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А. Шотбасова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

2 0 1 1  ж ы л д ы ѕ  1 2 
ќ а р а ш а с ы н д а  Т а р а з 
ќаласында  болєан  ќанды 
оќиєада лаѕкес ќылмыскерді 
ў с т ау  б арысында  опат 
болєан полиция капитаны, 
«Халыќ ќаћарманы» Єазиз 
Байтасовтыѕ туылєан кїніне 
орай бірќатар шаралардыѕ 
ўйымдастырылєаны белгілі. 
Солардыѕ  ќатарында  3 
сəуірде аудан орталыєында 
е с к е  а л у  с а л т а н а т ы 
ўйымдастырылса ,  сенб і 
кїні  Є .Байтасов  оќыєан 
білім ордасы - Тїймекент 
орта  мектебінде  волейболдан  1999-
2000 жылдары туылєан жасґспірімдер 
арасында облыстыќ ашыќ турнирі болып 
ґтті.
Іс-шараныѕ   ашылу  салтанатында  сґз 

сґйлеген  аудан  əк імін іѕ  орынбасары 
С.Кенжебаев  Байзаќ елі батырлар мекені 
екенін ауызєа алып, ел басына кїн туєан 
шаќта  кеудесін  оќќа  тосып ,  ќызметтік 
м інде т і н   ад а л  атќ ар є ан  а з амат тыѕ 

Г. Əбдіќўлова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Тазалықты  сақтау, оған айрықша 
мән  беру-әрбір  адамның  туған 
жеріне деген жанашырлықты қажет 
етеді .  Әсіресе  ауыл  тазалығын 
сақтау өте маңызды шаруа екені 
айтпаса да түсінікті.  Аудан әкімдігінің  
2015 жылғы 27 ақпандағы №117 
қаулысымен 2015 жылдың  1 наурызы 
мен 1 мамыры   аралығында  аудан 
аумағында «Қоғамдық орындарды 
абаттандыру мен сыртқы безендіру 
екі айлығын өткізу туралы»  екі айлық 
жарияланған  болатын . Арнайы 
құрылған  штабтың бірнеше рет 
отырысы өткеріліп, онда атқарылған 
жұмыстар сараланып, алдағы  қолға 
алынатын іс-шаралар  пысықталған-
ды.

Бїг і н г і  т аѕ є а 
д е й і н  6  р е т 
ўйымдастырылып 
ґ т к е р і л г е н 
сенбілікке 10205 
а д ам  ќ атыс ты . 
Т а з а л ы ќ 
айлыєында  əрбір 
мекеме ,  ўйым , 
кəсіпорындарєа 
бекітіліп берілген  
аумаќ, кґше, жол 
бойларын тазалау, 
талдарды бўтап,  
əктеу, сондай-аќ 
Талас  ґзен ін іѕ 
б о йы н   р е т к е 
к е л т і р у,  е л д і - 
м е к е н д е р д е г і  
ə р  к ґ ш е н і ѕ 
т а з а л ы є ы н 

ќ а лып ты  ў с т ау  б а с ты 
назарєа алынєан болатын.
Ќырмызы кґктем келісімен 

апта сайын ґткізіліп жатќан 
с е н б і л і к т е р  ќ о рша є а н 
ортаныѕ тазалыєын саќтауєа 
айрыќша  əсер етуде. Ґткен 
аптаныѕ сенбісінде ґткен 
с е н б і л і к ке  5 5  мекем е 
тартылды. Таѕертеѕгі саєат 
9-дан басталєан сенбілікке 
842 адам  ќатысты .  Атап 
а й т ќ а н д а  а у д а н д ы ќ 
əкімдігі   жəне  аудандыќ 
мəслихат   аппараттары ,  
Байзаќ  ауданы  бойынша 
к і р і с т е р  б а с ќ а рм а сы ,   
статистика   басќармасы ,  
аудан əкімдігіне ќарасты 
б а р л ы ќ  б ґ л і м д е р , 
мектептер, балабаќшалар,   
“Ќазаќтелеком”, мўраєат 
ќызметкерлері ґздеріне бекітілген кґше бґліктеріне ,  їлкен  жол  бойларына 

тазалыќ  жўмыстарын  жїргізді . 
Оныѕ ішінде бордюрлерді ќўмнан, 
тал жапыраќтарынан,  кездейсоќ 
ќоќыстардан    тазалады, ќураєан 
аєаштарды  кесіп ,  бўтады ,  тал-
дараќтарды  əктеді .  Кездейсоќ 
тўрмыстыќ ќалдыќтар шыєарылды.
Жеке   менш ік  к ə с і порындар  
ґздеріне  тиісті жер телімдеріне  
санитарлыќ тазалыќ жўмыстарын, 
єимаратт арына ,  оныѕ  іш інде ,  
ќасбеттеріне жґндеу   жўмыстарын 
жїргізді.
Сенбілікте атќарылєан шаруаларєа 

т е к с е р і с  жї р г і з і л г е н  к е з д е  
жылжымайтын  мїлікт і  т іркеу, 
зейнетаќы тґлеу, халыќќа ќызмет 
кґрсету орталыќтарыныѕ ўжымы 
сенбілікке ќатыспаєаны аныќталды. 
Ж .  Їшкемпіров  жасґспірімдер 
мен  спорт  мектебініѕ -жарысќа 
ке ткенд і г і ,  аудандыќ  пошт а , 

ќ а з ы н а ш ы л ы ќ 
б а с ќ а р м а с ы , 
м а л  д ə р і г е р л і к 
инспекция, “Жастар 
о р т а л ы є ы н ы ѕ ” 
ў ж ы м ы 
к е л е с і  а п т а д а  
ш ы є а т ы н д ы є ы  
белгілі болды.
Осындай тазарту 

ж ў м ы с т а р ы 
а у д а н н ы ѕ 
барлыќ  ауылдыќ 
о к р у г т е р і н д е 
жїргізілді. Жалпы 
ауд а н  б о йынш а 
жоспар  бойынша 
11 0 0 0  т ї п  д а н а 
аєаш егілетін болса, 
бїгінгі кїнге дейін 
3 2 0 5  т ї п  а є а ш 

отырєызылєан.11405 тїп аєаштардыѕ  
артыќ ґскен бўталары кесіліп, 10200 
тїп аєаш діѕгегі əктелді. 50,4 шаќырым  
жерд іѕ  кана лдары  мен  арыќт ары  
тазаланды. 400,8 тонна кїл-ќоќыстар 
шыєарылып ,  арнайы  жерге  кґмілді . 
78 дана кездейсоќ тґгілген ќоќыстар 
жойылды. 2244 жол бойындаєы баєаналар 
сырланды. Ќоєамдыќ єимараттардыѕ бас 
келбеттері ,  елді  мекендердегі  кґлік 
жїретін  кґшелер ,  жаяу  жїргіншілер 
жолы  жґнделуде .  Шаєын  сəулеттік 
нысандармен  ќатар  ескерткіштерді 
жґндеу   жəне  аумаќтарын  кґркейту, 
саябаќтар  аумаќтарын   гїлдендіру, 
жарнама  ќалќандарын  орнату  жəне 
жаѕарту  с е к і лд і  жўмыст ар  да  ґ з 
деѕгейінде атќарылуда. 

