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МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!

aksuoniri@mail.ru

Ақсу өңірі
ӨЗ ЕЛІ - ӨЗ ЕРЛЕРІН ЕСКЕРМЕСЕ,
ЕЛ ТЕГІ АЛСЫН ҚАЙДАН КЕМЕҢГЕРІН.

І.ЖАНСҮГІРОВ.

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың аты-
мен бастаймын. Құрметті бауырлар! 

Баршаңызды мұсылман қауымының ұлық 
мерекесі, яғни, 11 тамыз күні болатын Құрбан 
айт мейрамымен  шын жүректен құттықтаймын! 
Ұлттар мен ұлыстарды бірлік пен игілікке, 
мейірім мен кешірімге бастаған мүбәрак мейрам 
– Құрбан айт құтты болсын!

Құрбан айт – Жаратушы Иеміз белгілеп бер-
ген екі мейрамның ұлығы, айтулы мереке. 
Құрбан айтты атап өтудің мәні мен мағынасы 
зор. Иісі мұсылмандар мешіттерімізде айт 
намазын оқып, дұға жасап, бір-бірін мереке-
мен құттықтап, мәре-сәре болғаннан кейін 
құрбандық шалады. Құрбандық еті ағайын-туыс, 
көрші-қолаң, тұрмысы төмен отбасыларына, 
жетім мен жесірлерге, мүгедектерге таратыла-
ды. Осылайша адамда мейірім, қамқор, кешірім, 
қайыр-шапағат, сабыр сынды көркем мінез 
қалыптасады. Бұл – ағайын арасын жақындата түсетін күн. Араздасқан адамдар 
татуласып, өзара кешірім жасап, туысқандық байланысты күшейтуге итермелейтін 
ұлық мейрам. Құрбан айт күні ағайын-туыстарды, дос-жарандар мен көршілерді 
Айтпен құттықтап, ақ дастарқан басында Алланың бұйырған ризық-несібесінен, 
құрбандық етінен дәм татқан абзал. Бұл күні ерте тұрып, ғұсыл құйынып, хош иіс 
себініп, мешітте айт намазын оқу – сауапты іс. Құрбан шалу айт намазын оқып 
біткеннен бастап, Айттың үшінші күні ақшам намазына аз уақыт қалғанға дейін 
жалғасады. Қой, ешкі, сиыр және түйені құрбандыққа шалуға болады. Қой, ешкіні 
бір адам, сиыр немесе түйені жеті кісі бірігіп, ортақ шалуға болады. Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.) бір хадисінде: «Соқырлығы анық белгілі соқыр, ауруы белгілі аурушаң, (жүре 
алмайтындай дәрежеде) ақсақтығы белгілі болған ақсақ және (жілік майы жоқ) өте 
арық малдар құрбандыққа жарамайды»,-деген.

Қадірменді ағайын, бауырлар! Алла Тағала шынайы ниеттеріңізді, шалған 
құрбандықтарыңызды қайырымен қабыл еткей! Жаратушы Иеміз баршамызға екі 
дүниенің бақытын нәсіп етіп, отбасыларыңызға береке, зор денсаулық, еңбектеріңізге 
мол табыс нәсіп еткей!

Еліміздің мерейі үстем болғай! 
Анарбай МӘНБЕТОВ,

Ақсу ауданының Бас имамы.  

«БАЛАНЫ МЕКТЕПКЕ 
ДАЯРЛАЙЫҚ!» АҚЦИЯСЫ 

БАСТАУ АЛДЫ

«Nur Otan» партиясының 1 тамыз 
күні бастау алған «Баланы мектепке 
даярлайық!» ақциясы аясында Ақсу 
аудандық партия филиалында аудан 
әкімі, аудандық партия филиалының 
төрағасы Е.Базарханов, аудандық 
мәслихат хатшысы Б.Сүлейменов, Ал-
маты облыстық мәслихатының депута-
ты Р.Ибрайымова, аудан әкімінің орын-
басарлары А.Сабырбаев, А.Қабаев, 
Ғ.Есжанов және аудандық партия фи-
лиалы төрағасының бірінші орынба-
сары, аудандық мәслихат депутаты, 
Алматы облыстық Саяси кеңес бюро 
мүшесі К.Дәулетбекова, аудандық 
аурухананың бас дәрігері А.Балтабаев, 

партия белсендісі Е.Халықов көмекке 
мұқтаж көпбалалы, әлеуметтік жағынан 
аз қамтылған отбасылардан шыққан 
балаларға қайырымдылық көмек 
көрсетіп, мектепке қажетті керек-
жарақтарды (оқу құрал-жабдықтары, 
киім-кешек) табыс етті.

Акцияға барлық бастауыш партия 
ұйымдары, мекеме басшылары, партия 
белсенділері мен аудандық мәслихат 
жанындағы депутаттық фракция 
мүшелері қатысып қолдау танытуда.

Р.СЕКСЕНБАЕВА,
 аудандық мәслихат депутаты.

Құрметті аудан тұрғындары, 
жаны жайсаң жандар! 

«Жанашырлыққа - жан риза»,-
дегендей кемтар, қамқорлыққа алынған 
балалардың жанашыр қамқоршысы бо-
лып, аялы алақанын тосып, жүрек жы-
луын ұсыну, сауабы мол іске атсалысу 

әрбір адамның азаматтық парызы. 
Адам өміріндегі ең игі істерінің бірі 

– мұқтаж жандарға қамқорлық жасау. 
Адамдар бір - біріне қайырымдылық, 
мейірімділік таныту арқылы жақсылық 
жасайды. Қамқорлықты қажет ететін 
жандарға қол ұшын беру арқылы адам 
баласы жақсылыққа қадам бастайды. 

Осы игі іске өз үлестеріңізді қосып, 
Жансүгіров ауылының тұрғыны, 4 ба-
лалы, оның ішінде отбасында шама-
шарқымен мүмкіндігі шектеулі 3 ба-
ланы тәрбиелеп отырған көпбалалы 
жалғызбасты ана СЕЙСЕМБАЕВА  
БАҚЫТГҮЛ БОЛАТҚЫЗЫНА жанұялық 
жағдайына байланысты көмек қолын со-
зып, қайырымдылық, демеушілік  көмек 
көрсетулеріңізді сұраймыз. Жақсылық 
жасауға асығайық ағайын!  

Мекен-жайы: Алматы облысы, 
Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, №20 үй, 23 
пәтер. Ұялы тел.: 87787445891, 
87752390644. Жеке есеп - шоты: 
KZ475630401GG0000444, ИИН: 
670821401791.

ТАҒАЙЫНДАУ

"Азаматтарға арналған үкімет" 
мемлекеттік корпорациясы" 
коммерциялық емес акционерлік 
қоғамының Алматы облысы бойынша 
филиалының Ақсу аудандық халыққа 

қызмет көрсету бөлімінің басшысы лауы-
зымына АЛПЫСБАЙ ЖАНАЙБЕКҰЛЫ 
АЛТЫНБЕКОВ тағайындалды.

1963 жылы 19 тамызда Ақсу ауылында 
дүниеге келген. 

1980 жылы Жансүгіров ауылындағы 
Ж.Сыдықов атындағы орта мектепті 
бітірген.

1984 жылы Алматы қаласындағы Әл-
Фараби атындағы ҚазМу-ға түсіп, 1990 
жылы құқықтанушы мамандығын алып, 
университетті бітірді.

1990-1991 жылдары Жансүгіров 
ауылындағы училищеде құқықтанушы 
пәнінен сабақ берді.

1991-1993 жылдары Қаракөз ауылын-
да заңгер болып қызмет атқарды.

