
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушы Ербол Қараш�кеевті қабылдады, деп ха-
барлады Президенттің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев МКҚ басшылық құрамымен 
жиналыс �ткізіп, Мемлекеттік күзет қызметінің жаңадан тағайындалған 
бастығы Ермек Сағымбаевты таныстырды, деп хабарлады Президенттің 
баспас�з қызметі. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президентінің халыққа Жолдауында жүктелген 
тапсырмалар �з ретімен, кезеңімен һәм кезегімен орындала 
беретіні белгілі. Бұған к�п жағдайда бұқараның бәрі бірдей 
аса қызғушылық танытпайтыны және рас. Тек оң �згерістерді 
байқаған кезде ғана Жолдау жүктеген міндеттердің нәтиже 
бергенін түсінеді.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

№161 (30140) 26 ТАМЫЗ, БЕЙСЕНБІ 2021 ЖЫЛ

E-mail: info@egemen.kzwww.egemen.kz TWITTER.COM/EGEMENKZFACEBOOK.COM/EGEMENKZ

6-бет5-бет

EUR/KZT  498.92       USD/KZT  424,72          RUB/KZT  5.76          CNY/KZT  65.59ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Е.А.Сағымбаевты тағайындау туралы

Ермек Алдабергенұлы Сағымбаев Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы лауазымына тағайындалсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 25 тамыз
№ 643

Мемлекет басшысының өкімімен Батырбек Бердібайұлы 
Байбосынов Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі 
бастығының орынбасары лауазымына тағайындалды.

Мемлекет басшысының өкімімен Ермек Алдабергенұлы 
Сағымбаев Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі 
бастығының орынбасары лауазымынан босатылды.

ТАҒАЙЫНДАУ

ТАҒАЙЫНДАУ

ХРОНИКА

ХРОНИКА

Көңіл айту жеделхатын 
жолдады

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев к�рнекті ғалым Нәдір 
Нәдіровтің отбасы мен жақын туыстарына к�ңіл айтты. Бұл тура-
лы Президенттің баспас�з хатшысы Берік Уәли �зінің Facebook-тегі 
парақшасына жазды.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Президент Мемлекеттік күзет қыз-
метінің үлкен жауапкершілігі мен ма-
ңыз дылығына тоқталып, барлық қызмет-
керлерден, əсіресе, басшылықтан ерекше 
білім мен біліктілік талап етілетінін айтты.

– Мемлекеттік күзет қызметінің 
ма ман дарынан кəсібилік талап еті-
леді. Біріншіден, жауынгерлік жəне 
физикалық дайындық. Бұл ретте 

Мем лекеттік күзет қызметінің, тиісті 
бөлімшелердің басшылары жан-жақты 
білімді, дүниетанымы кең, елдің ішкі сая-
си жағдайын да, халықаралық ахуалды да 
жақсы меңгерген болуы керек. Олардың 
халықаралық талаптардың қыр-сырын 
жетік білетін зерек, талдау жұмыстарына 
қабілетті болғаны жөн. Біз тек осындай 
жағдайда ғана жұмыстан тиімді нəтиже 

күтеміз, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент кадрлық əлеуетті арттыру 

туралы айта келіп, МКҚ офицерлері мем -
лекетке, өздеріне жүктелген қыз мет ке 
адал жəне нағыз патриоттар болуы ке-
рек екенін атап өтті. Мемлекет бас шы  сы 
кадр ларды іріктеуде дəл осы ұста  ным -
дарды басшылыққа алуды баса айтты.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев 
Мемлекеттік күзет қызметі басты-
ғының жаңа орынбасары Батырбек Бай-
босыновты да таныстырды.

