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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газеті

Желтоқсанның 28-
інде Сарқан қаласындағы 
Н.Островский атындағы мектеп-
лицейінде аудан әкімінің 
жаңа жылдық шыршасы өтіп, 
бүлдіршіндерді шаттыққа бөледі. 
Әдеттегідей әкім шыршасына 
ата-аналарының қамқорлығынан 
шет қалған, аз қамтылған және 
көпбалалы отбасылардың ба-
лалары, атап айтқанда ау-
дан мектептерінен 120 бала 
қатысты. Мерекелік қойылыммен 
өріліп, түрлі сый-сияпаттармен 
толығатын дәстүрлі шыр-
ша тойы биыл да ерекше си-
патта ұйымдастырылғаны 
қатысушыларды естен кетпес 
әсерге бөледі.

Мерекелік шараның негізгі 
бөлімі, өнерпаз білімгерлердің 
«Жаңа жылға жеті сый» 
атты жаңа жылдық сазды 
қойылымымен жалғасты. 
Түрлі ертегі кейіпкерлерінің 
бейнесіндегі жаңа жылдық ко-

Тосын сыйларға толы болды
Жаңа жыл қарсаңы мектеп оқушылары үшін есте қаларлық тосын сыйларға 

толы болды. Жетісу облысының орталығы Талдықорған қаласында облыс әкімінің 
биылғы жылы ұйымдастырған жасыл шырша мерекелік думанды кешіне аудан 
мектептерінен 15 оқушы қатысты. 

стюмдер киген балақайлар ал-
дында кең сахнада мерекелік 
қойылым шымылдық түріп, 

барша балдырғандарды қызық-
қуанышқа кенелтті.

Мерекелік шараға аудан 

әкімінің орынбасары Алмас 
Байгунысов қатысып, ба-
лаларды келе жатқан жаңа 

жыл мерекесімен құттықтап, 
балаларға жылы лебіздерін ар-
нады. Жаңа жылдық салтанатқа 
жиналған барша оқушыларға ау-
дан әкімінің арнайы дайындаған 
тәтті-дәмділері үлестіріліп, 
бағалы сыйлықтар табыс етілді.

- Бүгінгі әсем шыршаға 
ақ қала болып киініп келдім. 
Ерекше костюмді ұстазыммен 
дайындадық. Аяз атаға жат-
тап келген тақпағымды айтып, 
сыйлық алып, жақсы көңіл 
көтеріп, кештің жұлдызы бол-
дым, - дейді 1-сынып оқушысы 
Расул Тазабеков.

Сондай-ақ жаңа жыл 
қарсаңындағы осындай 
қамқорлықтан «Сенім» бала-
ларды оңалту орталығының 
тәрбиеленушілері де тысқары 
қалмай мұндағы бүлдіршіндерге 
де жаңажылдық іс-шара 
ұйымдастырылып, сыйлықтар 
берілді.

Өз тілшіміз.

– Бейбіт Өксікбайұлы, 
Жетісу облысы жаңадан 
құрылды. Бюджеттің 
кіріс бөлігін құрайтын 
аудандардың көпшілігі Ал-
маты облысына қарап 
кетті. Жалпы облыстың 
мүмкіндігін, болашағын Сіз 
қай бағытта көресіз? 

– Жетісу облысы – 
экономикалық әлеуеті мол 
аймақ. Бұл өлкенің  әлеуметтік-
экономикалық жағдайына кел-
генде, әрине, бюджеттің табыс 
жағы, сіздер айтып отырғандай 
Алматы облысына қарады.  
Жетісу дотациялық облыс бо-
лып табылады. Дегенмен қол 
қусырып отыруға болмай-
ды. Өңіріміздің өзіндік ішкі 
мүмкіндіктері жоғары. Біздің 
облыстың басым бағытының бірі 
ауыл шаруашылығы болғаннан 
кейін, міндетті түрде осы салаға 
басты маңыз береміз. Сондықтан 
агроөнеркәсіп кешеніне бұдан 
былай да ерекше назар ауда-
рылады. Ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өңдеу ісін яғни, ет, 
сүт өңдеуді қолға аламыз. Сол 
сияқты бізде тау-кен және ме-
таллургия өндірісі жақсы жолға 
қойылған. Өздеріңіз білесіздер, 
Кеңес заманынан бері Текелі 
маңында,Қаратал, Ескелді мен 
Кербұлақ аудандарындағы 
таулардың қойнауында тұнып 
жатқан пайдалы қазбалардың, 
алтын-күмістен бастап, мырыш, 
қорғасын, мыстың мол қоры 
бар. Сондықтан, осы жылы 

Сұхбат Жетісудың жаңа тынысы, елдің береке, ырысыЖетісудың жаңа тынысы, елдің береке, ырысы
ЖЕТІСУ ЖЕРІНІҢ ЖЕТІСТІГІ МЕН МЕЖЕЛЕНГЕН 

МІНДЕТТЕРІ ОБЛЫС ӘКІМІ БЕЙБІТ ИСАБАЕВТЫҢ 
«JETISY», «ОГНИ АЛАТАУ» ГАЗЕТТЕРІ МЕН «ЖЕТІСУ» 
ТЕЛЕАРНАСЫНЫҢ ТІЛШІЛЕРІНЕ БЕРГЕН СҰХБАТЫНДА 
ЖАН-ЖАҚТЫ АЙТЫЛДЫ.  БЕЙСЕН ҚҰРАНБЕК 
АТЫНДАҒЫ ЖУРНАЛИСТЕР ҮЙІНЕ АРНАЙЫ КЕЛГЕН 
АЙМАҚ БАСШЫСЫ ӨНЕРКӘСІП, АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ, 
БІЛІМ, ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ, СПОРТ, ТУРИЗМ СЫН-
ДЫ САЛАЛАРДЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСУЫ ТИІС ЖОБАЛА-
РЫН ТАНЫСТЫРЫП, ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУДІҢ 
АУЫРТПАЛЫҒЫ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІН САРАЛАНДЫ.

Текеліде темірді тікелей қалпына 
келтіретін «Электромарганец», 
Үштөбеде жоғары сапалы крем-
ний өндіретін «KazSilicon» зауыт-
тары іске қосылды. Сол секілді 
көптеген игілікті іс қолға алынып 
жатыр, оның бәрін нақтылы тал-
дап айтып жатудың қажеті жоқ 
шығар. Дегенмен алдағы 2-3 
жылда аймағымызда 10-15 жаңа 
өндірістік жобаны іске қосамыз 
ба деген ниетіміз бар. 

Тағы бір айта кететін дүние, 
Жетісу жері Қазақстанның 
Қытайға барар жолдағы Шығыс 
қақпасы саналады. Қорғас 
пен Достықтан темір және тас 
жолы да, мұнай мен газ құбыры 
да өтеді. Сондықтан сыртқы 
алыс-беріс, сауда,  транзиттік, 
транспорттық, логистикалық 
жобаларға баса мән беріп от-
ырмыз. Онымен қоса біздің 
туристік аймақтарымыз да 
экономикамыздың негізгі 
драйвері екенін ескеру керек. 
Алакөл, Балқаш көлдерінің 
жағалауын дамытамыз. Прези-
дент біздің облысқа келген са-
парында спорттық-туристік са-
ланы дамытуды тапсырды. Бұл 
бағытта жаңа қадамдар жасалып 
жатыр.

– Ұлттың болашағы 
екі салаға – білім мен 
денсаулыққа тікелей байла-
нысты екені белгілі. Енде-
ше, Жетісу облысындағы 
денсаулық сақтау мен білім 
саласында қандай жоспарлар 
бар?

– Елімізде былтырдан ба-
стап, республика бойынша екі 
ұлттық жоба іске қосылғанын 
жақсы білесіздер. Оның 
бірі – «Комфортты мектеп», 
екіншісі – «Ауылдық денсаулық 
сақтауды жаңғырту» ұлттық 
жобасы. Біріншісі бойын-
ша алдағы 3 жылдың ішінде 
яғни, 2025 жылға дейін Жетісу 
облысының аумағында білім 
саласының 25 нысаны салына-
ды. Оның қатарында мектеп-
тер, балабақшалар, мектепке 
дейінгі оқыту мекемелері бар. 
Сондай-ақ, 15 денешынықтыру-
сауықтыру  және 6 спорт кешенін 
салу, жергілікті бюджеттің 
есебінен блокты-модульді кон-
струкциялардан салынатын 35-
тен астам медициналық бекетті 
ауыл тұрғындарының пайдала-
нуына беру жоспарланып отыр.

Келер жылы Талдықорған 
қаласында волейболдан 
«Жетісу» әйелдер команда-
сына арнап 3 спорттық база , 
демеушілердің қаржысына жа-
нында 40 орындық жатақханасы 
бар заманауи оқыту-жаттығу 
базасын салу жоспарлануда. 
Бұл батыстағы спортшылардың 
жаттығуына мүмкіндік беретін 
кәсіпқой спорт клубтары 
іспетті болады. Онда 15-16 
жастағы жасөспірімдер жа-
тып, шынығады. Одан бөлек, 

көгалдағы хоккей, баскетбол, 
регби сынды спорттық ойындар 
жаттығу залдары салынады. Со-
нымен қатар, Талдықорғандағы 
орталық стадионның қосымша 
ойын алаңы күрделі жөндеуден 
өткізіледі. Сөздің реті келген-
де баршаңызды құттықтай 
кетейін, бұған дейін І лигада 
өнер көрсеткен «Жетісу» фут-
бол клубы келер жылдан бастап 
премьер-лигада  доп тебеді. 
Осынау жобаларға қарап өңірде 
спортшыларға барлық жағдай 
жасалып отыр деуге болады.

Денсаулық сақтау саласы-
на келер болсақ, облыс бой-
ынша 15 дәрігерлік амбулато-
рия, 39 фелдьшерлік-акушерлік 
және 5 медициналық бекет 
салынса, алғашқы дәрігерлік 
көмек нысандары 2025 жылы 
медициналық құрылғылармен 
толық қамтамасыз етіледі.

– Жетісу жерінің топырағы 
құнарлы болғандықтан 
«Шаншыған шыбық бүр жа-
рады» деген бейнелі сөз бар. 
Жалпы, Президент Жетісуға 
келген сапарында қант 
қызылшасы көлемін арт-
тыру,  Ақсу қант зауытын 
іске қосу туралы тапсырма 
берді. Осы бағытта қандай 
жұмыстар атқарылып жа-
тыр?

– Жетісу облысы 

қызылшамен көп жылдан бері 
айналысып келеді. Тәжірибесі 
мол. Еліміздегі 4 зауыттың екеуі 
бізде орналасқан. Биылғы жылы 
182 мың тонна тәтті түбір жи-
налды. Шығымдылығы гекта-
рына орташа есеппен алғанда 
427 центнерді құрады.  Көксу 
қант зауытына 163 мың тон-
на өнім өткізіліп, 21 мың тонна 
қант өндірілді. Ал Қазақстанның 
қантқа деген сұранысы 550 мың 
тонна болса, біздің  тек қана 
қызылшасынан жинап отырған 
өніміміз 21 мың тонна. Осыған 
орай біз келесі жылы 4200 гектар 
жерімізді 8 мың гектарға, ал 2025 
жылға дейін 15 мың гектарға 
дейін ұлғайтамыз деп отырмыз. 
Түсімділік гектарына 450-500 
центнерден алғанның өзінде 
біз 40-50 мың тоннадан артық 
өнім ала алмаймыз. Сондықтан 
қант құрағына да көңіл бөліп 
отырмыз. Бұл биржалық тауар 
саналғандықтан оның бағасы 
ойнап тұрады. Соңғы жылдар-
мен алып қарағанда бағасы бізге 
тиімді, дегенмен алда-жалда 
өсіп кетсе біздің қызығушылықты 
туғызбайды. 

Көксу қант зауыты тәтті 
түбірден 21 мың тонна қант 
өндірсе, қант құрағынан 49 мың 
тонна қант алды. 
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Ауа райы суытқан кезде тек өрт емес, 
кей кездері адамның өліміне әкеліп 
соғатын улы газдан улану жағдайларының 
саны өседі.

Сарқан ауданы ТЖБ қызметкерлері 
қауіп-қатердің алдын алу мен зардап шек-
кен кездегі іс-әрекет тәртібін хабарлайды.

Улы газды әдетте «зұлым жаналғыш» 
деп те атайды – өйткені оның түсі де, 
иісі де жоқ, қаза болған адам оны сезбей 
кетеді. Оған қоса, газ ауамен араласып 
өзінің улағыш қасиетін жоғалтпаған күйі 
тез тарайды.

Улы газдан уланудың белгілері
Улы газ пайдаланылған газдың улы 

бөлігі. Көп жағдайда улы газдан ула-
ну көмірмен немесе газбен жағылатын 
пештерді немесе қазандықтарды дұрыс 
пайдаланбаудан туындайды.

Адамға дер кезінде көмек көрсету 
үшін мұндай уланудың негізгі белгілерінен 

Газды тұрмыста қауіпсіз 

қолдану ережелері
Газ аспаптарының, түтіндіктер 

мен желдеткіштердің қалыпты 
жұмыс істеуіне бақылау жасауға, 
түтіндікке газ жану өнімдерін 
бұратын газ аспаптарын қосқанға 
дейін және жұмыс істеуі кезінде 
түтін тартылуын тексеруге. 
Түтіндіктің «қалтасын» мерзімді 
тазалап отыруға.

Газды пайдаланып болған соң, 
газ аспаптарында және олардың 
алдындағы крандарды жабуға.

Газ жабдығы жарамсыз 
болғанда «Горгаз-сервис» ЖШС 

кәсіпорнының қызметкерлерін шақыртуға.
Пәтер ішінде газ иісі пайда болған кезде газ аспаптарын қолдануды дереу 

тоқтатуға, аспаптарға жалғанған және аспаптардағы крандарды жабуға, үй-жайды 
желдету үшін терезелер мен желкөздерді ашуға, 104 телефоны бойынша апаттық 
қызметті шақыртуға (газдалған үй-жайдан тыс). От жақпауға, темекі тартпауға, электр 
жарығы мен электр құралдарды қоспауға және қосулы болса, сөндірмеуге, электр 
қоңырауларды пайдаланбауға.

Құрметті Сарқан ауданының тұрғындары қандай бір төтенше жағдайлар орын алған 
жағдайда "101" немесе "112" телефон нөмеріне қоңырау шалыңыздар!

А.ТУСУПБЕКОВ,
ТЖБ инженері,  азаматтық қорғау лейтенанты.                                               

Пешті пайдалану кезіндегі өрт 
қауіпсіздік ережелері

Пешті пайдалану кезінде өрттің негізгі себептері мыналар болуы мүмкін:
Пеш құрылымының дұрыс болмауы:
- пешті орнатқан кезде тәжірибесі мен білімі жоқ кездейсоқ адамдардың пешті са-

луына жол бермеңіз. Пеш салған кезде құрылыс нормалары мен ережелерін қатаң 
сақтау керек.