1993-1997 жылдары жеке шаруа 
қожалығын жүргізді.

1997-1998 жылы аудандық БТИ  
мекемесінде заңгер болды.

2002-2007 жылдары «Қазақстан 
теміржолында» Матай станциясында 
заңгер болып қызмет жасады.

2008-2019 ж.ж аралығында  
«Азаматтарға арналған үкімет» МК» 
КЕ АҚ Алматы облысы филиалының 
Халыққа қызмет көрсету бойынша Ақсу 
аудандық бөлімінің басшысының орын-
басары болып қызмет атқарды.

Құрбан айт мерекесі құтты болсын!

«Қайырымдылық жасасаң, 
қайырымын өзің көресің»,-деген 
екен дана халық. Қайырымдылық 
– көмекті қажет етушілерге 
білдірілетін сүйіспеншілік пен 
нақты көмек. 

Жыл сайын өтетін «Мектеп-
ке жол» дәстүрлі республикалық 
қайырымдылық акциясы биыл да 

жалғасын тапты.
Осыған орай, «Е.Сиқымов 

атындағы орта мектебі мектеп 
жанындағы интернатымен» КММ-де 
5 шілде мен 30 қыркүйек аралығын 
қамтитын «Менің таңдауым – 
балаларға көмек көрсету» ұранымен 
«Мектепке жол» республикалық ак-
циясы  өткізілуде.  

Акцияның мақсаты - аз қамтылған, 
көпбалалы және тұрмысы төмен 
отбасылардың балаларына, 

жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға 
жаңа оқу жылына дайындық кезеңінде 
көмек көрсету және әлеуметтік се-
бептер бойынша балалардың  мек-
тепке бармауының алдын алу болып 
табылады.

Мектебімізде акция барысында 
оқушыларға  ауданымыздың меке-
ме басшылары  мен  мектеп ұжымы 
тарапынан көмектер көрсетілуде. 
Бүгінгі күнге дейін  көпбалалы және аз 

қамтылған отбасында тәрбиеленіп 
жатқан 9 балаға 81 мың теңге 
көлемінде көмек көрсетілді. 

Жүректеріңіздегі мейірім оты 
жалындай берсін, жақсылық пен 
қайырымдылық әр баланың жүрегіне 
қуаныш сыйласын. 

"Жерде бір бала қуанса,  көкте 
мың періште шаттанады",-
демекші балаға жасаған жақсылық 
– өзімізге жасаған жақсылық деп 
баршаңызды ұйымдастырылып 
отырған республикалық «Мек-
тепке жол» акциясына қатысуға 
шақырамыз!

Гүлім МОЛДАБЕКОВА,
 «Е.Сиқымов атындағы орта 
мектебі, мектеп жанындағы 

интернатымен» КММ-нің 
әлеуметтік педагогы.  

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ
АКЦИЯСЫНА 

АТСАЛЫС
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ҚҰРЫЛТАЙШЫ: 
Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Аудан әкімдігі.

Газет   Ќазаќстан  Республикасы  Инвестициялар  
және  Даму  Министрлігі Байланыс, 

ақпараттандыру    және     ақпарат      комитеті 
2015 жылы 16 қараша айында есепке ќойылды.  

Куєлік №15701-Г

БІЗДІЊ 
МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

Аќсу ауданы, 
Жанс‰гіров ауылы,

Желтоќсан кµшесі, №5,
Аудандыќ єкімшілік ‰йінде 

Газет  бетінде жарияланған мақалалар 
авторының пікірі редакция көзқарасы 

болып табылмайды. Мақалалар  
өңделеді, авторға қайтарылмайды.

Жарнама, хабарландырулар, арнау, 
құттықтаулардың мазмұны мен 

мәтініне жарнама беруші жауапты.  Тапсырыс 488
Осы шығарылымның

таралымы 2647
Индекс: 65750

Офсеттік басылым кµлемі 2б.т.

   Электрондыќ почта 
aksuoniri@mail.ru Директор - бас редактордың 

уақытша міндетін атқарушы 
Сымханов Ербол 

Әбдікәрімұлы

Газет Сарќан ќаласы, Тєуелсіздік, 108 «Алатау баспа - полиграфиялыќ корпорациясы» ЖШС филиалы - Сарќан баспаханасында басылады. 

Директор бас редактор 
- 2-11-61
Жауапты хатшы  
- 2-12-90



Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

Құттықтаймыз!

Есеболатов ауылы, Жамбыл көшесі, №17 үйдің тұрғыны Тастанбеков Мақсат Шындәулетұлының атындағы 
кад. № 03-254-039-175,  5,5 га жер учаскесінің мемлекеттік актісі жоғалғандығы туралы хабарлаймыз. 

Әсет Баққазының атындағы №03-254-102-293 мемлекеттік актісі жоғалғандығы туралы хабарлаймыз.
Еркінбекова Ғалия Джайдабековнаның атындағы 0,1500 га жердің кад №03-254-051-964 мемлекеттік актісі 

№1008645, аудан әкімінің қаулысы №345 (07.11.2006 жыл), сатып алу жолындағы келісім шарт №7 (26.03.2007 
жыл) жоғалғандығы туралы хабарлаймыз. 

ЖСН

721103300409
850712301977
560309301975
840101301389
491231300445
591105402483
730202303679
550224300408
850830402844
560925302368
730824300120
770409301368
860619303147
710303300174
650608302432
931003300786
831015301114
911117400799
701110350447
690511302472
900223303283
690106302857
890511301129
840103301697
851105300703
691025300744
900729301218
810625302737
870509304723
820109400426
730502302562
781109301564
580319402096

Аты-жөні

НАЗАРБЕКОВ БЕРИК МЕДЕЛХАНОВИЧ
ТОКТАУОВ ДАРХАН СОВЕТХАНОВИЧ

ТОКТЫБАЕВ АЙСЕРИК ЧЕЛОВЕКОВИЧ
ШАРИПОВ ИЛЬЯС АМАНКЕЛДИЕВИЧ
ШЕРСТОБАЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
ДЖУМАДИЛОВА ШИКЕР КАЙРАКОВНА
ПРОШУНИН АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ

СОКОЛЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
КАРПОВА АНТОНИДА АЛЕКСАНДРОВНА

КЕНЖЕГАРАНОВ МЫРЗАГАЛИ КАЛЕЛОВИЧ
ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

КУТБАЕВ АЙДЫН АЙКЫНОВИЧ
КУСАИНОВ ШАЛКАР ТОКТАХУНОВИЧ

МАЗБАЕВ ТАЛГАТ БАЙАДИЛОВИЧ
КУАКАН ШЫГЫСКАН

ҚҰРМАНҒАЛИ ҚУАНДЫҚ БОЛАТҰЛЫ
МУХАМЕТЖАНОВ БЕРИК МУХАМЕТЖАНОВИЧ

МУХАМЕТЖАНОВА АЙГЕРИМ МУРАТОВНА
МҰХАМЕТҚАЛИ МҰҚИЯТ

НЕСТЕРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
НУРГАЛИЕВ ЖАНДОС НУРГАЗИЕВИЧ