Мемлекет басшысы жиын соңында 
жаңа бастық пен барлық офицерлерге 
қызметте табыс тіледі.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Пре зи-
денті – Елбасының шешімімен Жасұлан Аман жол-
ұлы Сəрсембай Қазақстан Республикасының Мем-
лекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары 
– Қазақстан Республикасының Тұңғыш Пре зиденті 
– Елбасының қауіпсіздігі қызметінің бастығы болып 
тағайындалды.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Прези-
денті – Елбасының шешімімен Батырбек Берді бай-
ұлы Байбосынов басқа жұмысқа ауысуына бай ла-
нысты Қазақстан Республикасының Мемле кеттік 
күзет қызметі бастығының орынбасары – Қазақ-
стан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елба-
сының қауіпсіздігі қызметінің бастығы қызметінен 
босатылды.

Мемлекеттік күзет қызметінің 
бастығын таныстырды

Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Дегенмен отандастарымыз 
был тырғы Жолдауда айтылған 
бір баста маның ойдағыдай 
жүзеге асырылуын асыға күтті 
əрі оған қатысты өзге ріс тердің 
бəрін қалт жібермей қадаға-
лады. Ол мыңдаған адамға 
баспана бақытын бұйырт-
қан бағалы бастама – Прези-
дент Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың салым шыларға Бірың-
ғай жинақтаушы зей нетақы 
қорындағы жина ғының бір 
бөлігін тұрғын үй алуға, емделу-
ге, басқарушы компанияларға 

беріп, игілігін көруге мүмкіндік 
беретін тапсырмасы бола-
тын. 

Дəлірек айтсақ, Мемлекет 
басшы сы Қасым-Жомарт 
Тоқаев 2020 жылғы 1 қыр күйек-
тегі «Жаңа жағдайдағы Қазақ-
стан: іс-қимыл кезеңі» атты 
Қазақстан хал қына арналған 
Жолдауында былай деді: 

«Менің тапсырмам бойын-
ша ел тұрғындарының зей-
нетақы жинағының бір бөлігін 
пай далану мəселесі пы сық тал-
ды. Бұл, əсіресе, қазір ерекше 
ма ңызды.

(Соңы 2-бетте)

ЖОЛДАУ ЖҮГІ

Халықтық жобаға 
айналған бастама

Ермек Алдабергенұлы САҒЫМБАЕВ
1967 жылғы 11 қазанда туған. Қазақ поли-

техникалық институтын, Əл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетін бітірген. Мамандығы бойынша 
тау-кен электр инженері, заңтану бакалавры.

2021 жылы Қазақстан Республикасының Тұң-
ғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық 
қорғаныс университетінің магистратурасын «Мем-
лекеттік күзет саласындағы менеджмент» маман-
дығы (біліктілігі: күзет іс-шараларын ұйымдастыру) 
бойынша тəмамдап, «Ұлттық қауіпсіздік жəне 

əскери іс магистрі» академиялық дəрежесі берілді. 
1985 жылдан 1987 жылға дейін КСРО Қарулы Күштері қатарында 

қызмет етті. 
1994-2006 жылдар аралығында ұлттық қауіпсіздік органдарының же-

дел бөлімшелерінде басшы жəне офицерлік лауазымдарда қызмет өткерді. 
2006-2019 жылдар аралығында ҚР Мемлекеттік күзет қызметінде басшы 

лауазымдарды атқарған.  
2019 жылғы мамырда Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынба-

сары – Президент күзет қызметінің бастығы болып тағайындалды. 
2021 жылғы шілдеде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі 

бастығының орынбасары лауазымына тағайындалды.  2021 жылғы шілдеден 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығы лауазымын 
уақытша атқарды.

2020 жылғы мамырда Қазақстан Республикасы Президентінің Жар-
лығымен генерал-майор атағы берілді.

ІІІ, ІІ дəрежелі «Мінсіз қызметі үшін» жəне ІІІ дəрежелі «Елбасының 
қауіп сіздігін айбынды атқарғаны үшін» медальдарымен марапатталған. 
ҚР МКҚ құрметті қызметкері жəне «Елбасы қорғаны» төсбелгісінің иегері 
болып табылады.

