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Сарқылмасын Сыр - Ана!

БҰЛ СЫНАҚ ӨЗГЕЛЕРДЕН 
БАСҚА СЫНАҚ

Қазіргі бүкіл әлем жұртшылығы 
бастан кешіріп отырған корона
вирус індетіне байланысты жағдай 
Алланың бүкіл адамзатқа жіберген 
сынағы болса керек. Бүкіл дүниені 
жаратушы Алла. Сондықтан 
бұл қасірет жеке мемлекеттер 
мен ұлттарды емес бүкіл 
әлемді қамтыды. Себебі  әлемді 
Жаратушы Алла пенделерін 
алаламайды.

Құранда айтылатын үлкен 
жиһад  яғни адамдардың шүкір
шілік етіп, сабырлық сақтап, 
өзін харам істерден аулақ ұстап 
нәпсісімен күресуінде әлсіздік 
танытуы, Алланың үйлесімді жаса
ған табиғи тепетеңдікті бұзуға 
әкелді. Оның мысалы ретінде: 
шектеулі табиғат байлықтарын 
өлшеусіз пайдалану, фауна
фло ра ларды, сирек кездесетін 
аңдарды қырып жою, табиғи  су 
ресурстарын дұрыс пайдаланбай, 
өзендердің табиғи арналарын 
бұзуы, жер ананың құнарлығын 
төмендететін әрекеттерге баруы, 
тағы басқаларды айтуға болады. 
Нәпсінің құлы болғандықтан 
«Алла оларға қылықтарының 
сал дарынан ашаршылық және 
қауіпқатердің тонын кидіріп жапа 
тарттырды. (Нақыл сүресі, 112 
аят). 

Кеңестік заманда Алланың 
үйі болып есептелген мешіттер 
мен медресселер жабылып діни 
ғұламалар қуғындалды, асылды, 
айдалды. «Алланың өзі де рас 
сөзі де рас»  деген ұлы Абайдың 
ұлағатты танымы аяққа тапталды. 
Қазақ тілінде «мешіт» сөзі араб 
тілінің «бас иу» «құлшылық ету» 
деген сөзінен туындап, Алланың 
қасиетті үйіне айналды. Жер 
бетіндегі ең алғашқы салынған 
үй  Адам ата (ғ.с.) мен Хауа анаға 
Алланың құзырымен тұрғызылған 
мешіт үйі еді. Қәзіргі Меккедегі 
Қағбатуллаһ Ибраһим (ғ.с.) 
пайғамбарымыз бен ұлы Исмаил 
(ғ.с.) пайғамбарымыздың салған 
мешіт үйі. Қазақта өз шаңырағын 
«құттыхана мешітім» деп айтуы  
содан шыққан. Аллаға шүкір 
Тәуелсіздік жылдарымызда бұл 
әрекеттер ретімен қалпына кел
тіріліп, мешіттер діни  уағыз 
айтатын, білім беретін қасиетті 
орындарға айналуда. Бірақ 
бұл ретте де оған қатысы бар 
молдалардың сауатсыздығы, пи
ғыл дарының төмендігі байқалып 
қалады. 

Орта Азия республикалалары
мен Қазақстан «Капитализмге 
соқпай социализмге өтті деген 
жалған қағиданы» қоғам дамуының 
объективті заңының талабы 
жоққа шығарды. Нәтижесінде 
нарықтық қатынасқа негізделген 
капиталистік даму жолына түстік. 
Қоғам материалдық жағынан 
бай, орташа, кедей деп жіктелді. 
Ақша фетишизмі үстемдік етіп, 
материалдық дүние бірінші кезекке 
шығып, рухани дүние артта қалды. 
Ауқатты бай кәсіпкерлердің бар
лығын жазғырудан аулақпын. 
Бірақ дана Абайдың сегізінші 
қара сөзінде шеттен шыққан 
байлар: «...діні, құдайы, халқы, 
жұрты, білімі, ұяты, ары, жақыны 
 бәрі мал» дегенін түгел жоққа 
шығару бекер болар. Саусақпен 
санарлықтай Қазақстандағы мил
лиардерлер малды (ақшаны) 
табан ет маңдай терлерімен 
тауып жатса құба құп. Бай 
кәсіпкерлердің барлығын жазғыру 
дұрыс емес. Қазіргі короновирус 
індетіне байланысты қиын кезеңде 
көптеген кәсіпкерлеріміз қиын 
отбасыларына көмек қолдарын 
созуда. Дана Абай жиырма екінші 
қара сөзінде: «...шын момын 
бай ларды аямасаң һәм соның 
тілеуін тілемесең болмайды»  
деп жазыпты. Бұл қайырымды 
байларға арналған сөз болса 
керек. 

Қоғамымыз жемқорлық інде
тінен арылған жоқ. Бұл әрекет 
төменнен  қара халықтан емес, 
жоғарыдан басталғандықтан, оны 
тоқтату тетігі табылмай отыр. 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.): 
«Пара алушы да, пара беруші де 
 отта»  деген. Ал парақорлық 
 сыбайлас жемқорлықтың негі
зі. Парақорлыққа, сыбайлас жем
қорлыққа жақын адамдар Аллаға 
емес пара берген сыбайлас 
адамына сенеді.  Сөйтіп Алланың 
ақиқат жолынан адасып, мен
мендікке, тәкаппарлыққа бой ұра
ды. Осы ретте пайғамбарымыз 
Мұхаммед (с.ғ.с): «Сіздерге 
қандай адамдардың отқа түсетінін 
айтайын ба? Ол өзінөзі жоғары 
ұстап, өркөкірек болған адам 
(яғни, тәккапар»  деген. Олар 
жайлы Шәкәрім бабамыз:

Жуаны қылады зорлық, 
Момынның көргені қорлық.
Тептегіс қулық пен ұрлық,
Ал енді қайтіп ел болдық?  деп 

жазыпты. (Шәкәрім. Қазақ айнасы. 
Алматы. «Атамұра» 2008 ж. 49 б.). 

Парақорлық пен жемқорлықтың 
құрбанына айналған ашынған 
халық арасында адам айтқысыз 

қылмыстар көбейді. Ұлы әке
сін, қызы шешесін қанға бөк
теріп жатқанға, өз қызын зор
ла ғандарға  таңқалмайтындай 
дәре жеге жеттік. Ақыр заманда 
қыз жігітке артылады деген 
«Ұран», «Қалаулым» арқылы 
теле дидардан насихатталып 
жатыр. Еркекпенеркек, әйелмен
әйел үйленіп жатқан Батыс өр
кениетіне бой ұру, ұлтымызға 
жат көріністерді жастар түгіл 
интернет арқылы үлкендердің де 
қызықтауы, құмартуы тоқтамауда. 
Кітап оқуға құмарлық жоқтың 
қасы. Әлемдік өркениеттің, яғни 
ғылым мен білімнің Шығыстан 
яғни біздерден басталып Батысқа 
ауысқанын, қазір оның қайтып 
өзі мізге бұрылғанын көпшілік 
елемейдіау деймін. 

Адамдардың пиғылының бұ
зы луы, тойымсыздық, діни түсі
ніспеушілікпен территориялық 
талас тар соғыстарға әкеліп 
қан төгілуде. Осылардың бар
лығы  Алланың құзырына қар сы 
келушіліктен табиғаттың, қоғам
ның объективті даму заңдарын 
түсінбей оның талаптарын орын
дамаудан болып жатқан келең
сіздіктер. 

Короновирус індетіне байла
нысты карантин жарияланды. 
Халқымыздың басына түскен 
осы бір ауыр кезеңді де 
жеке мүддесіне пайдалануға 
әрекет ететіңдер де жоқ емес. 
Мемлекет бұл қиындықтан 
шығуға мүмкіндігінше жағдайлар 
жасауда. Президентіміз Қасым
Жомарт Тоқаев 27 сәуір 2020 
жылғы Мәлімдемесінде 16 
наурыздан бастап төтенше жағдай 
режиміне көшкен уақыттағы 
Мемлекетіміздің халыққа жасаған 
қыруар  жумыстарын атап өтіп 11 
мамырға дейін төтенше жағдай 
режимін ұзарту туралы Жарлық 
шығаратынын Мәлімдеп, осы 
уақытта заңға сәйкес режимнің 
аяқталатынын айтты.  Өнеркәсіп 
кәсіпорындарымен, құрылыс,  жол 
құрылысы, көлік компаниялары, 
банктер және халыққа қызмет 
көрсету орталықтары жұмыс істей 
бастайды. Демек коронавируске 
байланысты ауыр кезеңнен бірте
бірте шыға бастаймыз. 

Енді бүкіл әлемді қамтыған осы 
індет нені көрсетті деген төмендегі 
түйінді мәселерге тоқталсақ.

1. Кезкелген жамандық құбы
лыстардың жақсылықтары да 
болатыны өмір шыңдығы. Әуе, 
теңіз, жол қатынастарының, өн
ді ріс орындарының ішінара тоқ
тауы, қала көшелеріндегі ма
ши налардың қозғалысының си
реуі т.б. экологиямызға, оның 
тазалығына қолайлы әсер етуде. 

2. Байлық адамдардың ара 
сындағы қатынасты ажырат
са, кедейлік оларды жақын дас
тыра түседі. Жоқшылық, яғ ни 
материалдық қиындық адам
дардың бірбіріне көмек қо
лын созуға итермелейді, мейір
мандыққа жетелейді. «Біз біргеміз» 
деген ұран сөзіміздің дәлелі. 

3. Халқымызды үнемшілдікке, 
ысырапсыздыққа, құнттылыққа, 
көнбістікке, барды бағалай білуге, 
нанның қадірін сезінуге үйретті.  

4. Бұған дейін еңбектері онша 
елене бермейтін ұстаздар, ақ 
халатты абзал жандар,  өнер 
қайраткерлері, тәртіп сақшылары, 
әскерилер, жазушылар мен жур
налистер халықтың басына түс
кен ауыр кезеңде өздерінің жан 
қиярлық еңбектерімен ерекше 
көзге түсті. 

5. Қазақтың қара байыр даң
ғойлығын пайдала нып, қы  руар 
қаржыға  кенелетін, фонаг 
раммамен өлең айтатын әнші
лер мен жұрттан жалына қол 
шапалақ тілейтін асабаларға 
шектеу қойылды. Жанды дауыс
пен айтатын әншілер мен 
жыршылар халық құрметіне 
бөлене бастады. 

6. Оқушылар мен студенттер, 
ұстаздар қазіргі жоғарғы ақпа
раттық технологияны пайдалануға 
машықтанып, онлайн режімімен 
білім алуды тоқтатпай жетілдіре 
түсуде. Бұл үрдіс дамыған көп
теген елдерде бұрыннан да бар 
дүние. 

Коронавирус  індетіне шалдық
қан көптеген мемлекеттерге қа
ра ғанда, Қазақстандағы ада ми 
шығынның аз болуы, мемле
кетіміздің атқарушы органдарының 
дұрыс ұйымдастырушылық әре
кет терінің жоғарғы дәрежеде еке
нін көрсетті.

1. Карантин  кезінде халық үйін
де отырғандықтан, бос уақыттарын 
білімін, рухани дүниесін байытуға, 
бала тәрбиесіне уақытын бөлуге, 
шығармашылықтарын  жетілдіруге 
мүмкіндік алды. 

2. Коронавирус індетінен кейін гі 
әлеуметтік экономикалық жағым
сыз салдарының болатынын 
халық түсініп, оны мойындады.

   Қазыбай ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ
 ҚМУ-дің профессоры 

Қазір Қызылордада карантин талабы аз да болса жеңілдеді. Бас 
санитариялық дәрігердің №11 қаулысына сәйкес халыққа қажетті бірнеше 
қызметтердің жұмысы қайта жанданды. Қоғамдық көліктер екі мезгіл 
жұмыс жасауға көшті. Енді тұрғындар жұмысына барып, өздеріне қажет 
қызмет түрін пайдалану үшін қала ішінде жүре алады. Себебі, қаладағы 
блок-посттар алынып тасталды. 

Иә, карантиннің жеңілдегені ай бойы үйінен шықпай отырған тұрғындар 
үшін жақсы жаңалық болғаны рас. Десе де, көпшіліктің көкейінде жауапсыз сан 
сауалдың бары анық. Сол себепті, карантин жеңілдегеннен кейінгі жедел штаб 
жұмысының бүгінгі жәй-күйін білу мақсатында  Қызылорда қаласы әкімдігінің 
төтенше жағдайдағы жедел штабының мониторингтік талдау топ жетекшісінің 
орынбасары Индира Ақжігітоваға бірнеше сұрақтар қойған едік. 

–  Индира Сансызбайқызы, қала ішіндегі блок-посттардың 
алынғандығы белгілі. Бірақ қалаға кіреберіс қақпалардағы блок-посттар 
әлі де жабық... 