РАХМЕТДОЛДА АМАНКЕЛДЫ
РАХМЕТТОЛЛА МЕИРАМҚАН

ТОГЫЗБАЕВ КАНАТ КАЙРАТОВИЧ
ОМАРОВ РУСЛАН ОМИРГАЛИЕВИЧ

КУСАИНОВ СЕРИК ШОРАНОВИЧ
АКАТАЕВ БЕРЕКЕ ЕРЛАНОВИЧ

АНДРЕЕВ МАРАТ ЯДЫКАРОВИЧ
МУХАМЕТАЛИН БЕЙБИТ ТАЛАПБЕКОВИЧ
САТЫБАЛДИЕВА АЙНУР АБДОЛДАЕВНА

РУСТЕМОВ ЕДИЛБАЙ АЛСЕИТОВИЧ
ШЫМЫРБАЕВ БИРЛИК БЕРИКБОЛОВИЧ

РАМАЗАНОВА Бибишара СЕЙПИЛЬМАЛИКОВНА

берешек 
сомасы

3000
3000
3000
3000
3000
2700
2700
2700
2500
2500
2300
2200
2170
2100
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1700
1600
1500
1500
1500
1500
1294
1200
1078

мекен-жайы

Кошкентал, ул. УЛИЦА НУРБОЛАТ ТУШКЕНОВ, д. 17
Жансугуров, ул. ЕРМЕКТАСОВА, д. 5, кв. (офис) 2

Капал, ул. Улица МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 12
Есеболатов, ул. ТОКТАРБЕК АЛЫБАЕВА, д. 24
Жансугуров, ул. НУРБОПА, д. 79, кв. (офис) 2

Капал, ул. ТОЛЕБАЕВА, д. 16, кв. (офис) 2
Жансугуров, ул. Кабанбай батыра, д. 61

Жансугуров, ул. КАЛИЛАХАНОВА, д. 81, кв. (офис) 1
Жансугуров, ул. УЛИЦА АКЫН САРА, д. 27, кв. (офис) 1

ЕСЕБОЛАТОВА 
Жансугуров, ул. Акын-сара, д. 3, кв. (офис) 1

Суыксай
Жансугуров, ул. Майлина, д. 29

Жансугуров, ул. ТОЛГАНБАЙ АКЫНА, д. 33, кв. (офис) 2
Аксу, ул. УЛИЦА Кабыргатал, д. 3

Жансугуров, ул. УЛИЦА КАНЫШ СAТБАЕВ, д. 85
Арасан, ул. УЛИЦА Багара, д. 15

Алтынарык, ул. ГАЗИЗ УРМУРЗИНА, д. 1
Жансугуров, ул. УЛИЦА КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 27
Жансугуров, ул. Жандосова, д. 23, кв. (офис) 1

Жаналык, ул. УЛИЦА Абай, д. 4
Кызылагаш, ул. УЛИЦА Караторгай, д. 41

Жансугуров, ул. УЛИЦА ТAНИРБЕРГЕН КАЛИЛАХАНОВ, д. 31
Кызылагаш, ул. УЛИЦА ДОСЕТ АТА, д. 15

Жаналык, ул. УЛИЦА Амангелди, д. 11
Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 1/А, кв. (офис) 6

Капал, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 20, кв. (офис) 2
Кошкентал, ул. УЛИЦА Тасжол, д. 9
Кызылагаш, ул. УЛИЦА Асар, д. 6

Есеболатов, ул. УЛИЦА Жамау Бухарбай, д. 1
Каракоз 

Сагабуйен, ул. Б/У, д. Б/Н
Жаналык, ул. АБДИГАПАР КАЛДЫБАЯ, д. 10

Құрметті аудан тұрғындары, Ақсу аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы жеке 
тұлғалардың көлік салығын төлеу уақытының аяқталуына 20 күн қалғанын ескертеді. 01 
қаңтар  2019 жылға дейін  салық төленбеген жағдайда  жеке  тұлғаның салықтық берешегін 
өндіріп алу бұйрығы жеке сот орындаушыларға жолданып, көлік құралына шектеу қоятындығын 
ескертеміз. Сонымен қатар, сот орындаушылардың атқару парағын орындамаған жағдайда,  
аудандық ІІБ  Қылмыстық кодекстің 430-бабына сәйкес,  үш жылға дейін бас бостандығынан 
айыруға құқылы екенін хабарлайды.

АУДАНДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ. 

Баяғы заманнан бері мал баққан елдің 
қыстағы ретінде пайдаланып келген жазы 
аптапты, масасы мол, шіркейі шақар, 
ал қысы керісінше жаймашуақ, қары аз,  
жайылымға жайлы, өне бойы көптеген көлдер. 
Қойнауындағы ел мен аң құсқа тіршіліктің тірегі 
осы өлкеде "Құрақсу" деген елді мекен бар. 
Құрақсудың тілге тиек етерлік бір қасиетті жері 
- Рай Ана көлі.Денсаулыққа өте пайдалы көл. 
Буын,әртүрлі жара,тері ауруларына пайдалы, 
тұзды көл. Рай Ана ертеде бай-дәулетті адам 
болыпты. Мен бармын, баймын демейді екен, 
кедей, жағдайы төмен отбасыларға көмек 
беріп отырған екен. Рай Ананы қатты сыйлап, 
құрмет тұтатын болыпты.

Рай Ана бала көтермеген екен. Жайлауға 
көшіп бара жатқанда қатты ауырып, ме-
нен ұрпақ болмаса да, мен өлген соң атым 
ұмытылмасын деп, мені анау үш көлдің 
ортасындағы биік төбеге қойыңдар депті. 
Міне,  сол үш көл Рай Ана көлі болып айтылып  
келеді. Көптеген  елдер  келіп  көлге  шомылып,  
батпағын аяқ- қолдарына  жағып, ем  болсын  
деп  қайтады.

  Марал ТӨЛЕУБАЙ,  
Құрақсу ауылдық кітапханашысы.  

РАЙ Ана КӨЛІ

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы көліктерін egov.kz порталы 
арқылы онлайн тәсілмен тіркеткен азамат-
тар арасында ұтыс өткізеді. Оған көліктерін 
тамыздың 1-і мен 31- аралығында тіркеткендер 
қатыса алады.

Бүгіннен бастап жаңа көлік алып, өз атына 
онлайн тіркеткен қазақстандықтар «Көлігіңді 
онлайн тіркеп, ұтып ал жаңа дөңгелек» ұтыс 
ойынына қатысып, бірнеше сыйлықтың бірінің 
иегері атана алады. Бұл шара көлікті қайта 
тіркету мемлекеттік қызметінің электронды 
форматта алу үрдісін танымал етіп, халықты 
қызметтерді онлайн алуға ынталандыру үшін 
жүргізіліп отыр. 

Ұтысқа қатысушылардың тізімі жеке 
сәйкестендіру нөмірлерінен тұрады, 
жеңімпаздар кездейсоқ таңдау бойынша 
анықталатын болады. Ұтыс 1 қыркүйек күні 
сағат 15.00-де мемлекеттік корпорацияның 
инстаграмдағы @gov4c.kz парақшасында 
жүргізіледі.

«КӨЛІГІҢДІ ОНЛАЙН ТІРКЕП, ҰТЫП АЛ ЖАҢА ДӨҢГЕЛЕК»

Байқау жеңімпазына жаңа дөңгелектерді алуға мүмкіндік беретін сертификат табысталады, 
жеңімпаз оларды қалауынша көлігінің маркасына сай қылып ала алады. Одан бөлек, жұбаныш 
сыйлықтары да ойнатылады. Ұтысқа қатысушылар сақтандыру полисін, көлік жуу орталығына 
абонемент, бейнетіркеуіш, май ауыстыру, жанармайдың толық багын ұтып ала алады.   

Айта кетейік, автокөлікті қайта тіркеу үшін көлік иелерінің электронды цифрлық қолтаңбасы 
болу керек. Жыл басынан бері елімізде 26 мың көлік онлайн тәсілмен рәсімделген.

