-18; 
 – Қарқаралы аудандық қазынашылық басқармасының: : 8-(72146)-3-17-38;
 – Бұқар жырау аудандық қазынашылық басқармасының: 8-(72154)-2-12-87;
 – Нұра  аудандық қазынашылық басқармасының: 8-(72144)-5-29-88;
 – Осакаров аудандық қазынашылық басқармасының: 8-(72149)- 4-18-90;
 – Абай  аудандық қазынашылық басқармасының: 8-(72131)-4-47-37;
 – Ақтоғай аудандық қазынашылық басқармасының: 8-(71037)-2-10-11;
 – Балқаш қалалық  қазынашылық басқармасының: 8-(71036)-4-07-49;
 – Приозерск қалалық  қазынашылық басқармасының: 8-(71039)-5-20-45;
 – Шет аудандық қазынашылық басқармасының: 8-(71031)-2-18-06; R

Қарағанды қаласының Октябрь аудандық сотына Қарағанды қа-
ласы, «Восток-2» шағынауданы, 12-үй, 56-пәтер мекенжайында тұра-
тын азамат А.Б.Умиралиевадан 1952 жылы 5 ақпанда туған Болат 
Куттыбаевич Умиралиевті, Атырау облысының тумасы 520205350366 
ЖСН қайтыс болды деп жариялау туралы өтініш түсті. Болат                                                                                                                              
Куттыбаевич  Умиралиевтің тұрған жері туралы мәліметтері бар 
адамдарды Қарағанды қаласы, Магнитогорская көшесі, 48, тел. 
8(7212) 311100, 87781823964 мекенжайы бойынша жарияланған күн-
нен бастап үш ай мерзімде Қарағанды қаласының Октябрь аудандық 
сотына хабарлауды сұраймыз. R

43-21-5543-21-55
Жарнама бөлімінің байланыс телефоны:

атындағы бастауыш мектебінде Айша 
Төлекбаева, Света Сәрсенбаева, Мә-
лике Әмірбаева, Қадиша Саудабаева, 
Рысбике Әшімова атты әріптестерімен 
бірге ауыл балаларын оқыту жұмысына 
кірісіп кетеді. Содан үздіксіз 1996 жылға 
дейін алтын ұямыздан қаншама шәкірт 
тәрбиелеп шығарды.

Шет ауданының Құрметті азаматы, Ақсу ауылының қадірлі ақ-
сақалы, шаңырақтың киесі, отбасының тірегі, немерелерінің абыздай 
ардақты атасы, үш жүзге мәлім болған сөз зергері Жақсы Жанқұт-
ты бабаның ұрпағы – асқар таудай әкеміз, Иманқұл Башарқұлұлы            
ҚҰСАЙЫНОВТЫ торқалы 90 жасқа толуымен, сондай-ақ, аяулы 
анамыз Бақыт  ҚҰЙДАЙБЕРГЕНОВА екеуінің шаңырақ көтерген-
деріне 70 жыл толған жақұт 
тойларымен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Ғұмырын бала тәрбиесі-
не арнаған әке-шешеміз бү-
гінде Алланың берген сыйы 
балаларынан немере, шөбе-
ре сүйіп, мәуелі бәйтерекке 
айналып отырған жайы бар. 
Қос мерекеде қос аққудай 
жұбын жазбаған әкеміз бен 
анамызға Алла қуат беріп, 
ұрпағыңызбен қуанып, 
аман-есен ортамызда жүре 
беріңіздер! 

Асқар таусың арқамыздан демеген,
Ана – шуақ, әке, неткен кемел ең!
Дүниеге мынау шіркін, аяқ басқан,
Сіздей-ақ, болар шіркін, Әке деген.
Өйткені, Сіз – тұлпардың тұяғысыз,
Ақсұңқардың шаң жұқпас қияғысыз,
Орта жүздің бұлбұлы ақсұңқары,
Үш жүзге мәлім болған сөз зергері,
Жанқұтты бабамыздың ұрпағысыз.
Аянбай терін төгіп, халқыңа еңбек еттің,
Алғысына бөлендің дүйім көптің,
Үлгілі өмір сүріп, дүрілдетіп,
Балаларды мәпелеп, ержеткіздің.
Әрқайсысын  қондырдың тұғырына,
Осы емес пе, Әкешім, өмірдің берекесі!?
Ата-ананың парызы – мерекесі.
Тік тұрып, кеуде керіп, мақтанамын,
Біреу мені Имекеңнің баласы десе!
Ұрпаққа үлгі мынау жыл белесің,
Өзіңдей, Әке, біз үшін жан жоқ сізге теңесетін.
Бәйтеректей тамыр жайып, ғасыр жаса, әз Әкешім!