Үйленген, үш баласы бар. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұрыннан келе жатқан дағдарыс пен қиындықты одан сайын 
терең детіп жіберген тәжтажалдың соққы сынан тұралаған 
сала лардың ішінде, әсіресе, кино�ндірісі к� бірек зардап 
шегіп отыр.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Кинотеатр 
көрерменімен көрікті

Айгүл 
АХАНБАЙҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Цифр лы қызмет көрсету, 
стри минг алаң, смартфон секілді 
байланыс  түрі киноның қолайы-
на жағады-ақ, тіпті киноны 
үйден шықпай-ақ те ледидардан 
тамашалау дағдысы кең қа лып-
тасқан кезеңде кино театр іздеу 
əбестік секілді көрінер. Бірақ 
бұл өнердің кере меті сонда, 
оны үлкен экран, кең формат та 
тамашалағанда ғана əсері арта 
тү седі. Əсіресе, ав торлық кино-
ның сапасын басқа бірде-бір 
тех но логия жетістігі арттыра 
алмайды.

Бір демде бүкіл табысы-
н а н  а й ы р ы л ғ а н  о т а н д ы қ 

кинотеатрларға бүгінде оңай 
соғып отырған жоқ. Соған 
қарамастан, толық қуатымен 
кірісе алмаса да, жұмысын жар-
тылай жалғастыруға мүмкіндік 
тапқанын дəтке қуат етпеске 
амалы жоқ. Дегенмен локдаун-
дар мен жаңа қаулылар секілді 
бірқатар себепке байланысты, 
қарапайым көрермен бұл тура-
лы білмеуі мүмкін. Дағдарыста 
қалған саланың басындағы 
қиындықтарды талдауды 
қызметінің негізгі қыры санай-
тын Ұлттық кино орталығы  
жыл бойы қаңырап бос қалған 
кинотеатрларға көрермендерді 
қайтаруды басты міндеті ретінде 
белгілеп отыр.

(Соңы 10-бетте)

Қасым-Жомарт Тоқаевқа еліміздегі 
агроөнеркəсіп кешенінің қазіргі жағ-
дайы мен саланы тұрақты дамытуға 
ба ғыт талған жүйелі жұмыстар туралы 
баяндалды.

Е.Қарашөкеев Президентті өсім дік 
шаруашылығын дамыту мін дет тері, 
соның ішінде сұранысқа ие да қыл дарды 
өндіру, саланы цифрлан дыру мен жерді 
игерудің нақты технологиясын енгізу 
жəне тұқым шаруашылығының заманауи 
жүйесін құру жайында хабардар етті.

Сонымен қатар ведомство басшысы 
мал шаруашылығын дамыту, егіс тік 
пен жайылымдық даладағы өсім дік тер 
құрамының түрін анықтау үшін ғарыш-
тық бақылау мен қашықтан зондтауды 
қолдану жоспары туралы баяндады.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа мемле-
кеттік қолдау шаралары мен субсидия-
лау тетіктерін жетілдіру, сондай-ақ 
вете ринарлық қызмет, аграрлық ғылым 
мен кадрларды даярлау жүйесін жаң-
ғырту жұмыстары туралы баяндалды.

Саланы реформалаудың негізгі ба-
ғыттары 2021-2025 жылдарға арналған 
агроөнеркəсіптік кешенді дамытудың 
ұлттық жобасы аясында жүзеге асы-
рылады.

Мемлекет басшысы кездесу соңында 
дайын өнім шығаруды дамытуға, егін 
жинау жұмыстарын уақтылы əрі сапа-
лы ұйымдастыруға, алдағы қыста мал 
шаруашылығын азықпен қамтамасыз 
етуге бағытталған бірқатар тапсырма 
берді.

Дайын өнім шығаруды 
дамыту маңызды

«Көрнекті ғалым, ҚР ҰҒА академигі, 
қоғам қайраткері Нəдір Нəдіровтің 
дүниеден өтуіне байланысты көңіл ай-
тамын. 

Нəдір Нəдіров отандық мұнай 
химиясының негізін қалаушылардың 
бірі болып, Қазақстанның ғылыми-
экономикалық əлеуетін арттыру жолын-
да еңбек етті. Қоғамдық жұмыстарда да 

белсенді болып, еліміздегі ұлтаралық 
келісім мен татулықты нығайтуға зор 
үлес қосты. 