– Иә, қазір қала аумағында 4 блок-пост бар. Олар қалаға кіретін Батыс, 
Шығыс, Солтүстік, Оңтүстік қақпаларда орналасқан. Десе де елдегі қазіргі 
жағдайға байланысты  бұл блок-посттардың болғаны дұрысырақ секілді. 

– Қала ішінде індет шыққан ошақтар? 
– Жалпы, қала ішіндегі блок-посттар алынғанымен індет шыққан ошақтарда 

яғни, «КБИ» ауданы, «Шанхай», орталықта «Жаңа базар» яғни «Шұғыладан» 
бері қарай және Арай, Сәулет, Тасбөгет кентінде науқастар саны 5-еуден асып 
тұр. Сол себепті бұл жерлер әлі де біздің бақылауда. 

Қызылорда қаласы әкімдігінің төтенше жағдайдағы жедел штабының 
мониторингтік талдау топ жетекшісінің орынбасары Индира АҚЖІГІТОВА:

ІНДЕТТІҢ КЕҢ ТАРАЛУЫНА 
ЖОЛ ЖОҚ!.. 

Батырлардың 
мектебі

Қызылорда қаласында тари-
хы тереңнен қалыптасқан, салын-
ғанына біршама жылдар өтсе де әлі 
күнге күрделі жөн деуден өтпеген 
мектептер жетерлік. Солардың 
бірі Ұлы Отан соғысының батыры 
Жәлел Қизатов атындағы  мектептен 
мыңдаған шәкірттер үлкен өмірге 
жолдама алды. Соңғы жылдардағы 
ұлттық бірыңғай тестілеуде де 
түлектері жоғары балл жинап, қала 
абыройын асқақтатып келеді.

Осы мектепті жөндеуден өт-
кізу үшін “Жұмыспен қамту” жол 
картасы шеңберінде 290 млн. 417 
мың теңге қаржы бөлінді. Ұлы 
Жеңістің 75 жыл дығы мерекесіне 
бұл өзіндік бір тарту болды.

Бұдан бөлек Ұлы Отан соғы-
сының тағы бір батыры Әлия 
Молдағұлова атындағы №173-ші 
орта мектепті қайта жаңғыртуға 101 
млн. 487 мың теңге қаралды.

Қаладағы Әлия Молдағұлова 
көшесіне орналасқан №112 мектепті 
қайта жаңғыртуға да 70 млн. 289 
мың теңге, Торайғыров көшесіндегі 
№43 орта мектебін қайта жаңғырту 
үшін деп 68 млн. 926 мың теңге 
ақша бөлінді.

“Бәйтерекке” 
мектеп 

салынады
Биылғы оқу жылы “Бәйтерек” 

мөлтек ауданынан қала мек тептеріне 
қатынап оқитын оқу шылар үшін де, 
олардың ата-аналары үшін де оңай 
жыл бол мады. Айта кету керек, 
“ауданымызға бөлек бір мектеп 
керек” деген ондағылардың арыз-
айқайы да билікке қиын ға соққаны 

рас. Қала тұрғын дарымен кездескен 
есеп беру жиналыстарында қала 
әкімі Н.Нәлібаев “осы ауданда бір 
мектептің салынатындығына” уәде 
берген болатын.

“Жұмыспен қамту" жол кар-
тасы шеңберінде “Бәйтерекке” 600 
орындық мектеп салуға 1 млрд. 261 
млн. 153 мың теңге қаржы бөлінді.

Уәде бергеннен бөлек, оның 
қаржысының шешілуі де билік 
үшін абырой, ал тұрғындар үшін 
мәселенің шешілуі, мұқ таждықтың 
өтелуі.

“Балапан” 
жөнделеді

Қызылордалықтар үшін биыл-
ғы жылдың өзіндік ерек ше лігі 
шетаймақ, ауылды елді мекендер 
мұқтаждықтарына қар жының 
көптеп бөлінуі.

Әрине, қала орталығында кө-
шелерді абаттандыру, көгал-
дандыру, қала сәулетін, келбетін 
жақсарту бағытында тірлік көп. 
Дегенмен жыл басындағы қала 
әкімінің қала тұрғындарымен 
есеп беру кездесулерінен кейін 
қала басшысы Н.Нәлібаев шет-
кері аймақтар шет қалмайды, 
олардың мұқтаждықтарына баса 
назар аударамыз деген бола-
тын. “Айтылған сөз, атылған оқ”. 
Жыл басынан бері көп қаржы 
шетаймақ көшелерін жөндеуге, 
ауыл елді мекендерінің жағдайын 
жақсартуға бағытталды. Бұл жолы 
“Белкөл” кентіндегі “Бала пан” 
балабақшасының күрде лі жөндеуіне 
251 млн. 998 мың теңге қаралды. 
Сондай-ақ, Ақ суат ауылындағы 
“Асы лай” ба ла  бақшасының мате-
риал дық-техникалық базасын жақ-
сар туға, қаладағы “Жұлдыз” ба-
лабақшасының өрт баспалда ғын 
жаңартуға да қомақты қаржы бөлінді.

4-бетте

4-бетте

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ ДЕП 
ТОҚТАМАДЫҚ...

Төтенше жағдай кезеңінде қаралған “Жол картасы” 
негізінде облысқа бөлінген 36 млрд. қаржының тең жартысы 
Қызылорда қаласының білім, мәдениет және спорт 
салалары қажеттілігіне, көшелерді абаттандыруға, көлік 
инфрақұрылымын, ауыз су және кәріз желілерін жақсартуға, 
қалалықтар үшін қажетті бұдан да басқа қолайлы жағдай 
қалыптастыруға бағытталды. Осы ретте тұрғындар 
көкейінде жүрген, орындауға билік елге уәде еткен кей 
тұстарға тоқтала кеткенді жөн көрдік.

ЖЕҢІС 
ЖАЛАУЫ 

ЖЕЛБІРЕГЕН 
КҮН

Қадірлі соғыс және тыл 
ардагерлері!

Қымбатты ардагерлер!
Сіздерді 9 мамыр  Ұлы Жеңістің 75 

жылдық мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын. 

Бұл – жанқиярлық ерліктің, еңселі елдіктің 
рухы өрлеп, Жеңіс жалауы желбіреген күн. 
Тәуелсіздік тұғырының берік, еңсеміздің биік 
болуы, еліміздің өркендеуі де осы мерекенің 
жемісі.

Халқының бейбіт ғұмыры үшін соғыс 
майданында от кешкендердің ерлігі жады
мыздан мәңгі өшпейді. Ұлы Отан соғысындағы 
әр жауынгердің есімі Қазақстан тарихында, 
адамзат тарихында мәңгі қалады. 

«Отан үшін күрес, елге тиген үлес» дейді 
дана халқымыз. Отанға деген махаббат, 
Жеңіске деген құштарлық, достық пен 
ынтымақ – Ұлы Жеңістің негізі  болды. 

Сондықтан аға буын жасаған ерліктер 
мәңгілік өшпейді. Майданда, тылда жан
қиярлықпен күреске түскендердің барлығын 
айрықша құрмет тұтамыз,  қаза тапқандардың 
рухына тағзым етеміз. 

Құрметті ағайын!
Біз көз алдымызда қатары сиреп бара 

жатқан ардагерлерімізді қандай құрметке де 
лайықты деп білеміз. Сіздердің ерліктеріңіз 
бен тылдағы еңбектеріңіз тарихымыздың 
мәңгілік ұмытылмас парағы болып қала 
бермек. 

Осы ұлы күні баршаңызға зор денсаулық, 
ұзақ өмір, отбасыларыңызға амандық 
тілеймін!

Н.НӘЛІБАЕВ
   Қызылорда қаласының әкімі                          
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Қызылорда қаласы әкімдігінің 
«Қызылорда қаласының қаржы бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
2020 жылғы 27 мамыр сағат 11.00 
–ден бастап (Нұр-Сұлтан қаласының 
уақыты бойынша) www.gosreestr.kz 
Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-
порталында Қызылорда қаласының 
коммуналдық мүлік нысанының сату 
бойынша электрондық аукцион өткізу 
туралы хабарлайды.  

Қызылорда қаласының комму-
нал дық мүлік нысанын сату 
Қазақстан Республикасы Үкіме-
тінің 2011 жылғы 9 тамыздағы 
№920 қаулысымен бекітілген 
Жеке шелендіру нысандарын сату 
қағидасымен жүргізіледі.

Сауда-саттықтың бағаны көтеру 
әдісімен аукционға «Қызылорда 
облысы, Қызылорда қаласы, Саяхат 
мөлтек ауданына орналасатын 
300 орындық мектеп нысанының 
құрылысы» жұмыс жобасы  қойы-
лады. Теңгерімұстаушысы – 
Қызылорда қаласы әкімдігінің 
«Қызылорда қаласының құрылыс 
бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. Алғашқы бағасы – 4 769 200 
теңге, бастапқы бағасы – 4 769 200 
теңге, кепілдік жарна – 715 380 теңге.

Электрондық аукционға қатысу-
шыларды тіркеу хабарлама жария-
ланған күннен бастап жүргізіледі 
және аукцион басталуына екі сағат 
қалғанда аяқталады.

Сауда-саттыққа қатысу үшін 
кепілдік жарна бірыңғай опе ратор -
дың шотына төленеді: «Ақпа-
раттық – есеп теу орталығы» 
АҚ: БИН 050540004455, ИИК 
КZ946017111000000330, БИК 
HSBKKZKX, «Қазақ стан Халық 
банкi» АҚ, КНП 171, КБЕ 16.

Аукционға қатысу үшін мына-
ларды көрсете отырып, тізілімнің веб-
порталында алдын ала тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке 
сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), 
тегін, атын, әкесінің атын (бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес 
сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – 
БСН), толық атауын, бірінші бас шының 
тегін, атын, әкесінің атын (бар болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару 
үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп 
айырысу шотының деректемелерін;

4) байланыс деректерін (почталық 
мекенжайы, телефоны, факс, е-mail).

Жоғарыда көрсетілген деректер 
өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс 
күні ішінде тізілімнің веб-порталына 
енгізілген деректерді өзгертеді.

Аукционға қатысушы ретінде 
тіркелу үшін осы Қағидаға қосым-
шаға сәйкес нысан бойынша 
қатысушының ЭЦҚ қойылған сауда-
саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің 
веб-порталында тіркеу қажет.

Аукционға қатысушылар аукцион 

басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ 
мен аукцион нөмірін пайдалана отырып, 
аукцион залына кіреді. Аукцион 
жекешелендіру объектісінің бастапқы 
құнын аукцион залында автоматты 
түрде орналастыру жолы мен сауда-
саттықты өткізу туралы хабарламада 
көрсетілген Нұр-Сұл тан қаласының 
уақыты бойынша басталады.

Сауда-саттықтың бағаны көтеру 
әдісі бойынша электрондық аукцион 
ережесі: 

1) егер аукцион залында аукцион 
басталған сәттен бастап жиырма 
минут ішінде қатысушылардың бірде-
бірі Қағидаға сәйкес белгіленген 
қадамға жекешелендіру объектісінің 
бастапқы бағасын арттыру жолымен 
жекешелендіру объектісін сатып алу 
ниетін растамайтын болса, онда осы 
жекешелендіру объектісі бойынша 
аукцион өткізілмеген болып таны лады;

2) егер аукцион залында аукцион 
басталған сәттен бастап жиырма 
минут ішінде қатысушылардың бірі 
осы Қағидаға сәйкес белгіленген 
қадамға жекешелендіру объектісінің 
бастапқы бағасын арттыру жолымен 
жекешелендіру объектісін сатып алу 
ниетін растайтын болса, онда бас тапқы 
баға белгіленген қадамға артады;

3) егер ағымдағы баға артқан-
нан кейін жиырма минут ішінде 
қатысушылардың бірде-бірі жекеше-
лендіру объектісінің ағымда ғы 
құнын арттыру жолымен жекеше-
лендіру объектісін сатып алу ние-
тін растамайтын болса, онда жеке-
шелендіру объектісін сатып алу 
ние тін соңғы растаған қатысушы 
жеңімпаз болып танылады, ал осы 
жекешелендіру объектісі бойынша 
аукцион өткізілген болып танылады.

Жекешелендіру объектісі бойын-
ша бағаны көтеру аукционы қатысу-
шылардың бірі ұсынған ең жоғары 
бағаға дейін жүргізіледі.

Жекешелендіру объектісінің бас-
тап қы бағасы бағаны арттырудың 
кемінде екі қадамына өскен жағдайда 
ғана жекешелендіру объектісі бойын-
ша бағаны көтеру аукционы өткізілген 
болып танылады, бұл ретте бастапқы 
бағаның екі қадамға көтеруді кемінде 
екі қатысушы жүзеге асырады.

Әрбір сатылған жекешелендіру 
объек тісі бойынша аукцион нәтиже-
лері сауда-саттық нәтижелері туралы 
электрондық хаттамамен ресімделеді, 
оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ 
пайдалана отырып, сауда-саттық өткi-
зiлген күнi тізілімнің веб-порталында 
қол қояды.