«Таза  табиєат -халыќ  байлыєы». 
Ќорша є а н  о рт а ны  т а з а  ў с т ап , 
ластанудан  ќорєауєа  баєытталєан 
игілікті істер ауылымыздыѕ кґркейтіп, 
кґріктенуіне ыќпал етіп келеді.

ерлігі  жайында  əѕгімеледі .  Ер  есімі  -  ел 
е с інен  шыќпайтындыєын  айтып ,  жарыс 
ќатысушыларына сəттіліктер тіледі. 
Єазиз  Əбдібекўлыныѕ  жауєа  ќарсы  іс -

ќимылы, ќызметтегі жетістіктері мен жалпы 
адамгершілік  ќасиеттері  жайлы  Жамбыл 
облысы ішкі істер департаментініѕ əкімшілік 
полиция басќармасы  басшысыныѕ бірінші 
орынбасары, полиция полковнигі  М.Смайлов 
Є .Байтасовтыѕ  аєасы  С .  Байтасов ,  жары 

Г.Тажиевалар да сґз етті. «Ноян» 
тобы мен «Асыл жан» би тобы, əнші 
Ќ.Ќуанышбай əннен, биден шашу 
шашќаннан кейін Тараз ќаласы мен 
Шу,  Меркі ,  Жуалы ,  Т.Рысќўлов 
жəне Байзаќ аудандарын бастаєан 
бірнеше  командалар  арасында 
волейболдан  жарыс ќыза тїсіп, 
їздіктер аныќталды.
Ќорытындыда жалпы командалыќ 

есеп бойынша  жїлделі  І орынды 
«Тараз 1» командасы жеѕіп алса, 
ІІ орынды «Ынтымаќ» командасы 
ќанжыєасына байлады. «Тараз 2» 
командасы ІІІ орынды иемденсе, 
тґрт інші ,  бе с інші  орындарєа 
Шу ауданыныѕ жəне Тїймекент 
е л д і м е ке н і н і ѕ  ком а н д а л а ры 
лайыќ деп танылды. Жеѕімпаздар 

мен жекелей їздік ойыншыларєа Жамбыл 
о блы сы  і ш к і  і с т е р  д е п а р т ам е н т і н і ѕ 
əкімшілік  полиция басќармасы  мен Тараз 
мемлекеттік педагогикалыќ институтыныѕ 
денешыныќтыру  жəне  спорт  факультеті , 
Байзаќ ауданы əкімдігініѕ денешыныќтыру 
жəне спорт бґлімі, Ж.Їшкемпіров атындаєы 
жасґспірімдер  спорт  мектебі  тарапынан 
Кубоктар мен баєалы сыйлыќтар, Дипломдар 
табысталды.                         

ÁÀ ÒÛÐ ҒÀ  Қ Ұ ÐÌ Å Ò  ÊӨ Ð Ñ Å Ò I Ë Ä I
Е Р  Е С І М І ,  Е Л  Е С І Н Д ЕЕ Р  Е С І М І ,  Е Л  Е С І Н Д Е

ÀÓÛË ÒÀÇÀËÛÃÛ-ÁÀÐØÀÃÀ ÎÐÒÀÊ
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ÀÓÛË ÆÀÑÀÌÏÀÇÄÛҒÛ – ÆÀÐҚÛÍ IÑÒÅÐÄÅ
Өòêåí æûëäûң ñîңûíäà Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң Ïðåçèäåíòi Íұðñұëòàí Әáiøұëû Өòêåí æûëäûң ñîңûíäà Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң Ïðåçèäåíòi Íұðñұëòàí Әáiøұëû 

Íàçàðáàåâ Қàçàқñòàí õàëқûíà æûë ñàéûíғû äүñòүðëi Æîëäàóûí æàðèÿ åòêåíi ìәëiì. Íàçàðáàåâ Қàçàқñòàí õàëқûíà æûë ñàéûíғû äүñòүðëi Æîëäàóûí æàðèÿ åòêåíi ìәëiì. 
«Ìәңãiëiê åë» èäåÿñûí «Íұðëû æîëғà» àéíàëäûðó æөíiíäåãi áàñòàìà îñû æàңà Æîëäàóäûң «Ìәңãiëiê åë» èäåÿñûí «Íұðëû æîëғà» àéíàëäûðó æөíiíäåãi áàñòàìà îñû æàңà Æîëäàóäûң 
өí áîéûíàí îðûí àëғàí. Қàçàқñòàí õàëқûíà àðíàëғàí Æîëäàóäûң ìåðçiìiíåí áұðûí õàëûққà өí áîéûíàí îðûí àëғàí. Қàçàқñòàí õàëқûíà àðíàëғàí Æîëäàóäûң ìåðçiìiíåí áұðûí õàëûққà 
àðíàëóûíûң åң áàñòû ñåáåái қàçiðãi äүíèåæүçiëiê æàңà äàғäàðûñòûң àëàïàò äàóûëûíûң àðíàëóûíûң åң áàñòû ñåáåái қàçiðãi äүíèåæүçiëiê æàңà äàғäàðûñòûң àëàïàò äàóûëûíûң 
àëäûí àëó.àëäûí àëó.
«Áîëàøàқ – àãðàðëûқ ñåêòîðäà, әñiðåñå, øàғûí æәíå îðòà áèçíåñ òүðiíäåãi æàңà өңäåó «Áîëàøàқ – àãðàðëûқ ñåêòîðäà, әñiðåñå, øàғûí æәíå îðòà áèçíåñ òүðiíäåãi æàңà өңäåó 