Вирусты  гепатит  «А» ауруы  ішек  жұкпасы.  Вирусты  гепатит жұқпалары  - біздерді  көбіне  күзде  мазалай-
ды. Жұкпа адамның  организымынде  50  күнге дейінге  сақталады.  Аурудың  көзі  –  ауру  адам. Ең   қауіптісі  –  
жұқпаның  жойылу  жағынан – сарғаюсыз  нысаны.  Гепатит «А»  қоздырғышы  сыртқы   жағдайға   өте  төзімді, 
озінің  тіршілігін  20 дан  50 градуста  бірнеше   жылдар  бойы  сақтайды.  + 4 градуста  бірнеше  айлар, суда  
+4  градуста  бірнеше  айлар,  суда  +20 градуста – 3 күн.  Бірақ вирусты  5 минут  қайнатумен  өлтіруге  болады 

Вирус адамның   ағзасына  көбіне  зақымданған  және тамақ  арқылы  түседі. Вирусты  гепатит «А»-ның  
қоздырғышы   шыбын  және  үй таракандарымен   тасымалдау  мүмкіндігі   сипатталған.  Жаппай  бұрқ  етпе  
кәріз  және  су құбыры  жүйелері  талаптарға  сай  болмауынан,  жеке  бас  гигиенасын  сақтамауынан,  ауыз 
– су   ұйымдастырылмағандықтан (әсіресе мектептерде) болуы  мүмкін. Балаларда   вирустың   гепатит  «А»   
жұкпасы  көбіне  тұрмыстық    қатынастық жолмен жұғады. Сырқаттанушылықтың деңгейі күз  айларында 
болады.

Вирустық гепатит ауруының белгілері:
- әлсіздік, қажығандық, басы-іші ауырады, тамаққа тәбеті болмайды, көздің ақ қабығы сарғайады, нәжісі 

ағарып, зәрдің түсі (қоныр) өзгереді.
Осындайға қатты көңіл бөлу керек. Егер өзініздің немесе балаңыздан осы белгілерді байқасаныз де-

реу дәрігерге қаралуыныз қажет. Әлбетте, дәретханаға барғаннан кейін қол жууды ұмытпағайсыз, өз 
денсаулығынызға қауіп туғызасыз. Вирус әр түрлі заттармен қатынаста болу арқылы таралуы мүмкін. Бала 
кір ойыншықпен ойнап жұқтыруы да мүмкін. Аурудан сақтану үшін гигиена тәртібін қатаң сақтау керек. 
Жеміс-жидектерді, көкөністерді мұқият жуу керек. Тек құмыраланған немесе қайнатылған су ішу керек, тамақ 
өнімдерін кездейсоқ қолдардан алмау керек.

Балалар ұйымдарында бұрқ етпе жағдайда, эпидемия көзінде алдын-алу  болып вирусты гепатит «А» вак-
цинасы өткізіледі, бұл сақтанудың ең сенімді тәсілі. Вакцина жергілікті бюджеттен қаржыға сатып алынады. 
Вакцинаны 2 турмен салады. 2 жасқа толған балаларға және аралығы 6 ай болғанда 2-ші туры салынады. 
Жеке бас гигиенасын сақтау вирусты гепатит «А» ауруының жұқтыруына қауіп-қатерін төмендетеді.

Б.ТЕМІРХАНОВ,. 
аудандық ТКҚСҚБ басшысы.

Ж.БОДАУОВА, 
жетекші маманы.  

 ВИРУСТЫҚ    ГЕПАТИТ «А»  АУРУЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ 

Өкпе құрт ауруының  негізгі жұғатын көзі өкпе құр 
ауруының  микробтарын тарататын науқас адам. 
Науқас адам сөйлегенде, жөтелгенде, түшкіргенде, 
ән айтқанда түкірікпен, қақырықпен әлденеше мил-
лиард өкпе құрт ауруы микробтарын бөліп шығарады 
және олар 1,5 метрден 5 метрге дейін шашырайды, 
ең қауптісі ол ауада таралып, бір сағаттан көп уақыт 
сақталады. Науқас адамның жерге немесе еденге 
түкірген қақырығы бірте-бірте кебеді де, ақырында 
шаңға араласады, шаң ауаға көтеріледі, дем алған 
кезде сау адамның өкпесіне енеді. Одан басқа 
аурудың ыдыс-аяғы, киім-кешегінен, кір қолынан 
және сүйіскен кезде жұғады. Сол сияқты өкпе құр 
ауруымен ауыратын үй жануарлары да: сиыр, түйе, 
доңыз өкпе құрт  ауруын таратады. Өкпе құрт ауруы-
мен  ауыратын малдың сүтін шикілей ішкенде немесе 
тауықтың жұмыртқасын пісірмей жегенде жұғады. 

Өкпе құрт  жұқпалы ауру. Ең жиі кездесетін түрі-
өкпе құрт ауруы. Көп жағдайда сырқат белгісі науқас 
адамға білінбей басталады да, тек қана Манту ре-
акциясын қойғанда, қақырықты “Кох таяқшасына” 
тексергенде немесе флюорографиялық байқаудан 
өткенде табылады.

Өкпе құрт аурудың (Туберкулез)белгілері:
-әлсіздік, тез шаршау;
-асқа зауқы соқпау, жүдеу;
-3 аптадан аса жөтеліп жүру;
-түнде немесе ұйқыдан оянған кезде терлеу;
-дене қызуының 37 градустан жоғары көтерілуі;
-түстен кейінгі мезгілде бейжай болуы.
Осындай белгілер білінсе міндетті түрде терапевт-

дәрігерге көрініп қақырықты үш күн қатарынан үш 
рет “Кох таяқшасына” тексеру керек. Қақырықты жи-
нау әр уақытта медицина қызметкерінің бақылауы 
арқылы терең тыныс жолдарынан алынғаны дұрыс. 
Егер тексерілген қақырықта өкпе құрт ауруының  
микробоактериясы табылмаса, онда ол науқас рент-
ген арқылы тексерілуі тиіс. Әр нәрсенің алдын алған 
жөн, себебі өкпе құр ауруының жеңіл түрі болса, ол 
тез емделіп, тез жазылады. Қандай жағдайда болма-
сын, өкпе құрт ауруына  шалдыққан адам тез арада 
емделуі қажет. Қазіргі жағдайда өкпе құрт ауруымен 
ауырған жанды емдеп жазуға болады.

Өкпе құрт ауруымен (Туберкулез) қай жастағы 
адамдар ауырады?

Өкпе құр ауруы  жас талғамайды және әр жастағы 
адам ауырады, адам ағзасының әр түрлі орган-
дарын зақымдайды.өкпе құрт ауруы -аса қауіпті 
дерт. Анықталған аурулар емделмесе бір жылда 50 
пайызға жуығы өлімге душар болады.

Өкпе құрт  науқасымен кімдер тез ауырады 
немесе бейім тұрады?

А) байлығына немесе кедейлігіне қарамай 
санитарлық-ағарту мәдениеті төмен адамдар ауруға 
бейім тұрады;

б) уақытында тамақтанбайтындар, өз 
денсаулығына мән бермейтіндер;

в) маскүнемдер, нашақорлар, жүйкесі тозғандар, 

ӨКПЕ ҚҰРТ АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ
есі ауысқандар, үй - жайы жоқ кезбелер;

г) гармон дәрілерін көп қабылдайтындар;
д) тұмаумен жиі ауыратындар, қант диабеті, өкпе 

- тыныс жолдары сырқатының соылмалы түрі мен 
асқазан - ішек жараларымен ауыратындар;

е) туберкулез науқасымен қарым-қатынас жасай-
тын барлық жанұя мүшелері, жұмыс қызметтестері;

ж) жас балалар, жүкті әйелдер, кәрі кісілер өкпе 
құр ауруына бейім тұрады.