Сауда-саттық нәтижелері туралы 
хаттама аукцион нәтижелерін жә-
не жеңімпаз бен сатушының жеке-
шелендіру объектісін сату бағасы 
бойынша сатып алу-сату шартына 
қол қою міндеттемесін белгілейтін 
құжат болып табылады. Сатып алу-

сату шарты электрондық форматта 
тізілімнің веб-порталында жасалады 
және сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ 
пайдалана отырып сауда-саттық 
нәти желері туралы хаттамаға қол 
қойылған күннен бастап күнтізбелік 
он күннен аспайтын мерзімде оған 
қол қояды. Бұл ретте сатушы сатып 
алушыға сауда-саттық нәтижелері 
туралы хаттамаға қол қойған күннен 
бастап күнтізбелік бес күннен аспай-
тын мерзімде қол қоюға сатып алу-
сату шартының жобасын ұсынады.

Қызылорда қаласы әкімдігінің 
«Қызылорда қаласының қаржы 
бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің мекенжайы: Қазақстан 
Республикасы, Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы, Ыбырай Жахаев 
көшесі, 16, индекс:120014, Қызылорда 
қаласы әкімдігінің ғимараты, № 415 
кабинет. Электронды аукцион өткізу 
туралы қосымша ақпаратты www.
gosreestr.kz сайтынан және мына 
телефоны арқылы алуға болады  
(87242) 27-67-60.

Аукционның жеңімпазы сатып 
алу-сату шартына қол қойған кезде 
сатушыға салыстырып тексеру 
үшін мынадай құжаттардың үзін-
ді-көшірменің түпнұсқаларын мін-
дет ті түрде көрсете отырып, олар-
дың көшірмелерін не нотариат куә-
ландырған көшірмелерін ұсынады:

1) жеке тұлғалар үшін: пас-
порттың немесе жеке тұлғаның жеке 
басын куәландыратын құжаттың;

2) заңды тұлғалар үшін: заң-
ды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы куәліктің не 
анықтаманың;

заңды тұлға өкілінің өкілет-
тіктерін куәландыратын құжаттың, 
сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі 
паспортының немесе оның жеке 
басын куәландыратын құжаттың;

Шетелдік заңды тұлғалар қа-
зақ және/немесе орыс тілдерінде 
нотариат куәландырған аудармасы 
бар құрылтай құжаттарының нота-
риат растаған көшірмелерін ұсынады.

Тендердің және жабық тендердің 
жеңімпазы да сатушыға сатып алу-
сату шартына қол қойған кезде 
өтінімге қоса берілген құжаттардың 
түпнұсқаларын не нотариат куәлан-
дырған көшiрмелерін ұсынады. 

Құжаттардың түпнұсқалары 
салыс тырылып тексерілгеннен кейін 
бір жұмыс сағаты ішінде қайта рылады.

Назар аударыңыз! Қатысушының 
Қағидада көрсетілген талаптарды 
сақ тамауы, сондай-ақ бірыңғай опе-
ратордың арнайы транзиттік шотына 
сауда-саттықты өткізу туралы хабар-
ла мада көрсетілген кепілді жарнаның 
сауда-саттық басталғанға дейін екі 
сағат бұрын түспеуі тізілім веб-
порталының өтінімді қабылдаудан бас 
тартуы үшін негіз болып табылады.

Коммунальнное государ ствен-
ное учреждение «Кызылординский 
городской отдел финансов» акимата 
города Кызылорды объявляет о 
проведении электронного аукциона 
по продаже объектов областного 
коммунального имущества, который 
состоится  27 мая  2020 года с 11.00 
часов  (по времени города Нур-
Султана) на веб-портале Реестра  
государственного имущества www.
gosreestr.kz.

Продажа объекта городского  
ком  мунального имущества осущес -
твляется в соответствии с Правилами 
продажи объектов при вати зации, 
утвержденными пос тановлением 
Правительства Республики Казахстан 
от 9 августа 2011 года № 920.

На аукцион выставляется 
рабочий проект «Строительство 
школы на 300 мест в микрорайоне 
Саяхат в городе Кызылорда 
Кызылординской области» по 
методу торгов на повышение 
цены. Балансодержатель «Кызыл-
ор  динский городской отдел 
строи тельства» акимата города 
Кы зылорды. Начальная цена- 
4 769 200,0 тенге, стартовая цена– 
4 769 200,0 тенге, гарантийный 
взнос–715 380,0 тенге.

Регистрация участников торгов 
производится со дня публикации 
извещения и заканчивается за два 
часа до начала аукциона.

Гарантийный взнос для участия в 
торгах вносится на реквизиты единого 
оператора –АО «Информа ционно-
учетный центр»: БИН 050540004455, 
ИИК КZ946017111000000330, БИК: 
HSBKKZKX, АО «Народный банк 
Казахстана», КНП 171, КБЕ 16.

Для участия в аукционе необ-
ходимо предварительно зарегис-
трироваться на веб-портале реестра с 
указанием:

1) для физических лиц: инди-
видуального идентифика ционного 
номера (далее – ИИН), фамилии, 
имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-
идентификационного номера (далее 
– БИН), полного наименования, 
фамилии, имени и отчества (при 
наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета 
в банке второго уровня для возврата 
гарантийного взноса;

4) контактных данных (поч товый 
адрес, телефон, факс, e-mail).

При изменении вышеуказанных 
данных участник в течение одного 
рабочего дня изменяет данные, 
внесенные в веб-портал реестра.

Для регистрации в качестве 
участника аукциона необходимо 
на веб-портале реестра зарегис-
трировать заявку на участие в 
торгах по форме, подписанную ЭЦП 

участника.
Участники аукциона в течение 

одного часа до начала аукциона 
заходят в аукционный зал, используя 
ЭЦП и аукционный номер. Аукцион 
начинается в указанное в извещении 
о проведении торгов время города 
Нур-Султана путем автоматического 
размещения в аукционном зале 
стартовой цены объекта прива-
тизации.

Правила проведения электрон-
ного аукциона на повышение цены:

1) если в течение двадцати ми нут 
с начала аукциона в аукционном зале 
ни один из участников не подтвердил 
свое желание приобрести объект 
приватизации путем увеличения 
стартовой цены объекта приватизации 
на шаг, установленный согласно 
Правил, то аукцион по данному 
объекту приватизации признается не 
состоявшимся;

2) если в течение двадцати минут 
с начала аукциона в аукционном 
зале один из участников подтвердит 
свое желание приобрести объект 
приватизации путем увеличения 
стартовой цены объекта прива-
тизации на шаг, установленный 
согласно Правил, то стартовая цена 
увеличивается на установленный 
шаг;

3) если в течение двадцати 
минут после увеличения текущей 
цены ни один из участников 
не подтвердит свое желание 
приобрести объект приватизации 
путем увеличения текущей цены, то 
победителем признается участник, 
последний подтвердивший свое 
желание приобрести объект 
приватизации, а аукцион по данному 
объекту приватизации признается 
состоявшимся.

Аукцион по объекту прива-
тизации на повышение цены идет 
до максимально предложенной цены 
одним из участников. 

Аукцион по объекту привати-
зации на повышение цены считается 
состоявшимся только в том случае, 
если стартовая цена объекта 
приватизации повысилась не менее 
чем на два шага увеличения цены, 
при этом повышение стартовой цены 
на два шага осуществляют не менее 
двух участников.

Результаты аукциона по 
каж дому проданному объекту 
приватизации оформляются прото-
колом о резуль татах торгов, который 
подписывается на веб-портале 
реестра продавцом и победителем 
с использованием ЭЦП в день 
проведения торгов.

Протокол о результатах 
торгов является документом, 
фиксирующим результаты аукциона 
и обязательства победителя и 

продавца подписать договор купли-
продажи объекта приватизации 
по цене продажи. Договор купли-
продажи заключается в электронном 
формате на веб-портале реестра 
и подписывается продавцом и 
покупателем с использованием ЭЦП 
в срок не более десяти календарных 
дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов. При этом, 
продавец представляет покупателю 
проект договора купли-продажи на 
подписание в срок не более пяти 
календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

Местонахождение коммуналь-
нного государственного учреждения 
«Кызылординский городской от-
дел финансов» акимата города 
Кызылорды: Республика Казахстан, 
Кызылординская область, г. Кы-
зыл орда, ул. Ыбырай Жахаева, 
дом 16, индекс:120014, здание 
Кызылординского городского аки-
мата, каб. №415. Дополнительную 
информацию о проведении элек-
тронного аукциона можно  посмот-
реть на сайте www.gosreestr.kz.  или 
получить по телефону 8(7242) 27-67-
60.

Победитель аукциона представ-
ляет продавцу при подписании 
договора купли-продажи копии 
следующих документов, с обяза-
тельным предъявлением оригиналов 
для сверки либо нотариально 
засвидетельствованные копии 
указанных документов:

1) для физических лиц: паспорта 
или документа, удостоверяющего 
личность физического лица;

2) для юридических лиц: сви-
детельства либо справки о госу-
дарственной регистрации (пере-
регистрации) юридического лица;

документа, удостоверяющего 
пол номочия представителя юриди-
чес кого лица, а также паспорта 
или документа, удостоверяющего 
личность представителя юридичес-
кого лица.

Иностранные юридические 
ли ца представляют нотариально 
заве ренные копии учредительных 
документов с нотариально заверен-
ным переводом на казахский и/или 
русский языки.

Оригиналы документов после 
сверки возвращаются в течение 
одного рабочего часа.

Внимание! Основаниями для 
отказа веб-порталом реестра в 
принятии заявки являются несоблю-
дение участником требований, ука-
занных в Правилах, а также не-
поступление за два часа до начала 
торгов гарантийного взноса, ука-
занного в извещении о проведении 
торгов, на специальный транзитный 
счет единого оператора.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА! ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!

Абай – қазақ поэзиясының  биік 
шыңы, құдіретті ақыны. Абайдың 
жүрек шерімен жазған туындыларының  
тағылымы мәңгілік  қымбат  қазына. 
Абай жалғыз қазақ халқының ұлы емес, 
адамзаттың ұлы десек артық айтқандық 
болмас. Әлем халқы бас иген дара 
тұлғамызды қай жағынан да әспеттесек 
біздің елдік, халықтық парызымыз 
болып саналады

Абай шығармалары ұлтымыздың 
тұрмыс тіршілігін, мінезі мен дүние-
танымын, ділі мен дінін түгел қамтиды. 
Сондықтан ұлттық жаңғыру ісінде 
оның еңбектерін басшылыққа алып 
ұтымды пайдалану қажет, себебі ақын 
көтерген мәселелер бүгінгі таңда да 
өзектілігін жоғалтқан жоқ. «Біріңді 
қазақ бірің дос, көрмесең істің бәрі 
бос», деп Абай әрбір қазақ баласын 
өз елінің парасатты және ұлтжанды 
азаматы болуға шақырды. Кемеңгер 
ойшыл «атымды адам қойған соң, қайтіп 
надан болайын» деп, өмірдің мәні мен 
мақсатын Адам болу деп таныды. Біз 
жастардың тәрбиесін, ұлтты Абайша 
сүюден, елдікті, мемлекетті қадірлеуден 
бастауымыз керек.

Ол өз дәуірінің өмір шындығын, 
рухани болмысын танып біліп, өлеңде, 
қара сөзде өрнектеген ақын. Ұлы Абай 
- ұлт поэзиясының кемеңгері Абайды 
тану, оны түсіну адамзат баласының 
қолы оңайлықпен жете бермейтін 
рухани, адами биіктікке алып баратын 
басқыштың бір баспалдағы.  Шын 
мәнінде Абай қазақ үшін, әдебиетіміз 
бен мәдениетіміз, әдет-ғұрпымыз бен 
салт-сана, рухани болмысымыз үшін 
өзегі терең бәйтерек. Осы орайда, 
елбасының мына сөзі  «Абай - біздің 
ұлттық ұранымыз болуы керек, Абайды 
тану арқылы біз Қазақстанды әлемге 
танытамыз. Менің балаларым, мен 
ертеңгі ұрпағымызға Абайдан артық, 
Абайдан киелі ұғым болмауға тиіс», - 
деп толғаған бұл байлам, әрбір қазақ 
баласының көкейінде жүрер, қасиетті 

ұғымға айналуы тиіс. Дегендей-ақ, 
бүгінде Абайды білмейтін, оның өлеңін, 
шығармаларын оқымайтын, Абайдың 
философиясын, таным-дүние түйсігін 
сезіп, білмейтін алаш кемде-кем шығар. 
Ендеше, бір сөзбен айтар болсақ ұлт 
мұратын, ұлттың тілін, діңін, халық 
аманатын әлемге паш етер болсақ, 
Абайға бас июіміз қажет. Сонда ғана ұлт 
армандарының, мұрат қағидаларының 
орындалғаны деп білеміз. Қазақтың бас 
ақыны Абай. Онан асқан, бұрын-соңғы 
заманда қазақ баласында болмаған. 
Сондықтан да бас ақын деп айтарымыз 
сөзсіз. Ендеше Абайдың поэзиялық, 
прозалық мұрасымен қоса  әр заманда 
бағасы жойылмайтын бір үлкен қымбат 
қазынасы, қара сөздері бар.   Қазақтың 
жазба әдебиетін анық биік белге 
өрлетіп шығарған Абай. Өлді деуге 
сірә де сыймайтын, кейінгіге өлмес сөз 
қалдырған һәкім Абайдың қазақтың 
төбесінде биік болары осыдан. Қара сөз 
деген ұлы мұрасы ұлының ғұмырын, 
шығармаларын әр толғанысын баяндау  
болса, бүгінге дейін асыл қара сөз мұрасы 
қазақтың жарқын болашағының тәрбие 
құра лы. Демек, қазақтың қуанғанын 
да, мұңайғанын да, жылағанын да, 
қинал  ғанын да, күрсінгенін де Абай 
мұраларында тебірене жырға қосты. Сөз 
өрнегі, інжу маржан мен өрнектелген  
мұрасының басты тақырыбы да адам 
болу, надандық жамандық әрекеттен 
аулақ болу.                              