êәñiïîðûíäàðû æåëiñií құðóäà. Áұë òұñòà áiç áèçíåñòi íåñèå àðқûëû қîëäàóғà òèiñïiç. êәñiïîðûíäàðû æåëiñií құðóäà. Áұë òұñòà áiç áèçíåñòi íåñèå àðқûëû қîëäàóғà òèiñïiç. 
Ôåðìåðëåð ұçàқìåðçiìäi қàðæûëàíäûðó ìåí өòêiçó íàðûқòàðûíà äåëäàëñûç, òiêåëåé øûғà Ôåðìåðëåð ұçàқìåðçiìäi қàðæûëàíäûðó ìåí өòêiçó íàðûқòàðûíà äåëäàëñûç, òiêåëåé øûғà 
àëàòûí áîëóғà òèiñ. Àóûë өíäiðóøiëåðiíiң қàðûçäàðûí êåïiëäåíäiðó æәíå ñàқòàíäûðóäûң àëàòûí áîëóғà òèiñ. Àóûë өíäiðóøiëåðiíiң қàðûçäàðûí êåïiëäåíäiðó æәíå ñàқòàíäûðóäûң 
òèiìäi æүéåñií құðó äà өçåêòi ìәñåëå. Қàçàқñòàí åò æәíå ñүò өíiìäåðií ýêñïîðòòàéòûí өңiðëiê òèiìäi æүéåñií құðó äà өçåêòi ìәñåëå. Қàçàқñòàí åò æәíå ñүò өíiìäåðií ýêñïîðòòàéòûí өңiðëiê 
iði åëãå àéíàëóғà òèiñ. Åãií øàðóàøûëûғûíäà ñóäû êөï қàæåò åòåòií òèiìäiëiãi òөìåí äàқûëäàð iði åëãå àéíàëóғà òèiñ. Åãií øàðóàøûëûғûíäà ñóäû êөï қàæåò åòåòií òèiìäiëiãi òөìåí äàқûëäàð 
êөëåìií қûñқàðòó, îëàðäû êөêөíiñïåí, ìàéëû æәíå àçûқòûқ өíiìäåðìåí àëìàñòûðó æîëûíà êөëåìií қûñқàðòó, îëàðäû êөêөíiñïåí, ìàéëû æәíå àçûқòûқ өíiìäåðìåí àëìàñòûðó æîëûíà 
áåò áұðó êåðåê. Àãðîõèìèêàòòàðäû òèiìäi òұòûíóäûң, қóàң æåðëåðäå òîïûðàқòû íөëäiê áåò áұðó êåðåê. Àãðîõèìèêàòòàðäû òèiìäi òұòûíóäûң, қóàң æåðëåðäå òîïûðàқòû íөëäiê 
өңäåóäiң çàìàíàóè òåõíîëîãèÿëàðû ìåí өçãå äå èííîâàöèÿëàðäû қîëäàíóäû êåңåéòóäiң өңäåóäiң çàìàíàóè òåõíîëîãèÿëàðû ìåí өçãå äå èííîâàöèÿëàðäû қîëäàíóäû êåңåéòóäiң 
êåøåíäi øàðàëàðû қàæåò»-äåãåí áîëàòûí Åëáàñû өç Æîëäàóûíäà.êåøåíäi øàðàëàðû қàæåò»-äåãåí áîëàòûí Åëáàñû өç Æîëäàóûíäà.
Åëäiң êåìåë êåëåøåãi, åðåí òiðëiãi, қèûíäûқòàðäàí қûñûëìàé øûғó ìàқñàòûíäàғû Åëäiң êåìåë êåëåøåãi, åðåí òiðëiãi, қèûíäûқòàðäàí қûñûëìàé øûғó ìàқñàòûíäàғû 
үëêåí îéëàð ìåí ìiíäåòòåðäi өí áîéûíà àðқàó åòêåí æàңà Æîëäàó àëäàғû êåçäå өçiíiң үëêåí îéëàð ìåí ìiíäåòòåðäi өí áîéûíà àðқàó åòêåí æàңà Æîëäàó àëäàғû êåçäå өçiíiң 
îðûíäàëóûìåí ғàíà құíäû áîëìàқ.îðûíäàëóûìåí ғàíà құíäû áîëìàқ.
Îñû îðàéäà, àóäàí әêiìiíiң îðûíáàñàðû Äóëàò Ñұëòàíáåêîâêå æîëûғûï, îñû óàқûò Îñû îðàéäà, àóäàí әêiìiíiң îðûíáàñàðû Äóëàò Ñұëòàíáåêîâêå æîëûғûï, îñû óàқûò 

àðàëûғûíäà àóäàííûң àóûë øàðóàøûëûғû ñàëàñûíäà æүçåãå àñûðûëғàí iñòåð, àëäàғû àðàëûғûíäà àóäàííûң àóûë øàðóàøûëûғû ñàëàñûíäà æүçåãå àñûðûëғàí iñòåð, àëäàғû 
æûëäàðғà æàñàëûíғàí æîñïàðëàð æәíå Åëáàñûíûң äәñòүðëi Æîëäàóûíàí òóûíäàғàí æûëäàðғà æàñàëûíғàí æîñïàðëàð æәíå Åëáàñûíûң äәñòүðëi Æîëäàóûíàí òóûíäàғàí 
àãðîêåøåíäi äàìûòó áàғûòûíäà æүêòåëãåí ìiíäåòòåðäi æүçåãå àñûðó ìàқñàòûíäà àóäàí àãðîêåøåíäi äàìûòó áàғûòûíäà æүêòåëãåí ìiíäåòòåðäi æүçåãå àñûðó ìàқñàòûíäà àóäàí 
àóìàғûíäà àòқàðûëûï æàòқàí iñòåð òóðàëû àéòûï áåðóií ñұðàï, ñұõáàòқà òàðòқàí àóìàғûíäà àòқàðûëûï æàòқàí iñòåð òóðàëû àéòûï áåðóií ñұðàï, ñұõáàòқà òàðòқàí 
áîëàòûíáûç. áîëàòûíáûç. 

О Р А Й Ы  К Е Л Г Е Н  С Ў Х Б А ТО Р А Й Ы  К Е Л Г Е Н  С Ў Х Б А Т

- Дулат Əбенўлы, ауыл шаруашылыєы 
аудан экономикасыныѕ негізін ќалаушы 
сала екендігі белгілі. Осы баєытта 
алдымен жыл бойына атќарылєан 
жўмыстар жґнінде айта кетсеѕіз?