Нəдір Кəрімұлының жарқын бейнесі 
ұмытылмай, есімі отандық ғылым та-
рихына алтын əріптермен жазылады», 
делінген Президенттің жеделхатын-
да», деп хабарлады Б.Уəли əлеуметтік 
желідегі парақшасында.

Дін екпеге 
қатысты 
не дейді?

Ауған 
балаларының 
«анасы» 

Жайылымы 
жоқ ауылдың 
жайы мүшкіл
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Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Түркістан халықаралық 
əуе     жайында спортшыларды 

жерлесте рі, ағайын-туыстары, 
зия лы қауым өкілдері сəн-сал-
та  натпен қарсы алды. Атал-
ған шарада сөз ал ған облыс 
əкі мі нің орынбасары Сəкен 

Қалқаманов ел мерейін асыр-
ған спортшыларға жылы лебізін 
біл дірді. Сонымен қатар əлем 
чем пио ны Нилуфар Раимоваға 
1 000 000 теңгелік сертификат, 
қола жүлдені қанжығасына бай-
лаған Мəдина Аманға 500 000 
тең гелік сертификатты қала əкімі 
Нұрбол Тұрашбековпен бірге 
салтанатты түрде тапсырды. 

Əлем чемпионы Нилуфар 
Раимова – Қ.А.Ясауи атындағы 
ХҚТУ-дің 3-курс студенті. Мем-
лекеттік жəне жергілікті басқару 
мамандығы бойынша білім алу-
да. Екі қыз да – Əбдісалан Нұрма-
ханов атындағы олимпиада ре-
зервінің мамандандырылған ба-
ла лар мен жасөспірімдер спорт 
мектебінің шəкірті. Балуан дар-
дың нəтижелі өнер көрсетуіне 
ең бірінші кезекте білікті бап кер 
Нұржігіт Ерім бетовтің сі ңір-
ген еңбегі ерен. Бапкер шə кірт-
терінің жүлде алатынына се-
німді болғанын айтады. «Əлем 
чемпионы атанған Ни лу  фар 
Раимова да, қола жүл де ал  ған 
Мəдина Аман да – төл шə кірт -
терім. Екеуі 12-13 жасынан бас-
тап күреспен айналысты. Нилу-
фар ел біріншіліктерінде 6 рет 
топ жарған. Одан бөлек «Азия 
балалары» ойындарының күміс 
жүлдегері атанғаны бар. «ҚР 
спорт шебері» атағын иемден-
ген. Кешегі жеңісінен кейін «ҚР 
халықаралық дəрежедегі спорт 

шебері» нормативін орындады. 
Мəдина Қазақстан чемпиона-
тында жүлдегер атанса, жас тар 
арасындағы ел біріншілігінде топ 
жарған. Енді, міне, əлем бірін-
шілігінде қола жүлдеге ілініп 
отыр», дейді Нұржігіт Ерімбе-
тов. Əлем біріншілігінде алғаш-
қы айналымда ресейлік балуан-
мен болған кездесу қиындау 
болға нын айтқан Нилуфардың 
алға қойған мақсаты да биік. 
«Күреске алғаш тəтем алып 
келді, жаттықтырушы залда 
байқады. Шамамен бір апталық 
жаттығудан кейін турнир-
ге қатысып, жеңіске жеттім. 
Содан кейін спортпен айналы-
сып, күресті жалғастыруға қы-
зы ғушылық пайда болды. Алла 
қаласа, алдағы уақытта Олим-
пиа даға қатысу үшін барымды 
сала мын, дайындаламын», дейді 
əлем чемпионы. 

Еске сала кетейік, алтыннан 
алқа тағынған Нилуфар Раимова 
57 кг салмақта өзінің мықты 
еке нін дəлелдеді. Алғашқы кез-
десуінде ресейлік Анастасия Коз-
лованы 6:5, белоруссиялық  Мария 
Хулиданы 12:0 есебімен жеңді. 
Жартылай финалда түркиялық 
Эльвира Камалоглудан 4:2 есе-
бімен басым түсті. Ал финалдық 
кез десуде италиялық Аврора Рус-
сомен кездесіп, 8:6 есебімен же-
ңіске жетті. 