Науқас адам өкпе құр ауруын  жұқтырмау үшін не 
істеу керек?

Өкпе құрт ауруын жұқтырмай жүру мүмкін емес! 
Алдын - ала тексерілу мүмкін нәрсе!

Науқас жөтелгенде, түшкіргенде жақын отырған 
адамдардан бетін бұрып, аузы мен мұрнын орамал-
мен жауып, қолын жиі-жиі жуып, орамалды күніне 
бірнеше рет алмастыруға тиіс. Өйткені оған өкае құр 
ауруының  микробтары өте көп жиналады. Әсіресе ба-
лаларды сақтандырудың барлық шараларын мұқият 
қараған абзал. Оларды қолына алып сүюіне, бір ыды-
сты ортақ пайдалануына, бір бөлмеде ұйықтауына, 
бәрінен бұрын төсекте бірге жатуына болмайды. 
Науқас адамның меншікті ыдыстары, заттары, төсек 
орны болуы тиіс, олар жанұяның басқа мүшелерінен 
оқшау сақталады. Кірлеген төсекті жинау үшін бөлек 
жәшік немесе қап арналады. Науқасқа күн жақ беттен 
жеке бөлме берген дұрыс. Оған мүмкіндік болмаса, 
пайдаланатын орнын белгілеп, шымылдықпен бөлу 
керек. Науқас адамның төсегі үй қабырғасынан 0,5 
метр, ал жанұя мүшелерінен кемінде 1,5 метр қашық 
салынғаны жөн. Кілем, киіздерді алып тастап, оңай 
жуылатын, ауру жұқтыруға әсер етпейтін заттарды 
ғана қалдырады. Кірлегенде бөлек жуады.

Науқас бөлмесінің еденін, қабырғаларды, ыдыс-
аяқтарын жууға жеке-жеке шүберек, шелек бөлінуі 
тиіс. Науқас қақырықты қалта түкіргішіне түкіруі тиіс, 
ол екеу болғаны жөн, біреуін науқас пайдаланған кез-
де, екіншісі залалсыздандырылады.

Өкпе құрт ауруынан  қалай сақтануға бола-
ды?

Өкпе құрт ауруынан сақтануға болады.
А) адам ағзасының қорғаныс жүйесін күшейту үшін 

өкпе құрт аурына қарсы қарсы БЦЖ вакцинасын егу, 
бұл вакцина тек қана дәрігердің шешімімен егіледі. 
БЦЖ вакцинасын бірінші рет перзентханада, кейін 
бала бірінші сыныпқа (6 - 7 жас) және бала бесінші 
сыныпқа (11 - 12жас) барғанда БЦЖ егіледі.

Б) салауаты өмір салтын ұстану
В) тазалық сақтау
Г) дұрыс тамақтанып, зиянды әдеттен бас тарту 

керек
Д) дене шынықтыру, жаттығулр жасау

Б.МҰХАЖАНОВА,
ҚР ДСМ ҚДСК «ҰСО» ШЖҚ РМК Алматы 

оьлысы бойынша филиалының Ақсу аудандық 
бөлімшесінің нұсқаушы – 

залалсыздандырушы. 

МАМАН КЕҢЕСІ

Жансүгіров ауылының тұрғыны, ауданымыздың бетке ұстар "Қарлығаш" балабақшасының 
аспазшысы ҮҢГЕРБАЕВА АЖАР САЯТХАНҚЫЗЫН 8 тамыз күні 40 жасқа толған туған 
күнімен шын жүректен құттықтаймыз. 

"Қарлығаштай" балабақша ұжымын,
Тәтті - дәмді аспен сыйлап ұл - қызын.
Бөбектерді ас - мәзірмен қуантқан,
Еңбегі зор Ажар Саятханқызының.

Бетке ұстар боп ауылдасқа, жұртыңа,
Тірлік еткен адал іске ұмтыла.
Құтты болсын келген мерей тойыңыз.
Көтерілген қырық жастың қырқына.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: "ҚАРЛЫҒАШ" БАЛАБАҚШАСЫНЫҢ ҰЖЫМЫ. 

***

(СОҢЫ. БАСЫ 6 - 7-БЕТТЕРДЕ).
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ЖСН

740506302863
770926302149
660401401615
580702300491
590914402191
831124301474
830923302822
780611301665
731118301679
640115300395
770531300155
520910302240
940816301941
871001302331
750309300302
790320402789
760304300416
621030301599
690517301883
710416302096
840821303181
880911300588
850101305918
930101304194
790826301180
860617302376
811107302971
781023302937
750815302409
810223303303
591101301358
860118403020
690115300364
700103302736
821222300902
640224300269
841214301227
730817300033
720619302021
630329402489
830624302705
791207303015
880117301630
761223302277
810124303137
791010303514
830419301386
911003301116
500312300417
850929301907
890220300961
800513302895
760122402023
910323301460
710130403096
870507402801
480715300421
870821301160
901001301212
770427302354
610316303001
730305302521
690528300578
710825401484
741015302986
760912302160
810416301851
810809302559
720623300077
930119302285
820502300971
840205303112
681125301497
890905300261
700503303055
940621301773
920811300605
400101318615
900905301610
870406303071
810310301984
900603301321
900523302870
800316303357
730729300352
810719302542
800724300063
920330301619
930613401219
760622300465
870828301436
780502301375
830805300534
880919301274
930701302972
550504400179
680407301754
851208302998
760423302023
930426301543
961009300299
640416302645
741206302598
860804402775
860918303033
880201300679
891116301411
720220400181
410101402601
920816300345
960708301066
981009401069
950720300834
900909301335
900306302147
770122301164
861010303436
780108301185
751014302229
850305302040
700528302569
820520301712
841013300701
871001303409
670310302357
700408302229
490310401337
730615300719
940120300424
760930300945
710104302139
660722302098
911112302414
620101318040
700905302479
780915400180
840515302368
820622402322
780619300393
521201300955
951101300425
391226300358
660805300627
880712302891
590529300853
990607300420
600122400263