- Ґздеріѕізге белгілі, Байзаќ жері 
ќашанда ырыс пен береке кетпеген, 
елініѕ ауызбіршілігі жарасќан, егіні 
мен мал шаруашылыєыныѕ ќай саласы 
болмасын  дамуына  мїмкіндігі  мол 
ќўтты аймаќ ќатарында . Ауданныѕ 
ауыл шаруашылыєы еѕбекерлерініѕ ќол 
жеткізген жетістіктері ґз алдына бір 
тґбе. Жыл бойына атќарылєан тынымсыз 
жўмыстар мен ўйымдастырылєан іс-
шаралар  нəтижесінде  бірќатар  оѕ 
жетістіктерге ќол жеткіздік. 
Ауданныѕ ґнеркəсіп кəсіпорындарымен 

2  млрд .  665 млн .  теѕгеніѕ  ґнімі 
ґндіріліп, 2013 жылдыѕ тиісті кезеѕімен 
салыстырєанда наќты кґлем индексі 
105,5 пайызды ќўрады. Шаруашылыќтыѕ 
барлыќ санаттарында 9 602,4 тонна 
ет ґндірілді, бўл 2013 жылдыѕ тиісті 
кезеѕінен 2,3 пайызєа артыќ. 
Сїт ґндіру 3,8 пайызєа ґсіп (44,2 

мыѕ тонна), ал жўмыртќа ґндіру 3,1 
пайызєа кеміп отыр (47,0 млн. дана).  
Жўмыртќа ґндірудіѕ кемуіне «Жамбыл 
ќўс» ЖШС-де ќўс басыныѕ кемуі əсер 
етті. 2014 жылдыѕ шілде айында Алматы 
облысынан 45 000 бас асыл тўќымды 
балапан əкелініп ґсірілуде, олар жаќын 
кїнде ґнім бере бастайды. Сонымен 
ќатар, Оѕтїстік Ќазаќстан облысынан 30 
000 бас асыл тўќымды балапан əкелінді. 

2015 жылдыѕ 1 ќаѕтарына мїйізді ірі 
ќара малдыѕ саны 33 477 басты ќўрап, 0,3 
пайызєа артып отыр. Ќой мен ешкі 212,3 
мыѕ басты ќўрап, 0,1 пайызєа, жылќы 
саны 9,4 мыѕ басты ќўрап, 1,4 пайызєа, 
сондай-аќ ќўс саны 269,1 мыѕ басты 
ќўрап, 7,6 пайызєа артты.

-   Аграрлыќ  саланы  дамыту 
маќсатында  Їкімет  тарапынан 
кеѕ  ауќымда  жан-жаќты  ќолдау 
кґрсетілуде. Бїгінде оныѕ ауызєа 
аларлыќтай жаќсы нəтижелері де жоќ 
емес. Оныѕ басты себептеріне тоќтала 
кетсеѕіз?

-Елбасы тапсырмасымен, Їкіметтіѕ 
ќолдауымен  аграрлыќ  салаєа  кеѕ 
кґлемде кґѕіл бґлініп келеді. Бїгінгі 
таѕда елімізде жїзеге асырылып жатќан 
ауыл  шаруашылыєын  мемлекеттік 
ќолдау шаралары, негізгі экономикалыќ 
заѕнамалар мен нарыќ талаптарына 
сай їйлестірілген. Бўл мемлекеттік 
ќолдаулардыѕ  мґлшері  жыл сайын 
еселеніп келеді. 
Атап айтар болсаќ, аудандаєы ауыл 

шаруашылыєы ґнімдерініѕ жалпы кґлемі 
2014 жылы 20 млрд. 828 млн. теѕгені 
ќўрап, 2013 жылдыѕ тиісті кезеѕімен 
салыстырєанда наќты кґлем индексі 
104,4 пайызды ќўрады. Оныѕ ішінде, егін 
шаруашылыєында 107,6 пайыз, ал, мал 
шаруашылыєында  101,0 пайыз болды. 
2013 жылы ґндірілген ґнімніѕ жалпы 
кґлемі 15 млрд. 100 млн. теѕге болса, бўл 
кґрсеткіш ґткен жылы 5,728 млрд. теѕгеге 
артыќ ґндірілді.

-Былтырєы ќуаѕшылыќ, аєын судыѕ 
тапшылыєы егін шаруашылыєына кері 
ыќпалын тигізгені сґзсіз. Жалпы, егін 
шаруашылыєы бойынша атќарылєан 
жўмыстарєа тоќталсаѕыз?

-Ґ т к е н  жы лы  ау а  р а й ы н ы ѕ 
ќуаѕшылыєына  жəне  аєын  судыѕ 
т апшылыєына  байланысты  е г ін 
шаруашылыєында межеленген жоспарєа 
ќол жеткізілмегендігін айта кеткен жґн.

2014 жылы аудан бойынша егілген 
11891 га (кїздік бидай – 6000 га., жаздыќ 
арпа - 5891га.) жердіѕ əр гектарынан 
ґнімділігі 8 центнерден 9 512,8 тонна 
астыќ бастырылды. Оныѕ ішінде 4800 
тонна бидай, 4 712,8 тонна жаздыќ арпа 
жиналды.
Жалпы, майлы даќылдардыѕ 4 408 

гектары орылып, орташа ґнімділігі 
гектарына 3,5 центнерді ќўрады. 

695 гектар картоп жəне 1 899 гектар баќша 
ґнімдері жиналып, картоптыѕ орташа 
ґнімділігі гектарына 220 центнерден, 
баќшаныѕ орташа ґнімділігі гектарына 
250 центнерден айналды. Сонымен 
ќатар, 5 054 гектар кґкґністердіѕ орташа 
ґнімділігі гектарына 250 центнерден, 2 
104 гектар дəндік жїгерініѕ ґнімділігі 
гектарына 50,0 центнерден болды. 

- Елімізде ауыл шаруашылыєын 
дамытудыѕ негізгі баєыттарыныѕ бірі 
мемлекеттік баєдарламалар аясында 
ќолдау кґрсету болып отыр. «Сыбаєа», 
«Ќўлан», «Алтын асыќ», таєы да басќа 
мемлекеттік баєдарламалар аясында 
атќарылєан істер жайын сґз етсеѕіз?