Мыналарға жол бермеңіз:
- есіктерінің, түтін мұржаларының "денесінде" бұзылған жерлері, жарықшақтары 

бар пештерді пайдалануға болмайды;
- пештің күйеден тазартылмаған түтін мұржасын пайдалануға болмайды, бұл 

күйенің жануына және түтін жүретін жолдарының жарықшақтары арқылы оттың 
шығуына әкелуі мүмкін (тазалау мерзімділігі - айына 2 реттен сиретпеу керек);

- пештің аузының алдында темір қаңылтыры жоқ пешті пайдалануға болмайды 
және оған отынды, басқа да жанғыш заттар мен материалдарды қоюға болмайды;

- пешке немесе оларға жақын жерге жанғыш және тез тұтанатын материалдарды 
қоюға болмайды;

- бензинді, керосинді және басқа да тез тұтанатын материалдарды, сондай-ақ 
көлемі жағынан пештің аузын жабуға кедергі келтіретін отынды жағу үшін пайдалануға 
болмайды;

- пешке арналмаған отынмен пешті жағуға және оны аузын ашып қалдыруға бол-
майды;

- пешті қыздыруға және оны қараусыз қалдыруға болмайды;
- жас балаларға пеш жағуды және оны қадағалауды тапсыруға болмайды;
- пештің үстінде киім кептіруге болмайды.
Өрт шыққан жағдайда:
 «101», «112» телефонына өрт туралы хабарлаңыз.

     Р.АХМАРОВ,
ТЖБ аға инженері, азаматтық қорғау  аға лейтенанты.                                                                        

Улы газдан уланудың алдын алу
хабардар болу қажет. Улы газ иіссіз 
болатындықтан, тыныс алу ауасының 
құрамында 0,08% көмірқышқыл газы 
араласқан кезде адамның басы ауырып, 
тұншығу белгілері сезіліп, улануы мүмкін. 
Көмірқышқыл газының концентрация-
сы 0,32% дейін жоғарылаған кезде сал 
ауруының белгілері байқалып, есінен тану 
жағдайлары болады (өлім 30 минуттан 
кейін келеді).

Концентрация 1,2% асқанда 2-3 тыныс 
алудан кейін адам есінен танып, кемінде 
3 минуттан кейін өлімге әкеледі.

Улы газдан улану кезіндегі көмек
Мұндай жағдайда зардар шегушіге 

дәрігерге дейін көмектің дұрыс көрсетілуі 
өте маңызды. Ол үшін алдымен уланған 
адамды таза ауаға шығарып, аяғын 
сәл көтеріңкі күйде жатқызып, денесін 
тар киімнен босатып, мүсәтір спиртін 
иіскетіңіз. Егер адам есін біліп жатса оған 
тыныштық және үзіліссіз оттегі қажет, мы-

салы газетпен желпуге немесе желдеткіш 
қосуға болады. Ал зардап шегуші дем 
алмай жатса, алдымен тыныс алу жол-
дарын тазалап алып жасанды дем беру 
қажет. Және де әрине «Жедел жәрдем» 
қызметін шақырыңыз. Ондай мүмкіндік 
болмаған жағдайда өмірлік маңызды 
функциялары қалыпқа келгеннен соң зар-
дап шегушіні емдеу мекемесіне жеткізуге 
тырысыңыз.

Есіңізде болсын, уланған адамды 
қауіпті газ концентрациясы бар жер-
ден алып шығу кезінде өзіңіз бірге ула-
нып қалмас үшін бірінші кезекте өз 
қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету қажет. Ол 
үшін тез әрекет етіп, қол орамалы немесе 
дәке арқылы тыныш алу керек.

Улы газдан уланудың алдын алу
Расында, қарапайым қауіпсіздік ша-

раларын барлығы да біледі. Дегенмен, 
улану орын алуда. Демек, кейбір адам-
дар үшін жаттанды әрі баршаға мәлім 

қағидаларды қайталауға тура келеді:
- тек жарамды жабдықтарды 

қолданыңыз. Пеш қалауларындағы 
жарықтар, тазаланбаған түтін тұрбасы сол 
сияқты «ұсақ-түйектер» ауыр зардаптарға 
әкелуі мүмкін.

- пештер мен каминдерді қағидаларға 
сәйкес қолданыңыз. Желдету жүйесінің 
жұмысына жүйелі түрде тексеру жүргізіп, 
түтін тұрбаларын уақытылы тазалаңыз, 
пештер мен каминдерді қалауда тек 
кәсіпқой мамандарға жүгініңіз.

- автокөлік иелері, көлікжайда (га-
ражда) қозғалтқыш бөлігін қосулы күйде 
жұмыс жасамаңыз.

Құрметті азаматтар! Жоғарыда 
айтылған ережелерді сақтаған жағдайда, 
Сіз тұншықтырғыш газбен уланудың ал-
дын аласыз.

  А. КАБДЕШОВ,        
ТЖБ аға инженері, азаматтық 

қорғау лейтенанты.                                                                           

2022 жылдың 1 қарашасындағы жағдай 
бойынша 2021 жылдың қаңтарынан бері 
БЖЗҚ салымшылардың (алушылардың) 
тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін 
жинақталған зейнетақы қаражатын пайда-
лану туралы 1 336 516 өтінішін орында-
ды. Уәкілетті оператор-банктерде ашылған 
қазақстандықтардың арнайы шоттарына 
БЖЗҚ 3,2 трлн теңгеден астам қаржы ау-
дарды. Біржолғы зейнетақы төлемдерінің 
орташа сомасы – 2,4 млн теңге. Айта кету 
керек, зейнетақы жинақтарын алу қарқыны 
төмендеп келеді. Мысалы, 2022 жылдың 
қазан айында 7,5 млрд теңге сомасына 2 993 
өтініш орындалды. Салыстыру үшін, 2021 
жылдың қазан айында 87,8 млрд теңге сома-
сына 35 434 өтініш орындалды.

Орындалған өтініштердің ең көбі Алма-
ты қаласының (17,61%), Астана қаласының 
(14%), Маңғыстау облысының (10,33%) 
тұрғындары тарапынан жолданған. www.enpf.
kz сайтындағы «Көрсеткіштер» бөлімінде 
салымшылардың біржолғы зейнетақы 
төлемдерін қандай мақсаттарға пайдалану-
ды жоспарлайтыны туралы егжей-тегжейлі 
ақпарат жарияланған. Мұндай ақпарат 
өңірлер бөлінісінде де берілген («Мақсаттар 
бойынша тұрғын үй жағдайларын жақсартуға 
арналған біржолғы зейнетақы төлемдері» 
және тиісінше «Тұрғын үй жағдайларын 
жақсартуға арналған біржолғы зейнетақы 
төлемдері» шағын бөлімшелері). 

Салымшылар (алушылар) өздерінің 
жинақтарын пайдаланатын мақсаттарды тал-
дай отырып, келесі негізгі бағыттарды атап 
өтуге болады. Көбінесе (барлық өтініштердің 
шамамен 36%) - бұл азаматтық-құқықтық 
мәмілелер бойынша меншікке тұрғын үй са-
тып алу (түпкілікті есеп айырысу) және жеке 
тұрғын үй салу (меншігінде жер учаскесі 
болған жағдайда). Өтініштердің 21% астамы 
салымшылардың (алушылардың) тұрғын үй 

Зейнетақы жинақтарын баламалы мақсаттарға 
пайдалану қарқыны төмендеуде 

құрылыс жинақтары бағдарламалары бой-
ынша зейнетақы қаражатын пайдалануы 
үшін орындалды. Өтініштердің тағы 21% 
одан әрі жинақтау үшін тұрғын үй құрылыс 
жинақ ақшасына салымды толықтыру 
мақсатында орындалды. Өтініштердің шама-
мен 20% тұрғын үй сатып алуға (оның ішінде 
ислам банкінің қаржыландыруы шеңберінде) 
ипотекалық тұрғын үй қарызын алу үшін 
бастапқы жарнаны енгізуге, ипотекалық 
тұрғын үй қарызы бойынша берешекті 
толық және ішінара өтеуге және оны қайта 
қаржыландыруға орындалды.

Атап кетейік, уәкілетті операторлар-
дан салымшылардың (алушылардың) жеке 
зейнетақы шоттарына (ЖЗШ) шамамен 456,3 
млрд теңге қаражат қайтарылды. Себебі, 
сұраным иесінің өтініші және өзге де себеп-
термен қазақстандықтар біржолғы зейнетақы 
төлемдерін белгіленген мерзімде тұрғын үй 
жағдайын жақсартуға пайдаланбаған. 

Сонымен қатар, БЖЗҚ емделуге берілген 
311,1 млрд. теңгеге 395 730 өтінішті орында-
ды. Бұл ретте алуға болатын орташа сома 
шамамен 0,8 млн теңге. Ағымдағы жылдың 
қазан айында шамамен 3 млрд теңге сома-
сына 2 362 өтініш орындалды (салыстыру 
үшін: өткен жылдың ұқсас айында – 10,8 
млрд теңге сомасына 12 462 өтініш). 

Көбінесе (өтініштердің 96% астамы) 
қазақстандықтар өздерінің жинақтарын 
медициналық мақсаттарда стоматологиялық 
қызметтерге пайдаланады. Өтініштердің 
тек 2,8% офтальмологиялық қызметтерді 
алу мақсатында орындалды. Қалған 
медициналық бағыттарға зейнетақы 

жинақтарының 1% - дан азы пайдаланылды.
Салымшылардың (алушылардың) 

БЖЗҚ-дағы ЖЗШ-на уәкілетті оператордан 
(«Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ) 31,9 млрд теңге қайтарылды, бұл 
қаражат өтініш берушінің қалауы немесе өзге 
де себептер бойынша белгіленген мерзімде 
пайдаланылмаған. 

Зейнетақы жинақтарын емделуге пай-
далану жөніндегі өзекті статистикамен 
www.enpf.kz сайтындағы «Көрсеткіштер» 
– «Емделуге берілетін біржолғы зейнетақы 
төлемдері» бөлімінен танысуға болады.

Ағымдағы жылдың 1 қарашасындағы 
жағдай бойынша, инвестициялық портфельді 
басқарушыларға (ИПБ)  8,7 млрд теңге ауда-
рылып, БЖЗҚ 5 891 өтінішті орындады. Бұл 
ретте бірегей өтініш берушілердің жалпы саны 
3 379 адамды құрады. Бұл өз жинақтарының 
бір бөлігін бірнеше басқарушы компанияға 
беруге шешім қабылдаған салымшылар бар 
екенін білдіреді. Аударымның орташа сома-
сы 1,5 млн теңге. 

Зейнетақы жинақтарын сенімгерлік 
басқаруға беру бойынша егжей-
тегжейлі статистика enpf.kz сайтындағы 
«Көрсеткіштер» - «Зейнетақы жинақтарын 
басқарушы компанияларға беру» бөлімінде 
жарияланған.

Қазіргі уақытта БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлікпен басқаруға қатысты 
төрт ИПБ-мен шарт жасасты. Осы ИПБ 
туралы ақпаратпен enpf.kz сайтындағы 
«Қызметтер» - «Инвестициялық портфельді 
басқарушылар тізбесі» бөлімінде танысып, 
инвестициялық декларацияларын зерделеу-

ге болады. 
Естеріңізге сала кетсек, БЖЗҚ-дан 

зейнетақы активтерін алғаннан кейін ИПБ 
оларды ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 
2014 жылдың 3 ақпанындағы №10 
қаулысымен бекітілген Инвестициялық 
портфельді басқару жөніндегі қызметті 
жүзеге асыру қағидаларында көрсетілген 
және ИПБ инвестициялық декларациясында 
көзделген рұқсат етілген қаржы құралдарына 
инвестициялайды.

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
Заңға сәйкес, ИПБ инвестициялық басқаруды 
жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы 
алуға құқылы. ИПБ сыйақысының шекті ша-
масы алынған инвестициялық табыстың 
7,5%  аспауы тиіс. Комиссиялық сыйақының 
нақты шамасын жыл сайын ИПБ-ның 
басқарушы органы бекітеді және ол жылына 
бір рет қана өзгеруі мүмкін.

Салымшы зейнет жасына толғанға 
дейін Ұлттық Банктің басқаруында бола-
тын зейнетақы жинақтарына инфляция 
деңгейі ескеріліп отыратын сақталу кепілдігі 
қолданылады. Зейнетақы жинақтары 
ИПБ-ның басқаруына аударылған 
жағдайда, мемлекеттік кепілдік басқарушы 
компанияның зейнетақы активтерінің ең 
төменгі кірістілік деңгейін қамтамасыз ететін 
кепілдігімен алмастырылады. Кірістіліктің 
ең төменгі деңгейі нарықта әрекет ететін 
ИПБ-ның басқаруына берілген зейнетақы 
активтерінің орташа алынған кірістілігін 
негізге ала отырып, есептеледі.
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Лес - наши легкие, наша жизнь!
Лес действительно огромное богатство для всех, кто живет на нашей планете. В 

мире осталось очень мало больших лесных массивов не тронутых человеком. А ведь 
лес – это, прежде всего «легкие» нашей планеты». Деревья вырабатывают кислород, 
без которого ни люди, ни животные не могут обходиться ни минуты, если в воздухе 
мало кислорода - становится трудно дышать. Ежегодно вся страна празднует Новый 
год. Украшаются дома, покупаются игрушки, из леса привозят красавицу Ель.

Почему к ёлке такое особое отношение? Почему она в стихах оживает? И самое 
главное, почему именно она является символом, незаменимым атрибутом Нового 
года, всеми нами любимого праздника!

Ель занимала особое положение среди деревьев, ей всегда отводилось особое 
место в жизни людей. По обычаю встречать Новый год с зеленой красавицей уходит в 
древние времена и связан с культом зелени. Наши далекие предки наделяли деревья 
способностью творить добро и зло, чувствовать, считали, что в их ветвях нашли при-
ют духи - как добрые, так и злые. Поэтому люди украшали деревья, чтобы задобрить 
духов и получить их поддержку.

С давних пор Новый год - любимый праздник, а в представлении многих людей 
ель - «новогоднее дерево». Эта традиция уже ставит под угрозу наши хвойные леса! 
Чтобы вырастить хвойный лес необходимо 100-120 лет. К Новогодним праздникам сру-
баются десятки тысяч ёлок и сосен, которые через 10 дней превращаются в мусор. 
Призываем всех использовать для украшения своих домов искусственные ёлки, буке-
ты, композиции приобретенных на новогодних базарах.

Ч.КАЙЫРБЕКОВ, 
гос.инспектор Тополевского 

лесничества  Сарканского филиала РГУ «Жонгар Алатауского ГНПП».

Ледник Шумского на территории 
«Жонгар Алатауского» ГНПП

Большая часть Северного хребта Джунгарии сейчас включена в национальный 
парк «Жонгар Алатау». Примерно от реки Аксу на западе до реки Тентек на востоке. 
Контора находится в Саркане по главной улице за автовокзалом. Филиал парка есть 
в поселке Екиаша, где также можно получить пропуск. Для туристов, для иностранцев 
необходимо подавать документы за месяц до похода, т.к. вся Джунгария расположена 
в приграничной зоне. Посещение на 1 день 791,7 кзт с человека, плюс обязательно вы-
дают инспекторов проводников (1 на группу 1-5 человек) и стоит 2500 кзт / день. Также 
в парке можно арендовать транспорт-буханку за 3000 кзт / 1 час + бензин.