Аты-жөні

РАХАТ СЫМАЙ
САБРБАЕВ ДАУЛЕТ РАЙХАНОВИЧ

САТЫБАЛДИНОВ АЛИК ТЛЕУЛЕСОВИЧ
СЕЙСЕМБЕКОВ МУРАТХАН СЕЙСЕМБЕКОВИЧ

СЕЙСЕНБЕКОВА ЖАНАР СЕЙСЕНБЕКОВНА
ЖАНСЕЙТОВ ДОСЫМ АЯЗБАЕВИЧ

ЖИДЕХАНОВ ИЛЬЯС БАКЫТЖАНОВИЧ
ЖУНУСОВ МУХИТ ИМАНГЕЛДИЕВИЧ

КЕБЕКБАЕВ КАНАТ ТЛЕПАЛДЫНОВИЧ 
ОРДАГУЛОВ ЖАНАТ КАПЕНОВИЧ

УСКЕНБАЕВ МУРАТБЕК НУРАХМЕТОВИЧ
БАЙЖУМАНОВ БАЙЖУМА МЫРЗАГАЛИЕВИЧ

БАЙШАЛОВ АМАНГЕЛЬДЫ ОМИРСЕРИКОВИЧ
БЕЙСЕНБИНОВ ЕРИК ЖУМАШЕВИЧ

ДАРКЕНБАЕВ ЕРЖАН СЕРИКБАЕВИЧ
ЖУНИСОВА НУРГУЛЬ КУРМАНГАЛИЕВНА
КУРМАНГАБЫЛОВ ДАУЛЕТ ОЛЖАБИЕВИЧ

КАБЕСОВ КЕНЕСХАН СЕМБАЕВИЧ
КАЛИМОЛДАНОВ БАУРЖАН БЕКБОЛАТОВИЧ

КУАТБЕКОВ ЕРМЕК НУРГУМАРОВИЧ
ПАНАРБЕК МҰҚАТБЕК

РЫСКАЛИЕВ ЕРМЕК АМАНКЕЛДЫНОВИЧ
САТЫБАЛДИЕВ ДАСТАН САТЫБАЛДИЕВИЧ

СӘТБЕРГЕН ҚУАНДЫҚ ЕРКІНБЕКҰЛЫ
БАЙСАЛОВ ЕЛЕУСИЗ КАРИПЖАНОВИЧ

ЕРБОЛАЕВ ИЛЬЯС ОМАРГАЛИЕВИЧ
РАХИМБУЛЕКОВ ОЛЖАС РАМАЗАНОВИЧ

АБДЕНОВ АДИЛЕТ ТУРГАНОВИЧ
ХАСЕНОВ АЗАМАТ АБЫЛКАСИМОВИЧ
АБЕУОВ НУРЛАН ТОЛЕПБАТЫРОВИЧ

АДИЛХАНОВ СЕРИКХАН РЫСБЕКОВИЧ
Байболсунова Айгерим Канатбековна
ОРАЗБЕКОВ ТАЛГАТ САУТКАЛИЕВИЧ

ОРЫНБАСАРОВ АЙДОС ЕРМОЛДАНОВИЧ
ТЕМИРШИНОВ АЙДАР АДИЛЬБЕКОВИЧ

БАРЫСОВ КАКЕН САЙЛАУОВИЧ
БАТЫРБАЕВ АЛИМБЕК МЕДЕЛБЕКОВИЧ
БАШТЫБАЕВ СЕРИК БЕКСУЛТАНОВИЧ

БИМОЛДИН АСКАР ТУЛЕПБЕРГЕНОВИЧ
ЕГИЗБАЕВА СВЕТА КАЖИЯХМЕТОВНА

КАЛИЕВ ЕРЛАН КУРМАНОВИЧ 
КАЛЫКБАЕВ АСАН ЖАКАНОВИЧ

КИТАПЬЯНОВ ЖАСУЛАН БЕРИКБОЛОВИЧ
КОРЫТКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

НАЙМАНҒАЗЫ ЕРЛАН
РАЙМОВ ДАУРЕН БАКДАУЛЕТОВИЧ

РАХЫМБАЕВ ТОЛЕУХАН МЕЙРАМБЕКОВИЧ
РИЗАБЕКОВ ҚАНАТ РИЗАБЕКҰЛЫ

САПАРГАЛИЕВ ДУЙСЕНГАЛИ
ТҰРСЫНҰЛЫ МАҚСАТ
ӘЛІМХАНҰЛЫ ӘДІЛЕТ

МЫРЗАХМЕТОВ АЛИХАН МЕРХАНОВИЧ
ТОКМЕЛЕНОВА ГУЛЖАЗИРА КЫЗАЙБЕКОВНА

АХМЕТЖАН ИЛЬЯС ДОСЫМХАНҰЛЫ
КЫЗАЙБЕКОВА АЙГУЛЬ БЕКАСЫЛОВНА

РАПЫХ АЙСАРА
ТАШИБЕКОВ ДАУЛЕТ

ЗАКАРИН ЕРМЕК КАНАТЖАНОВИЧ
ИВАШИНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

КУМАРОВ МАРГУЛАН КЕНЕСБЕКОВИЧ
ТУРАЛЫКОВ ОРАЗГАЛИ ТУРГАНБАЕВИЧ

УСАЧЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ТАНЫСБЕКОВ БЕЙБИТ МУХАНОВИЧ

АЛЬДИЕВА ИЛЬМИРА ТОЛЕУБЕКОВНА
ЖЕТЕМБАЕВ ИЛЬЯС ЖУМАГЕЛДИНОВИЧ

БЕКОВ АДИЛ ЖУМАДИЛОВИЧ
МЕНТАЕВ ЕРЛАН НУРЛАНОВИЧ
ЖУМЫКОВ ДАУРЕН ТОКЕНОВИЧ
МИСУН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ОМИРБЕКОВ БИРЖАН БАКЫТОВИЧ
САНСЫЗБЕКОВ АСЛАН КАНАТБЕКОВИЧ

УАТБЕК НҰРЛАН
ЖАНТАЙЛАКОВ АБАЙ АСКАРОВИЧ
КАСЫМОВ ДИАС БЕРИКБОЛОВИЧ

РАКЫМБЕК АКАН
САЯТОВ АСХАТ ТАЛГАТУЛЫ
УАЛБАЙ ІЛИЯС АСХАТҰЛЫ

АБИШЕВ АЛЕТАЙ
ХАНАФИЯ БЕКЕЖАН

АЛСАЕВ АЗАМАТ ШАРИПБАЕВИЧ
КАСЕНОВ НУРЛАН СЛАМБЕКОВИЧ
БАЙДАЛИНОВ САЙРАН САЯТОВИЧ

ҚҰНАПИЯ ҚАДЫРБЕК
САГИМБАЕВ ДАМИР БЕКБОЛАТОВИЧ
ТОЙЛЫБАЕВ ЕРЛАН ШОРМАКОВИЧ

БОЛАТБАЕВ РУСЛАН МЕЙРЕМБАЕВИЧ
КАЛИЕВ ЕРЛАН АМАНТАЕВИЧ 

КУДАЙБЕРГЕНОВ НУРЛАН НУРСУЛТАНҰЛЫ
АЙҚЫН АЙНАШ

АЙТМУХАМЕТОВ БИРЛИК НУРДАУЛЕТОВИЧ 
БИБОЛАТОВ ЖАСУЛАН СЕБЕПОВИЧ
ЕЛУБАЕВ АЙДАР НУРЛЫБЕКОВИЧ

ЕЛУБАЕВ РИНАТ АБЛАЕВИЧ
ЕСІМҚАН СУАТ СЕРІКҚАНҰЛЫ

ЖЕЛДІБАЙ АЙДЫН НҰРТАСҰЛЫ
ИМАНГАЛИЕВА БАХИТ ИДРИСОВНА

КАЛИЕВ БЕРИККАЗЫ ОШАНОВИЧ
ҚАЛИКӘРІМ ЫСҚАҚ

КАМАЛБАЕВ САЯТ ГАЛЫМОВИЧ
ҚАНАТҰЛЫ ӘЛІБЕК

МОЛДАЖАРОВ НҰРБОЛ ЕРКІНҰЛЫ
МҰҚАЙ АЗАТБЕК
МҰСА СЕРІКХАН

НУСУПОВА ГУЛЫМ КАНАТБЕКОВНА
ОМАРАЛИНОВ БАГЛАН УЙСЫНЖАНОВИЧ

ПУТИНЦЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
РЫСБЕКОВ АЙДОС САГЫМБЕКОВИЧ

САГЫМАДЕНОВА БАКЫТЖАН ТУМАРБАЕВНА
Сагымбаева Улжан

СЕЙЖАН МАРЛАН ЕРІКҰЛЫ
ТОҒЫСБАЕВ ЕРКІН ЖЕТПІСБАЙҰЛЫ
ТОЙЛЫБАЕВА АНЕЛЬ РУСТЕМОВНА
ТОЛЕУЛИН БАҒЖАН ЖОЛБАРЫСҰЛЫ
ТОЛЕУЛИН БИРЖАН ЖАГЫПАРОВИЧ