Түркістан облысы

МЕРЕЙ

Мақсаты биік Нилуфар

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Күрес түрлерінен �феде �ткен 21 жасқа дейінгі жастар 
арасындағы әлем біріншілігінде чемпион атанған түркістандық 
Нилуфар Раимова және қола жүлдегер Мәдина Аман елге 
оралды. Еркін күрес бойынша сынға түскен келестік ба-
луан Асылжан Есенгелді де қола жүлдені иеленген бола-
тын. Сала мамандары бұл Түркістан облысы құрылғалы 
бері спортшылардың әлем біріншіліктерінде тұңғыш рет қол 
жеткізген, ал қазақ елі үшін 13 жылдан кейін келген жеңіс 
екенін айтуда.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ескерте кету керек, осыдан жеті-сегіз жыл 
бұрын аймақтағы ірі кəсіпорын – «Казцинк» 
өз қар жысына алты бірдей ірі нысан, жаз-
да да, қыста да жаттығатын үлкен теннис 
орталығын салып берген болатын. 

Халықаралық стандарттар бо йынша бой 
көтеріп жатқан ны санның жалпы аумағы 
– 9 мың 600 шаршы метр. Облыс əкімі күн 
суытқанша орталық ғи мараты толық салынып 
бітуі керек тігін айтты. Мұнда екі спорт зал бо-
лады. Бір уақытта 250 спорт шы жаттығады. 
Жарыс өте тін жерде 18 теннис үстелі қойы-
лады. Мүмкіндігі шектеулі жан дар да осы 

жерде жаттығып, ден саулықтарын түзей 
алады.

– Бұқаралық спорт Кенді Алтайда жақсы 
даму үстінде. Бұл күн дері облыста бұқаралық 
спортпен шұғылданушылар саны 30 пайызға 
жуық. Дəл қазір өңірдің 15 елді мекенінде 
дене шынықтыру-спорт кешендері салы-
нып жатыр. Ел Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың бұ қара лық спортты дамытуға 
қа тыс ты тапсырмасы əркез басты назар-
да. Жақын арада осы мақсатта келелі кеңес 
өтпек. Теннис соңғы жылдары еліміз дің 
кез келген өңірінде дами бас  тады. Оның 

нақты дəлелі – Ры  бакинаның Токиодағы та-
бысы. Бірақ оның финалға шы ғуға шебер-
лі гі жеткенімен, пси хологиялық жағынан 
да йын болмады. Келешекте осы орталық тан 
Олимпиада жүлдегерлері шығатыны сөзсіз, 
– деді өңір бас шысы.

Кешенді аралап болған соң, облыс əкімі 
жаттықтырушылар дың біліктілігі мен ше бер-
лік дең гейін арттыру қажеттігіне тоқ талып 
өтті. Қазірдің өзінде үш деңгейлі арнайы 
бағдарлама жасалды. Жақын жəне алыс ше-
телдердің жетекші мамандарымен келісім-
шарт жасасу да ойда бар.

Оңдасын ЕЛУБАЙ,
«Егемен Қазақстан» газетінің ардагері

�СКЕМЕН

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

Заманауи үстел теннисі орталығы салынуда
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жақында аймақ басшысы Даниал Ахметов Шығыс Қазақстан ның спорт кластеріндегі 
бірегей нысан – т�рт қабатты үстел теннисі орталығының құрылысында болып, 
ғимараттың жағ дайымен танысты.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жамбыл облысының əкімдігі, облыстық мəслихат, облыстық Қоғамдық 
кеңес жəне облыстық ардагерлер кеңесі Тараз қаласының əкімі Ержан 
Жылқыбаевқа əкесі 

Жұмат ҚУАТБАЙҰЛЫНЫҢ
өмірден өтуіне байланысты орны толмас ауыр қайғысына ортақтасып көңіл 
айтады.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ұжымы Қазақстанның құрметті мұнайшысы, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академигі 