Заман ауысып, уақыт өткен сайын 
халқымыз ғұлама Абайдың руха ни 
дүниесіне терең бойлап, оның ұлы-
лығының тың қырларын ашып, жаңа 
сырларына қаныға түседі. Абай өзінің 
туған халқымен мәңгі - бақи бірге 
жасайды, ғасырлар бойы қалың елін 
қазағын жаңа биіктерге, асқар асуларға 
шақыра береді.

Л.Б.ЖӘМИЕВА
Қармақшы ауданаралық Әділет 

басқармасының бас маманы, Қазақстан 
Заңгерлер одағының мүшесі

Экономиканың дамуы негізінде Қазақ-
станда мүліктік қатынастар саласы да 
одан әрі дами түсуде.Осыған орай меншік 
иелерінің құқықтарын қорғаудың ең тиімді 
жолы мемлекеттік тіркеу болып табылады.
Ата Заңымыздың 6-бабына сәйкес Қазақстан 
Республикасында мемлекеттік меншік пен 
жеке меншік бірдей қорғалады.Меншік 
міндет жүктейді,оны пайдалану  сонымен 
қатар қоғам игілігіне де қызмет етуге тиіс.
Меншік субъектілері мен объектілері, 
меншік иелерінің өз құқықтарын жүзеге 
асыру көлемі мен шектері, оларды қорғау 
кепілдіктері заңмен белгіленеді.

Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінің 117-бабына сәйкес мүлік қоз-
ғал майтын және қозғалатын мүлік болып 
екіге бөлінеді. Қозғалмайтын яғни, жылжы-
майтын мүлікке (жылжымайтын дүние, 
жылжымайтын зат) жер учаскелері, үйлер, 
ғимараттар, көпжылдық екпелер және жер мен 
тығыз байланысты өзге мүлік, яғни орнынан 
олардың мақсатына сай емес шы ғынсыз 
ауыстыру мүмкін болмайтын мүлік жатады.

Сонымен қатар, осы кодекстің 
118-бабына сәйкес жылжымайтын мүлік ке 
меншік құқығы мен басқа да құқық тар, бұл 
шек қою, олардың пайда болуы, ауысуы және 
тоқтатылуы тіркелуі тиіс. Меншік құқығы, 
шаруашылық жүргізу құқығы, оралымды 
басқару, бір жылдан астам мерзімге жер 
пайдалану құқығы, жылжымайтын мүлікті 
кепілге беру,оған рента, сенім білдіру арқы лы 
басқару құқығы мемлекеттік тір кеуден өткен 
кезден бастап пайда болады. Мысалы, егер 
де жылжымайтын мүлік пай да болған кезде, 
осы мүлікке өз құқық тарыңызды әділет 
департаментінде немесе басқармаларда 
тіркемесеңіз, онда сіз Заң талаптарына сәйкес 
мүліктің иесі болып табылмайсыз.

«Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
және онымен жасалатын мәмілелерді мем-

лекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Рес-
публикасы  Заңының  9-бабына сәйкес 
құқы ғыңызды белгілейтін заңды күшіне 
енген сот шешімін және өзге де құқық бел-
гілеуші құжаттарды берілген сәттен бастап, 
алты айдан кешіктірмей мемлекеттік тіркеу 
рәсімін жүргізу үшін халыққа қызмет көр-
сету орталығына өтінішпен жүгінуіңіз тиіс.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
Қазақстан Республикасының Кодексі (бұдан 
әрі-Кодекс) Кодекстің 694-695 баптарының 
негізінде әділет органдары әкімшілік істерді 
қарайды және әкімшілік жазалар қолдануға 
құқылы. Осы кодекстің 62-бабының 
3-тармағына сәйкес, тұлға әкімшілік құ-
қық бұзушылық анықталған күннен бас-
тап екі ай өткеннен кейін әкімшілік 
жауап тылыққа тартылуға жатпайды.
Жоғары дағының негізінде, жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуге 
құжаттарды берудің белгіленген 6 айлық 
мерзімін бұзған тұлғаларға қатысты 2 ай 
мерзім ішінде осы Кодекстің талаптарына 
сәйкес  әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
хаттама толтырылып, қаралады және 
тиісті шешім шығарылады.Соымен қатар, 
Қазақстан Республикасының  «Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 
460 бабына сәйкес   әкімшілік іс қозғалып, 
жеке және заңды тұлғаларға  -ескерту, осы 
әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір 
жыл ішінде қайталап жасалған дәл сол әрекет 
жеке тұлғаларға-10,заңды тұлғаларға-20 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға әкеп соғады. Ағымдағы 
жылдың  бүгінгі күніне дейін 24 әкімшілік 
іс қозғалып, оның 4-заңды тұлға, 20- жеке 
тұлғаларға әкімшілік жазалар қолданылды.

Н.АСАНОВА
Қармақшы ауданаралық Әділет 

басқармасының басшысы, Қазақстан 
Заңгерлер одағының мүшесі 

Сенім телефондары
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 

жылғы 29 желтоқсандағы «Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп тілік 
нормаларын  және мінез-құлық қағи даларын  
одан әрі жетілдіру  жөніндегі  шаралар туралы» 
№153 Жарлығы талаптарының  орындалуы және 
Қазақстан Республикасының  2015 жылғы 18 
қарашадағы №410-V  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес, 
Қызылорда қаласы әкімдігінің қалалық қаржы 
бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 
26-19-28 сенім телефоны жұмыс істейді.

* * *
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 

жылғы 29 желтоқсандағы «Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп тілік 
нормаларын  және мінез-құлық қағи даларын  
одан әрі жетілдіру  жөніндегі  шаралар тура-
лы» №153 Жарлығы талаптарының  орында-
луы және Қазақстан Республикасының  2015 
жылғы 18 қарашадағы №410-V «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Заңына сәйкес, Қызылорда қаласы әкімдігінің   
«Қызылорда қаласының мемлекеттік са-
тып алу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінде 8(7242)  26-12-19  «Сенім  телефо-
ны» жұмыс  істейтіндігін хабарлаймыз.  

* * *
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 

жылғы 29 желтоқсандағы «Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп тілік 
нормаларын  және мінез-құлық қағи даларын  
одан әрі жетілдіру  жөніндегі  шаралар тура-
лы» №153 Жарлығы талаптарының  орында-
луы және Қазақстан Республикасының  2015 
жылғы 18 қарашадағы №410-V «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы  іс-қимыл туралы» 
Заңына сәйкес, Қызылорда қаласы әкімдігінің  
Қызылорда қалалық экономика және 
бюджетті жоспарлау бөлімі коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде 26-39-64 сенім теле-
фоны жұмыс істейді. 

* * *
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 

жылғы 29 желтоқсандағы «Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп тілік нор-
маларын  және мінез-құлық қағи даларын  одан 
әрі жетілдіру  жөніндегі  шаралар туралы» №153 
Жарлығы талаптарының  орындалуы және 
Қазақстан Республикасының  2015 жылғы 18 
қарашадағы №410-V  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес, 
Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда 
қаласының кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм 
бөлімі» коммуналдық  мемлекеттік мекемесінде 
27-16-07 сенім телефоны жұмыс істейді. 

АБАЙ МҰРАСЫ
Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 

мемлекеттік тіркеуге құжаттарды 
беру мерзімін бұзу туралы



қмешіт     қшамыА А 7.05.2020 жыл

Статистикалық мәліметтерге 
сәйкес ағымдағы жылы Қызылорда 
қаласы аумағында автокөлік құрал-
дарында 14 өрт болып материалдық 
шығындарға әкелуде. Автокөліктегі 
өрттердің негізгі себебі электр 
сымдарының қысқа тұйықталуы 
болып табылады. Орташа есеппен 
алғанда автокөлік толығымен 5-10 
минут жанып кетеді, сондықтан 
өртті бастапқы сатысында жоюға 
шаралар қабылдау қажет. 

Жылжымалы автокөлік аза-
мат тық қорғау органдарына 
бақы ланбайды. Автомобильдің 
техникалық жай-күйі көлік құралын 
міндетті техникалық байқау 
процесінде бақыланады. Алайда, 
тексеру барысында автомобильдің 
және оның отын жүйесінің электр 
жабдықталуының жай-күйін 
тексеру жүзеге асырылмайды.

Өрттің алдын алу және автокөлік 
құралдарының өртке қарсы 
жағдайын жақсарту мақсатында 
мыналарға ерекше назар аудару 
ұсынылады:

• коректендеру жүйесі қосы-
лысының герметикалығы;

• электр сымдарының шанақ 
және аспаптық қалқан элементтеріне 
бекітунің сенімділігі;

• электронды оталдыру блогы, 
тұманға қарсы фарлар, қосымша 
сигналдар және т. б. қосымша электр 
сымдарының дұрыс жалғануы мен 
орнатылуы;

• жарамды өрт сөндіргіштің 
болуы;

• қосымша электр жабдықтарын 
орнату кезінде сақтандырғыштар 
туралы ұмытпай, бұл үшін қажетті 
қимасы бар жеке сымдарды 
пайдалану;

• патрубкалардың бүтіндігін 
және тамшылардың болмауын 
анықтау үшін үнемі капот астына 
қарап тұру қажет.

Өрт пайда болған кездегі бірнеше 
кеңестер: егер өрт шыққан болса, 
көлікті жол жиегіне дереу тоқтату 
қажет. Отты киіммен немесе басқа 
затпен тоқтатуға тырыспаңыз, бұл 

уақытты жоғалтумен тең. Соны мен 
қатар, сіз жарақат алуыңыз мүмкін. 
Өрт сөндіргішсіз отты сөн дірудің 
барлық әрекеттері тиімді емес.

Егер өрт капот астында болса, 
таяқпен немесе монтировкамен 
біртіндеп және өте абай болу арқылы 
оны ашу керек, өйткені жалын 
капоттың сыртына шығуы мүмкін. 
Машина астына төгілген отынды 
сөндіру үшін өрт сөндіргішті 
пайдалану керек. Өрт сөндіргішті 
барынша қарқынды жану ошағына 
бағыттау керек. Отты брезентпен 
жауып, құммен, топырақпен төгіп, 
су құю арқылы сөндіруге болады. 
Егер сіз майланған киімде немесе 
бензин сіңген киімде болсаңыз, 
өртті сөндіруге болмайды.

Әрбір машинада жұмыс жағ-
дайындағы өрт сөндіргіш болуы 
тиіс және оның жарамдылық 
мерзімін үнемі тексеріп тұру қажет.

Мезгіл-мезгілмен өрт шығу 
қаупімен байланысты электр шаруа-
шылығының және автомо бильдің 
басқа да бөліктерінің жай-күйін 
көзбен шолып тексеру, қажет болған 
жағдайда мамандарға бару қажет. 
Балалардың автомобиль салонында 
ересектердің қарауынсыз болуына, 
сондай-ақ от жағу көздерін (сіріңке, 
оттықтар) сақтауға жол бермеу қажет.

Автотұрақтар мен гараждар 
үй-жайларында: ақауы бар отын 
бактары, карбюраторлар, сондай-ақ 
электрмен жабдықтау жүйелерімен 
ажыратылмаған автомашиналардың 
тұруына; электр сымдарын дәне-
керлемей немесе нығыздаусыз қосу-
ға; автомобильдерді бояуға, құюға 
және нормадан асатын мөлшерде 
орнатуға; бөлшектерді тез тұтанатын 
және жанғыш сұйықтықтармен 
жууға; ашық отты қолдана отырып 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге жол 
берілмейді.