ТӨКЕН ДӘУРЕН БОЛАТҰЛЫ
ТУРЫСБЕКОВ МАМАН ОМИРЗАКОВИЧ

ТҰРҒАНБАЙ АЙБЫН
ХАКИМЖАНОВ ДАУРЕН ГАЛИЕВИЧ

ЧАКИРОВ ЖАРКЫНБЕК СЛАМБЕКОВИЧ
ЯЦЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

НУРАХМЕТОВ АЙБЕК РАХЫМОВИЧ
ШИРИНБЕКОВ НУРДАУЛЕТ БАКТЫБАЕВИЧ

МУХАМЕТЖАНОВ РУСЛАН МУРАТОВИЧ
МҰРАТ ҚУАНЫШ

АХАТАЕВ БАГДАН ИМАШОВИЧ
БАШТЫБАЕВ ЕРСУЛТАН МУХАМЕТХАНОВИЧ
ДЖАКСЫЛЫКОВА АЙГУМЫС ОРЫНБАЕВНА

ДОСМЫРЗАЕВ АРМАН ОСПАНОВИЧ
КУРЕНОВ АДИЛЕТ ЖЕНИСХАНОВИЧ
ИМАНДОСАНОВ БАКЫТ СЕМБАЕВИЧ

ИМАШЕВ МУРАТ КАДЫРОВИЧ
МОЛДАБЕКОВ КАЙРАТ КАЙЫРБЕКОВИЧ

МҰҚАТҰЛЫ ТҰРАН
ОМЫШЕВ САКЕН ЖЫЛКЫБАЕВИЧ

ОРАЛБЕКОВ КАЙРЖАН ТУРСЫНОВИЧ
САГИЕВА АЙНУР САГИЕВНА

ТАЗАБЕКОВ ЖЕНИС ЖЕКСЕМБАЕВИЧ
АМАНТАЕВА АСЕЛЬ АРНАЕВНА

АХМАДИЕВ НУРЛАН КУАНЫШУЛЫ
ДУЛАТОВ СЕРИК

ЖҰМАҒАЗЫҰЛЫ ФАРХАТ
ЗАВОРИН ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
КУАТОВ ЕРЖАН КЫЗАЙХАНОВИЧ

ОКТЯБРЬ НУРЖАН
ПЕТРОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ
СЕРІКБАЙ ДИАС НҰРЖАНҰЛЫ

ТАНЖАРОВА РЫСАЛДЫ ЕНЕТАЕВНА

берешек 
сомасы
19000
19000
19000
19000
19000
18500
18500
18500
18500
18500
18500
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
17800
17700
17700
17700
17630
17600
17500
17500
17500
17500
17500
17500
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
16800
16800
16600
16500
16500
16500
16500
16050
16000
16000
16000
16000
15600
15500
15500
15300
15131
15000
15000
15000
15000
14600
14000
14000
14000
14000
14000
13800
13700
13500
13500
13000
13000
13000
13000
12500
12500
12500
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
11800
11800
11700
11700
11500
11500
11500
11500
11500
11500
11500
11500
11500
11500
11500
11500
11500
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000

мекен-жайы

Колтабан, ул. ТАСЖОЛ, д. 1/А
Аксу, ул. УЛИЦА НУРСЕРИК САГЫНДЫКОВ, д. 8

Кызылагаш, ул. УЛИЦА МУСАУЛЫ БАКБЕРГЕН, д. 18
Кураксу

Капал, ул. М.ЖУМАБАЕВА, д. 40, кв. (офис) 1
Жансугуров, ул. Жандосова, д. 21, кв. (офис) 1

Кызыл-кесик, ул. МУРАТБАЕВА, д. 3, кв. (офис) 3
Кызылагаш, ул. УЛИЦА Асар, д. 13

Есеболатов , ул. УЛИЦА БУКАР ЖЫРАУ , д. 9 
Капал, ул. УЛИЦА Муса Жaлел, д. 3

Капал, ул. ЗАРЕЧНАЯ, д. 3
Жансугуров, ул. ТОЛГАНБАЙ АКЫНА, д. 8

Капал, ул. АБЫЛАЙХАНА, д. 42
Есеболатов, ул. УЛИЦА НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 4

Капал, ул. Жибек жолы, д. 2, кв. (офис) 1
Жансугуров, ул. ТОЛЕБАЕВА, д. 31, кв. (офис) 2

Каракоз, ул. УАЛИХАНОВА, д. 20
Карашилик, ул. УЛИЦА БИБОЛАТ КОЙШЫБАЕВ, д. 6

Кошкентал, ул. АБАЯ, д. 9/Б
Каракоз, ул. АБАЯ, д. 17

Арасан, ул. Улица МАМБЕТОВ ГАРИФУЛЛА, д. 14
Жансугуров, ул. УЛИЦА ОРАЗ ЖУМАШЕВ, д. 122

Жансугуров, ул. КАЛИЛАХАНОВА, д. 42
Суыксай, ул. КОЙШЫБАЙ, д. 15

Ащыбулак, ул. МЕКТЕП, д. 2
Жансугуров, ул. Амангельды, д. 3/А

Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 15, кв. (офис) 3
Алтынарык, ул. ЖЕНИС

Аксу, ул. КОМСОМОЛ, д. 36
Жансугуров, ул. ТОЛГАНБАЙ АКЫНА, д. 35, кв. (офис) 2

Жансугуров, ул. УЛИЦА КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 17
Кызылагаш

Капал, ул. УЛИЦА А.Иманова, д. 44А
Кызылту, ул. М.ЕСЕНОВА, д. 3
Суыксай, ул. КОЙШЫБАЙ, д. 6

Молалы, ул. УЛИЦА Турксиб, д. 28
Кенкарын

Жансугуров, ул. УЛИЦА МУКАН ТОЛЕБАЕВ, д. 2/2
Есеболатов, ул. УЛИЦА ТОКТАРБЕК АЛЫБАЕВ, д. 14А

Есеболатов, ул. УЛИЦА И.С.Круценко, д. 23
Жансугуров , ул. Майлина , д. 33/А кв. (офис) 2 

Есеболатов, ул. УЛИЦА ТОКТАРБЕК АЛЫБАЕВ, д. 5
Жансугуров, ул. Амангельды, д. 43, кв. (офис) 1

Жансугуров, ул. Акын-сара, д. 26
Жансугуров, ул. Т?уелсіздік, д. 105

Кызылту
Матай, ул. ЗАПАДНЫЙ ПОСЕЛОК, д. 13

Жансугуров, ул. КАНЫШ СAТБАЕВ, д. 100
Жаналык, ул. БИРЛИКТЫ, д. Б/Н

Кызылту, ул. МАМЫРБЕКОВ, д. Н/Ж
Суыксай, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 16

Кошкентал, ул. НУРБОЛАТ ТУШКЕНОВА, д. 1, кв. (офис) 2
Жансугуров, ул. Абая, д. 1, кв. (офис) 2

Аксу, ул. ?АЗА?СТАН Б?ЛІМШЕСІ
Арасан, ул. САНСЫЗБЕКОВА, д. 15/А, кв. (офис) 1

Капал, ул. А.ИМАНОВ, д. 2
СТ МОЛАЛЫ

Жансугуров, ул. ТОЛГАНБАЙ АКЫНА, д. 61, кв. (офис) 1
Капал, ул. УЛИЦА А. Молдагуловой, д. 50