Надир Каримұлы НАДИРОВТІҢ
қайтыс болуына байланысты оның отбасы мен туған-туыстарына қайғы-
ларына ортақтасып көңіл айтады. Марқұмның жаны жəннатта болып, нұры 
пейіште шалқысын. 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ұжымы көрнекті 
қоғам қайраткері, танымал қаламгер, Қазақ телевидениесінің бастауында 
тұрған тұлға, ЕҰУ-дың құрметті профессоры

Сұлтан ОРАЗАЛИННІҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен ағайын-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

«Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-прак-
тикалық орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының ұжымы 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері, 
белгілі ғалым, филология ғылымдарының докторы 

Əлімхан ЖҮНІСБЕКТІҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ұжымы белгілі əріптесіміз, 
қоғам жəне ғылым қайраткері, ғалым-ұстаз, химия ғылымдарының докторы, 
профессор, Ұлттық ғылым академиясының академигі, Ұлттық Инженерлік 
академиясының бірінші вице-президенті, Мемлекеттік сый лық тың лауреаты 
жəне «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері»

Надир Каримұлы НАДИРОВТІҢ 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тəуелсіз агенттігінің (IQAA) 
президенті жəне ұжымы Логистика жəне транспорт академиясының пре-
зидент-ректоры, профессор Салтанат Нұрəділқызы Əмірғалиеваға əкесі, 
Қазақстан оқу-ағарту ісінің үздігі, ардақты ұстаз 

Нұрəділ ƏШІМБАЙҰЛЫНЫҢ
өмірден озуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады. Топырағы 
торқа, жаны жəннатта болсын.

«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамының 
ұжымы басылымның Павлодар облысындағы меншікті тілшісі Фарида 
Бықайға анасы

Бақытжамал НҰРҒАЛИҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып көңіл 
айтады.

«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамының  
ұжымы басылымның  Əдебиет жəне өнер бөлімінің тілшісі Ғалым 
Сүлейменге əкесі

Қамаш МЫРЗАТАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып көңіл 
айтады.

«B&B Brothers» (Би Энд Би Бразэрс) ЖШС (БИН 200640013570) осы хабар-
ландыру арқылы жарғылық капиталдың азайтылатыны жөнінде хабарлайды. 
Кредиторлардың талаптары мен шағымдары осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап бір ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, 050058, Алмалы ауданы, Амангелді көшесі, 23 үйде қабылданады.

2019 жылдың 15 қазан айында Алматы қаласында Уəкілетті компа-
ния – «Темір Констракшн» ЖШС мен үлескер Кожабаева Гульжахан 
Нурулдаевнаның, ЖСН 661221401104, жасасқан №4Y-C-1-150/100 
Алматы тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың жоға-
луына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Егер сіз «Egemen Qazaqstan» газетіне жарнама

бергіңіз келсе, мына телефондарға хабарласыңыз:

Нұр-Сұлтан 37-64-48, 37-60-49.

Электронды пошта:

advert@egemen.kz, egemen_adv@mail.ru

Алматы 273-74-39, ф. 341-08-11.

Электронды пошта: adv@egemen.kz

Қайрат >БІЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

Міне, осы мəселені жан-жақты сара-
лаған Қарағанды қаласының атқарушы 
билігі батыл қадам, тың шешімдерге 
ба ра бастады. Соның нəтижесінде, қо-
қыс та сушы көліктер жүргізушілерінің, 
жөн  деу қызметі қызметкерлерінің жəне 
«ГорКомТранс» Қарағанды компания-
сына қарасты жүк тиеушілердің еңбек-
ақыларын 30%-дан 50%-ға дейін өсіру 
мүмкіндігіне қол жеткізілді. 