- Ауд а н  ќ ґ л е м і н д е г і  ш а р у а 
ќожалыќтарымен «Сыбаєа» баєдарламасы 
бойынша несие алуы туралы кїнделікті 
їгіт-насихат  жўмыстары  тўраќты 
жїргізілуде. Ґткен жылы «Сыбаєа» 
баєдарламасымен 7 шаруа ќожалыєы, 
жалпы сомасы 85.4 млн. теѕге кґлемінде 
несие алып, 512 бас ірі ќара малдарын 
сатып алды. 
Оларды атап айтар болсаќ, Ќызыл 

жўлдыз ауылдыќ округінен «Нўрсўлтан» 
шаруа ќожалыєы -25 млн.теѕге (148 бас), 
Тїймекент ауылдыќ округінен «Достыќ-
99» шаруа ќожалыєы -12 млн.теѕге (69 
бас) жəне «Диас» шаруа ќожалыєы -10,2 
млн.теѕге (60 бас),  Сазтерек ауылдыќ 
округінен «Алмас» шаруа ќожалыєы - 
9,5 млн. теѕге (56 бас),  Бурыл ауылдыќ 
округінен «Кожагулова» шаруа ќожалыєы 
- 8,6 млн. теѕге (52 бас), Диќан ауылдыќ 
округінен «Бїрлібай» шаруа ќожалыєы 
- 9,5 млн.теѕге (59 бас), Жалєызтґбе 
ауылдыќ округінен жеке кəсіпкер Жакипов 
-10,6 млн.теѕгеге (68 бас) кґлемінде ірі 
ќара малын алып отыр.

2014 жылы жоспар бойынша алынатын 

мал басынан сиыр - 400 бас болса, 
алынєаны 487 бас немесе орындалуы 
121,7 пайыз, алынатын бўќа 12 бас болса, 
сатып алынєаны 25 бас немесе орындалуы 
208,3 пайызды ќўрады.
Сонымен ќатар, Жалєызтґбе ауылдыќ 

округінен «Береке» шаруа ќожалыєы – 4,5 
млн. теѕге несие алу їшін «Аграрлы несие 
корпорациясы» АЌ-на тиісті ќўжаттарын 
дайындап ґткізсе, 2013 жылы 6 шаруа 
ќожалыќ 94,64 млн. теѕге несие алєан 
болатын.

«Ќўлан» баєдарламасы  бойынша 
Мыр з ат а й  ауы л дыќ  о к ру г і н е н 
«Жаќсылыќ» шаруа ќожалыєы АКК-нан 
15 млн.теѕге несиеге жылќы малын сатып 
алса, Тїймекенттік «Достыќ-99» шаруа 
ќожалыєы осы баєдарлама аясында 30 
млн. теѕге несиеге ќол жеткізу їшін 
«Аграрлы несие корпорациясы» АЌ-на 
ќўжаттарын ґткізуде.

«Алтын асыќ» баєдарламасы бойынша 
«Аграрлы несие корпорациясы» АЌ-нан 
4 шаруа ќожалыєы жалпы сомасы 12,15 
млн. теѕге несие алып, 452 бас ќой сатып 
алды. Олар Ќызыл жўлдыз ауылдыќ 
округінен «Тґлеміс» шаруа ќожалыєы 
- 3,6 млн.теѕгеге 144 бас, Ботамойнаќ 
ауылдыќ округінен «Нўрдаулет» шаруа 
ќожалыєы - 3,55 млн.теѕгеге 138 бас, 
Ќостґбе ауылдыќ округінен «Саят» шаруа 
ќожалыєы - 2,0 млн. теѕгеге 78 бас жəне 
«Олжас» шаруа ќожалыєы – 3,0 млн. 
теѕгеге 92 бас ќой сатып алды. 

2015 жылдыѕ басынан бері бїгінгі 
кїнге дейін «Сыбаєа» баєдарламасы 
бойынша  6 шаруа  ќожалыќ  жалпы 
сомасы 78,7 млн. теѕге несие алуєа 
АНК-на ќўжаттарын ґткізді.  Атап айтар 
болсаќ, Тїймекент ауылдыќ округінен 
«Тїймекент-2030» шаруа ќожалыєы 15 
млн. теѕге, жеке кəсіпкер «Сегізбаев» 10 
млн. теѕге, Бəйтерек ауылдыќ округінен 
«Халиев» шаруа ќожалыєы 15 млн. теѕге, 
Ботамойнаќ ауылдыќ округінен «Заѕєар» 
шаруа ќожалыєы 18 млн. теѕге, Темірбек 
ауылдыќ округінен «Мўѕал» шаруа 
ќожалыєы 6 млн. теѕге жəне Ќостґбе 
ауылдыќ округінен «Руслан» шаруа 
ќожалыєы 5 млн. теѕге несие алу їшін 
ќўжаттарын ґткізсе, Жалєызтґбе ауылдыќ 
округінен «Береке» шаруа ќожалыєыныѕ 
9,7 млн. теѕге ќаражаты маќўлданды.

«Ќўлан» баєдарламасы бойынша 6 
шаруа ќожалыќ, атап айтќанда, Тїймекент 
ауылдыќ округінен «Достыќ-99» шаруа 
ќожалыєы 21 млн. теѕге, жеке кəсіпкер 
«Сегізбаев» 5 млн. теѕге, «Ердос» шаруа 
ќожалыєы 4,5 млн. теѕге, Ынтымаќ 
ауылдыќ округінен «Кемпірековтер» 
шаруа ќожалыєы 15 млн. теѕге, Їлгілі 
ауылдыќ округінен «Ермек» шаруа 
ќожалыєы 3 млн. теѕге жəне Жаѕатўрмыс 
ауылдыќ округінен «Дəурен» шаруа 
ќожалыєы 6 млн. теѕгеге, жалпы сомасы 
54,5 млн. теѕге несие алуєа АНК-на 
ќўжаттарын ґткізді.
Сондай-аќ «Алтын асыќ» баєдарламасы 

бойынша 8 шаруа ќожалыќ, атап айтар 
болсаќ, Ботамойнаќ ауылдыќ округінен 
«Нўрдаулет» шаруа ќожалыєыныѕ 3,552 
млн. теѕге, Мырзатай ауылдыќ округінен 
«Тазабек Досжан» шаруа ќожалыєыныѕ 
25,960 млн. теѕге, Сарыкемер ауылдыќ 
округінен «Ќанаєат» шаруа ќожалыєыныѕ 
2,930 млн. теѕге жəне Кґптерек ауылдыќ 
округінен «Тґлепберген ата» шаруа 
ќожалыєыныѕ 12,5 млн. теѕге ќаражатќа 