Е.СЕРМАНОВ
Қызылорда қаласы Төтенше 

жағдайлар басқармасының 
орынбасары, азаматтық қорғау 

майоры

ГУ «Шиелийский районный 
фи нансовый отдел» объявляет о 
про ведении электронные торги по 
продаже  объектов районной комму-
нальной собственности, который 
состоится  2020 года 26маяпо времени 
Нур-Султан 11.00 часов на веб 
портале Реестра государственного 
имущества www.gosreestr.kz

Продажа объектов районной 
ком мунальной собственности осу-
ществляется в соответсвии с Правилам 
продажи объектов привати зиции, 
утвержденными пос та новлением 
Правительства Респуб лики Казахстан 
от 9 августа 2011 года №920.

На электронные торгиметоду 
повышение ценывыставляются 

следующие объекты:
1-лот.Нежилое отдельно стоящее 

здания Литер В (мастерская) общей 
площадью 137,7 кв.м. 1986 год 
постройки. Балансодержатель: КГУ 
«Шиелийский районный спортивный 
клуб». Адрес: Шиелийский район, а/о 
Бестам, п. Бестам, ул.Ы. Алтынсарина, 
№43. Здания в аваринном состояний, 
снести в течение двух месяцев 
для использования в качестве 
строительного материала. Земельные 
участки не продаеться.

Начальная цена – 777000 тенге. 
Стартовая цена – 777000 тенге. 
Гарантийный взнос – 116550 тенге.

2-лот.Автомашина марки «Ваз 
21703 110», государственный но-
мер 254 AD11, 2007 года выпус-
ка. Балансодержатель: КГУ 
«Шие  лий ский районный отдел эко-
номики и бюджетного планиро вания». 
Адрес: Шиелийский район, п. Шиели, ул. 
Т. Рыскулова, №6. Автомашинатребует 
технически ремонта.

Начальная цена – 767000 тенге. 
Стартовая цена – 767000 тенге. 
Гарантийный взнос – 115050 тенге.

3-лот.Автомашина марки 
«Уаз 3303-024», государственный 
номер N457AP, 2003 года выпус-

ка. Балансодержатель: КГУ 
«Сред няя школа №158». Адрес: Шие-
лийский район, п. Ш. Кодаманова, 
ул. С. Сейфуллина, б/н.Автомашина 
в неудовлетворительном состоянии, 
технически требует ремонта.

Начальная цена – 476000 тенге. 
Стартовая цена – 476000 тенге. 
Гарантийный взнос – 71400 тенге.

4-лот.Автомашина марки «Уаз 
3303-024», государственный но-
мер N459AP, 2003 года выпуска. 
Балансодержатель: КГУ «Сред-
няя казахская школа №159». Адрес: 
Шиелийский район, п. Енбекши, ул. 
Е. Бектурсынова, б/н.Автомашина в 
неудовлетворительном состоянии, 
технически требует ремонта.

Начальная цена – 722000 тенге. 
Стартовая цена – 722000 тенге. 
Гарантийный взнос – 108300 тенге.

Гарантийный взнос вносится 
на контрольный счет наличности 
временного размещения денег 
АО «Информационно-учетный 
центр»; БИН:050540004455, ИИК: 
KZ946017111000000330, БИК: 
HSBKKZKX, Наиме нование банка: 
АО «Народный Банк Казахстана»;  
КНП: 171,  Кбе: 16   (для гаран тий ных 
взносов не входит банковские услуги)

Внимание! Основанием для 
отказа продавцом в принятии заявки 
является несоблюдение участником 
требований указанных в объявлении 
а также не поступление за два часа до 
начала торгов гарантийного взноса, 
указанного в извещении о проведении 
торгов, на специальный транзитный 
счет единого оператора.

При изменении вышеуказанных 
данных участник в течение одного 
рабочего дня изменяет данные, 
внесенные в веб-портал реестра.

Дополнительную информацию 
о проведении аукциона можно 
посмотреть на сайте www.gosreestr.
kz или получить по телефону 
8(72432) 4-35-79

Шиелі аудандық қаржы бөлімі 
аудандық коммуналдық меншіктегі 
жекешелендіру объектілерін элек-
тронды сауда-саттық арқылы сату 
жөніндегі 2020 жылғы 26 мамырда 
Нұр-Сұлтан уақытымен сағ. 11-00 де 
www.gosreestr.kz Мемлекет тік мүлік 
тізілімінің веб-порталында комму-
налдық аудандық меншік нысандарын 
сату бойынша электронды сауда-
саттық өткізу туралы хабарлайды

Аудандық меншік нысандарын 
сату Қазақстан Республикасы Үкі-
метінің 2011 жылғы 9 тамыздағы 
№920 қаулысымен бекітілген 
Жеке  шелендіру нысандарын сату 
қағидасына сәйкес жүзеге асыры лады.

Бағаны көтеру әдісі бойынша 
қойылатындар:

1-лот. 1986 жылы салынған, 
жалпы алаңы 137,7 ш.м., болатын ескі 
шеберхана ғимараты (литер В), жер 
телімінсіз. Теңгерім ұстаушы: «Шиелі 
аудандық спорт клубы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. Орналасқан 
мекен-жайы: Шиелі ауданы, Бестам 
ауылдық округі, Бестам ауылы, 
Ы.Алтынсарин көшесі, №43А, 
Ғима рат апатты жағдайда, құрылыс 
материалы ретінде пайдалану үшін 
екі ай мерзімде бұзып алуға. Жер 
телімі мемлекеттің меншігінде 
қалдырылады.

Алғашқы бағасы - 777000 теңге. 
Бастапқы бағасы - 777000 теңге. 
Кепілдік жарна - 116550 теңге.

2-лот. Автокөлік маркасы «Ваз 
21703 110», мемлекеттік номері 
254 AD11, 2007 жылы шыққан. 
Теңгерім ұстаушы: «Шиелі аудандық 
экономика және бюджеттік жоспарлау 
бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. Орналасқан мекен-
жайы: Шиелі ауданы, Шиелі кенті,  
Т. Рысқұлов көшесі, №6 үй. Автокөлік 
жөндеуді қажет етеді.

Бастапқы бағасы - 767000 теңге. 
Бастапқы бағасы - 767000 теңге. 
Кепілдік жарна - 115050 теңге.

3-лот. Автокөлік маркасы «Уаз 
3303-024», мемлекеттік номері 
N457AP, 2003 жылы шыққан. 
Теңгерім ұстаушы: Шиелі аудандық 
білім бөліміне қарасты «№158 орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. Орналасқан мекен-жайы: 
Шиелі ауданы, Ш. Қодаманов ауылы,  
С. Сейфуллин көшесі н/ж. Автокөлік 
күрделі жөндеуді қажет етеді.

Бастапқы бағасы - 476000 теңге. 
Бастапқы бағасы - 476000 теңге. 
Кепілдік жарна - 71400 теңге.

4-лот. Автокөлік маркасы «Уаз 
3303-024», мемлекеттік номері N459AP, 
2003 жылы шыққан. Теңгерім ұстаушы: 
Шиелі аудандық білім бөлі міне қарасты 
«№159 Еңбекші қа зақ орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 
Орналасқан мекен-жайы: Шиелі 
ауданы, Еңбекші ауылы, Е.Бектұрсынов 
көшесі н/ж. Автокөлік күрделі жөндеуді 
қажет етеді.

Бастапқы бағасы - 722000 теңге. 
Бастапқы бағасы - 722000 теңге. 
Кепілдік жарна - 108300 теңге.

Кепілді жарна төлеу деректе-
мелері: «Ақпараттық-есептеу орта-
лы ғы» АҚ, БСН:050540004455, 
ЖСК:KZ946017111000000330 , 
БСК:HSBKKZKX, Банк аталуы: 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ, 
ТТК:171, БеК:16 

Назар аударыңыз! Сатушының 
өтінімді қабылдаудан бастартуы 
үшін қатысушының хабарламада 
көрсетілген талаптарды сақтамауы, 
сондай-ақ бірыңғай оператордың 
арнайы транзиттік шотына сауда-
саттықты өткізу туралы хабарламада 
көрсетілген кепілді жарнаның 
сауда-саттық басталғанға дейін екі 
сағат бұрын түспеуі тізілім веб-
порталының өтінімді қабылдаудан бас 
тартуы үшін негіз болып табылады. 
Аукцион өткізу туралы қосымша 
ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан 
алуға болады немесе 8(72432) 4-35-79  
телефоны арқылы алуға болады.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА! ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!

- Төтенше жағдай мәдениет 
саласының да біраз жоспарын кең 
көлемде жүзеге асыруға кедергі 
болғаны жасырын емес. Алайда, өз 
тараптарыңыздан шараларды онлайн 
жүйеде өткізудесіздер. Қалай өтуде?

- Дұрыс айтасыз, төтеннен келген 
бұл індет қазір тек қазақстандықтардың 
ғана емес, әлем жұртының жұмыс 
жоспарына, өмір сүру дағдысына өзгеріс 
енгізуге мәжбүрледі. Барлық сала қызмет 
көрсетудің халыққа қолжетімді болуын 
ескеріп онлайн нұсқадағы жұмыс тәртібіне 
көшті. Біздің ұжым да төтенше жағдай 
жарияланғалы мүмкіндігінше шараларды 
онлайн форматта өткізуде. Арнайы медиа-
жоспар әзірленген болатын. Сол жоспар 
негізіндегі жұмыстарды жалғастырудамыз. 
Тоқталып өтер болсам, бүгінгі күнге дейін 
түрлі форматтағы 500-ге жуық онлайн 
мәдени шара көрсетілді. Қаралым саны 
да жоғары болып, 20 000 аса көрермен 
қамтылды. Сондай-ақ, қала әкімдігі 
тарапынан  «Youtube» бейнехостингінен 
«Қызылорда арнасы» ашылды. Төтенше 
жағдай кезінде ұйымдастырылған 
күнделікті бейнематериалдар осы арнаға 
енгізілуде. 

- Көрермендер концерттерді 
Мәдениет үйінен тікелей тамашаламаған 
соң ерекше әсерге бөленбесі де айқын.  
Онлайн жүйе сіздер үшін осынысымен 
де тиімсіз болар? 

- Әрине, онлайн түрде өткізілген 
шаралар тікелей Мәдениет үйінен тама-
шалағандай әсер қалдырмасы анық. 
Алайда, мұның бәрі уақытша деп 
ойлаймын.Індеттің алдын алып, одан 
әрі таралмауы үшін біз де тиісті талапқа 
бағынғанымыз жөн. Халқымызға көте-
ріңкі көңіл-күй сыйлау - біздің  негізгі 
міндеттеріміздің бірі. Дерттің белең алуы 
бәсеңдегенде барлығы өз қалпына келеді. 
Яғни, алдағы уақытта мәдениет үйлерімізде 
концерттік бағдарламалар мен түрлі 
шаралар ұйымдастырылып, көрермендерге 
толы болады деген сенімдеміз. 

- Қашықтықтан жұмыс істеп 
жатқан жергілікті өнерпаздардан өзге 
қызметкерлердің басым көпшілігі 
уақытша демалыста болар?

- Елбасының тапсырмасына сәйкес 
қызметкерлердің 70 пайызы қашықтықтан 
жұмыс жасауға жіберілді. Арнайы медиа-
жоспар негізінде өнерпаздар онлайн 
концерттерді өз үйлерінен ұйымдастыруда. 
Олар бүгінде мамыр айындағы мерекелік 
шараларға дайындық жұмыстарын 
жүргізуде.

- Мәдениет мамандары 
үшін қазір әдеттегіден 

тыс бос уақыт бар. Мұның өзі 
өнерпаздардың шығар машылықтарына 
жаңа леп пен серпін сыйлауы да мүмкін. 
Нәтижесінде, қаладағы өнер саласының 
одан әрі өрістеуіне сеп болары хақ деп 
ойлаймын...

- Орынды пікір білдірдіңіз. Жоспар-
ланған мәдени шараларды өткізуге 
қойылған мұндай уақытша шектеулер 
өнер адамдары үшін жаңа мүмкіндіктерге 
жол ашқаны анық. Әлеуметтік желілерде 
тікелей эфирде онлайн концерттер беру, 
сұхбаттар мен дәрістерден тұратын 
бейнеконтент циклы жүзеге асуда. Бұл, 
өз ретінде қала өнерпаздарының дамуына 
оң септігін тигізеді.Мемлекет басшысы 
карантин жағдайында да көрермендерден 
алыстамай, онлайн-кеңістікті қарқынды 
игеріп жатқан мәдениет саласының 
қызметкерлеріне үйде отырған халыққа 
қолдау жасағандары үшін алғысын айтқан 
болатын. Біз үшін мұның өзі алдағы 
жоспарларды оңтайлы жүзеге асыруға 
демеу екені де сөзсіз. 

- Сонымен, онлайн жүйеде бір ай 
көлемінде қандай мәдени шаралар 
өткізілді?