Қадірлі асқар таудай әкеміз бен аяулы анамызға перзенттік             
парызбен ақ ниет, ақ тілекпен, ыстық ықыласпен тілек иелері:                   
балалары, келіндері мен күйеубалалары, немере-шөберелері.
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● Жарияланған мақала ав  тор ларының пікірлері ре    дакция көзқарасын біл дір мейді. 
● Жарнамалар мен хабар лан дырулардың маз  мұнына жарнама беруші жауап береді.
● Газетте жарияланған материал дарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды. 
● Материалдың жа риялану ақысы төленген   R
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Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Тергеушімізге
тең келмеді

Cөз додасына аудандық, қалалық ке-
зеңдердің жеңімпаздары, маманданды-
рылған мектеп-лицей интернаттарының 
оқушылары қатысты. 50-ге жуық қаты-
сушы үш аталым бойынша бақ сынасты. 

Аталған өнер-білім байқауына Серік 
Сағынтай, Эльмира Сайлауқызы сынды 
ақындар мен Жансая Жарылғап, Азат Ба-
башұлы, Саржан Такиров сынды сөздің 
жілігін шағып, майын ішкен ғалымдар 
төрелік етіп, жүзден жүйрік, мыңнан тұл-
парды анықтады.

«Айтып өткен ақында арман бар ма?» 
номинациясында I орынды №61 орта мек-
тептің 8-сынып оқушысы Нұрғасыр Изат, 
II орынды Жамбыл атындағы мамандан-
дырылған мектеп-лицей интернатының 
8-сынып оқушысы Гауһар Бақытбек пен 
Қарқаралы ауданы, Қарағаш ауылындағы 
№28 негізгі орта мектебінің 8-сынып 

● БАЙҚАУ

Мөлдір жыр оқылған күн
Облыстық білім басқармасының «Сарыарқа дарыны» аймақтық ғылы-

ми-практикалық орталығы Қарағанды көлік-технологиялық колледжі база-
сында республикалық Мұқағали Мақатаев оқуларының облыстық кезеңін 
ұйымдастырды. Жалпы білім беру ұйымдарының 8-11-сынып оқушылары 
арасында өткен байқау ақын шығармаларын насихаттау, оқушылардың 
шығармашылық қабілетін, табиғи дарынын анықтау мақсатын көздеді. 

оқушысы Бақдәулет Марат, III орынды 
Нұра ауданы А.Асылбеков атындағы орта 
мектептің 8-сынып оқушысы Назерке 
Ережепова, Шет ауданы Ақжал негізгі 
орта мектебінің 9-сынып оқушысы

Әділет Жұмабек, Осакаров ауданы 
Әлихан Бөкейхан атындағы тірек мек-
тебінің 8-сынып оқушысы Айдана Берді-
бай иеленді.

«Жыр эстафетасы» аталымында I  
орынға №61 жалпы білім беретін мектептің 
10-сынып оқушысы Ақшархат Эшкуло-

ва, II орынға Шет ауданы, Ортау негізгі 
орта мектебінің 8-сынып оқушысы Айым 
Ғабдолла, Бұқар жырау ауданы Жүсіпбек 
Аймауытұлы атындағы орта мектептің 
10-сынып оқушысы Фариза Аханқызы, 

III орынға Жамбыл атындағы мамандан-
дырылған мектеп-лицей интернатының 
10-сынып оқушысы Дана Өсерали, Са-
ран қаласы №16 орта мектептің 9-сынып 
оқушысы Ақнұр Игенова, Теміртау қаласы 
№29 мектептің 9-сынып оқушысы Ақбота 
Уркенбекқызы лайық деп танылды.

«Көкірегімде жыр сәулесі маздай-
ды» номинациясында I орынды Теміртау 
қаласы, №2 орта мектептің 10-сынып 
оқушысы Шынар Бақтыбаева, II орынды 
Шахтинск қаласы Ә.Бөкейхан атындағы 
мектеп-лицейінің 9-сынып оқушысы Әли-
хан Қайрат, Қарқаралы ауданы Ақтасты 
ауылындағы №32 орта мектептің 8-сынып 
оқушысы Санжар Қайыржан, III орынға 
«Зияткер» мамандандырылған мектеп-ли-
цей интернатының 8-сынып оқушысы 
Жанар Смағұл, «Озат» ақпараттық-техно-
логиялар мамандандырылған мектеп-ли-
цей интернатының 10-сынып оқушысы 
Жанерке Тілеубек, Қарағанды қаласы, 
№85 орта мектептің 11-сынып оқушысы 
Карина Мадияр ие болды.