ќўжаттары маќўлданып, несиелерін 
алса, Жаѕатўрмыс ауылдыќ округінен 
«Ержан» шаруа ќожалыєы 10 млн. теѕге, 
Сарыкемер ауылдыќ округінен «Жан» 
шаруа ќожалыєы 2,8 млн. теѕге, Тїймекент 
ауылдыќ  округінен  жеке  кəсіпкер 
«Сегізбаев» 5 млн. теѕге, Ботамойнаќ 
ауылдыќ округінен «Аширова» шаруа 
ќожалыєы 5 млн. теѕге несие алу їшін 
ќўжаттарын ґткізді.
Сонымен ќатар, «Тараз» кредиттік 

серіктестігіне  Тїймекент  ауылдыќ 
округінен «Сейтжан» шаруа ќожалыєы 
3 млн. теѕге, Ботамойнаќ ауылдыќ 
округінен «Серік» шаруа ќожалыєы 6 млн. 
теѕге, «Бегалиев А» шаруа ќожалыєы 8 
млн. теѕге, «Тїрікмен» шаруа ќожалыєы 
2 млн. теѕге, Кґптерек ауылдыќ округінен 
«Алдаш» шаруа ќожалыєы 3,5 млн. теѕге, 
жалпы 5 шаруа ќожалыќ 22,5 млн. теѕге 
несие алу їшін ќўжаттарын дайындап 
ґткізуде.

-Ауыл шаруашылыєы саласында 
ə л е м д і к  т ə ж і р и б е д е г і  ж а ѕ а 
технологияларды пайдалана отырып, 
жўмыс жасау ќазіргі кїнніѕ талабы 
болып  отыр .  Осы  баєытта  аудан 
кґлемінде ќандай жўмыстар жїзеге 
асырылуда?
Ауданымыз  облыс  орталыєына 

жаќын  орналасќандыќтан  аудан 
шаруашылыќтарыныѕ кґпшілігі кґкґніс 
ґсірумен айналысады. Тўрєындарды 
кґкґніспен ќамтамасыз етудіѕ бір жолы 
жылыжайлардыѕ жўмысын їйлестіру 
болып  табылады .  «Аќжар» шаруа 
ќожалыєы (Тлебаев Манат) кґлемі 1670 
шаршы метр, «Манат» шаруа ќожалыєы 
(Манатов Ўзаќбай) кґлемі 1 гектарєа 
жылыжай салып, бїгінде толыќќанды 
жўмыс істеуде. 
Сонымен ќатар, ґткен жылы «Талап» 

шаруа ќожалыєы (Фазулов Мауыт) кґлемі 
2,5 гектар маусымдыќ корей технологиясы 
бойынша жалпы ќўны 255 млн. теѕгеге 
кґкґніс ґсіру жылыжай кешенін, Ќостґбе 
ауылдыќ округінде ТИГУ 0,10 га аумаќта  
жылыжай ќўрылысын салып, іске ќосып, 
ґнім алса, осы аталєан округтегі «Серік» 
шаруа ќожалыєы 0,62 га аумаќта жылыжай 
ќўрылысын салуда. Диќан ауылдыќ 
округінде «Балќаймаќ» шаруа ќожалыєы 
0,06 га алќапќа жылыжай ќўрылысын 
салып, іске ќосуда. Ќостґбе ауылдыќ 
округінде «Ўлан» шаруа ќожалыєы 0,75 
га жерге жылыжай ќўрылысын салуда. 
Аудандаєы жалпы жылыжай кґлемі 5,197 
гектарєа жетіп отыр. 2013 жылы жалпы 
жылыжай кґлемі 1,125 га болєандыєын 
ескерсек, бїгінгі таѕда алєа ілгерілеу 
барын кґруге болады. 

 Биыл аталєан жылыжайларда 2015 
жылдыѕ ќысќы-кґктемгі бірінші кезеѕге 
кґкґністер егу жўмыстары жїргізіліп, 
«Манат» шаруа ќожалыєы 1,0 гектар ќияр, 
«Талап» шаруа ќожалыєы 2,0 гектар ќияр, 
«Аќжар» шаруа ќожалыєы 0,1670 гектар 
ќияр, осы жылы жаѕадан іске ќосылєан 
«Серік» шаруа ќожалыєы 0,62 гектар 
ќызанаќ  жəне Тараз инновациялыќ-
гуманитарлыќ университеті 0,10 гектарєа 
ќияр  мен  ќызанаќ  отырєызды .  Ал , 
«Балќаймаќ» шаруа ќожалыєы 0,06 гектар 
алќапќа ќияр мен ќызанаќ отырєызу 
їшін дайындыќ жўмыстарын жїргізуде. 
«Манат» шаруа ќожалыєы ќиярдан ґнім 
жинауда.
Ауданда  ауыл шаруашылыєы  тауар  

ґндірушілерін  ќолдау  маќсатында  
2014  жылєа  ґсімдік  ґнімдерін  ґсіріп, 
кїтіп  баптауєа  барлыєы 353 шаруа 
ќожалыќтарынан субсидияєа ґтінім 
ќабылданып, оларєа жалпы сомасы 
98 млн.115 мыѕ 625 теѕге субсидия 
тґленді. 
Субсидиялаудыѕ жаѕа Ережесініѕ 

ќабылдануына байланысты 109 шаруа 
ќожалыєынан ќўжаттар ќабылданып, 
егіс алќаптары тексерілуде. Сосын 
тиістілігінше  жоєары  инстанцияєа 
жолданатын болады.
Ґткен  жылы  тамшылатып  суару 

технологиясымен ,  Бурыл  ауылдыќ 
округінде «Байназаров» шаруа ќожалыєы 
6 гектарєа, Ќостґбе ауылдыќ округінде 
«Агали» шаруа ќожалыєы 112 гектарєа 
жəне 10 гектар жерге баќ, «Аман» шаруа 
ќожалыєы 23 гектарєа, «Казаки» шаруа 
ќожалыєы  108 гектарєа , Мырзатай 
ауылдыќ округінде «Оразбай» шаруа 
ќожалыєы 20 гектарєа, Ботамойнаќ 
ауылдыќ округінде «Мария и К» толыќ 
серіктестігі 35 гектарєа, «Ердос» шаруа 
ќожалыєы 50 гектарєа, Жаѕатўрмыс 
ауылдыќ округінде «Манат» шаруа 
ќожалыєы 36 гектарєа кґкґністер егіп, 
барлыєы  400 гектар  жер  аталмыш 
технология бойынша игерілді. 