- Жыл басында жоспарланған шара-
ларды онлайн форматта айдарларға бөліп 
өткізудеміз. Мысалы, «Ән шырқайық» 
айдарында «Мереке» вокалды - аспапты 
ансамблінің әншілері жеке-жеке онлайн 
концерт берді. «Ертегі тыңдайық» 
айдарында «Сиқырлы айна» халықтық 
балалар қуыршақ театрының әртістері 
бүлдіршіндерге әртүрлі ертегілерін 
ұсынса, «Езу тартар» айдарында «Мереке-
Думан» халықтық әзіл-сықақ  отауының 
өнерпаздары вайндар түсіруде. «Әңгіме 
айтыңыз...» айдарында қоғамның зия-
лы қауым өкілдерінің сұхбаттары, 
«Үйірме – өнер бастауы» жобасында 
мәдениет үйлеріндегі үйірме мүшелері 
де өз өнерлерін көрсетуде. «Күліп а-like» 
айдарында «Мереке - Думан» халықтық 
әзіл – сықақ отауының интермедиялары 
көрсетіліп халық назарына ұсынылуда.
Сонымен қатар, әлеуметтік желі қолда-
нушылары арасында түрлі байқаулар 
ұйымдастырылуда. «Әнді сүйсең, менше 
сүй...», Ұлы ақын А.Құнанбаевтың туғанына 
175жыл толуына орай «Өлең – сөздің 
патшасы...» атты ақын шығармаларын 
оқудан онлайн байқау,  7 мамыр - Отан 
қорғаушылар күніне орай «Жеңіске рух 
берген әуендер» атты патриоттық әндерді 
орындаудан сайыс өткізудеміз.Сондай-ақ, 
виртуалды көрмелер, онлайн кездесулар 

мен  шеберлік сағаттар да қамтылуда. 
Халықты, әсіресе жастарды кітап оқуға, 
өздігінен білім алуға тарту мақсатында 
«Оқы және өзгеге ұсын» атты букдатинг, 
«The books I read»  айдары бойынша 
оқыған кітаптарымен ой бөлісу челленджі 
және Абай Құнанбаевтың шығар маларын 
жас буын арасында насихаттау, ақынның 
қара сөздері мен өлеңдерінде айтылған 
тәлім сөздерді олардың бойына сіңіру 
мақсатында  «Абай оқулары» челленджі 
ұйымдастырылуда. Қала тұрғындары 
осыдан өзге де  шаралар турасында 
толығырақ мәдениет бөлімінің әлеуметтік 
желідегі парақшаларынан ақпараттарды 
ала алады. 

- Жеңімпаздарға қандай жүлделер 
тағайындалуда?

- Олар қаржылай сыйақыларға ие 
болып, арнайы Дипломдар және Алғыс 
хаттармен марапатталады.

- Қашықтықтан ұйымдастырылып 
жатқан байқаулардың марапаттаулары 
қалай жүзеге асып, сый-сияпаттары 
қайтып жеткізілуде?

- Карантин режиміне сәйкес қашық-
тықтан бірнеше байқау ұйымдастырылуда. 
Байқаулардың нәтижелері нақтыланған 
соң, жеңімпаздарды әлеуметтік желіге 
жариялаймыз. Ал қаржылай ұтыстары 
жеке банк карточкаларына аударылуда.

- Ұлы Жеңістің 75 жылдығына орай 
қызылордалықтар қандай жобалар мен 
концерттік бағдарламаларға куә бола 
алады? 

- ҚР Президенті әкімшілігінің 
тұжырымдамасына сәйкес карантин кезінде 
азаматтардың өзін-өзі барынша оқшаулау 
режимін сақтай отырып, мерекелеуді 
ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін ұсыған 
болатын.Осыған орай, мамыр айындағы 
шаралар да  онлайн форматта әлеуметтік 
желілерде өткізілуде. Ол үшін де арнайы 
жоспар бекітілді. Мәселен, 9 мамыр - Ұлы 
Жеңістің 75 жылдығына орай «Жеңісті 
жақындатқан әндер» атты «Мереке» вокал-
ды-аспапты ансамблі әншілерінің онлайн 
концерті,  «Ерлік – елге мұра, ұрпаққа - 
ұран» атты онлайн шара, «Әңгіме айтыңыз» 
айдарында тыл ардагерімен сұхбат және 
Кеңес одағының батыры Жәлел Қизатовтың 
100 жылдығына арналған «Ант еттім, 
құр бан етіп жас жанымды» атауымен де 
шара ұйымдастырылады. Сонымен қатар, 
қазіргі уақытта әлеуметтік желілерде «Мен 
батырдың ұрпағымын» атты челлендж өт-
кізілуде. Аталған челленджіге мәдениет сала-
сының мамандары да өз үлестерін қосуда.

Айта кетейін, бұл шараларды өткі-
зу арқылы біз Отан үшін от кешкен 

тұлғалардың ерлігін дәріптеп, ел бірлігінің 
құндылығын кеңірек насихаттаймыз. 
Шараларға куә болған көрермендерге 
тәуелсіз еліміздегі отбасы мен 
жақындарының амандығына тәубе етіп, 
өз елінің болашағының баянды болуына 
атсалысуынаықпал етуіміз қажет. 

- Жалпы ардагерлерге мәдениет 
бөлімі тарапынан одан өзге қандай 
құрмет көрсетілмек?

- Ел шетіне жау тиген шақта қолына 
қару алып, қан майданға аяқ басқан 
жауынгерлер қашан да құрметке лайық. 
Қаламыздағы ардагерлерге рухани қолдау 
көрсетіп, олардың ерліктерін кейінгі 
ұрпаққа насихаттап, әлеуметтік желілер 
арқылы дәріптеу біздің мақсатымыз. 
Сондықтан, мәдениет саласының 
мамандары ардагерлерге арнап мереке 
қарсаңында жоғарыда атап өткен 
концерттік шараларды тарту етеді. 

- Жыл басында Абай Құнанбаевтың 
175, Әбу-Насыр Әл-Фарабидің 1150 
жылдығына орай  біраз жобалар 
жоспарланған болатын. Орындалу 
барысы қалай болмақ?

- Ұлы тұлғалардың мерейтойлары басты 
назарда. Жоғарыда атап өткендей, Абай 
Құнанбаевтың шығармаларын жас буын 
арасында насихаттау, ақынның қара сөздері 
мен өлеңдерінде айтылған асыл қасиеттерді 
олардың бойына сіңіру мақсатында «Абай 
оқулары» челленджі ұйымдастырылса, 
«Өлең – сөздің патшасы...» атты ақын 
шығармаларын оқудан байқау өткізілуде 
және Әбу-Насыр Әл – Фарабидің 1150 
жылдығына арналған «Әл – Фараби  - 
мәдениет тарихында» атты танымдық 
онлайн шаралар ұйымдастырылды. Осы 
шаралармен ғана шектеліп қалмаймыз. 
Мерейтойлар алдағы уақытта да әртүрлі 
нұсқада ұйымдастырылады. 

- Ал мемлекеттік тілдің мәртебесі 
турасындағы жобалар қалай жүзеге 
асуда? 

- Мемлекеттік ұйымдарда және 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарында 
мемлекеттік тілдің іс-жүргізудегі негізгі 
тіл ретінде қолданылуын қамтамасыз 
етіп, қолданыс аясын кеңейту бағытында 
жұмыстар тиянақты атқарылуда.Қазақстан 
Республикасындағы тіл саясатын іске 
асырудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы қайта 
бекітілді.Соның негізінде облыс, қала 
әкімдірінің қаулыларымен 6 жылдық іс-
шаралар жоспары нақтыланған болатын.
Қала әкімдігіне қарасты мемлекеттік 
мекемелердің құжат айналымдарына 
ай сайын мониторинг жүргізіледі.  
Мемлекеттік  тілде шығысталған құжат 
айналымы 2020 жылдың  І тоқсанында 100 
пайызды құрап отыр.Сондай-ақ, қалалық 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 
ұйымдастыруымен мемлекеттік тіл 
саясатын жүргізу мақсатында әртүрлі іс-
шаралар тұрақты түрде ұйымдастырылады.

- Шаралар мен жобалар туралы 

білдік. Ал мәдениет үйлеріндегі үйір-
мелердің жұмыстары қалай өрбуде? 
Ұстаз бен шәкірт арасындағы байланыс 
қай деңгейде?

- Үйірмелерге тиесілі жоспарлар 
да уақытылы жүзеге асуда. Яғни, күн-
делікті жұмыс кестесіне сәйкес үйірме 
қатысушылары онлайн түрде өз дәрістерін 
алуда. Осы сәтте айта өтейін, біздегі 
дәрістерді өткізу тәсіліне басқа да қала 
тұрғындарының, әсіресе жастардың  қызы-
ғушылықтары артуда екен.Мәдениет үй-
лері жанынан құрылған үйірмелердің 
өнерпаздары да онлайн форматта өтіп 
жатқан шараларға атсылысып келеді.
Мәселен, олар «Үйірме – өнер бастауы» 
айдарында өнерлерін ортаға салуда. 

- Жұртшылықты әбігерге салған 
атышулы індеттің алдын алу үшін қала-
дағы өнерпаздар ән арнады. Мәде ниет 
саласының мамандары қала халқына 
одан өзге қандай қолдау көр сетуде? 

- Иә, Қызылорда облысынан шыққан 
өнер адамдарды жергілікті өнерпаздармен 
бірлесе ән арнады. Одан бөлек жергілікті 
әншілеріміз де халыққа қолдау көрсету 
мақсатында әндерін ұсынды. Бұл көпшілік 
тарапынан үлкен қолдауға ие болғанын 
атап өткім келеді.Осындай қысыл-таяң 
уақытта бөлімнің қызметкерлері«Біз 
біргеміз» акциясына да өз үлестерін қосуда. 
Қаладағы мәдениет саласының мамандары 
рамазан айында аз қамтылған және көп 
балалы 50-ге жуық отбасына азық-түлік 
себеттерін дайындап таратты. 

- Мерекелік іс-шаралардың басым 
көпшілігі ойлаған форматта өткізілмеді. 
Тиесілі қаржының игерілу турасына 
тоқталып өтіңізші...

- Қаржының бір бөлігі онлайн 
байқаулардың жүлде қорына жұмсалуда, 
ал үлкен форматтағы қаржы қажет 
етілетін жоспарланған шараларды кейінге 
қалдырып отырмыз. 

- Сұрақты қызметіңізге бағыттасам... 
Білім саласынан да тәжірибеңіз 
бар. Бүгінде мәдениет бағытының 
басшылығын тізгіндеудесіз. Бұл екі 
саланың қайсысы жаныңызға жақын?

- Әр саланың өзіндік ерекшелігі бола-
тыны рас. Дегенмен, мемлекеттік қыз меттің 
миссиясы - халыққа адал қызмет ету және 
еліміздің ұлттық мүддесін тиім ді қорғай 
білу. Бұл жауапты іс біз ге жауапкершілікпен 
жүктелетіні де мә лім. Сондықтан, 
мемлекеттік қызмет тіз гініндегі адам қай 
сала жаныма жақын деп емес, мен ел-
халыққа қаншалықты жақынмын деген ойда 
болуы керек деп ойлаймын. 

- Әйткенмен,  білім мен мәдениеттен 
өзге қай саланы игеруді көздейсіз? 
Немесе өзіңізді болашақта лауазымы 
жоғары креслодан көруіміз мүмкін бе?

- Өзіңіз де білесіз, уақыттың алдына 
түскен ешкім жоқ. Сондықтан, бұл сауалды 
уақыттың еншісіне қалдырған жөн.

- Сұхбатыңызға рахмет! 
Сұхбаттасқан А. ӘЛИАРЫСТАН 

Өз автокөлігіңді өртен сақтау

Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Асқарбек ЕСЖАНОВ:

ҚАЛАДА 500-ге ЖУЫҚ ОНЛАЙН 
МӘДЕНИ ШАРА ӨТКІЗІЛДІ

Еліміздегі төтенше жағдайға сәйкес, біршама жұмыс орындары 
жоспарларын әдеттегіден өзгеше форматта жүзеге асырып келеді. 
Мәселен, мәдениет саласы да онлайн жүйені негізге алды. Түрлі 
сайыстар мен шараларды қалалық мәдениет бөлімнің мамандары 
кешеуілдетпей-ақ жұртшылыққа ұсынуда. Асқарбек Есжанов 
басқаратын ұжымның төтенше жағдай кезіндегі аяқ алысы мен 
өңірдегі өнердің деңгейін білдік. Ол үшін сұхбатқа зер салыңыз. 



қмешіт     қшамыА А 4
бет
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Төтенше жағдай кезеңінде 
коммуналдық қызметтерді 

жеткізушілерге шығындарды 
өтеу бойынша ақпарат

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің 2020 жылғы 18 сәуірдегі №212 бұйрығымен 
бекітілген төтенше жағдай кезеңінде коммуналдық қызметтерді 
жеткізушілердің шығындарын өтеу ережесіне сәйкес коммуналдық 
қызметтерді жеткізушілерде жеке шоттары болған кезде коммуналдық 
шығындарды өтеуге құқығы бар адамдардың санаты:

1. 1,2,3 топтағы мүгедектер; 
2. Мүгедектер, Ұлы Отан соғысының қатысушылары және оларға 

теңестірілгендер;
3. Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар;      
4. Көп балалы отбасылар(4 бала және одан жоғары); 
5. Ең төменгі зейнетақы алатын зейнеткерлер; 
6. Мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындау кезінде, 

әскери қызметте, ғарыш кеңістігіне дайындалу немесе ұшу кезінде, 
адам өмірін сақтауда, заңды және тәртіпті қорғау кезінде қайтыс 
болған адамдардың отбасы; 

7. Атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар, оның ішінде жалғыз 
басты зейнеткерлер.