Негізінде, кеншілер астанасында 
қат ты тұрмыстық қалдықтар жинаумен 
жəне шы ғарумен «ГорКомТранс», «Эко-
ƏлемҚазақстан» жəне «Ресайклинг ТК» 
сынды үш мекеме айналысады. Биылғы 
сəуір айында осы қызмет көрсетуші ком-
паниялар мен Қарағанды қалалық əкімдігі 
арасында меморандумға қол қойылған 
болатын. Ондағы уағдаластық бойынша, 
қоқыс шығарушы компаниялар биылғы  
1 мамырдан бастап тарифті көтергенімен, 
қызметкерлердің жалақысын арттыруға 
жəне техниканы жаңалауға уəде берген 
еді.

«ГорКомТранс» ЖШС бас директо-
рының бірінші орынбасары Марат Бима-
ғанбетов бүгінде қызметкерлердің жала-
қысын нақты көтергендерін айтады. 
Сонымен қатар ол кадр тапшылығын да 
сезініп отырғандықтарын жасырмады.

– Бұрын қоқыс таситын көліктің 
жүр гізушісі 180 мың теңге алып кел-
се, оның қазіргі еңбекақысы 250 мың 
тең гені құрайды. Сонымен бірге басқа 
қызметкерлердің де жалақысы өсті. Бірақ 

осыған қарамастан, бізде əлі де болса 
бос жұмыс орындарының бар екенін 
айтқым келеді. Жүргізушілер, жүкші лер, 
автодəнекерлеушілер жетіспей жатыр, – 
дейді ол. 

Жалпы, қалада құрамында жүргізуші 
мен жүк тиеушісі бар экипаж жинал-
ған қоқысты бекітілген учаскелерден 
күніне бір рет шығаруға міндетті. Кейде 
техника сынып немесе жұмысшылар 
сырқаттанып қалған жағдайда, жұмыс 
кестесінің бұзылуы мүмкін. Оның үсті-
не қазіргі эпидемиялық жағдай да то  лық 
қуатта жұмыс істеуге мүмкіндік бер-
мей тұр. Дегенмен қазір жұмыс белгілі 
бір тұрақты жүйеге түскен деп айтуға 
негіз бар. «Қалай болғанда да, біз кес-
теге сəйкес жұмыс істеуге тырысамыз. 
Көптеген жүргізушілер екі ауысымға шы-
ғады», дейді М.Бимағанбетов. 

Қарағанды қаласы бойынша «Жұ-
мыспен қамтудың жол картасы» бағ-
дарламасы аясында Қазыбек би атындағы 
ауданда 3 мыңнан астам контейнер жəне 
Октябрь ауданында 2 мыңнан астам 
қоқыс жəшігі орналастырылған. Жеке 
секторда қатты тұрмыстық қалдықтар 
мен күл-шлакты шығару үшін 200-ден 
астам контейнер қалпына келтірілген. 
Алдағы уақытта тағы 2 300 қоқыс бакта-
рын қалпына келтіру жəне орнату жос-
парда бар екенін айтады «ГорКомТранс» 
ЖШС бас директорының бірінші орын-
басары. 

Қызмет беруші компания қоқыс көле-
мін азайту үшін 25 аппаратты-пресс-
ком пакторлар орнатқан. Осындай бір 
машинаның өзі қарапайым контейнердің 

100-ін алмастырады екен. Бұдан бөлек, 
қайталама шикізатты бөлек жинау үшін 
775 контейнер қойылған. Сондай-ақ 
аталған компания келесі жылы лизинг 
бойынша 10 жаңа қоқыс тасығыш тех-
ника сатып алмақ. Жалпы, қазіргі уақыт-
та Қарағандыдағы екі ауданда қоқыс 
шығаратын 55 арнайы машина жұмыс 
істейді. Қарағанды қаласы бойынша 
биыл тағы 15 қоқыс жинау пунктін ашу 
жос парланған. Ал қазір Оңтүстік-Шығыс 
шағын ауданы мен орталықта 6 қоқыс 
жинау пункті жұмыс істеп тұр. Облыс 
орталығында қуаты жылына 200 мың 
тонна қоқыс өңдеуге жететін жəне он 
фракция бойынша бөлу жүргізетін за-
уыт жұмыс істеп тұр. Бүгінде ондағы 
қайта өңдеу үлесі 28%-ды құрайды. 
Ком пания рұқсат етілмеген полигондар-
ды жою жұмыстарына да атсалысады. 