2013 жылы 193 гектарєа тамшылатып 
суару технологиясы енгізілгенін ескерсек, 
ґткен жылмен салыстырєанда 207 гектар 
жерге тамшылатып суару технологиясы 
артыќ пайдаланылды. Ауданныѕ ауыл 
шаруашылыєы тауарын ґндірушілері 
тамшылатып  суару  технологиясын 
аєымдаєы жылы 720 гектар алќапќа 
енгізуді жоспарлап отыр.   

-Аудан аумаєында шаєын жəне орта 
кəсіпкерлікті дамытуєа баєытталєан 
жўмыстар мен  «Бизнестіѕ жол картасы-
2020»,  «Їдемелі  индустриалды -
инновациялыќ даму» баєдарламалары 
аясында  атќарылєан  жўмыстар 
жґнінде айтып берсеѕіз?

- Елбасымыз «Бїгінде Ўлттыќ ќордан 
шаєын жəне орта бизнесті ќолдауєа жəне 
несиелеуге баєытталєан 100 миллиард 
теѕге толыќтай игерілді. Бўл 4,5 мыѕ 
жўмыс орнын ќўруєа мїмкіндік берді. 
Бўл ќаржыєа сўраныс ўсыныстан 23 
миллиард теѕгеге асып тїсті. Бизнесті 10 
жылєа бар-жоєы 6 пайызбен несиелеудіѕ 
бўрын-соѕды болмаєан шарты жасалды 
жəне Ўлттыќ ќордан шаєын жəне орта 
бизнесті дамытуєа ќосымша 100 млрд. 
теѕге бґлінеді» - деп атап ґткені белгілі. 
Аєымдаєы  жылы  ауданда  шаєын 

жəне орта кəсіпкерлік мəртебесімен 4 
807 субъекті тіркелсе, олардыѕ 4428-і 
немесе 92,1 пайызы жўмыс істейді.  
Тіркелген шаєын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілерініѕ шаєын кəсіпкерлік заѕды 
тўлєа ретінде тіркелгені 212, оныѕ жўмыс 
істейтіні 92 (оныѕ ішінде белсендісі 47 
немесе 51,1 пайызы).
Шаруа ќожалыќтарыныѕ тіркелгені 2 

834, оныѕ жўмыс істейтіні 2692 немесе 
95 пайызы. Жеке кəсіпкерліктіѕ тіркелгені 
1756, оныѕ жўмыс істейтіні 1641 немесе 
93,5 пайызы, орта кəсіпкерлік заѕды 
тўлєалардыѕ тіркелгені 4, оныѕ 3-і жўмыс 
істейді. 
Аудан бойынша шаєын жəне орта 

кəсіпкерлік нысандарында 7349 адам 
жўмыспен ќамтылєан, ол 2013 жылмен 
салыстырєанда 10,1 пайызєа ґсіп отыр.
Шаєын  жəне  орта  кəс іпкерл ік 

субъектілерініѕ ґндірген ґнімі 18,8 
млрд. теѕгені ќўрап, 2013 жылмен 
салыстырєанда 11,2 пайызєа ґсті.

2014 жылы «Бизнестіѕ жол картасы-
2020» баєдарламасы бойынша жоспардаєы 
жалпы ќўны 622,4 млн. теѕгені ќўрайтын 
11 жоба іске асырылды. 2013 жылы 
жалпы ќўны 778,1 млн. теѕгені ќўрайтын 
жїзеге асќан 8 жобамен салыстырєанда, 
3 жоба артыєымен орындалып отыр. 
Олардыѕ ќатарында, «Rola-7», «База 
сервис», «Taraz», «Тау Дос», «Асылбек», 
«Асыл-мўра ќызмет» жауапкершілігі 
шект еул і  с е р і к т е с т і к т е р і  жəне 
«Карпыков», «Шахристан», «Лесняк», 
«Жабатаева  Л», «Мамбетова» жеке 
кəсіпкерлері субсидияланєан 7 пайыздыќ 
мґлшерлемемен несие алып, ґздеріне 
тиісті жўмыстарын жїзеге асыруда. 
Сондай-аќ, «Нўр», «Ќанай» жəне 

«Серік» шаруа  ќожалыќтарыныѕ 
ќўжаттары  дайындалып ,  аймаќтыќ 
їйлестіру комиссиясына ґткізілді.

«Їдемелі индустриалды-инновациялыќ 
даму» баєдарламасы аясында ауданда 
жалпы ќўны 2,3 млрд. теѕгені ќўрайтын  

3 - инвестициялыќ жоба («Жасўлан-
Флора», «Тараз ќўбыр зауыты», «База-
сервис» ЖШС-тері) іске асырылып, 190 
жаѕа жўмыс орындары ашылды.

2014 жылы  аталмыш  баєдарлама 
жоспарына ќўны 1,950 млрд. теѕгені 
ќўрайтын Мырзатай ауылдыќ округіндегі 
«Əулие Ата-Феникс» ЖШС-ніѕ ќўс 
етін ґндіретін фабрикасыныѕ жобасы 
енгізіліп, ќазіргі кезде тиісті жўмыстар 
іске асырылуда.  

-Дулат Əбенўлы, ендігі кезекте асыл 
тўќымды мал алу, кґктемгі жəне 
жазєы дала жўмыстарына ќажетті 
жанар-жаєар май жəне минералдыќ 
тыѕайтќыштармен ќамтамасыз ету 
мəселелеріне тоќталсаѕыз?

2014 жылы аудан бойынша асыл тўќымды 
164 бас отандыќ мїйізді ірі ќара малы 
(25,256 млн.теѕге), 140 бас жылќы (5,6 
млн.теѕге), 3143 бас ќой малы (25,144 
млн теѕге), сонымен ќатар, «Жамбыл ќўс» 
ЖШС-і  барлыєы 75 000 бас балапан сатып 
алды (3,0 млн. теѕге). Осы сатып алынєан 
асыл тўќымды мал їшін барлыєы 59 000 
млн. теѕгеніѕ субсидиясы толыќ тґленді.  
Шаруа ќожалыќтарын жанар-жаєар 

маймен ќамтамасыз ету бойынша да 
бірќатар жўмыстар жїзеге асырылды. 
2014 жылы ауданныѕ шаруашылыќтары 
кґктемгі жəне жазєы дала жўмыстары 
їшін жеѕілдетілген баєамен 280 тонна 
дизель отынын пайдаланса, кїзгі егіс дала 
жўмыстарына 488 тонна дизель отынын 
алды. 