Шығындарды өтеу жоғарыда көрсетілген адамдардың санатына 
жүгіну негізінде және карантин енгізілген елді мекендерде ай сайын 
бір тұтынушыға он бес мың теңге мөлшерінде төленеді. Бұл жағдайда 
есептеу төлем кезеңінің тұтастығын бұзбай, яғни тиісті айдың бірінші 
күнінен бастап соңғы күніне дейін жүргізіледі.

Коммуналдық шығындарды өтеу үшін тұтынушылар жеке 
сәйкестендіру нөмірін, әлеуметтік мәртебесін және жеке шоты туралы 
ақпаратты көрсете отырып, www.15.epd.kz ақпараттық веб-сайты 
және 400-700 номерлі байланыс орталығы арқылы ағымдағы жылдың 
5 мамырынан бастап сағат 09:00-ден 21:00-ге дейінгі аралықта түскі 
үзіліссіз, демалыссыз өтініш бере алады.

Қабылданған өтініштерде көрсетілген ақпараттарды тиісті  
құзырлы органдармен және коммуналдық қызмет көрсетуші мекемелер 
тарапынан расталғаннан кейін төлем төлеуге жолданады.

Әрбір өтініш иесі берген өтінішінің орындалу барысын www.15.
epd.kz  ақпараттық веб-сайты арқылы көруге мүмкіндігі болады.

Қызылорда қаласы бойынша коммуналдық 
қызметтердің тізімі

Ескертпе:
Егерде абоненттің дербес шоты анықталмаған жағдайда, 

жоғарыда көрсетілген коммуналдық қызмет көрсетуші 
мекемелердің жауапты мамандарына хабарласуына болады.

Өтініш білдірген абоненттер өз өтініштерінің қаралу барысын 
www.15.epd.kz арқылы білуге болады.

№ Мекеме атауы Байланыс телефон
1 «Қызылорда Су жүйесі» МКК 23-03-03
2 ДТОО «Энергосервис» 40-09-70, 8-771-936-54-01

Диспетчер
40-07-47, 8-771-040-07-47

3 «КазТрансГаз Аймақ» АҚ Жауапты оператор
8-771-012-12-11

4 «Қызылордажылуэлектр-
орталығы» МКК

8-777-452-64-70

5 «Қызылорда тазалығы» ЖШС 22-10-26; 22-35-42
8-777-454-28-14

6 «ОДСП Арал» 70-08-42
8-707-791-01-47

7 «Теміржол су» ЖШС 29-25-21
8-701-425-19-80

Құрметті Қызылорда 
облысының ҮЕҰ-ның 

көшбасшылары! 
2020 жылдың шілде айында «Қызылорда облысының 

Азаматтық Альянсы» Қауымдастығы ҮЕҰ қызметі туралы 
ақпараттық бюллетеньді шығаруды жоспарлауда. Біз сіздердің 
жетістіктеріңіздің дүйім қауымның назарында болуын 
қалаймыз! Сондықтан 2019 жылдың шілдесі мен 2020 жылдың 
шілдесі аралығында Сіздің ҮЕҰ жүзеге асырып жатқан жобалар 
мен бағдарламалар туралы ақпараттарыңызбен бөліссеңіз 
қуанышты боламыз.

Аталмыш басылым ҮЕҰ қызметі үшін пайдаға асатын 
бағалы ақпарат көздері мен құралдарды қамтиды.

Ақпараттар 2020 жылдың 10шы шілдесінен бастап 
қабылданады. 

Ұсынылатын ақпараттар бойынша ұсыныстар:
1.  Ұйым және оның нәтижелі жүзеге асырған жобалары 

туралы қысқаша ақпарат , «Storytelling» форматында (Табыс 
тарихы).

2. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, бірлік интервал. 
Ақпараттың көлемі 1 беттен  артық емес.

3.    Суреттердің саны 3ден артық емес, JPG форматында.
Ақпаратты madi800@mail.ru электронды поштасына 

жолдауыңызды сұраймыз. Барлық сұрақтар бойынша келесі 
телефонға хабарласыңыздар: 

8 776 898 6666 Инабат Карифуллаева
8 702 224 25 55 Эрик Тенизбаев.

Апаттың қайқайсысы болмасын орны 
толмас залал келтіріп, зардап шектіретіні 
белгілі. Әсіресе, жол үстінде орын алатын 
көлік оқиғалары оқиғаға себепшіге де, жәбір 
көрушіге де оңай тимесі белгілі.

Көлікте отырғандардың бәрі бірдей 
емес. Жол үстінде көлік апаты орын алған 
жағдайда кінәлі көлік жүргізушілердің бірі 
дереу жәбір көрушілерге көмек көрсетіп, 
азаматтық парызын орындай білсе, енді 
біреулер “бәледен” қашып құтылғанша 
асығып, оқиға орнынан бой тасалайды. 
Биылғы жылдың 4 айының өзінде (қаңтар 
– сәуір) аймағымызда орын алған жол
көлік апаттары кезінде 78 көлік жүргізуші 
жауапкершіліктен қорқып, оқиға орнынан 
қашып кеткен. Осы 78 оқиғаның 12інде 
денсаулыққа жеңіл зиян келсе, 65інде 
материалдық шығын болған.

Әрине, денсаулығына зиян келген, 
материалдық шығын шеккен жанның 
жанайқайы бар. Одан бөлек, оқиғаға 
себепшінің де жауапкершілігі қаралу керек. 
Бүгін бір апаттан қашып, бой тасалаған оның 
алда тағы да одан да зор апат жасап, тағы 
талай жанның отбасына қайғы әкелмесіне 
кім кепіл?

Әрине, адам өміріне қауіп төндірген, 
денсаулығына зиян келтірген, мүлкіне 
нұқсан келтірген жағдайда кінәлі тарап 
заң алдында жауап беретіні белгілі. Көп 
адамдар заңды білмейтіндіктен оқиға 
орнынан кетіп қалсам, бәрінен құтыламын 
деп ойлайды. Алайда жолкөлік оқиғасына 
кінәлі ретінде жауапты болудан бөлек, сол 
оқиға орнынан бой тасалап кеткені үшін 
тағы да жауапты болатынын біле бермейді 
Осы ретте Қызылорда облыстық Полиция 
департаментінің Жергілікті полиция 
қызметі басқармасы Іздестіру тобының 
қызметкерлері жолкөлік оқиғасын жасап, 
оқиға орнынан бой тасалап кетудің алдын
алу мақсатында ел ішінде түсіндірме 
жұмыстарын жүргізуде. Бүгінде Қазақстан 
Республикасының ӘҚБтКнің 611 бабының 
талаптарына сәйкес жолкөлік оқиғасын 
жасап, оқиға орнынан бой тасалап кеткен 
көлік жүргізушісіне сот шешімімен 100 
айлық есептік көрсеткіштік айыппұлдан 
бір жылға дейінгі жүргізуші куәлігінен 
айырылу шарасы көріледі. Сондайақ, 
адам денсаулығына орта дәрежеде зиян 
келтірген және кісі өліміне әкеліп соққан 
жолкөлік оқиғасы орнынан бой тасалап 
кеткен көлік жүргізушісіне Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық Кодексінің 
345, 347 бап талаптарына сәйкес шара 
көріледі.

Демек, жауаптылық үстіне жауаптылық 
жамамай, қандай жағдай болғанда да 
оқиға орнынан кетіп қалмай, 102 нөміріне 
хабарласқан жөн.

Жаздың ыстығында күнге және 
ыстық құмға қыздырыну, салқын 
суға шомылу жанға сондай жайлы. 
«Су сенің досың және дұшпаның».

Жас балалардың суға шомылу 
білмеуі, адамдардың суда қауіпсіздік 
ережелері, шараларын орындамауы 
орны толмас қайғы мен өкінішке 
айналып жатады. Сондықтан осын-
дай келеңсіз оқиғаларды болдырмау 
үшін, төмендегі ережелерді орын-
даған жөн:

Суда шомылудың қауіпсіздік 
шаралары:

- суға тек қана рұқсат етілген жерлер 
мен жағажайларда шомы лыңыздар.

- суға шомылатын жерді, 
жалпы жағдайды судың тазалығын, 
тереңдігін мұқият тексеріп алыңыз.

- тамақ ішкеннен кейін бірден 
шомылмаңыз.

- өте ұзақ шомылмаңыз, өзіңізді 
шаршауға және тоңып қалтырауға 
дейін жеткізбеңіз.

- қорғау белгілерінен тыс аумаққа 
шықпаңыз.

- техникалық ескерту белгіле-
рінің және басқалардың үстіне 
шығушы болмаңыздар.

Өзендер мен көлдерде тоқтау су-
лар мен шалшық суларда шомылу-

дың қаупі мол, себебі инфекциялық 
аурулардың қоздыр ғыштары ағын 
суда: Іш-сүзегі 183 тәулік, дизен-
терия 12-92, оба 4-92 тәулікке дейін 
өмір сүреді.

Аяқ-қол тырысу (судорга) бол-
ғанда сіздің іс-әрекетіңіз:

Суық суда шомылу қол-аяқ 
тырысып қалуына әкеліп соғады.

- егер тырысу болғанда жүзуді 
тоқтатып суға арқаңызбен шалқайлай 
жатыңыз, сабырлық сақтаңыз.

- қолыңыздың саусақтары тыры-
сып қалғанда жұдырығыңызды түйі-
ңіз, қолыңызды бір жаққа қарай сер пе 
лақтырып, жұдырығыңызды ашыңыз.

- балтыр бұлшық еті тырысқанда, 
бүгіліп қолыңызбен аяғыңызды 
басып қысып бар күшіңізбен өзіңізге 
қарай тартыңыз, немесе аяғыңызды 
судың астына созып, аяғыңыздың 
бармақтарын алға иіңіз. Содан соң 
балтырыңызды сылаңыз.

- тырысу қойысымен тынығып 
алып, жүзудің басқа әдісімен жағаға 
шығыңыз.

Ш.БЕРДІБАЕВ
Қызылорда қаласы Төтенше 

жағдайлар басқармасының 
бас маманы 

азаматтық қорғау майоры 

Суға түсу кезіндегі 
қауіпсіздік шаралары:

– Қалаға кіретін 4 қақпадан қандайда бір 
заң бұзушылықтармен қаладан шыққысы 
келгендер мен қалаға кіргісі келгендер болды 
ма? 

– Заң бұзушылықтар болған жоқ. Өйткені, ол 
жерлерде медицина мамандары, бақылап тұрған 
жол полциясы мен әкімшілік қызметкерлері бар. 
Ол жерлерден өту оңайға соқпайды деп ойлаймын. 
Негізі жақында бір жағдай болды. Бір азамат 
Шымкент қаласынан келіп тұр. Бүгін қалаға кіруім 
қажет, себебі сағат 11-де қайтыс болған адамның 
намазына қатысуым керек дейді. Кіргізбедік. 
Өйткені олай болмайды. Қалаға кіргісі келгендер 
о баста елінен шықпай тұрып бізге хабарласып 
қалаға кіре аламын ба, жоқ па деп сұрауы қажет. 
Мысалы, біздің қаладан да шығып кетемін деген 
азаматтарға біз барынша түсіндіріп жатырмыз. 
Баратын қалаңызға кіре алатындығыңызды 
нақтылап алыңыз деп. Өйткені ол жақ ана адамды 
кіргізбесе, біз бір рет шыққан адамды қалаға қайта 
кіргізе алмаймыз. Негізі екі ортада қалып қалмас 
үшін барлығын алдын ала нақтылап алған жөн. 

– Карантин режимі жеңілдеді... 
– Иә, карантин режимі жеңілдеді. Бірақ, бұл 

барлығы далада босып жүру керек деген сөз емес. 
Қазір облыстағы бас санитардың №11 қаулысына 
сәйкес халыққа қажетті қызметтердің бірнеше 
түріне жұмыс жасауға рұқсат етілді. Десе де 
тұрғындар әзірге азық-түлікке, дәріханаға және 
қоқыс тастауға ғана шықса жақсы болар еді. Себебі, 
індетті көптеп таратып алмауымыз қажет. Өйткені, 
біз үшін әрбір адамның денсаулығы, амандығы 
маңызды. Сол үшін тәртіпке бағынып, үйде болған 
жөн!

– Жақында шыққан қаулы бойынша не 
айтасыз? 