3 высочайшие вершины Джунгарии расположены в верховьях реки Малый Баскан: 
пик Семенова 4622 м, пик Абая 4511 м и пик Шумского 4442 м. Леса растут от 1400 
до 2400 м. Флора на 75% схожа с нашими горами Северного Тянь-Шаня и на 50% с 
флорой Алтая. Основные реки Северного хребта с востока на запад: Ыргайты, Тентек, 
Лепсы, Баскан, Саркан, Аксу и Биен. Реки, текущие между двумя хребтами: Каратал, 
Кора и Коксу. Реки Южного хребта: Борохудзир, Усек, Тышкан и Хоргос.

Ледники спускаются до высот 3100-3300 м. Район сосредоточение одних из самых 
больших ледников расположен в верховьях реки Кора (ледники Безсонова, Тронова, 
Сапожникова). Самый длинный ледник – Абая 7,5 км (истоки реки Большой Баскан).

Самые крупные по площади ледники: Берга 16,7 км2, Калесника 15,3 км2 и Абая 
13,2 км2. Первые 2 являются истоками реки Агыныкаты, где расположены озера Жа-
сылколь. Все крупные реки Джунгарии представляют серьезные препятствия для ту-
ристов. Практически все мосты в горной местности, обозначенные на картах, в на-
стоящее время смыты.

  Мухит КУЛЬПЕЙСОВ,
государственный инспектор  Сарканского филиала 

Аманбуктерского лесничества. 

1. Государственные лесовладельцы, 
лесопользователи, которым участки лес-
ного фонда переданы в лесопользование, 
ежегодно разрабатывают и реализуют 
планы противопожарных мероприятий 
(далее – План).

План включает два раздела:
1) предупредительные противопожар-

ные мероприятия;
2) организация тушения лесных пожа-

ров.
2. В первом разделе плана предусма-

триваются конкретные объемы работ и 
места их проведения, основанные на ма-
териалах лесоустройства и планах про-
тивопожарного устройства лесов лесного 
учреждения, в границах которого находит-
ся (находятся) участок (участки) лесного 
фонда, переданный (переданные) в лесо-
пользование. Планируемые мероприятия 
предусматривают последовательность 
действий, продолжение ранее выполнен-

Планы противопожарных мероприятий
ных работ и увязываться с работами, про-
водимыми на соседних участках лесного 
фонда лесовладельцами и лесопользо-
вателями.

В этом разделе плана указывается, 
где и в какие сроки устраиваются проти-
вопожарные разрывы, создаются пожаро-
устойчивые опушки, минерализованные и 
другие защитные противопожарные поло-
сы, строятся лесохозяйственные и проти-
вопожарные дороги, пожарные водоемы, 
пожарные наблюдательные вышки, мач-
ты, вертолетные посадочные площадки, 
линии телефонной связи, организовыва-
ется радиосвязь.

В план также включаются работы по 
уходу за имеющимися противопожар-
ными разрывами и полосами, ремонту 
пожарных наблюдательных вышек, про-
тивопожарного оборудования и техники, 
дорог, найму временных пожарных сто-
рожей.

Для всех работ устанавливаются ка-
лендарные сроки выполнения и ответ-
ственные за выполнение лица, объем и 
стоимость этих работ.

3. Во втором разделе плана предусма-
триваются мероприятия по организации 
тушения пожаров как собственными си-
лами, так и в случаях, когда эти пожары 
по каким-либо причинам невозможно 
ликвидировать собственными силами и 
средствами. В последнем случае по со-
гласованию с государственным лесов-
ладельцем определяются силы и техни-
ческие средства, которые направляются 
для тушения лесного пожара, а также 
силы и технические средства других ор-
ганизаций, базирующихся в населенных 
пунктах в районе расположения соот-
ветствующего участка лесного фонда. В 
плане также предусматривается форми-
рование добровольных общественных 

формирований (команд) для тушения 
лесных пожаров, организация питания 
людей, занятых тушением лесных по-
жаров, и медицинской помощи, связи, а 
также создание за счет лесопользователя 
резерва горюче-смазочных материалов 
на пожароопасный сезон.

4. Планы противопожарных мероприя-
тий лесопользователей, которым участки 
лесного фонда переданы в лесопользо-
вание, предоставляются государствен-
ным лесовладельцам для согласования 
не позднее 15 февраля текущего года. 
План противопожарных мероприятий 
лесопользователя согласовывается госу-
дарственным лесовладельцем и утверж-
дается самим лесопользователем.

Азамат  НУРГОЖАНОВ,
  лесничий Аманбуктерского 

лесничества Сарканского филиала
«Жонгар Алатауского ГНПП» .  

Природопользование на 
территории ГНПП

Природопо́льзование (управление природными ресурсами) — использование при-
родных ресурсов в процессе хозяйственной деятельности с целью достижения опреде-
лённого экономического эффекта. Совокупность способов использования природных 
ресурсов и мер по их сохранению. Использование природной среды для удовлетво-
рения потребностей общества, наука о рациональном (для соответствующего исто-
рического момента) использовании природных ресурсов обществом — комплексная 
дисциплина, включающая элементы естественных, общественных и технических наук.

Природопользование подразделяется на рациональное и нерациональное.
При рациональном природопользовании осуществляется максимально полное 

удовлетворение потребностей в материальных благах при сохранении экологического 
баланса и возможностей восстановления природно-ресурсного потенциала. Поиск та-
кого оптимума хозяйственной деятельности для конкретной территории или объекта 
является важной прикладной задачей науки природопользования. Достижение данно-
го оптимума получило название «устойчивое развитие».

При нерациональном природопользовании происходит экологическая деградация 
территории и необратимое исчерпание природно-ресурсного потенциала. 

Большое значение в формировании нового мышления в отношении к природе 
имеет изучение общепрофессиональной образовательной дисциплины «Природо-
пользование», рассматривающей один из актуальных аспектов проблемы постинду-
стриального развития общества — объективная оценка состояния и оптимизация ис-
пользования природных ресурсов и условий окружающей природной среды, их охраны 
и воспроизводства. Н. И. Куражковский в 1958 году писал, что природопользование 
— это самостоятельная научно-производственная дисциплина, занимающееся раз-
работкой общих принципов осуществления всякой деятельности, связанной либо с 
непосредственным пользованием природой и её ресурсами, либо с изменяющими её 
воздействиями. Человек, вооруженный техникой и стремящийся к максимальному по-
треблению, стал самым опасным живым существом на планете Земля. Он не только 
уничтожает другие виды животных и растений, но и изобретает все более разруши-
тельные виды оружия массового поражения, включая ядерное, бактериологическое, 
химическое, тектоническое, климатическое и др. Необходимость изменения поведе-
ния человечества приводит к появлению нового «экологического» стиля мышления и 
экологизации всей системы знаний. Экология внедряется не только в естественнона-
учные или технические дисциплины, но и в гуманитарные. Экологизация экономики 
привела к формированию нескольких новых областей исследования, соответствую-
щих различным стадиям процесса природопользования.

Б.БЕРЧИМБЕТОВ, 
госинспектор Сарканского филиала  «Жонгар Алатауского ГНПП».                              

Защитим пернатых вместе
Зимой и ранней весной подкормка птиц — са-

мый эффективный способ помочь пернатым. Пти-
цы довольно успешно могут противостоять холо-
дам, но только в том случае, если вокруг много 
подходящего корма. Большое число птиц в зим-
ние месяцы гибнет именно от бескормицы. Кор-
мушка может спасти жизнь многим десяткам птиц.

Задача государственных инспекторов нацио-
нального парка   - воспитывать интерес у детей 
к нашим соседям по планете - птицам, развивать 
желание узнавать новые факты их жизни, забо-
титься о них, радоваться от сознания того, что 
делясь крохами, можно спасти птиц  зимой от ги-
бели.

В совместной работе мы должны создать усло-
вия для общения ребенка с миром природы и для 
посильной помощи нашим пернатым друзьям.

Защита пернатых является важным звеном 
экологического воспитания детей, через его реа-
лизацию формируются нравственные нормы по-

ведения, направленные на то, чтобы приблизить детей к пониманию красоты окружаю-
щего мира, необходимости  его защиты, пробудить в них стремление быть добрыми и 
внимательными, научить любить  природу.

Дети и взрослые получают огромное эстетическое удовольствие и моральное удо-
влетворение, когда, сделав своими руками кормушку и наполнив её кормом, наблюда-
ют за поведением даже обычных домовых воробьев или больших синиц, слетающихся 
на угощение. Таким образом, привлечение детей к практической природоохранитель-
ной деятельности помогает воспитывать экологическую культуру, бережное отноше-
ние к природе.       

Кроме того, привлечение птиц на кормушки создает дополнительные возможности 
для увеличения видового состава птиц данной местности и их изучения. Даже только 
время от времени наполняемая кормушка способна увеличить разнообразие птиц в 
деревнях и селах  и их окрестностях. Особенно интересно проследить, как растет чис-
ло видов-посетителей в течение ряда лет, и какие факторы влияют на его увеличение. 
В дальнейшем мы планируем проводить мероприятия приуроченные охране и защите 
пернатых друзей..

Самат  БЕКБОЛАТОВ,
государственный инспектор  Сарканского филиала

 Аманбуктерского лесничества. 
                                                          

QORŞAĞAN ORTA JÄNE BIZ
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ARQANS

Жетісудың жаңа тынысы, елдің береке, ырысыЖетісудың жаңа тынысы, елдің береке, ырысы
Ақсу қант зауытын біз қант құрағына 

дайындап жатырмыз. Кәсіпорын «Алажиде»  
қоймасын салды. Ресей мен Украинаның 
мамандары арнайы техникасымен келіп 
сынақтан өткізді. Оған қоса тағы бір айта-
тын дүние қант құрағынан алынатын қант 
өнімі 90-95 пайызды құрайды. Ал қант 
қызылшасынан алатын өнім 12 пайыз ғана. 
Осыларды ескере келе, алдағы жылы Ақсу 
мен Көксу қант зауыттары арқылы  қант 
қызылшасы мен құрағынан шамамен 90-100 
мың тонна қант алсақ, 2-3 жылда 180-200 мың 
тонна қант өндіруге толықтай мүмкіндігіміз 
бар деп айта аламыз. Сол секілді Мерке 
мен Тараздағы екі зауыт та 100 мың тонна-
дан өндірсе, біз мемлекет сұранысының 80 
пайызын қанағаттандырамыз. 

Сонымен қатар қызылшаға берілетін 
субсидия көлемі де артты. Минералды 
тыңайтқыштар мен гербицид құнының 
50%-ы субсидияланады. Көктемгі-күзгі егіс 
және жиын-терін кезінде дизель отыны 
жеңілдікпен берілуде. Көксу зауыты бүгінде 
жол шығыны үшін де төлем жасап отыр. 
Ауданның алыс-жақындығына қарай әр тон-
насына 1 мыңнан 5 мың теңгеге дейін төлем 
қарастырылған. Қазір қант қызылшасына 
арналған ауыл шаруашылығы техникала-
рын субсидиялау көлемін 25%-тен 50%-ға 
дейін өсіру туралы бастама қарастырылуда.

– Бейбіт Өксікбайұлы бізде қазір мал 
басы көбейіп келеді. Малдың етін, сүтін, 
жалпы ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өңдеуде қандай жоспарлар бар? Мал 
басы өскен сайын жайылымның та-
рылып отырғаны жасырын емес. Бұл 
мәселе қалай шешіліп жатыр?

– Облыс халқының саны 700-750 
мыңның төңірегінде болса, төрт түліктің 
басы 2,5 миллионға жетеді. Оның ішінде ірі-
қара 500 мыңнан астам, жылқы 200 мыңға 
жуық, қой мен ешкі 1 миллион 800 мыңдай. 
Құстың саны 2,5 миллион. Бұл жаман 
көрсеткіш емес. Ең бірінші мәселе – ет пен 
сүттің сапасы мал тұқымын асылдандыруға 
тікелей байланысты. Нақты көрсеткіш қазір 
15-20 пайыздан аспайды. Сондықтан мал 
тұқымын сүтті және етті бағытта асылдан-
дыру алдыңғы орында тұр. Бұл – бір. Екінші 
мәселе – шаруа қожалықтары малдың ба-
сын көбейтіп қана қоймай ауылшаруашылық 
өнімдерін шығаруы керек. Сауылған сүтті 
зауыттарға өткізе бергеннен гөрі әркім құрт, 
май, ірімшік, сүзбе секілді өнімдерді өндірген 
тиімді. Бұл жергілікті бюджетке салық күйінде 
түсіп, өңір экономикасына серпін береді. 
Одан бөлек, мал бордақылау алаңдарын, 
тауарлы-сүт фермаларды, шұжық цехтарын 
іске қосып, консервіленген ет өнімдері мен 
сүт өнімдерін халықаралық стандарттарға 
сай экспортқа шығарсақ, өңірдің өркендегені 
емес пе?! 2020-2025 жылдар аралығында 
ауылшаруашылық саласына бұрын-соңды 
болмаған қолдау көрсетіліп отыр. Мыса-
лы, құдық қазсаңыз – субсидия, электр 
желісін тартып, жарық түсірсеңіз – субсидия, 
мал бордақылау кешенін салғанға, асыл 
тұқымды мал басын әкелгенге, бір литр сүт 
сауғанға, ет өндіргенге субсидия беріледі. 
Оның сыртында шаруа қожалықтарына 
қажетті ауылшаруашылық техникасын ли-
зингке алып жатыр.

Облыстың инвестициялық портфелінде 
2025 жылға дейін жүзеге асуы тиіс 54 жоба 
бар. Олардың қатарында төрт түлік малдан 
бөлек, балық өсіру, құс фабрикаларын салу 
жобалары тұр. Себебі, қазір Жетісу облы-
сында жалғыз құс фабрикасы жұмыс істейді. 
Сондықтан азық-түлік қауіпсіздігіне тікелей 
әсер ететін тауарлардың қатарындағы өнім 
– құс етін өндіретін 2-3 зауытты 2025 жылға 
дейін салу жобалануда.

Елімізде жүргізілген аэроғарыш 
мониторингісі пайдаланылмай жатқан 
жерлерді анықтағаны секілді Жетісу облы-
сында 1 миллион 200 мың гектар жердің 
бос жатқаны белгілі болды. Соның 857 мың 
гектары егістік жерлер болып шықты. Осын-
шама жердің 150 мың гектары мемлекет 
меншігіне қайтарылса, 448 мың гектар жер 
айналымға енгізілді. Бұл бағыттағы жұмыс 
әлі де жалғасады.

– Бейбіт Өксікбайұлы, сіздің 
дипломаттық қызметтегі 
тәжірибеңіздің молдығы әртүрлі 
елдердің елшілерімен тығыз қарым-
қатынас орнатуға мүмкіндік береді. 
Әсіресе, шетелдік инвесторлар-
ды облысқа шақыруға таптырмас 
көмекші болар еді. Осы бағытта қандай 

жұмыстар атқарылуда? Нақты жоба-
лар бар ма? 