Мысалы, олар жыл сайын 15 заңсыз 
қоқыс үйінділерін жоқ қылады екен. 

Жалпы, облыс орталығы бойынша 
34 гектар жерге қоқыс бейберекет ша-
шылған деген дерек бар. Қаланың өз 
басында жəне маңайында 250-ге тарта 
рұқсат етілмеген қоқыс ошақтарының 
бар екені анықталған. Биылдың өзінде 
бұл кемшілікпен күреске 30 млн теңге 
қаражат бөлініпті.

Қарағанды облыстық Экология де-
пар таментінің ресми өкілі былтыр 
өңір дегі 1 275 қоқыс үйіндісінің жо-
йыл ғанын айтады. Ал биылдың өзінде 
ға рыштан жасалған мониторинг бары-
сында рұқсат етілмеген 640 қоқыс үйін-
дісі анықталған. 

Қоқысты бейберекет төгетіндермен 
күрес те тоқтаусыз жүргізіліп жатыр. 
Мəсе лен, жыл басынан бері 60-тан астам 

же ке жəне заңды тұлғаларға рұқсат етіл-
меген жерлерге қоқыс төккені үшін жал-
пы сомасы 4 млн теңге болатын айыппұл 
салынған. 

Рұқсат етілмеген қоқыс полигонда рын 
жою жұмыстары Жезқазған қаласында да 
екпінді түрде қолға алынған. Мысалы, 
мұндағы белсенді азаматтар экологиялық 
акция ұйымдастырып, мысшылар қа-
ла сындағы Қабанбай батыр шағын 
ауданындағы қоқыс үйінділерін тазала-
ды. Жасыратыны жоқ, бұл жердегі кө-
лемді қалдықтар жылдар бойы жинақ-
талып, тау-тау болып үйіліп қалған еді. 
Қалалық əкімдікпен бірлесіп ұйым дас-
тырылған тазалау акциясы бары сындағы 
жұмыстарға 2 жүк көлігі жəне 2 тиегіш 
жұмылдырылып, соның нəтижесінде 
қаладан сыртқа 150 тоннадан астам қоқыс 
шығарылған. 

Ал Қарағандыдағы «ГорКомТранс» 
компаниясы бүгінде қоқыс шығару қыз-
метіне ақы төлемейтін тұрғындар ара-
сында белсенді түрде түсіндіру жұмыс-
тарын жүргізе бастаған. Олардың ара-
сында жосықсыз төлеушілерді анық-
тау мақсатында жұмыс істейтін бақы-
лаушылар бар. 

«Дегенмен қызмет көрсетуші ком-
пания қаланың таза болуына, жұмыс 
сапасының артуына ең бірінші кезекте 
мəн береді», дейді М.Бимағанбетов.

Айта кететін бір жайт, өңірде рұқсат 
етілмеген жерлерге қоқыс төгетіндер мен 
күресті үдете түсу жəне оның түрлі амал -
дарын қолдану жұмыстары қолға алын  ған. 
Соның бірі – 109 нөмірі бо йын  ша ашылған 
жедел желі. Тұрған же рі нің, айналасы ның 
тазалығына жауап кер шілікпен қарайтын 
əрбір саналы азамат өзі куə болған тəр-
тіпсіздікті осы желі ар қылы хабарлай ала-
ды. Уақыт көрсет кен дей, бұл шара өзі нің 
жемісін бере бастаған.

Қарағанды облысы

ІЛКІМДІЛІК – ІЛГЕРІЛЕУ КЕПІЛІ

Қоқыспен күрес қарқынды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қалалардағы қоқыс тасушылардың жұмысы жеңіл емес. Соған сай еңбек-
ақылары да жоғары болса бір сәрі ғой... Бірақ шынтуайтына келгенде, олар-
дың қолға алатын айлықтары тіпті де мардымсыз. Содан да болар, қоқыспен 
күресушілер жұмысының сапасына айтылатын сын аз емес. Болмашы 
жалақыға кім жанын салып істесін?..
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