– Иә, қаулы шықты. Бас санитариялық 
дәрігердің №11 қаулысына сәйкес, халыққа 
қажетті деген маңызды қызмет түрлері қайта 
жұмыстарын бастады. Оның ішінде кәсіпкерлікке 
қатысты кәсіпорындарға, мемлекеттік мекемелерге 
және қазір тұрғындардың тұрмыс-тіршілігі үшін 
қажет қызметтердің жұмыстарына (сақтандыру, 
нотариалдық, жеке медициналық қызмет 
көрсету (лор, стоматология, офтальмология, 
ультрадыбыстық зерттеулер, МРТ, КТ, зертханалар, 
гинекология, урология), автокөлікті техникалық 
тексеру мен қызмет көрсету станциялары, көлік 
жуу, желімдеу, шаштараз, аяқ-киім жөндеу, 
«тұтынушыға дейін жеткізу» қағидаты бойынша 
электорника және тұрмыстық техника сататын сауда 

үйлерінің қызметі және оларды жөндеу, курьерлік 
қызметтер; ауылшаруашылық техникасы мен оған 
қосалқы бөлшектерін жеке және заңды тұлғалар; 
ауылшаруашылық сервистік қызмет көрсететін 
ұйымдар. Дақыл тұқымдары мен көшеттерін 
сататын жеке және заңды тұлғаларға) санитарлық 
талаптар мен дезинфекциялық жұмыстарды қатаң 
сақтау арқылы жұмыс жасауға рұқсат етілген. 
Бұдан бөлек, азық-түлік сататын дүкендер уақыты 
20:00-ге дейін рұқсат етілді. Сондай-ақ, қоғамдық 
көліктерге 2 мезгіл жұмыс жасауға яғни, азанда 
06:00-ден 09:00-ге дейін, кешкі уақытта 18:00-
ден 20:00-ге дейін. Демек, жұмысына қосылған 
тұрғындарға жұмысына барып-келу үшін қоғамдық 
көліктер жұмысқа кірісті. Бірақ сонда да барынша 
тәртіпке бағынып, өзіміз үшін сақтық шараларын 
сақтауымыз қажет. 

– Байқасам, 400-700 нөміріне 
хабарласушылар көп көрінеді. Олардың 
басым көпшілігі қандай сауалдар бойынша 
хабарласуда? 

– Қазіргі уақытта қоңырау шалып жатқандардың 
80 пайызы коммуналдық төлемге берілетін 15 
мың теңгеге және қайтыс болғандарды қалаға 
кіргізуге байланысты хабарласуда. Айта кету керек, 
коммуналдық төлемге берілетін ақшаны 1, 2, 3 
топ мүгедектері; мүгедек балаларды тәрбиелеп 
отырған отбасылар; көпбалалы отбасылар; 
Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен 
қатысушылары, Ұлы Отан соғысы мүгедектері 
мен қатысушыларына теңестірілген тұлғалар; 
мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерін, 
әскери қызметін орындау барысында, ғарыш 
кеңістігіне ұшуға дайындық барысында немесе 
ұшу кезінде, адам өмірін құтқару және құқық 
тәртібін сақтау кезінде қаза тапқан тұлғалардың 
отбасылары; төмен және одан аз зейнетақы 
алатын зейнеткерлер; атаулы әлеуметтік көмек 
алатын азаматтар, оның ішінде жалғызбасты 
зейнеткерлер ғана ала алады. Ол үшін тұрғындар 
400-700 нөміріне хабарласады немесе 15.epd.kz 
сайтына өз өтінішін тастайды. Коммуналдық қызмет 
үшін берілетін қаржы 5 мамырдан басталады деп 
жоспарланған. Мұнда тұрғындардың сәуір және 
мамыр айларындағы екі айлық төлемдеріне қаржы 
беріледі. Алдынғы айлардағы қарыздарына ақша 
берілмейді. 

– Тұрғындар өтініші қанша күн ішінде 
қаралып, жауап беріледі? 

– Ережеге сәйкес, өтініш түскеннен кейін 5 күн 
ішінде төлемдер жасалу керек. Біздегі техникалық 

жағдай барлығы дайын болғанымен, қаржының 
бізге келу жағы аздап кешіктіріліп жатыр. Ақша 
уақытында келмесе жұмысқа кірісе алмаймыз. Сол 
себепті, халық арасында «бұл ақша не үшін әлі 
берілмей жатыр, неге кешіктіріліп жатыр?» деген 
сұрақтар қойылуда.  

– Ендігі сауалды коронавирус бойынша 
қаладағы ахуалға қарай бұрсам. Бүгінде мамыр 
айының 4-дегі жағдай бойынша Қызылорда 
қаласында вирус жұқтырғандар саны - 77. 
Олардың жас ерекшеліктерін айта аласыз ба? 

– 77 жағдайдың ішінде 18 жасқа дейінгі науқас 
5-еу болса, 65 жастан жоғарысы - 7 болып тұр. 
Қалғаны 18 бен 64 жас аралығындағылар. Жазылып 
шыққандар – 19, жұқпалы аурулар ауруханасында 
жатқандар – 58, провизорлық стационарда – 236, 
үй жағдайындағы карантинде жатқандар – 676 адам 
құрап отыр. 

– Сырттан вахталық жұмыспен және 
оқудан келіп жатқан студенттер бар ма? Олар 
карантинде қай жерде жатыр? 

– Бүгінде Атырау қаласынан вахталық жұмыс 
бойынша келген 3 науқастан және Ресейден 
келген 1 студенттен COVID-19 инфекциясы 
анықталып отыр. Жалпы, вахталық жұмыстан 
келгендер (ер адамдар) И.Әбдікәрімов атындағы 
аграрлық-техникалық колледждің және 
(әйелдер) М.Мәметова атындағы Қызылорда 
педагогикалық жоғары колледжінің жатақханасына 
орналастырылды. Ал, Ресейден келген студенттер 
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-нің жатақханасында. 
Бұл жерлердің барлығына азаматтар санитарлық 
нормаларға сәйкестендіріліп тексерілгендіктен 
және тиісті шаралар толықтай жасалғандықтан 
жатқызылды. Сонымен қатар, алдағы уақытта 
азаматтар кеткеннен кейінде жатақханаларға 
дезинфекция жұмыстары толықтай қатаң түрде 
жасалатын болады.

Т.КЕНЖЕБАЕВА 

Қызылорда қаласы әкімдігінің Төтенше жағдайдағы жедел штабының мониторингтік 
талдау топ жетекшісінің орынбасары Индира АҚЖІГІТОВА:

ІНДЕТТІҢ КЕҢ 

ТАРАЛУЫНА ЖОЛ ЖОҚ!..

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ ДЕП 
ТОҚТАМАДЫҚ...

ҚАШЫП 
ҚҰТЫЛМАЙСЫҢ...

Көшенің
көшеден кемі жоқ...

Қалалар көлеміне қарай үлкен, кіші деп 
бөлінгенімен қай қайсысына да проблема 
ортақ. Үлкен де, кіші де қайсыбір қала 
болмасын бәрінің шетжағы жылдар бойы 
қордаланып қалған жол мәселесі. Тіпті, 
айтуға ұят кей көшелерде жүру мүмкін емес.

Қала билігі жыл басынан бері осын дай 
көшелерге ең құрығанда алдымен қиыршық 
тас төсеу мәселесі көп ұзамай шешілетінін 
айтып, жол нашар деп жылаған жұртты 
жұбатумен келе жатқан еді.

Міне, “Жұмыспен қамту жол картасы” 
шеңберінде қала бойынша, шетаймағы, 
ауылдық елді мекені бар барлығы 50 көшеге 
қиыршық тас төселеді. Жұрт жол азабынан  
титықтап жүрген Титов, Шанхай, Гагарин, 
Әл-Фараби, КБИ аудан дарындағы тұрғындар 
үшін бұл жақсы жаңалық екені анық.

Сондай-ақ, бұдан бөлек қаладағы 111 
көше, қалаға қарасты кент, ауылдарда 32 көше 
орташа жол жөндеуден өтеді.

Ауыз су
ақшамен ағады

“Судың да сұрауы бар” демекші, ауыз 
су сапасы – тұрғындардың басты талабы. 
Сондай-ақ кәріз жүйесі де күнделікті тірліктің 
күретамыры десе болады.

Осы ретте қаладағы темір жол вок залынан 
Егізбаев, Әуелбеков көше леріндегі №6, 8, 
10 тұрғын үйлерден  Сүлей менов көшесіне 
дейін суағар кәріз жүйесін, №15 КНС-тен 
№139 КНС-қа дейінгі қысымды кәріз жүйесін 
қайта жаңғырту, Өсербаев көшесіндегі №1 
КК-нен №3 КНС-қа дейін өздігінен ағатын 
коллекторды ағымдағы жөндеуге, Көшер баев 
көшесіндегі бала бақшадан Сұлтан Бейбарыс 
– Жеңіс көшелерінің қиылысындағы №56 
КНС-ке дейінгі кәріз желісі құрылысына 
қомақты қаржы қаралды. Бұдан бөлек қалаға 
қарасты 7 кент, елді мекендерге ауыз су 
желілерін жақсарту менен ауыз су жинау 
қоймасы құрылысын қаржыландыру да 
шешілді. Араларында ауыз су мәселесін айта 
беретін Белкөл, Наурыз елді мекендері де бар.

Серуендейтін орындар 
сәні кіреді

Басқа өңірлерге қарағанда жа зы аптап, 
ыстық, жаңбыры аз, құр ғақ Қызылорда 
қаласында жұрт се руен дейтін, демалатын 
орындарға қолай лы жағдай жасау қала әкімі 
Н.Нәлібаевтың басты мақсаттарының бірі 
десек қателеспейміз.

Соңғы уақыттары қаланың орталық 
көшелерінде, дария жағасында тұрғын дар 
үшін ыңғайлы орындықтар қойылып, әдемі 
мүсіндер орнатылып, қызылды-жасылды 
гүлдер егілуде. Тіпті, қоқыс жәшігінің өзі 
әдеміленді. Бұрынғы сыртын тот басқан темір 

қорапшалардың орнына жаңа бір, жақсы 
бұйымдар қоқыс жәшігі болып тұр.

Жеңістің 75 жылдығы мерекесі тұ-
сында “Тағзым” алаңын жаңғыртуға қар-
жы бөлінді. Сондай-ақ қаладағы “Сыр Ана” 
монументі мен темір жол паркі аумағы да 
абаттандырылады.

Балалар ойнайды
Талғамымен қатар талабы да тау дай 

болған тұрғындардың, әсіресе көпқабатты 
үйде тұратындардың айтып жүрген 
мәселелерінің бірі – ойын алаң дары. Жасы-
ратын несі бар әралуан спорттық ойын 
құрылғыларында бала ла ры ойнап жатқанда 
ата-аналар әңгі ме айтып, демалып отыратын 
аула алаң дары барларға өз аулаларында ондай 
алаңы жоқтар қызғана да, қызыға қарайды. 
Биылғы көктемнің соңғы айы ның жақсы 
бір жаңалығы қалада тағы да 30 спорт ойын 
алаңы салынатын болды.

Жүргіншінің
өз жолы бар

Қала аумағының кеңеюіне, жаңа мөлтек 
аудандардың пайда болуына орай қала 
коммуналдық саласының “жоғы” уақыт 
сайын көбейіп отырады.

Көлік жолының қалпына әрең келіп 
жатқан халінен бөлек, жаяу жүргінші 
жолының жағдайы да жұрттан бөлек билікке 
де сын. Енді 68 көшеге тротуар салынатын 
болды. Әрине, қажеттілік бұдан көп. Бірақ, 
бәрін бірден реттеуге қаржы жетімсіз. Содан 
да кезең-кезеңімен, кезегімен...

Аялдамаға аялда...
Бұл да бір қажеттілік. Бұған дейін де 

қалада аялдама қажеттілігін шешудің 
амалдары жасалды. Әрі аялдама боп, әрі кәсіп 
істеп, пайда тап деп, кәсіпкерлерге берген 
кездер де болды.

Қазіргі аялдамалар қыста ық, жазда 
көлеңке болудан бөлек – бір-бір рухани 
жаңғыру дүңгіршектері болып тұр.

Қалада тағы да 70 аялдама салу үшін тағы 
да қомақты қаржы бөлінді. Есептеп қарасақ 
70 аялдамаға 175 млн. бөлінеді екен. Көлемі, 
түрі, конструкциясы бәрі бірдей біркелкі 
болса, әрқайсысына 2,5 млн. теңгедеген 
келеді екен.

Қараңғылықтан 
құтылып...

Қала іргесіндегі Тасбөгет кентіндегі үлкен 
мәселенің бірі кей көшелерде әлі күнге жарық 
бағаналарының жоқтығы. Көше тұрғындары 
әлі күнге көше бойы қараңғы деп қорқып жүр 
еді. Енді осындай жарығы жоқ көшелерге 
жарық бағаналарын орнатуға 36 млн. 563 мың 
теңге қаржы бөлінді.

Басы 1-бетте