– Әрине, бар. Біздің облыстың екі ау-
даны, Алакөл және Панфилов ауданы 
көршілес Қытай Халық Республикасымен 
шектеседі. Сондықтан екі арадағы сауда-
экономикалық әріптестікке баса назар 
аударылады. Қорғас және Достық кеден 
бекеттері ҚХР-ды Қазақстан арқылы батыс 
елдеріне шығаратын жолдың бастауына 
жатады. Шынында соңғы 2-3 айдың ішінде 
біз Шыңжаң Ұйғыр Автономиялық ауданы-
нан шыққан компаниялармен тығыз қарым-
қатынас орната бастадық. «Қорғас – Шығыс 
қақпасы» арнайы экономикалық аймағында 
«Қазақстан-Қытай халықаралық өндірістік 
қаласы» деп аталатын технопарк салу жо-
спары бар. Оның жалпы инвестициялық 
құны 1 триллион теңгеге болжанып 
отыр. Пандемияға байланысты бұл жоба 
тоқтатылған болатын. Осыған орай күзде 
Алматыдағы ҚХР консулымен келісім 
жүргізілді. Екі рет онлайн форматта кездесу 
өткізіп,  екі апта бұрын екіжақты әріптестік 
туралы меморандумға қол қойдық. Осы 
жақында ғана облыс орталығына Шыңжаң 
Ұйғыр Автономиялық ауданынан арнайы 
делегация келіп, екі аймақтың әріптестігін 
арттыратын келісімдер жасалды.

Бүгінгідей әлемдік геосаяси жағдай 
шиеленіскен тұста көршілес Қытай елімен 
сауда-экономикалық байланысты нығайту 
аса маңызды қадам. Осы жобалар жүзеге 
асқан жағдайда «Қорғас – Шығыс қақпасы» 
арнайы сауда аймағында 30-дан астам 
кәсіпкерлік нысаны достық рәуіште жұмыс 
істейтін болады. Олардың арасында құны 
500 миллиард теңге болатын жобалар бар. 
2026 жылдың соңына дейін жалпы құны 450 
миллиард теңге болатын 20 шақты жобаны 
жүзеге асыру жоспарлануда. Осының өзі ба-
тыс елдерімен арадағы барыс-келісті артты-
рып, сауда айналымын жақсарта түседі.

Енді «Достық» кеден бекетіне тоқталар 
болсақ, «Достық – Алашанькоу» шекаралық 
өткізу бекетіне жақын жерден көпсалалы 
жүк өткізу терминалы салынғанын айтар 
едім. Одан жылына 2 миллион тонна жүк 
немесе 180-200 мың контейнер өткізіледі. 
Жобаның құны 8,1 миллиард теңге болатын 
ІІ кезеңі аяқталды. Одан бөлек «Достық» 
тексеріп-өткізу бекетінде «Авто Хаб» деп 
аталатын тағы бір ерекше жоба қолға алы-
нуда. Тамақтану орны, шағын маркеті бар 
қонақүй кешенінде арнайы күзетілетін 300 
жүк көлігіне арналған тұрақ жұмыс істейді. 
Сондай-ақ, жалпы жүк айналымы жылына 
1,2 миллион тоннаға тең болатын сақтау 
орындарын дамыту жоспарланған. Қазірдің 
өзінде «Достық» транзит терминалының І 
кезеңіне 5,2 миллиард теңгенің инвестиция-
сы құйылып, жекеменшік «DOSTYK GATE» 
индустриалды аймағын құру көзделіп отыр. 
Оған компания өз есебінен қосымша 15-20 
миллиард теңге инвестиция құюды жоспар-
лауда. 1 мың жұмыс орнын құруға мүмкіндік 
беретін құрылысқа Жетісу облысында 
өндірілетін қиыршық тас, бетон, металл, це-
мент сынды материалдар қолданылып, өңір 
экономикасының өркендеуіне үлес қосады.

Металлургия және тау-кен байыту 
өндірісі бағытына тоқталсақ, Қаратал ау-
данында орналасқан «Kazsilicon» зауытын 
айтуға болады. Жылына 6 мың тонна жоғары 
маркалы кремний шығаратын өндіріс ор-
нында қазір 350-ден астам жергілікті тұрғын 
жұмыс істейді. Зауыт өнімі Еуропа елдеріне, 
Жапонияға, Ресейге, Қырғызстанға экспорт-
талады.

Одан бөлек, Текеліде «Электромар-
ганец» ЖШС темір өндіретін зауытын 
іске қостық. Жылына 20 мың тонна өнім 
өндіретін зауытқа 4,4 миллиард теңге ин-
вестиция құйылып, 150 жұмыс орны ашыл-
ды. Ал Кербұлақ ауданындағы Көксай 
тау-кен байыту комбинатының орнында 
геологиялық барлау жұмыстары жүргізіліп 
жатыр. Алдын ала жасалған болжам бойын-
ша кен орнында 40 миллион тонна мыс қоры 
бар. «ҚазақМыс» және «Русский мед» ком-
паниялары бірлесіп, 700 миллиард теңгеден 
астам инвестиция құятын кен орнында 1500 
жұмыс орны ашылады. Осы жобалардың 
бәрі де нақты жоспарымен қуантады.

– «Достық – Мойынты» учаскесінде 
салынатын екінші жол құрылысының 
біршама бөлігі Жетісу облысынан өтеді. 
Онда қазақстандық  компаниялардың 
үлесі қандай болмақ? Осы жобаға 
қатысуға өңірдің кәсіпорындары 

қаншалықты дайын? 
– Жоғарыда айтып өткенімдей, еліміздің 

экономикалық саясатының басым бөлігінің 
бірін транзит, жол-көлік логистикасы 
құрайды. Бүгінде Ресейде болып жатқан 
жағдай, орыс елінің батыс халықтарымен, 
мұхиттың арғы бетіндегі елдермен болған 
саяси көзқарастардың шиеленісуі сауда-
экономикалық қатынастардың қалыптасқан 
моделін бұзды. Сондықтан бұрынғы Қара 
теңіз бен Новосибирск порты арқылы 
Еуропаға баратын транзиттік дәліз Қытайға 
қарай бет бұрды. Батыс Қытай мен Ба-
тыс Еуропаны Ресей арқылы жалғайтын 
қатынастың қан тамыры әлсіреді. Оның ор-
нына транс Каспий бағыты жолға қойылып 
отыр. Осыларды ескере келе «Достық 
– Мойынты» темір жол желісінің екінші 
жолы құрылысының облыс экономикасына 
тигізетін ықпалы зор болады. 

Жалпы ұзындығы 836 шақырым бола-
тын темір жолдың 320 шақырымы Жетісу 
облысының аумағынан өтеді. Жоба 2022-
2025 жылдары іске асырылады. Оған тарты-
латын инвестицияның 38%-ы, яғни 218 млрд. 
теңгесі Жетісу облысына тиесілі болмақ. 
Жобаның құрылысы кезінде 1 600, іске 
қосылғанда 340 адам еңбекпен қамтылады. 
Оған негізінен жергілікті жердің тұрғындары 
тартылады. Ең бастысы, құрылысқа қажетті 
құны 109 млрд. теңге болатын материалдар, 
атап айтқанда металл конструкциялары, 
инертті материалдар, құм мен қиыршық тас, 
шпалдар, темір бетон бұйымдары жергілікті 
жерден, яғни Жетісу облысының өндіріс 
орындары шығарған өнімдерден пайдала-
нылады, қазақстандық үлес 85% болады 
деп межеленіп отыр. 

Бұл жобаға қатысуға біздегі «Темірбетон» 
зауыты, «Айсұлу» тігін фабрикасы сияқты 
кәсіпорындардың мүмкінгі жетеді. 

Жобаға іріктеуде бәсекеге қабілеттілігі, 
тиісті талаптарға сай болуы ескеріліп, 
барлығы заң аясында жүргізіледі.

– Президент Жетісуда тау туризмін 
дамытудың мүмкіндігі мол екенін айт-
ты. Облыста шаңғы-биатлон кешенін 
салуға қолайлы аймақ таңдалды ма? 
Жалпы Жетісу жерінде туризмді 
дамытудың қандай кешенді шаралары 
атқарылып жатыр?

– Туризм – облысымыздың экономи-
касына оң әсер ететін саланың бірі. Бұл 
бағытты екіге бөліп қарастырамыз. Біріншісі, 
Балқаш, Алакөл бассейні. Аталған сала 
бойынша Алакөлдегі әуежайдың жұмысын 
жандандырдық. Алматы-Өскемен күре жолы 
толығымен аяқталуға жақын. Көлбайдағы бір 
ғана көпір қалды. Келесі жылы жол белгілері 
орнатылып, жұмыс толығымен аяқталады. 
Сонымен қатар Балқаш-Лепсі жолы 
толығымен жөнделді. Екіншіден, туризмді 
дамыту үшін жарық, кәріз жүйелері талапқа 
сай болуы керек. Онсыз туризм алға ба-
спайды. Толқын соққан жағалауларды бекіту 
де кезек күттірмейді. Біз мұның бәрін ретке 
келтіріп жатырмыз. Осы жылы Алакөлде 
1,5 млн. адам демалса, алдағы маусымда 
бұл көрсеткіш ұлғаяды деген сенімдеміз. Ал 
Балқаш жағалауын дамытудың бас жоспары 
жасалып, оны да көрнекті демалыс орнына 
айналдырамыз.

Сонымен қатар сіз айтқан тау туризмін 
дамыту бағытында да игілікті істер қолға 
алына бастады. Комитет өкілдері облысқа 
арнайы келіп, аймақтарды аралап көрді. 
Біз ақылдаса келе, шаңғы-биатлон 
кешенінің құрылысына Ескелді ауданының 
аумағындағы Текесу деген жер қолайлы 
деген ортақ шешімге келдік. Қазір лайықты 
жер телімдері қарастырылып жатыр. Соны-
мен қатар сол аймақта қазір жалпы аумағы 
1200 гектар  болатын «Tekesu Outdoor 
Center» тау-шаңғы курортының құрылысына 
дайындық басталды. Алдағы уақытта 
медициналық орталық, мейрамхана, қонақ 
үй кешені, тауға көтеріп шығаратын аспажол 
салу жоспарланған.

– Өзіңіз айтып өткен «Талдықорған 
– Өскемен» автокөлік жолының 
құрылысы біразға созылды. Облыс 
аумағын басып өтетін учаскелердің 
жұмысы неге баяу жүріп жатыр?

– Өздеріңізге мәлім, «Талдықорған 
– Қалбатау – Өскемен» республикалық 
маңызы бар автомобиль жолын қайта 
жаңғырту жұмыстары 2019 жылдан бастал-
ды. Баяу жүрген жұмыстың себебін айтар 
болсақ, ұзын-сонар толғамға басарымыз 
да анық. Басты себебі, Қытайдың «CITIC 

Construction Co, Ltd» деген ұлттық компа-
ниясы бас мердігері мен біздің үкіметтің 
«Қазавтожолдың» ортасында келісім шарт 
болған. Сол шарттың кейбір баптары бой-
ынша бұлар келісе алмай, оның үстіне 
пандемия болып жұмыс тоқтап қалған еді. 
Естеріңізде болса биылғы жылы ең бірінші 
жұмыс сапарымды Алакөлден бастап, 
«CITIC Construction Co, Ltd» компаниясымен 
Үшаралдың әуежайында үлкен жиын өткізген 
едім. Телеарнадан қызу талқы жасадық. 
Одан кейін Үкіметпен, «Қазавтожолмен» 
сөйлесіп,  мәселені келістік. Соның 
нәтижесінде жұмыс жүрді. Қазіргі таңда  
құрылыс-монтаждау жұмыстарының 90%-ы 
орындалды. 

Бүгінгі таңда ел аузында жүрген «Үшарал 
тангосы» деген биді жүргізушілер бастан 
кешпейді. Тегіс жолда Талдықорғаннан 
шыққан жолаушы зымырап отырып айдын-
ды Алакөлге 3 жарым сағатта жетіп бара-
ды. Бұл ретте Көктұма мен Достыққа дейінгі 
жолды да айта кету керек. Бұл жолдың да 
75-80 пайызы бітті.  2022 жылдың соңында 
жалпы аталған жолдардың төменгі асфальт 
жамылғысының жүру бөлігін толығымен 
аяқтап, іске қосу жоспарланған. Қалған жол 
бойын абаттандыру жұмыстары келесі жылы 
да жалғасады. Сонымен қатар Ақсу, Сарқан 
аудандарының халқына шыдамдылық 
танытқандары үшін ерекше алғыс айтқым 
келеді. Енді аз шыдасақ, шаңның астында 
қалып, селкілдеп отыратын жолдан түбігейлі 
құтылып, халықаралық стандартқа сай, 
тақтайдай тегіс жолдың игілігін бірге көретін 
боламыз.

– Бейбіт Өксікбайұлы, жергілікті 
халықпен кездесулердің көпшілігінде 
газға қосудың бағасы ұдайы айтыл-
ды. Осы бағыттағы жұмыстардың 
нәтижесі қандай? Және облыс бойынша 
газдандыру жұмыстары қалай жүруде? 
Әсіресе, Кербұлақ ауданының орталығы 
Сарыөзек кентін көгілдір отынға қосу 
жұмыстары туралы білгім келеді?

– Өте өзекті сұрақ. Облыстағы газ-
дандыру жұмыстарына белгілі 1-2 компа-
ниядан өзгелерінің қатыстырылмауының 
көптеген себепбі болуы мүмкін. Дегенмен 
табиғи газға қосудың бағасын шектеулі 
топқа тиесілі компаниялар өздері қойды. 
Соның кесірінен Талдықорған қаласында 
газға қосудың бағасы пешті қоспағанның 
өзінде 500-600 мың теңгені құрады. Ақылға 
сыймайтын баға. Облыс орталығында 
өткен халықпен кездесуде маған қойылған 
сауалдың басым бөлігін баспана мәселесі 
құраса, 25 сұрақ газдандыруға қатысты 
болды. Сонда жиналысқа қатысқан 
«ҚазТрансГазАймақ» компанияның өкілін 
орнынан тұрғызып, газға қосудың бағасын 
түсіндіріп беруін сұрадым. Ол кісі түрлі сыл-
тау айтып, бағаның қымбаттап кеткенін алға 
тарта берді. Сосын газға қосудың нақты 
бағасын өзіміз есептеп көрдік. Сөйтсек, пеш-
ке дейін құбыр тартудың құны 155-175 мың 
теңгенің төңірегінде шығады екен. Осыған 
орай әлгі компанияға нақты талап қойып от-
ырмыз. Біздің ұсынысымызды қабылдамаса 
онда өзіміз компания құрып, газға қосудың 
бағасын реттейміз. Яғни, бәсекелестік 
орта қалыптасуы керек. Осыған орай бұған 
дейін Ескелді, Қаратал, Көксу ауданда-
рында бағаны түсірмей ұстаған монополи-
стерге қарсы оншақты компанияны қарсы 
қойдық. Соның ықпалымен 1 айдың ішінде 
нақты құны белгілі болып, баға реттеліп 
шыға келді. Міне, осы тәсілді Талдықорған 
қаласына қолдансақ деп отырмыз.