2014 жылы 103 шаруа ќожалыќтан 3 
009,5 тонна минералдыќ тыѕайтќышќа 
жəне 1 096,8 литр гербицидке  ґтінімдер 
ќабылданып, олар толыќ алынды.
Биылєы  жылы  субсидияланєан 

тыѕайтќыштар алу їшін ауданныѕ 90 ауыл 
шаруашылыєы тауарын ґндірушілерінен 
жалпы кґлемі 3959,55 тонна əртїрлі 
минералды тыѕайтќыштарєа ґтінімдер 
ќабылданып, тиісті тізім жасалынып, 
о блыс тыќ  ауыл  шаруашылыєы 
басќармасына жіберілді. Бїгінгі кїні 
шаруашылыќтар осы тыѕайтќыштарды 
алып ,  ґз  жер  телімдерін  тыѕайту 
жўмыстарын жїргізуде.

-Сондай-аќ бїгінде шаєын тауарлы 
сїт фермаларын салу мен сїт ќабылдау 
пункттерін ўйымдастыру жўмыстары 
ќалай атќарылуда?

«Батыс Еуропа-Батыс Ќытай» автожолы 
бойынан бїгінгі кїнге «Асыл мўра ќызмет» 
ЖШС (Аязбаев Т.) 100 бас, «Кеѕесхан 
Ќ» ш/ќ (Кеѕесхан Ќ.) 100 бас мїйізді 
ірі ќараєа арналєан шаєын тауарлы сїт 
фермаларыныѕ ќўрылысын жїргізуде.

«Асыл» шаруа ќожалыєы (Кыдыралиев 
Б)  50  басќа арналєан мал бордаќылау 
фермасын ґз ќаражаты есебінен салса, 
«Жадыра» шаруа ќожалыєы (Даулетбаева 
Г) 100 басќа арналєан тауарлы сїт 
фермасыныѕ ќўрылысын бастауда. 

«Баќберген»  шаруа  ќожалыєы 
(Даулетбаев С) жəне «Агали» шаруа 
ќожалыєы (Агалиев Н)  Израильдіѕ «Теssа» 
компаниясы сїт цехыныѕ ќондырєыларын 
алу їшін  «Евразийский» банкі арќылы 
несие алуєа келісім шарт жасасты.

«Тажибаев  Х» шаруа  ќожалыєы 
(Тажибаев Х)  200 бас сауын сиырєа  
арналєан сїт фермасын ґз ќаражаты 
есебінен салып, аяќтаса, «Ниет» шаруа 
ќожалыєы (Ниетбаева Н)  600 бас сауын 
сиырєа арналєан ферма ќўрылысын салуды 
жоспарлап отыр.  «Байымбет баба» шаруа 
ќожалыєы (Берикбаев А) 110 бас сауын 
сиырєа арналєан ферма ќўрылысын салуды 
бастады. 
Сїт ќабылдау пункттерін ўйымдастыру 

жўмыстары бойынша Тїймекент ауылдыќ 
округінде «Аќжар» шаруа ќожалыєына 
сїт ќабылдау танкері ќойылды. Сонымен 
ќатар, жеке кəсіпкер В.И.Лесняк 2 танкер 
алып, «Агали» шаруа ќожалыєы (Агалиев 
Н) сїт ќабылдайтын танкер алу їшін ґтініш 
беріп отыр. 

-Ендігі мəселелердіѕ бірі ґндірген 
ґнімді саќтау жəне ќайта ґѕдеуші 
ґнеркəсіп жїйесін ќўру екендігі белгілі. 
Бўл  маќсатта  ќандай  жўмыстар 
жїргізілуде?

-Аудан кґлемінде ауыл шаруашылыєы 
ґнімдерін ґѕдейтін 7 цех жўмыс істейді. 
Оныѕ ішінде, 3 шўжыќ, 1 ґсімдік майын 
ґндіретін, 2 макарон, 1 сїт ґнімдерін 
шыєаратын цех тўраќты жўмыс атќаруда. 
Ал, кґкґніс ґѕдейтін цех ауданда жоќ, 
тек ќана Бурыл ауылдыќ округінде жеке 
кəсіпкер М.Есенбаевтыѕ ґсімдік майын 
шыєаратын цехы жўмыс істейді.
Аудан бойынша кґкґніс саќтайтын 

7 ќойма бар. Оныѕ екеуі «Ќарлыєаш» 
шаруа  ќожалыєыныѕ  меншігіндегі 
ќоймалар. Олар 2012 жылы соєылєан, 
сыйымдылыєы 350 тонна. Ќалєандары 
шаруа ќожалыќтардыѕ меншігіндегі 
бўрыѕєы жылдары соєылєан ќоймалар жəне 
олар жаѕа ґнім саќтау технологияларына 
сəйкестендіру жўмыстарын талап етеді. 
Сондыќтан ќазіргі таѕда алдымызда тўрєан 
міндеттердіѕ бірі аяќталєан цикл ретінде 
ґѕдеу орындарын ашу болып отыр.

-Сґз  соѕында  аєымдаєы  жылы 
атќарылар жўмыстар жəне жоспарлар 
туралы айта кетсеѕіз?

-Аєымдаєы жылы алдымызда тўрєан 
бірінші міндет ўсаќ шаруашылыќтарды 
ірілендіру болып отыр. Ірілендіру мəселесі 
бїгінгі кїнніѕ басты таќырыбына айналуда. 
Себебі, ўсаќ шаруалар мемлекет тарапынан 
кґрсетіліп жатќан кґптеген ќолдауларєа ќол 
жеткізуде ќиындыќтарєа кездесіп жатыр. 
Сондай-аќ Елбасы Жолдауындаєы басым 
баєыттар, мемлекеттік баєдарламаларды 
жїзеге асыру басты баєыт болып ќала 
бермек.

-Алдаєы жўмыстарыѕызєа сəттілік 
тілеймін.

Cўхбаттасќан М.МАНЕКЕЕВ,
“Ауыл жаѕалыєы”.