Жүлдегерлерге сыйлық һәм диплом 
берілді. I орын алған оқушылар облыс на-
мысын қорғау үшін республикалық кезең-
ге жолдама алды. 

Оқушыларды байқауға дайындаған 
жетекшілерінің және ұйымдастыруға ат- 
салысқан Қарағанды көлік-технологи-
ялық колледжі мен Тәттімбет атындағы 
өнер колледжі ұжымының еңбегінің зор 
екенін атап өткен жөн.

Бұқар жырау аудандық Мәде ниет 
үйі ұжымының ұйымдасты руы мен 
«Алғысым шексіз» тақыры бында 
өткен дөңгелек үстелге ауданда 
қайырымдылық шараларына ат-
салысып жүрген азаматтар мен 
жұртшылық өкілдері шақырылып, 
қатысты. Олар емен-жарқын әң-
гімелесіп, өзара пікір бөлісті.

Шара барысында аудандық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы 
Айдар Оспанов аудандық Мәдениет үйінің 
директоры Қазбек Талашевке облыстық 
«Вайнах» шешен-ингуш этно-мәдени бір-
лестігінің 25 жылдық мерейтой медалін 
және әр салада тынбай еңбек етіп жүрген 
адамдарға аудан әкімі Нұркен Қобжанов-
тың Алғыс хатын табыстады. Соңынан 
басқосуда болғандар Мәдениет үйі өнер-
паздарының концертін тамашалады. 

Бұқар жырау ауданы

Дөңгелек үстел
басында

Ержан ИМАШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Шетелдік CAknowledge.com ба-
сылымы қазақстандық теннисші, 
WTA рейтингісінде 10-орында келе 
жатқан Елена Рыбакинаның әмияны-
на үңіліп, қазіргі уақытта оның қанша 
ақшасы бар екенін жариялады.

«Қазақстанның белгілі теннисшісі 
Елена Рыбакинаның 3 миллион доллар 
ақшасы бар. Wikipedia, Forbes, Bloomberg 
интернет-ресурстарының дерегі бойын-
ша, теннисшінің байлығы 3 миллион дол-
ларды құрайды», деп жазады басылым.

Сайт келтірген мәліметке сенсек, Еле-
на Рыбакина ай сайын 40 мың доллар та-
бады екен. Бір жылғы табысы – 0,5 мил-
лион доллар.

Еске салар болсақ, Елена Рыбакина 
Уим блдон – 2022 турнирінің жеңімпазы жә-
не Аустралия – 2023 турнирінің финалисі.

Дайындаған
Қ.ЖАНДЫР

Қарағанды қалалық полиция 
басқармасының Оңтүстік-Шығыс 
полиция бөлімінде тергеуші болып 
жұмыс істейтін Аян Әмзе Тайланд-
та джиу-джитсудан өткен Азия чем-
пионатында жеңімпаз атанды.

Жерлесіміз шешуші жекпе-жекті тай-
ландтық қарсыласымен өткізіп, айқын 
басымдықпен жеңіске жетті. Сөйтіп, ол 
Қазақстан құрама командасы сапындағы 
қыздар арасында жүлдеге қол жеткізген 
жалғыз спортшы атанды.

Аян Әмзе күреспен осыдан алты жыл  
бұрын, мектеп қабырғасында жүрген кезі-
нен айналыса бастаған екен. Ал, Қараған-
дыдағы ІІМ академиясында оқып жүр-
ген кезінде джиу-джитсумен шұғылдана 
бастапты.

Енді Аян Әмзе әлем чемпионатында 
өнер көрсетіп, жоғары нәтиже көрсетуді 
жоспарлап жүр.

● АРАЛАС ЖЕКПЕ-ЖЕК

Жекпе-жек 
жексенбінің
таңында

Жерлесіміз Шавқат Рахмонов  
(16-0) ертең Лас-Вегас қаласында 
UFC 285 аясында өтетін турнир-
де жекпе-жекке шығады. Оның 
қарсыласы – америкалық файтер 
Джефф Нил (15-4).

Жанкүйерлер бұл жекпе-жекті UFC-
дің ресми сайтынан тамашалай алады. 
Айқас, шамамен алғанда, Астана уақыты 
бойынша сағат 09:40-та басталады.

Айта кету керек, Шавқат Рахмонов  
өзінің соңғы жекпе-жегін 2022 жылдың 
маусым айында өткізіп, америкалық Нил 
Мэгниді (27-10) екінші раундта жең-
ген-тұғын. Ал оның қарсыласы Джефф 
Нил болса, былтырғы тамызда бразилия-
лық Висенте Лукені (21-9-1) үшінші ра-
ундта нокаутқа түсірген болатын.