Облыстағы 358 елді мекеннің 192-сі 
газдандыруға жатады. Соның ішінде 20 
ауыл газға қосылып, 283 мың адам көгілдір 
отынның қызуын сезінуде. Облыс орталығы 
Талдықорғанда 54,3 мың адам қосылды. 
Жалпы газға қосылмаудың екі себебі бар. 
Оның біріншісі – бағаның қымбаттығы бол-
са, екіншісі – 3-4 тонна көмірдің бағасы 60-
70 мың теңге тұратынында. Бір маусымға 
жетерлік көмірі бар адам немқұрайдылықпен 
газға қосылуды тежей береді.

Ал Сарыөзек кентіне келер болсақ, 
Кербұлақ ауданының орталығы баса назар 
аударуды талап етеді. Облыс әкімі ретінде 
алғаш барғанымда тұрғындардың ренішке 
толы сөздері қайран қалдырды. Шынында 
жергілікті халықтың талабы орынды. Ау-
ызсумен қамтамасыз ету жұмыстарының 
ондаған жылға созылуы ұятты нәрсе. Осы 
жылдардың ішінде ауданды талай әкім 
басқарды. Сөйтіп, алғашқы кездесуде не ай-
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Жетісудың жаңа тынысы, елдің береке, ырысыЖетісудың жаңа тынысы, елдің береке, ырысы
тарымды білмей кеттім. Келген соң маман-
дармен кеңесіп, қажетті қаржысын таптық. 
Қысқасы Сарыөзектегі ауызсу мен газға 
қосудың көптеген себебі анықталды. Со-
сын қоңыр күзде ауызсумен қамтамасыз 
етудің жолдарын таптық. Енді елдімекеннің 
ішіндегі су жүйесін ауыстыру жұмыстары 
қалды. Келер жылы соны толық бітірсек, 
жергілікті халықтың алдында жүзіміз жарық 
болмақ.

Ал Сарыөзек кентіне табиғи газ жеткізетін 
автоматты газ бөлу стансысы бірқатар 
кемшіліктің кедергісімен іске қосылмағаны 
белгілі болды. Сондай кедергілер жойы-
лып, табиғи газ стансыға жеткізілді. Жақын 
күндері аудан орталығындағы алғашқы 
40-50 үй көгілдір отынның жылуын 
сезінеді. Сөйтіп, 2 жыл бойы қозғалыссыз 
тұрған мәселені 4-5 айдың ішінде жүзеге 
асырғанымызға қуанамын.

– Халықты қолжетімді баспана-
мен қамтамасыз ету мәселесі қалай 
шешімін тауып отыр? Жыл соңында 
қандай түйін жасауға болады және 
қандай жоспарлар бар?

– Иә, баспанамен қамтамасыз ету 
мәселесі ең алдыңғы орында тұр. Әсіресе, 
Талдықорған қаласының тұрғындары үшін 
аса өзекті. Бүгінгі күні облыс орталығында 
үйдің кезегіне 14 мыңнан астам тұрғын 
тіркелген. Қала тұрғындарының наразылығы 
мен ренішін республикалық бірыңғай «Ке-
зекте» базасын іске қосу тудырды. Енді осы-
ны түсіндіре кетейін.

Биыл жыл басында Талдықорғанда 
республикалық бірыңғай «Кезекте» ба-
засы іске қосылды. Маған түсіндірген 
мамандардың айтуынша, еліміздің барлық 
өңірі бұл базаға 2016-2017 жылдары өткен. 
Тек біздің аймақ қана кезекке тұрудың ескі 
жүйесін пайдаланған. Яғни, 2022 жылға 
дейін халық үй кезегінің 19 санатына 
жатқызылса, жаңа база бойынша адам-
дар 6 санатқа бөлінген. Соның әсерімен 
кезек саны бірнеше есеге өсіп шыға келді. 
Әрине, содан келіп түсінбеушілік туында-
ды. Ең сорақысы үйдің кезегінде тұрған 
1700 адам түсіп қалған. Оның түрлі себебі 
бар. Қолдан жасалуы да, «Қаралы қаңтар» 
кезінде әдейі құртылуы да мүмкін. Тағы бір 
айта кететін нәрсе – соңғы кездері сіздердің 
әріптестеріңіз әлеуметтік желілерде тұрғын 
үй берудің заңдылығын әділетті көтеріп 
келеді. Одан бөлек, менің атыма жазылған 
өтініштер мен хаттардың 70 пайызы баспа-
намен қамтамасыз ету туралы. Қоғамдық 
қабылдаудағы мәселелерді қоспағанның 
өзінде осындай көрсеткіш алға шығып 
тұр. Тіпті, қала тұрғындарымен болған 
кездесуде әрбір үш сұрақтың екеуі пәтер 
жайын қозғайды. Осыған орай қоғам 
белсенділері, журналистер, үкіметтік емес 
ұйымдардың өкілдері қатысқан арнайы 
комиссия құрылып, үй қорын түгендеу 
жұмыстарын жүргізді. Сонда 2013–2021 
жылдар аралығында 1026 пәтер ешқандай 
құжатсыз берілгені анықталды. 8 жылдың 
ішінде пәтер алғандардың қатарында 
мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау 
органдарының мамандары басым болып 
шықты. Шындығында салынған үйлерді 
мүгедектер, жетім балалар, көп балалы 
аналар, онкологиялық ауруы бар науқастар 
сияқты халықтың аз қамтылған топтары 
алуы керек еді. Осыған орай қала әкімі мен 
прокуратура әрбір деректі мұқият тексеріп 
жатыр. Дегенмен, кезінде ешқандай 
құжатсыз баспана алғандарды пәтерінен 
қуып шығып жатқан жоқ. Себебі, адам өмір 
бойы кезекте тұрып, пәтерге қол жеткізгенде 
зейнеткерлікке шығуы мүмкін. Сол секілді 
жағдайлар өте көп. Сондықтан қала әкімі 
мен прокурорға пәтерлерді заңдастырып 
берудің жолын қоса қарастыруды тап-
сырдым. Ал мемлекеттік қызметкер 
жұмысын ауыстырып, басқа жаққа кет-
се, үйді қаланың коммуналдық меншігіне 
өткізіп беруі тиіс. Осындай жолмен қазірдің 
өзінде 48 пәтер қайтарылса, 147 пәтерге 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің мамандары тексеру жүргізуде. 
Егер пәтер әлеуметтік аз қамтылған топқа 
жататын азаматтарға берілсе, құжаттарын 
сот арқылы алады. Әрине, өмір болған соң 
түрлі жағдай кездеседі. Соның әрқайсысына 
әділеттілікпен қарауымыз керек.

Жалпы облыс бойынша халықты ба-
спанамен қамтамасыз ету жұмысы тұрақты 
жүріп келеді. Жыл сайын әр ауданда 

көпқабатты үйлер пайдалануға беріліп 
тұрады. Мысалы, биыл Текелі қаласында, 
Кербұлақ, Алакөл, Ескелді, Қаратал ау-
дандарында 45 және 60 пәтерлі үйлер 
тұрғындардың игілігіне берілді. Одан 
бөлек, «Самұрық Қазына» Ұлттық қорының 
көмегімен Талдықорғанда көпқабатты 11 үй, 
Жаркент пен Сарыөзекте 50 коттедж салу 
жоспары бар. Үйдің кезегіне тұрушыларды 
баспанамен қамтамасыз ету үшін келесі 
жылы облыс орталығының оңтүстік-батыс 
ауданында 1292 пәтерлік 35 үй бюджет 
қаржысына салынады. Сондай-ақ, жекеле-
ген инвесторлардың қолдауымен 600 пәтер 
салынуы тиіс. Осылайша 2023 жылы 1892 
пәтер беріледі.

Тағы бір айта кететін нәрсе – облыс 
орталығынан үй салуға арналған жер 
телімін алғысы келетіндердің кезегі ұлғайып, 
40 мың адамға жеткен. 2018 жылдан бері 
бірде бір жер телімі берілмепті. Оған жер 
телімдерін дайындаудың жүйелі жұмысы 
кедергі келтірген. Яғни, су жеткізіліп, электр 
жарығы тартылып, кәріз жүйесі жүргізілген 
жерге ғана үй салынуы керек. Әйтпесе, 
күнде шу, күнде айғай шығады. Осыған 
орай келесі жылы инженерлік-коммуналдық 
жүйелері тартылған 500 жер телімі беріледі.

Ал халықтың игілігі үшін жұмысы жап-
жақсы басталған «Береке» коттеджді 
қалашығының тұрғындарынан көптеген 
шағым түсуде. 2018 жылы жоспарланған 
620 коттеджің 373-і ғана пайдалануға 
берілген. Олардың өзінде көптеген 
кемшілік бар. 204 коттедждің құрылысы 
аяқталмаған. Инвесторларға берілген 43 
жер телімі сол күйінде бос жатыр. Қазір 
прокуратура коттедждердің сапасы мен 
бюджет қаржысын жымқыру бойынша тек-
серу жүргізіп жатыр. Заңсыздық анықталған 
жағдайда жауапты тұлғалар Заң алдында 
жауап беруі тиіс.

– Қазір байқасақ, Жетісу облы-
сында блокты-модульді конструк-
циялар құрылыста жиі қолданыла 
бастады. Мектеп, спорт кешендері 
сияқты бірқатар нысандар да 
модульді конструкциялар арқылы са-
лынып жатыр. Жалпы осы блокты-
модульді конструкциялардың са-
пасы әлеуметтік нысандар үшін 
қаншалықты қолайлы?

– Сіз сауал ретінде қойған блокты-
модульді конструкциялар сэндвич-
панельдерден құралады. Естеріңізде болса 
пандемия кезінде Алматыда жедел түрде 
аурухана тұрғызылды. Ол да аталған заттан 
қаланды. Канада, Америка, Солтүстік Аме-
риканы, Финляндия, Швеция елдерін алып 
қараңыздар, бәрі де осы сэндвич-панель 
қолданады. Түрі мен түсі бөлек болғанымен 
негізгі элементі бір. Екі-үш айдың ішінде 
құралатын мұның үш артықшылығы бар. 
Біріншіден – тез уақытта жасалады. 
Екіншіден – бағасы 140-170 миллионның 
ортасында. Үшіншіден – сіз 80-100 шар-
шы метрлік ауылдағы медициналық пункт 
салу үшін оған техникалық-экономикалық 
негіздеме, жобалық-сметалық құжаттама 
жасайсыз, байқау ұйымдастырасыз, сосын 
барып Үкіметтің сараптамасынан өткізесіз. 
Сонда аталған құрлысты салу үшін 1 жылды 
келісіммен жоғалтасыз. Ал бұл жерде оның 
бірде-бірі қажет емес. Оған қоса аталған 
көлемдегі құрылысты кірпішпен салау үшін 
кемі 400-500 млн. теңге керек болса, блокты-
модульді конструкциялар одан үш есе арзан 
шығады.  Мұндай ғимараттар сапа жағынан 
40-50 жылға дейін мінсіз қызмет көрсете 
алады. Олардың құрылғылары қоршаған 
ортаның барлық жағымсыз факторлары-
на, соның ішінде ауа-райының қалыпты 
құбылыстарына төзімді.

Бүгінде ел игілігіне берілген Ескелді, 
Көксу, Ақсу аудандарындағы аталмыш 
ғимаратты көрдіңіздер ғой. Енді біз тек қана 
медициналық пункттерді ғана емес, ауылды 
жерлердегі Мәдениет үйлерін, 50-70 адамға 
арналған спорт кешендерін, мал дәрігерлік 
пункттерді аталған құрылыс нысаны бойын-
ша саламыз. Сонда біз 2025 жылға дейін 
40-тан астам осындай блокты-модульді 
медициналық, оның сыртында аталған 
мәдени нысандарды сала аламыз. Бұл 
өте пайдалы әрі керекті дүние. Сондықтан 
бұдан қашпауымыз керек.

– Еліміз бойынша қатты 
тұрмыстық қалдықты өңдеу өзекті 
мәселенің бірі. Оның қатарындағы 

заңсыз қоқыс тастау, тұрмыстық 
қалдықты өңдеу өндірісінің жоқтығы 
көпшілікті алаңдатады. Осы бағытта 
қандай жоспар бар?

– Сұрағыңызға қарасам Үштөбеге шыға 
берістегі қоқыс алаңын мысалға алғыңыз 
келетіндей. Бұл мәселеге бірнеше тарап-
тан қарау керек. Біріншісі – тұрмыстық 
қалдықты өңдеудің заманауи зауытын салу 
үшін қоқыстан темір, тас, ағаш секілді қатты 
қалдықты іріктеу жүргізу керек. Екіншісі – 
қанша қалдықты өртегеннен ауа ластана-
ды? Үшіншісі – артында қалған органикалық 
қалдықты қалай өңдейміз? Үштөбеге ба-
ратын жолдың бойында биіктігі 4 метрлік, 
ұзындығы 3,5 километрлік полигон пайда 
болған. Соның өзіне кәсіпорын салуға ин-
весторлар келгісі келмейді. Себебі, салған 
қаржысын ақтамайды. Оған қажетті қоқыс 
күнделікті шықпайды. Осыған байланысты 
қоқыс өңдеумен айналысатын компаниялар-
мен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Алдағы 
жылдары тұрмыстық қалдықты өңдейтін, 
қаланың экологиясын тазартуға септігін 
тигізетін мекеме жұмыс істейтініне сенім 
мол. Сенім ақталып, жол бойында қоқыс 
алаңын тазартып, тұрмыстық қалдықты 
қажетке жарататын затқа айналдырған 
зауыттың жұмысына қуанып отырайық. Сол 
үшін жобалар ойластырылып жатыр.

– Кез келген қазақ азаматының 
табан тірер жері, тиянақ табар 
тұсы – Абайдың даналығы. Отты 
жырларындағы парасатты пайым-
дар. Бүгінде Талдықорған қаласынан 
хәкімнің ескеркіші еңсе көтереді деп 
ерекше ықыласпен күтіп жүрміз. Да-
нышпан ескерткішін Жетісу төрінен 
қашан көреміз?

– Ескерткіштің еңсе тіктер мезетіне де 
аз уақыт қалды. Осыдан екі апта бұрын 
Алматыға барғанымда арнайы ат басын 
бұрдым. Цехта құйылып жатыр. Көрсе 
көңіл қуанатындай еңселі ескерткіш. 
Өткен қазан айында Мәдениет және спорт 
министрлігінің жанындағы Монументтік 
өнер құрылыстарын орнату жөніндегі ко-
миссия отырысында Абай Құнанбайұлы 
ескерткішінің пысықталған жобасы қаралып, 
мақұлданды. Оны жақсы білесіздер. Аздап 
министрлік тарапынан сын-ескертпелер 
болған екен, ол ескеріліп, қалыпты жұмыс 
жасалуда. Шамамен бітуге таяды де-
сек те болады. Дегенмен біз асықтырып 
жатқан жоқпыз. Қоғамдық кеңеспен, 
ақсақалдармен қаланың қай жеріне қоямыз, 
қашан орнатамыз деп ақылдастық. Мүмкін 
күн жылығанда, Әз Наурыз қарсаңында 
қоярмыз деген ұсыныс-тілекті талқыладық. 
Жалпы ескерткіштің ұзындығы – 9 метр. 
Еңселі, үлкен ескерткіш менің көңілімнен 
шыққанын да айта кетейін.

– Талдықорған қаласының 
тұрғындарын толғандырған мәселенің 
бірі – облыстық әкімдіктің ғимаратына 
жүргізілген күрделі жөндеу десек бо-
лады. Жөндеу жұмыстары қараша ай-
ында бітеді деп хабарланған еді. Бірақ 
құрылыс жұмыстары әлі жүріп жатыр. 
Осыған не айтасыз?

– Жалғыз нәрсе айтамын. Қазір 
желтоқсан айының соңы болды. Мердігер 
мекеме үлгермеді. Оның себебін қазіргідей 
жағдайдағы құрылыс материалдарының 
қымбаттап кетуімен байланыстырады. Ең 
бастысы нақты жоспар бар. Сол жоспарға 
сәйкес мердігер компания келесі айдың 
соңына дейін құрылыс жұмыстарын бітіріп 
беруді уәде етуде. Соған байланысты жаңа 
ғимаратқа қашан көшіп кіретініміз белгілі 
болады. Шынын айтқанда, қазір отырған 
жеріміз де жаман емес. Жұмыс істеуге 
қажетті мүмкіндігіміз бар. Қалғанының бәрі 
уақытымен келеді.

– Бейбіт Өксікбайұлы, қазір 
әлемде геосаяси жағдай ұшығып 
тұр. Жаһандану заманында әлемдік 
қауымдастықтың мүшесі ретінде 
Қазақстан да мұндай жағдайдан шет 
қалмайды. Жалпы, еліміз мемлекеттік 
дамудың осындай күрделі кезеңін басы-
нан өткеріп жатыр. Сіздің ойыңызша 
қазіргі кезде біздің елдің ішкі өзекті 
мәселелері қандай, кешегі «Қаңтар 
қасіретінен» тиісінше сабақ алдық па?

– Дұрыс айтасыз, қазіргі әлемдік гео-
саяси жағдай, әлемдік сауда қатынастары, 
әлемдік тәртіп пен екі жақты санкция-

лар жағдайында өте күрделі саяси, 
экономикалық процесстер орын алуда. 
Қазақстан мұның бәрінен шет қалмайды. 
Сондықтан, шын мәнінде біз бүгін, бәлкім, 
мұның мағынасын толық түсініп отырмаған 
шығармыз. Қазақстан жаңа дәуірдегі жаңа 
мемлекеттілігінің өте бір күрделі кезеңін 
бастан кешіріп немесе күрделі кезеңіне аяқ 
басып отыр.

Қаңтар оқиғасын айттыңыз?! «Қаралы 
қаңтар» –  тәуелсіздік жылдарындағы 
бұрын-соңды біз кездеспеген өте үлкен 
сынақ болды. Бір нәрсені ғана алуымыз ке-
рек, «Тәуелсіздік» деген бағалы байлықтан 
әп сәтте айырылып қалуға болатынын 
ұғынддық. Кішкентай ғана, болар-болмас 
нәрседен. Жалақы, тұрғын үй жағдайы, 
тұрмыстық мәселе, халықтың, әсіресе 
жастардың мәселесіне байланысты өзінің 
келіспеушілігін, наразылығын білдірейін де-
ген ақ-адал ниетін басбұзарлар, қылмыстық 
топтар оңтайлы пайдаланып кетті. Әйтпесе 
наразылығын білдірейін деген ел, әсіресе 
жастар әкімшілікті қиратайын, бүлікке ба-
райын, қан төгейін деген жоқ қой. Радикал-
ды топтардың, біздің қауіпсіздік комитетінің, 
басқа құқық қорғау салаларындағы кейбір 
басшалардың опасыздығынан, биілікке 
келудің жымысқы жолын іздегендердің сал-
дарынан жоғарыда айтқан ұлы байлықтан 
айырыла жаздадық. Отыз жылдық сүрлеуі 
бар, бай-қуатты ел боламыз деп жатқанда 
«жау  жоқ деме, жар астыннан» деп әлгіндей 
оқиғаға тап болдық.

Біздің саяси көзқарасымыз, жеке пікір 
емес, азаматтық ұстанымымыз әртүрлі 
болуы мүмкін. Парлементке келу үшін оп-
пазиционер болу керек, партиялар бірін-
бірі сынау қажет, әкім, министр, үкіметтің 
кемшілігін айтуы тиіс. Парлементке келіп 
Үкімет құра ма, министр болып басқару 
ісіне араласа ма, олардың мақсаты сол ғой 
енді. Бұл дұрыс нәрсе! Бірақ, Тәуелсіздік, 
егемендік, мемлекеттілік деген қасиетті 
ұғымдар бар. Бұлар ешқашан бәске тігілмеуі 
керек. Америка сынды шет елдерді алып 
қараңыздаршы. Сайлауалды компания-
сында бір-бірін жау көреді. 3 ай дебаттарға 
шығып дауласып отырады. Жеңілді ме, 
келесі сайлауға дейін сау болыңыздар дейді 
де, сонымен бірлесіп жұмыс істейді. Бұл 
саяси мәдениеттің қалыптасуы. Сондықтан 
өздеріңіз айтпақшы бұл үлкен сабақ. 
Тәуелсіздік, мемлекеттік деген таразының 
басына қойылмайтын ұлы нығмет. Ешқашан 
қыл үстінде қалмауы керек. Әлі кітаптар 
жазылар, зерттеушілер айтар, бірақ 
сол алмағайып сәтте Президентіміздің 
табандылығының арқасында тұтастығымыз 
сақталды. Қиын сәтте бәріміз үшін шешім 
қабылдады. Жымысқы ойлар орындалып 
кеткенде сіз бен біз өстіп отырар ма едік 
деп ойлаудың өзі қорқынышты. Ал енді 
Қазақстанның өзекті мәселелері деген 
не? Бізге есею керек. Қоғамға да, билікке 
де керегі сол. Ащының-тәттінің, бардың-
жоқтың, асылдың-жасықтың, жақсының-
жаманның нарқы мен парқын айыратындай 
бізге зияткерлік деңгей керек. Қазақтың 
саны 70 пайыз болды деп мақтанып жатыр-
мыз, ал сапалық жағынан сол көрсеткішке 
лайық болып отырмыз ба?! Ғылым, техника, 
жаңа технология, біліктілік жағынан басқа 
халықтарға бәскелестік таныта аламыз ба? 
Осыны ойлауымыз керек! Көсегеміз көгеріп, 
бақуатты ел болғанды, экономикамыз 
түзелген, мемлекеттік билік халқының сөзін 
сөйлейтін, саяси институттарымыз тұрақты, 
әрбір қазақ пен қазақстандық елімізді 
мақтан тұтатындай күндік көрсек деп біз де 
армандаймыз. Бірақ өз өзімізді жамандап, 
тұқырта бергеннен де ештеңе шықпайды. 
Халық пен қоғамның жаманы болмайды. 
Барлығы басқару жүйесіне, басқару стиліне 
байланысты. Басшысы дұрыс болса, қоғам 
да түзеледі. Ал ондай қоғам мен халықтың 
ортасында түсіністік болады. Түсіністік 
нәтижеге, дамуға бастайды. Сондықтан 
береке-бірлігіміз ажырамасын! 

Келе жатқан Жаңа жылымыз құтты бол-
сын! Жақсылық пен амандық тілеймін. Жаңа 
жылда халқымыз аңсаған, армандаған игі 
мақсат-мүдделеріміз орындала берсін!

Әңгімеңізге рахмет.

Сұқбатты жазып алғандар 
Мәди АЛЖАНБАЙ,

 Асыл СҰЛТАНҒАЗЫ. 
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Быть настоящим гражданином своей  
прекрасной Родины – значит охранять ее 
природные богатства, бережно относить-
ся к каждой травинке, бабочке, любить 
все живое, что создала природа. Этому 
учит своих ребят руководитель кружка 
школьного лесничества «Эдельвейс»  
Лейбутин  Роман Борисович. Но еще и 
работать в природе, отдавая ей свой труд 
и заботу.

Задачи экологического  воспитания в 
кружке решаются в процессе повседнев-
ной работы: это индивидуальные беседы, 
проведение викторин, праздников, кон-
курсов, экологических игр и других форм 
работы. Учителем проводится огромная 
работа по привитию у учащихся  любви к 
природе, животным, охране окружающей 
среды. Члены кружка, вместе с руково-
дителем,  в весеннее время занимаются 
очисткой родников от загрязнения, очист-
кой близлежащих территорий от мусора. 
Роман Борисович использует в организа-
ции досуга детей прогулки в природу, экс-
курсии, раскрывая им красоту и мудрость. 
Прогулки сближают с детьми, помогают 
установить дружеские отношения, в осно-
ве которых лежит взаимопонимание. Ру-
ководитель кружка учит ребят общению с 
природой, развивая их ум, тренируя вни-
мание, наблюдательность. Он стремит-
ся, чтобы каждый выход в природу стал 
праздником, переживанием радости и до-
брых чувств. Результатом походов  стали 
конкурсы рисунков, поделок, сочинений 
о наших «братьях меньших», любимом 
цветке. В конкурсе рисунков и поделок из 
природного материала «Сохраним снеж-
ного барса», организованным «Жонгар 
- Алатауским национальным парком», 
кружковцы  приняли  самое активное уча-
стие и заняли призовые места. Ученица 
7 класса Федоренко А.-1 место , Жанатай 
С. -2 место, ученик 3 класса Сизоненко 
И.- 2 место.  Амантай Н., Никоноренко 
У., Свечникова В., Мусабаев С. были на-
граждены  благодарственными письмами 
за активное участие.  Федоренко Ариадне 
было вручено благодарственное письмо с 
РООН.

Стало традицией проводить в нашей 
местности экологический  фестиваль 
«Цветение яблони Сиверса», где ребя-
та из кружка «Эдельвейс» выступили с 
агитбригадой. Они в занимательной фор-
ме призвали всех бережно относиться к 
лесным богатствам родного края. Флора 
и фауна  Казахстана удивляет сама по 
себе, но наш национальный парк в этом 
преуспел. Здесь найдете не только уни-
кальные растения, но и удивительных 

С любовью к природе
животных. Проделав работу по 
изучению редких и исчезаю-
щих животных, обитающих на 
территории парка, Роман Бо-
рисович изготовил красочный, 
познавательный  QR заповед-
ник.      

 Незабываемая  встре-
ча прошла с инспекторами  
«Охотзоопром», целью кото-
рой  было знакомство  учащих-
ся с ролью и функциями леса в 
жизни  человека, а также вдох-
новения  юного поколения к 
бережному отношению и цен-
ному ресурсу и совершенство-
ванию посильных действий  
для восстановления и сохра-
нения лесов и ребята выбрали 
те, которые им самим можно 
реализовать на практике.  Организаторы 
встречи   не  оставили без внимания юных 
лесоводов: подарили подарки, памятные 
призы. Представители местного лесниче-
ства, районного, проводят теоретические 
занятия с участниками школьного лесни-
чества. На занятиях не только воспитыва-
ют бережное отношение к природе, но и 
формируют у детей навыки правильного 
природопользования, знания  по раз-
ведению и восстановлению лесных на-
саждений. За время обучения в школе, 
члены школьного лесничества увидят ре-
зультаты своего труда, это и посаженные 
деревья, и кустарники, и скворечники, ре-
зультаты акций и конкурсов. И еще один 
важный момент – профориентация. Ребя-
та не просто знакомятся с профессиями 
лесной отрасли, но и пробуют свои силы 
на практике. Конечно,  не многие выберут 
профессию лесовода, но творческий ого-
нек в их душе будет светить им всю жизнь.

В летнее время, по инициативе ди-
ректора школы  А.Бораншиной, ребята, с 
руководителем кружка, посетили Ботани-
ческий сад в городе  Алматы. Познакоми-
лись с уникальной коллекцией растений 
со всего мира.  Учащиеся были доволь-
ны насыщенной, культурной программой, 
подарившей им массу положительных  
эмоций. Эти положительные эмоции дети 
пронесут через годы. Ведь эта поездка – 
возможность не только новых знакомств, 
теплого общения, но и огромных незабы-
ваемых открытий о малой Родине.

Если ребенок любит все живое,  он 
вырастет человеком душевным, умею-

щим понимать чужое горе, вовремя прий-
ти на помощь, он вырастет гражданином. 
Доброта к людям зарождается в опыте 
гуманного отношения ко всему живому, а 
гражданин начинается с простых чувств и 
поступков, с заботы об окружающей при-
роде, о старшем, с ответственности за 
слабого,  с сострадания к ближнему. И 
вот здесь на помощь приходят «Уроки до-
броты», которые проводит  Роман Бори-
сович. В этой работе он руководствуется 
принципом: «Любовь к природе - творче-
ство». И в этом творчестве рядом с деть-
ми педагог, человек с добрым сердцем, 
стремящийся вырастить в детях созна-
тельную любовь к природе, людям, Ро-
дине. К творчеству имеет отношение все, 
что развивает у ребенка воображение.  
Дети сами придумывают композиции: вот 
смотрите, обыкновенная коряга, а какая у 
мальчишки фантазия! Здесь можно заме-
тить голову оленя, а на ее ветвистых  ро-
гах - сюжеты из сказок. Сколько образов! 
С какой любовью ребенок их прорабаты-
вал! Удивительные находки, бережно хра-
нимые детьми – необыкновенный речной 
камешек, яркое перышко какой – то пти-
цы, причудливая коряга, кусочек  бересты  
и многое другое – помогают войти в мир 
природы, становятся основой бесед, при-
общающих к тайнам живого и неживого. 

Формированию у членов школьного 
лесничества активной жизненной пози-
ции, отношение к проблемам окружаю-
щей среды и экологии, способствует их 
ежедневное  участие в акциях разного 
уровня.  В преддверии Нового года нача-
лась акция «Лесной патруль» по охране 
еловых насаждений. И здесь ребята  не 

остались в стороне: изготовили  красоч-
ные буклеты, памятки для населения, по-
бывали на посту у работников лесхоза.

Юные друзья леса  более проинфор-
мированы о понятии «со-
циальная значимость», они 
активно включаются в прак-
тическую, научную работу. 
Ученица 7 класса Свечнико-
ва В. работала над проектом 
«Вредители яблони  Сивер-
са», в котором отразила ме-
тоды борьбы с вредителями 
дикорастущих яблонь. 