● ТЕННИС

Еліміздің ең бай
теннисшісі

● ФОТОЭТЮД

Суретті түсірген Еркебұлан ХАДЫЛБЕК

● МЕРЕКЕ ШУАҒЫ 

Аталған іс-шараның мақсаты – жастарға 
айтулы мерекенің мағынасын тереңінен 
түсіндіру, ізеттілік пен кішіпейілділікке тәр-
биелеу, қоғамдық келісім мен этносаралық 
үйлесімді сақтау.

Фестивальге Теміртау қаласының 
ардагерлер алқасы мен кеңес  мүше-
лері, этно-мәдени орталықтарының бас-
шылары мен  өкілдері, қала мектеп-
терінің оқушылары және Теміртау 
жас тар орталығының мүшелері қатысты. 
   Іс-шара барысында Алғыс айту күнінің 
мән-мағынасы жайлы арнайы бейнекөріні-
стер көрсетілді. Этно-мәдени орталықтар 
мүшелері этносаралық түсіністік пен келісім 
туралы әңгімелеп, өнерлерін паш етті. 
   Соңында Тұңғыш Президенттің тари-
хи-мәдени орталығының басшысы С.Сар-
гизова тағылымды шараға белсенді қаты-
сушыларға Алғыс хаттар табыс етті.

 
ТЕМІРТАУ

«Қазақстан – 
ортақ
үйіміз»

Теміртау қаласындағы этно-мә-
дени орталықтар осы тақырыпта 
этно-музыкалық фестиваль ұй-
ымдастырды.

Кітап Қарағанды қаласындағы 
TENGRI баспаханасында қатталыпты. 
Редакторы – Әлімжан Жақан. Жинаққа әр 
кездері жазылып, оқырманға ұсынылған 
публицистикалық мақалалар енгізілген. 
Тілі шұрайлы, тың дерекке бай кітаптан 
оқырман өзіне қажетті біраз ақпарат ала-
ды деп ойлаймыз.

Мәуен Хамзин ағамыздың осы бағыт-
та жіті зерттеп жазылған дүниелері елдің 
көкейінде жүрген біршама сауалға жауап 
табары анық.

Мәселен, «Ақсұңқар қайта қонбас 
ұшып кеткен», «Намыс отына өртеніп өл-
ген өрт ақын», «Ірілік пен асқақтық фено-

● ЖАҢА КІТАП

Өнегелі өмір өрнегі
Қазір қаржың болса, кітап шығару оңай. Бірақ, ол кітапты оқырман қа-

жет ете ме? Мәселен, ақын Тұрсын Жұмаш қысқа ғұмырында жалғыз жинақ 
шығарыпты. Бірақ, сол кітапты іздеп жүріп, кезекпен оқиды жұрт. Бұл – әр-
кімге бұйырмайтын бақ. Қолымыздағы «Өмір өрнектері» кітабын да таптыр-
майтын құнды туынды дер едік. Кітап авторы филология ғылымдарының 
докторы, профессор Мәуен Хамзиннің арзан сөзге әуес еместігі кітаптан анық 
аңғарылады.

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

мені», «Тамыршы», «Қарағайдың қарсы 
біткен бұтағындай», «Зұлмат жылдар сыр 
шертеді» сынды тұшымды мақалаларын-
да көптеген құнды деректер бар. Тақыры-
бы айтып тұрғандай, архив деректеріне 
сүйеніп жазылған мақалалар тарихымыз-
ды тануға, қазақтың небір саңлақтары-
ның өмірі мен өнегелі жолын, қалдырған 
мұрасын бағамдауға мүмкіндік береді.

«Уақыт пен Кеңістік» деп аталатын 
тарихи-философиялық ұғымдар аясында 
бір жайт айрықша ден қоюымызды талап 
етеді: ол өмір – мұрат, өлім – ақиқат екені 
туралы қағида. Осыдан келіп, адамның 
барша болмысына үңілу, оның не үшін 
өмір сүретіні, ғұмыр кешудегі негізгі 
мақсатының мәні мен маңызы, мазмұны 
жайлы толғану туындайды. ХІХ ғасырда 
қазақ топырағында дүниеге келген, бар-
ша әлемдік деңгейдегі өзекті проблема-
ларды саралай келе, жалпы адамзат үшін 
ренессанс жасаған хакім Абайдың «толық 
адамы» қандай адам?» деп бастайды заң 
саласының атақты білгірі Сәтбек Дулат-
беков туралы «Қарағайдың қарсы біткен 
бұтағындай» тақырыбындағы мақала-
сын. Құрғақ сөзге ұрынбай, нақты өмірлік 
дәлелдермен жазылған мақала тұлғаның 
азаматтық болмысын жетік тануға жете-
лейді.
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