Отрадно, что движение 
школьного лесничества  на-
ходится на подъеме, все 
больше школьников  прояв-
ляют активность, осваивают 
азы лесного дела.  Это бла-
городная миссия – служить 
родной природе. Хорошо 
организованные и интересно 

проведенные занятия кружка «Эдель-
вейс» помогают обогатить знания, спо-
собствуют  развитию индивидуальных 
особенностей учащихся. Участие школь-
ников в занятиях кружка открывают ши-
рокие возможности для формирования 
практических навыков, а коллективная 
работа над творческими проектами и ис-
следованиями  является  важным момен-
том этой деятельности, помогает нашим 
детям хорошо освоить и хорошо запом-
нить научную  информацию качественно, 
раскрытию талантов. А это очень важно!

Отдельные слова благодарности руко-
водителю кружка «Эдельвейс»  Лейбути-
ну Р.Б. Именно благодаря его энтузиазму 
и увлеченности, умению зажечь  в детях 
искорку любви к лесу, формированию у 
них  экологической культуры, ответствен-
ного отношения к природе, учитель  помо-
гает своим питомцам  стать великодуш-
нее, справедливее, ответственнее.  Хочу 
пожелать учителю и ребятам успехов, 
вдохновения, творческого полета! И за-
кончить словами из стихотворения «Зем-
ной друг человека»:

«…Давай пройдемся медленно 
по кругу,

И «здравствуй »  скажем  
каждому листку.

Я должен над цветками наклониться,
Не для того, чтоб рвать или срезать.
А  чтоб увидеть добрые их лица,
И доброе лицо им показать». 

Н. КОВАЛЕНКО,
  библиотекарь КГУ «Теректі СШ».

АСТАНА ҚАЛАСЫНДА 
СПОРТ САЛАСЫНДАҒЫ 

ЖЫЛДЫҢ ТАҢДАУЛЫ 
ЖҮЛДЕСІ – «ЖЕҢІМПАЗ 

РУХЫ» ҰЛТТЫҚ 
СЫЙЛЫҒЫНЫҢ 

ЖЕҢІМПАЗДАРЫ БЕЛГІЛІ 
БОЛДЫ.

САЛТАНАТТЫ КЕШ 
КЕЗІНДЕ ҚР МӘДЕНИЕТ 

ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ 
ҮЗДІК СПОРТШЫЛАР, БАП-

КЕРЛЕР, САЛА МЕН ТҮРЛІ 
МЕКЕМЕЛЕРДЕГІ ӨЗГЕ ДЕ 

ТАҢДАУЛЫ МАМАНДАРДЫ, 
СПОРТ ЖУРНАЛИСТЕРІН 

МАРАПАТТАП, ЖЫЛ БОЙЫ 
АТҚАРҒАН ЕҢБЕГІНЕ 

ҚҰРМЕТ КӨРСЕТТІ.
«Жеңімпаз рухы» ұлттық 

сыйлығына біздің жерлесіміз, Сарқан 
аудандық балалар және спорт 
мектебінің директоры Дастан Ба-
лабеков ие болды. «Ауылдағы үздік 
жаттықтырушысы» номинация-
сы бойынша ұлттық сыйлыққа ие 
болған Дастан Қанатбекұлын мара-
патымен құттықтаймыз!

Жерлесіміз «Жеңімпаз рухы» ұлттық сыйлығының иегері Жерлесіміз «Жеңімпаз рухы» ұлттық сыйлығының иегері 

Қазылар алқасы таңдаған 14 но-
минация бойынша 20 үздік келесідей: 
1) «Жылдың үздік спортшысы» – 
Жәмила Бақбергенова (жазғы спорт 
түрлерінен) мен Александр Герлиц 
(қысқы спорт түрлерінен); 2) «Жылдың 
үздік жаттықтырушысы» – Нұрсұлтан 
Теміров (жазғы) пен Антон Жданович 

(қысқы); 3) «Жылдың үздік аккредиттел-
ген спорт федерациясы» – Ұлттық конь-
ки тебушілер федерациясы; 4) «Жылдың 
үздік спорт мекемесі» – Атырау облы-
сы «Мүгедектердің спорт ұйымы»; 5) 
«Жылдың үздік спорт өңірі» – Қарағанды 
облысының Дене шынықтыру және 
спорт басқармасы; 6) «Ауылдағы үздік 

жаттықтырушысы» – Дастан Канатбекұлы 
Балабеков (Жетісу облысы); 7) «Дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің үздік 
маманы» – Ирина Новикова мен Елена 
Галиц (Астана); 8) «Жылдың үздік бала-
лар жаттықтырушысы» – Самат Сапишев 
(Шымкент); 9) «Ойын түрлері бойынша 
үздік спорт командасы» – «Қуаныш» во-
лейбол клубы (СҚО); 10) «Ауылдағы 
үздік дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің әдіскері» – Бекжан Адамбеков 
(Түркістан облысы); 11) «Жыл жаңалығы 
– үздік спортшы» – Елена Рыбакина; 12) 
«Жылдың үздік меценаты» – Қайырбек 
Сәдуақасұлы Хамзин (СҚО); 13) «Жа-
стар мен жасөспірімдер арасындағы үздік 
спортшы» – Алан Құрманғалиев (үстел 
теннисі), Евгений Федоров (велоспорт), 
Мария Бровкова (каноэде ескек есу); 14) 
«Сейдахмет Бердіқұлов атындағы үздік 
спорт журналисі»  номинациясы – Аслан 
Қаженов (Үздік телевизиялық репортаж), 
Ғалым Сүлеймен (Үздік фоторепортаж), 
Бек Төлеуов (Үздік жарияланым).

Жылды қортындылайтын бұл сыйлық 
енді дәстүрлі түрде өтеді.
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Государственные лесовладельцы выпол-
няют требования пожарной безопасности в 
лесах и обеспечивают выполнение следую-
щих мероприятий по предупреждению (про-
филактике) лесных пожаров:

1) обеспечивают противопожарное и са-
нитарное обустройство территории лесного 
фонда, предупреждают, своевременно обна-
руживают и пресекают нарушения настоящих 
Правил, принимают необходимые меры по 
тушению лесных пожаров;

2) оказывают содействие лесопользова-
телям при разработке ими планов противопо-
жарных мероприятий;

3) ведут регистрацию лесных пожаров и 
последствий от них.

15. В пожароопасный сезон на территории 
лесного фонда не допускается:

1) разводить костры в хвойных молодня-
ках, старых горельниках, на участках повреж-
денного леса (ветровал, бурелом), лесосеках 
с наличием порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев. В 
остальных местах разведение костров до-
пускается на площадках, окаймленных ми-
нерализованной полосой шириной не менее 
четырех метров. Костер тщательно засыпает-
ся землей или заливается водой до полного 
прекращения тления;

2) бросать горящие спички, окурки и вы-
тряхивать из курительных трубок горячую 
золу;

3) употреблять при охоте пыжи из легко-
воспламеняющихся или тлеющих материа-
лов;

4) оставлять пропитанный горюче-
смазочными веществами обтирочный мате-
риал в непредусмотренных специально для 
этого местах;

5) заправлять топливные баки при рабо-
тающих двигателях внутреннего сгорания, ис-
пользовать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или поль-
зоваться открытым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим.

16. Не допускаются отжиги травянистой 
растительности на всех категориях земель, 
кроме управляемых отжигов на территории 
лесного фонда и прилегаемых к нему терри-
ториях, проводимых лесовладельцами в це-
лях снижения пожароопасной обстановки.

17. Лесозаготовителям, физическим и 
юридическим лицам необходимо:

      1) при рубке леса, независимо от спосо-
ба и времени рубок, при строительстве в лесу 
дорог, газонефтепроводов, линий электропе-
редач, связи, радио и других коммуникаций 
производить очистку мест рубок от порубоч-
ных остатков, уборку оставшейся древесины 
и иных легковоспламеняющихся материалов 
в порядке и в сроки, устанавливаемые вла-
дельцами участков лесного фонда в разре-
шительных документах на лесопользование;

2) при работах в лесу хранить горюче-
смазочные материалы в стандартной закры-
той таре, очищать места их хранения в ра-
диусе пяти метров от растительного покрова, 
древесных и других легковоспламеняющихся 
остатков, окаймлять минерализованными по-
лосами шириной не менее четырех метров;

3) при использовании при работах взрыв-
чатых веществ заблаговременно уведомлять 
владельцев участков лесного фонда о месте 
и времени проведения взрывных работ. Пре-
кращать взрывные работы при IV – V классах 
пожарной опасности по условиям погоды;

4) в местах работ и расположения объ-
ектов иметь средства для тушения лесных 
пожаров, согласно приложениям 2 и 3 к на-
стоящим Правилам, содержать указанные 
оборудование и средства во время пожароо-
пасного сезона в полной готовности к немед-
ленному использованию в случае возникно-
вения пожара;

5) создавать на пожароопасный сезон 
в подразделениях, производящих работу в 
лесу, а также в поселках, расположенных в 
лесу, подготовленные общественные пожар-
ные объединения из числа рабочих, служа-
щих и других граждан для использования при 
тушении возникающих пожаров.

18. Засорение леса бытовыми отходами 
и отбросами, свалка мусора и строительных 
остатков в лесу не допускается.

19. Сжигание мусора производится вбли-
зи леса только на специально отведенных 
участках при соблюдении следующих усло-
вий:

1) места для сжигания (котлованы или 
площадки) отводятся на расстоянии не менее 
пятидесяти метров от стен хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных деревьев и мо-
лодняка, не менее двадцати пяти метров от 
стен лиственного леса и отдельно растущих 

Требования к государственным лесовладельцам по охране лесного 
фонда от пожаров и при осуществлении лесопользования

лиственных деревьев;
2) территория вокруг мест для сжигания 

мусора очищается в радиусе двадцать ме-
тров от сухостоя, валежника, порубочных 
остатков, других легковоспламеняющихся 
материалов и окаймлена минерализованной 
полосой шириной не менее четырех метров, 
а на участках вблизи хвойного леса на сухих 
почвах – не менее пяти метров;

3) в пожароопасный сезон сжигание му-
сора производится только при I - II классах 
пожарной опасности в безветренную или до-
ждливую погоду под наблюдением специаль-
но выделенных лиц. В засушливые периоды 
сжигание мусора не допускается.

20. Физические лица, руководители ор-
ганизаций, осуществляющих работы или 
имеющих объекты на территории лесного 
фонда, перед началом пожароопасного се-
зона, а лица, ответственные за проведение 
культурно-массовых и других мероприятий – 
перед выездом или выходом отдыхающих в 
лес проводят инструктаж рабочим, служащим 
или участникам культурно-массовых и других 
мероприятий о соблюдении настоящих Пра-
вил, предупреждении возникновения лесных 
пожаров, а также о способах их тушения.

21. При проведении очистки мест рубок 
лесозаготовители выполняют следующие ме-
роприятия:

1) производят весеннюю доочистку лесо-
сек в случае заготовки древесины и очистки 
лесосек в зимнее время;

2) укладывают порубочные остатки в кучи 
или валы для перегнивания или сжигания, 
или разбрасывать их в измельченном виде по 
лесосеке на расстоянии не менее десяти ме-
тров от стен леса;

3) производят сжигание порубочных 
остатков от зимней заготовки до начала по-
жароопасного сезона. Сжигание порубочных 
остатков от летней заготовки леса и собран-
ных при весенней доочистке мест рубок про-
изводится осенью после окончания пожароо-
пасного периода.

При сжигании порубочных остатков обе-
спечивается сохранность имеющихся на 
лесосеках семенников, подроста и других 
несрубленных деревьев, а также полное сго-
рание порубочных остатков.

Сжигание порубочных остатков на лесо-
секах сплошным палом не допускается.

При трелевке деревьев с кронами сжига-
ние порубочных остатков на верхних складах 
(пунктах погрузки) производится в течение 
всего периода заготовки.

22. Срубленные деревья в случае остав-
ления их на лесосеках на пожароопасный 
сезон очищаются от сучьев и плотно уклады-
ваются на землю.

Заготовленная лесная продукция, остав-
ляемая на лесосеках на пожароопасный се-
зон, собирается в штабеля или поленницы и 
окаймлена минерализованной полосой шири-
ной не менее четырех метров.

23. Лесосеки в хвойных равнинных лесах 
на сухих почвах с оставленной на пожароо-
пасный сезон заготовленной древесиной, а 
также с оставленными на перегнивание пору-
бочными остатками окаймляются минерали-
зованной полосой шириной не менее четырех 
метров. Лесосеки площадью более двадцати 
пяти гектар кроме этого разделяются минера-
лизованными полосами указанной ширины на 
участки.

24. Складирование заготовленной древе-
сины производится в соответствии с требо-
ваниями МСН 2.02-02-2004 «Склады лесных 
материалов. Противопожарные нормы», при-
нятыми 20 сентября 2004 года Межгосудар-
ственной научно-технической комиссией по 
стандартизации, техническому нормирова-
нию и сертификации в строительстве.

Места складирования и указанные проти-
вопожарные разрывы вокруг них очищаются 
от легковоспламеняющихся материалов и 
окаймлены минерализованной полосой не 
менее четырех метров, а в хвойных насаж-
дениях на сухих почвах – двумя такими по-
лосами на расстоянии десяти метров одна от 
другой.

25. Лесопользователи, ведущие побочные 
лесные пользования, заготовку древесных со-
ков и второстепенных лесных ресурсов осу-
ществляют:

1) размещение производственных объек-
тов на расстоянии не менее пятидесяти ме-
тров от стен леса в местах, согласованных с 
государственным лесовладельцем;

2) в пожароопасный сезон в нерабочее 
время охрану производственных объектов в 
местах их концентрации;

3) содержание территории в радиусе 
пятьдесят метров от производственных объ-
ектов очищенной от легковоспламеняющихся 

материалов;
4) по границам этих территорий прокладку 

минерализованных полос шириной не менее 
четырех метров, а в хвойных насаждениях 
на сухих почвах - две минерализованные по-
лосы такой же ширины на расстоянии десять 
метров одна от другой.

26. Физические лица при осуществлении 
ими на безвозмездной (без выписки лесно-
го билета) основе традиционного сбора по-
бочной продукции леса (грибов, ягод, лекар-
ственных растений) руководствуются общими 
требованиями, указанными в пункте 15 на-
стоящих Правил.

27. Лесопользователи, производящие за-
готовку живицы, размещают:

1) промежуточные склады для хранения 
живицы на очищенных от легковоспламеняю-
щихся материалов площадках;

2) по согласованию с государственны-
ми лесовладельцами основные склады для 
хранения живицы на открытых, очищенных 
от легковоспламеняющихся материалов пло-
щадках на расстоянии не менее пятидесяти 
метров от стен леса;

3) по границам указанных в подпунктах 1) 
и 2) настоящего пункта территорий минерали-
зованную полосу шириной не менее четырех 
метров и содержат ее в течение пожароопас-
ного сезона в очищенном состоянии;

4) на участках, подготовленных для сбора 
живицы, оборудованные места для курения.

28. Поисковые, геодезические, геологиче-
ские, лесоустроительные и другие экспеди-
ции, партии и отряды до начала работ согла-
совывают с владельцами участков лесного 
фонда места проведения работ, расположе-
ния основных баз, маршруты следования в 
лесу и перечень мероприятий по предупре-
ждению и тушению пожаров. При этом все 
участники работ знакомятся с настоящими 
Правилами.

29. По границам мест расположения баз 
поисковых, геодезических, геологических, ле-
соустроительных и других экспедиций, партий 
и отрядов в лесной зоне в пожароопасный 
период прокладывается минерализованная 
полоса шириной не менее четырех метров, 
которая постоянно очищается от различных 
сгораемых отходов.

30. Физическим и юридическим лицам, 
имеющим туристские базы, оздоровительные 
лагеря, дома отдыха и иные объекты туриз-
ма и отдыха или проводящим на территории 
лесного фонда культурно-оздоровительные, 
туристские и спортивные мероприятия, раз-
решается использовать в пожароопасный 
сезон в качестве постоянных мест отдыха 
для устройства туристских стоянок и прове-
дения других массовых мероприятий лесные 
участки только по согласованию с лесовла-
дельцами при условии оборудования на этих 
участках мест для разведения костров и сбо-
ра мусора, а также минерализованных полос 
шириной не менее четырех метров и содер-
жания участков в очищенном от сгораемого 
мусора состоянии. При этом участников этих 
мероприятий ознакамливают с требованиями 
настоящих Правил.

31. Лесопользователи, которым участки 
лесного фонда переданы в лесопользование, 
наряду с выполнением требований, преду-
смотренных главой 3 настоящих Правил, обе-
спечивают выполнение следующих противо-
пожарных мероприятий:

1) устраивают в лесу противопожарные 
разрывы и дороги, защитные противопо-
жарные минерализованные полосы, канавы, 
водоемы, очищают лес от легковоспламеня-
ющихся материалов и проводят другие лесо-
хозяйственные мероприятия, направленные 
на повышение пожарной безопасности лесов;

2) оборудуют вдоль проходящих через эти 
участки широко используемых лесных дорог 
места для отдыха и курения;

3) принимают меры к пресечению нару-
шений настоящих Правил, обеспечивают в 
пожароопасный сезон своевременное обна-
ружение лесных пожаров путем постоянного 
наблюдения и наземного патрулирования;

4) ведут регистрацию лесных пожаров и 
последствий от них, обеспечивают точный 
учет площадей гарей, определяют ущерб, 
причиненный пожарами лесному фонду и 
представляют сведения об этом государ-
ственному лесовладельцу;

5) поддерживают в постоянной готовности 
материально-техническую базу, силы и сред-
ства пожаротушения;

6) в случае возникновения лесных пожа-
ров осуществляют их тушение собственными 
силами с немедленным уведомлением о по-
жаре лесовладельца.

32. Физическим и юридическим лицам, 
осуществляющим лесопользование на тер-

ритории лесного фонда, через которую про-
ходят железные и автомобильные дороги (в 
том числе лесовозные), следует выполнять 
следующие требования:

1) содержать полосы отвода вдоль желез-
ных и автомобильных дорог очищенными от 
валежника, легковоспламеняющихся мате-
риалов. Вдоль лесовозных дорог ширина очи-
щенных полос составляет не менее десяти 
метров с каждой стороны дороги;

2) создавать в хвойных насаждениях по 
границе полос отвода, указанных в подпункте 
1) настоящего пункта, две минерализованные 
полосы шириной четыре метра каждая на рас-
стоянии пяти метров одна от другой, а вдоль 
лесовозных и иных лесных дорог – одну поло-
су шириной четыре метра с каждой стороны 
дороги и содержать их в течение пожароопас-
ного сезона в очищенном состоянии;

3) создавать в хвойных насаждениях на 
сухих почвах вокруг расположенных вблизи 
дорог штабелей шпал и снегозащитных щи-
тов, а также вокруг деревянных мостов, стан-
ционных платформ, жилых домов, будок пу-
тевых обходчиков и содержать в очищенном 
состоянии в течение пожароопасного сезона 
минерализованную полосу шириной не менее 
четырех метров;

4) организовывать в пожароопасный пе-
риод патрулирование на проходящих через 
лесные массивы участках железных дорог с 
тепловозной тягой в целях своевременного 
обнаружения и ликвидации возможных по-
жаров;

5) не допускать эксплуатацию тепловозов 
и автомобильного транспорта на пожароопас-
ных участках леса без исправных искрогаси-
телей на выхлопных трубах;

6) в случае возникновения пожаров в по-
лосе отвода дорог или вблизи нее немедлен-
но организовывать их тушение, сообщать об 
этом государственным лесовладельцам либо 
государственным органам управления лес-
ным хозяйством и в государственную проти-
вопожарную службу.

 33. Нефтегазоразведочным и нефтегазо-
добывающим предприятиям и организациям 
при проведении работ на территории лесного 
фонда следует выполнять следующие меро-
приятия:

1) содержать в течение пожароопасного 
сезона территории, отведенные под буровые 
скважины и другие сооружения, очищенны-
ми от легковоспламеняющихся материалов, 
создавать по границам этих территорий ми-
нерализованную полосу шириной не менее 
четырех метров и содержать ее в течение 
пожароопасного сезона в очищенном состоя-
нии;

2) полностью очистить от древостоя и 
кустарника площади в радиусе пятидесяти 
метров от пробуриваемых и эксплуатируемых 
скважин (при эксплуатации нефтяных и газо-
вых скважин по закрытой системе в радиусе 
двадцати пяти метров);

3) не допускать хранения нефти в откры-
тых емкостях и котлованах, а также загряз-
нения территории государственного лесного 
фонда горючими веществами (нефтью, мазу-
том);

4) согласовывать с владельцами участков 
лесного фонда порядок и время сжигания не-
фтяных отходов, если их ликвидация таким 
путем предусмотрена технологией производ-
ства.

34. Физические и юридические лица, име-
ющие линии электропередач, находящихся 
на территории лесного фонда, в течение по-
жароопасного сезона содержат просеки, по 
которым проходят эти линии, в безопасном в 
пожарном отношении состоянии и окапывают 
в сухих местах деревянные мачты и столбы 
таких линий в радиусе двух метров.

35. Юридические лица, имеющие трубо-
проводы в течение пожароопасного сезона 
содержат полосы отвода и охранные зоны 
вдоль трубопроводов, проходящих через 
лесные массивы, в безопасном в пожарном 
отношении состоянии и прокладывают мине-
рализованные полосы шириной пять метров 
вокруг усадеб линейных обходчиков, а также 
вокруг колодцев на трубопроводах.

36. Физические и юридические лица, зе-
мельные угодья которых примыкают или на-
ходятся в непосредственной близости от 
земель лесного фонда и (или) находятся в 
охранной зоне лесов не допускают повреж-
дения лесов и других лесных угодий в ре-
зультате бесконтрольного сжигания стерни, 
пожнивных и иных растительных остатков на 
сельскохозяйственных полях. 

М.ТУРГУМБАЕВ,
лесничий Тополевского лесничества

 Сарканского филиала
 «Жонгар Алатауского ГНПП».                              

TABİĞAT
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Объявление о приеме заявок для включения 
индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц (за исключением субъектов крупного 
предпринимательства) в реестр субъектов 

социального предпринимательства
Прием документов: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-

инновационного развития области Жетісу»;
Почтовый адрес: Республика Казахстан, 040000, область Жетісу,
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26;
Адрес электронной почты: upravlenie.pred@zhetysu.gov.kz;
Подробная информация: город Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, 3 этаж, каб. 

303; или по контактным телефонам: 87479090902, 7472100700.;
Предмет: В соответствии со статьей 20 и пунктом 1 статьи 79-4 Предпринима-

тельского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, постановлением 
Правительства Республики Казахстан №773 от 28.10.2021 года, постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан №795 от 9.11.2021 года ГУ «Управление предпри-
нимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу» принимает 
заявления на включение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (кро-
ме субъектов крупного предпринимательства) в реестр субъектов социального пред-
принимательства.

Место подачи заявки: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития области Жетісу».

Срок предоставления документации: с «04» января по «10» января 2023 года.
Дата начало подачи заявок: «04» января 2023 г.
Дата окончания подачи заявок: «10» января 2023 г.
Отмечаем, что заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не 

подлежат.
В случаях представления предпринимателем неполного пакета документов, либо 

представления недостоверных данных или документов, не соответствующих уста-
новленным условиями Правил формам, организатор возвращает предпринимателю 
представленные документы.

С конкурсной документацией вы можете ознакомиться по ссылке: https://
adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000773.

КӨКТЕРЕК АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

«Сарқан ауданының Көктерек ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің 
жергілікті қоғамдастық жиналысы өтетінін хабарлайды.

Күн тәртібінде қаралатын мәселелер: 1. Жергілікті қоғамдастық мүшелерін 
қайта бекіту туралы; 2. Әр түрлі.

2023 жылдың 09 қаңтар күні сағ. 15:00-де Көктерек ауылдық округі әкімінің 
ғимаратында болатын жиынға шақырамыз.

ҚАРАБӨГЕТ  АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА

«Сарқан  ауданының Қарабөгет  ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-
нің жергілікті  қауымдастық жиыны өтетіні туралы хабарлайды. Күн тәртібінде 
қарастырылатын мәселелер: 1.Жергілікті қоғамдастық мүшелерін ауыстыру 
туралы 2. Әр түрлі мәселелер. 2023 жылдың 09 –қаңтар  күні сағат  11-00-де 
Қарабөгет ауылы әкімінің  ғимаратында болатын жиынға  шақырамыз.  

ҚАРАШЫҒАН  АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА

«Сарқан  ауданының Қарашыған  ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-
нің жергілікті  қауымдастық жиыны өтетіні туралы хабарлайды. Күн тәртібінде 
қарастырылатын мәселелер: 1.Жергілікті қоғамдастық мүшелерін ауыстыру 
туралы 2. Әр түрлі мәселелер. 2023 жылдың 09 –қаңтар  күні сағат  10-00-де 
Қарашыған ауылы әкімінің  ғимаратында болатын жиынға  шақырамыз.  

ШАТЫРБАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

Шатырбай ауылдық округі бойынша Жергілікті қоғамдастықтың  төрағасы 
мен мүшелерін қайта сайлау үшін   2023  жылдың 09 қаңтар күні сағат 10:00-де 
ауылдық мәдениет үйінде өтетін жиынға ауыл тұрғындарын шақырамыз.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ОКРУГА ШАТЫРБАЙ!

Приглашаем жителей села Шатырбай на собрание, которое состоится 09 
января 2023 года в 10:00 часов в сельском Доме культуры для переизбрания 
председателя и членов местного сообщества по Шатырбайскому сельскому 
округу.

2023 ЖЫЛЫ МӘМС ҮШІН КІМДЕР
 ҚАНША ТӨЛЕЙДІ?

Ж ұ м ы с 
б е р у ш і л е р 
қызметкерлері үшін 
- жалақының 3% 
мөлшерінде 10 ЕТЖ 
артық емес немесе 
21 мың теңге.

Қызметкерлер, 
оның шінде АҚС 
шарты бойынша 

жұмыс істейтіндер - табысының 2%, 10 ЕТЖ артық емес немесе 14 мың теңге.
Жеке кәсіпкерлер (ЖК) ЕТЖ-ның 1,4 еселенген мөлшерінің 5%-ы немесе 4 900 

теңге.
Өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар немесе БЖТ төлеушілер:
Республикалық және облыстық маңызы бар қалалардың тұрғындары үшін БЖТ 

көлемі 1 АЕК құрайды, яғни 3 450 теңге. Қалған елді мекендердің тұрғындары үшін 
БЖТ көлемі 0,5 АЕК құрайды, яғни 1 725 теңге.

Дербес төлеушілер - 1 ЕТЖ 5% немесе 3 500 теңге.
Мемлекет 15 жеңілдік санатына кіретін азаматтар үшін төлем жасайтынын еске 

сала кетейік. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап азаматтардың жеңілдікті санатындағы 1 
адамға жарна мөлшері Мемлекет жарналарын есептеу объектісінің 1,8% құрайды.  Бұл 
мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган айқындайтын ағымдағы қаржы 
жылының 2 жылының алдындағы орташа айлық жалақы.

"Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ
Жетісу облысы бойынша филиалы.

В аэропорту Астаны более 18 тысяч 
пассажиров прошли на посадку за 40 секунд 

Ускоренное прохождение регистрации и досмотра в столичной воздушной гавани 
позволяет осуществить услуга Fast Track

В мае текущего года в аэропорту Астаны запустили новую услугу Fast track, которая 
предлагает пассажирам только с ручной кладью ускоренную регистрацию на авиарей-
сы и прохождение пунктов досмотра без очередей. 

Линия быстрого прохожде-
ния регистрации и досмотра 
популярна среди часто летаю-
щих бизнес-пассажиров, а так-
же семей с маленькими детьми. 
Кроме того, сервис очень вос-
требован у пассажиров с огра-
ниченными возможностями и 
расстройством аутистического 
спектра. Данной категории Fast 
track доступен на безвозмездной 
основе, а для детей предостав-
ляется значительная скидка.

На сегодняшний день ком-
фортабельной услугой столич-
ного аэропорта воспользовались 
17 763 пассажиров специальной 

категории. Еще 756 человек приобрели ее на коммерческой основе.
Fast track на данный момент реализуется в аэропорту Астаны на внутренних рей-

сах, осуществляемых авиакомпаниями Air Astana, Qazaq Air, Fly Arystan, Scat и «Юж-
ное Небо».

Для помощи пассажирам, выбравшим услугу, в аэропорту предусмотрено звуковое 
оповещение, а также размещены специальные указатели с навигацией к пункту Fast 
track.

Стоит отметить, что для комфорта и безопасности авиапассажиров аэропорт Аста-
ны первым в Казахстане внедрил передовой опыт по обслуживанию пассажиров с ау-
тизмом и ментальными нарушениями. Пассажиры с невидимым ограничением обслу-
живаются в приоритетном порядке. Для них в аэропорту выдаются соответствующие 
ланьярды.

Специальные ленты позволяют сотрудникам аэропорта идентифицировать пасса-
жиров с невидимой инвалидностью для их сопровождения и прохождения процедур в 
приоритетном порядке.

«Мы были одними из инициаторов проекта совместно с Авиационной админи-
страцией Казахстана, Комитетом гражданской авиации и Национальной ассоциацией 
Autism Kazakhstan. По прибытию в аэропорт сопровождающее  пассажира с аутизмом 
лицо может обратиться в справочное бюро или к агентам возле стойки регистрации 
для получения специального ланьярда с изображением подсолнухов. С данной техно-
логией мы также ознакомили все авиакомпании, осуществляющие вылеты из нашего 
аэропорта», рассказал старший агент подразделения пассажирских перевозок Руслан 
Масгутов.

Прохождение регистрации и досмотра обычно занимает у пассажиров по 20 минут 
и более. Между тем, пользование Fast track позволяет пройти стандартные процедуры 
всего за 3-5 минут. В аэропорту Астаны подсчитали, что за 10 минут сервисом могут 
воспользоваться 15 пассажиров – то есть, в среднем, по 40 секунд на каждого пасса-
жира.

Пресс-служба АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».