Казахстан, ул. КАБЫРГАТАЛ, д. 1
Акын Сара, ул. АКЫН САРА, д. 22

Жансугуров, ул. УЛИЦА ШОНАЙ БАТЫР, д. 128
Каракоз, ул. ЖАНСУГУРОВ, д. 24

Жансугуров, ул. УЛИЦА ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН, д. 9
Жансугуров, ул. АЙТЖАНУЛЫ, д. 5

Колтабан, ул. ВОСТОЧНЫЙ, д. 3
Сагабуйен

Кокозек, ул. АБАЯ
Жансугуров, ул. Бухарбая, д. 34

Капал, ул. УЛИЦА Бейбитшилик, д. 14, кв. (офис) 1
Капал, ул. АЛТЫНСАРИНА, д. 11

Капал, ул. УЛИЦА А.Иманова, д. 48
Есеболатов, ул. Жамбыла, д. 41

Жансугуров, ул. ЕСЕНКУЛ МАМАНУЛЫ, д. 14
Капал, ул. УЛИЦА Ж.Кудерин, д. 10

Копа, ул. Ш.УАЛИХАНОВ
Кошкентал, ул. УЛИЦА Амангелди, д. 2

Карашилик, ул. НУРСЕЙТОВА, д. 20
Капал, ул. УЛИЦА ИЛИЯС ЖАНСУГИРОВ, д. 1

Жансугуров, ул. УЛИЦА Тaуелсиздик, д. 170
Арасан, ул. Достык, д. 4

Акын Сара, ул. ОТД.ШОЛАКОЗЕК, д. Б/Н
Сагабуйен, ул. ЖА?А??РЛЫС, д. Н/Ж

Жансугуров, ул. УЛИЦА Жамбыл, д. 2А, кв. (офис) 1
Есеболатов, ул. Абая, д. 15

Жансугуров, ул. КАЛИЛАХАНОВА, д. 60, кв. (офис) 3
Кызылагаш, ул. Студенческая, д. 4, кв. (офис) 1

Талдыкорган , ул. УЛИЦА Тауелсиздик , д. 112 кв. (офис) 48 
Кошкентал, ул. К?ШКЕНТАЛ, д. 10, кв. (офис) 1

Алтынарык, ул. ЖЕНИС, д. 15
Аксу, ул. Есеболатова, д. н/н

Жансугуров, ул. ТОЛЕБАЕВА, д. 26, кв. (офис) 1
Жансугуров, ул. УЛИЦА ИЛИЯС ЖАНСУГИРОВ, д. 6, кв. (офис) 7

Жаналык, ул. УЛИЦА Кумжарган, д. 2
Капал, ул. МОМЫШ?ЛЫ, д. 4

Жансугуров, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 124
Жансугуров, ул. УЛИЦА Нурбопа, д. 24

Кызылту, д. 2
Егинсу, ул. УЛИЦА Мухаметкaрим Берликенов, д. 11

Каракоз, ул. К/Ж, д. Н/Ж
Есеболатов, ул. УЛИЦА Абай, д. 17
Жансугуров, ул. Шаврова, д. 52"А"

Капал, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 17, кв. (офис) 2
Кызылагаш, ул. ОТД.АКТОГАН

Матай, ул. ШЫГЫС, д. 4, кв. (офис) 11
Капал, ул. Панфилова, д. 1

Арасан, ул. АБАЯ, д. 22
Жансугуров, ул. УЛИЦА ИЛИЯС ЖАНСУГИРОВ, д. 1, кв. (офис) 12

Сагабуйен
Карашилик, ул. УЛИЦА ОТЫЗБЕК СУЙЕУБАЕВ, д. 11

Жансугуров, ул. ЛЕНИН, д. 94
Жансугуров, ул. УЛИЦА Желтоксан, д. 20А, кв. (офис) 50

Кенкарын, ул. СИХИМОВ, д. 17
Каракоз, ул. Б/У, д. Б/Н

Жансугуров, ул. УЛИЦА РОЗА РАХЫМБЕКОВА, д. 32/2
Копа

Жансугуров, ул. УЛИЦА ГАНИ МУРАТБАЕВ, д. 3, кв. (офис) 7
Суыксай, ул. АЩИБУЛАК, д. Б/Н

Суыксай, ул. УЛИЦА КУАТОВ КОЙШЫБАЙ, д. 9
Жансугуров, ул. КЕНЖЕБАЕВА, д. 8

Жансугуров, ул. Сатпаева, д. 36
Кызылагаш, ул. УЛИЦА ДОСЕТ АТА, д. 3

Алтынарык, ул. ТЕРЕБАЕВА, д. 18
Капал, ул. Жибек-жолы, д. 51, кв. (офис) 3

Кызылжар, ул. Б/У, д. Б/Н
Жансугуров, ул. ЖАНДОСОВ, д. 17, кв. (офис) 1

Жаналык, ул. УЛИЦА А.Иманова, д. 43А
ЖАНСУГУРОВА, ул. ПУШКИНА, д. 1

Суыксай, ул. Б/У, д. Б/Н
Жансугуров, ул. УЛИЦА МЕЙИРМАН ЕРМЕКТАСОВ, д. 5, кв. (офис) 2

Улгили, ул. Б/У, д. Б/Н
Есеболатов, ул. БУХАРБАЕВА, д. 9
Капал, ул. УЛИЦА Муса Жaлел, д. 2

Суыксай, ул. ЖАКСЫЛЫК, д. 90
Жансугуров, ул. УАЛИУЛЫ, д. 20

Жансугуров, ул. Аубакирова, д. 15
Капал, ул. Улица МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 4, кв. (офис) 1

Аксу, ул. УЛИЦА Абай, д. 11
Жансугуров

Кураксу, ул. ТОЛЕУ БИМОЛДИНА, д. 9
Жансугуров, ул. УЛИЦА Тaуелсиздик, д. 135

Кураксу
Арасан, ул. КЫЗЫЛЖАР, д. 21

Карашилик, ул. УЛИЦА ИЛИЯС ЖАНСУГИРОВ, д. 2
Кокжайдак, ул.

Есеболатов, ул. ул. НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 56
Капал, ул. Жандосова, д. 11, кв. (офис) 2

ЖСН

530826300902
590327300029
750109302699
930208302586
621220302525
880214301023
530404401932
520101415547
761024302423
811019302258
781216303270
850416302936
851117302864
641227301810
710801300825
870317401434
921201301570
820304302317
800311403544
741001301097
700308300853
720505300451
800627302647
790823300522
970605301137
580119401734
891228300452
870411000302
640130400690
661202402436
830705302110
831222302722
740522301753
711014300959
930408300180
800304303123
610204302121
720311303134
791107300969
840923301239
870101300356
490110302738
890811351562
580529302170
860903300572
911224402003
810724301658
610729301554
770105402598
680526301632
860530402756
920420301767
821024300847
911124302251
921003400235
880514302677
760626300239
870510301427
480220301885
900628301734
760117300559
850808300950
671119301630
770711302645
660317301791
950615300833
560318300272
810402301706
780217301623
880110400958
870328302387
900731302297
750726402184
541010300059
380214400324
891027300905
830929301160
950608302019
400708401176
890227302440
840615351449
520510402816
950226400796
920718301231
921025000270
820325402249
920229300681
660403300562
781018301793
910226300613
610601300877
531005302284
931003302267
510827401805
671013300834
870413401555
820405301833
601005302656
720827301552
711213300930
820303301928
840107303195
660102301188
740921301821
880130303043
751030301079
820809301710
501026300346
821130300695
581210300529
710917301696
640407302150
810316302053
910118300418
860222402771
420508300049
721105301369
730814301550
680306401751
590213300524
620126301845
670318302905
740215301873
580620302839
950106300271
840912402868
660306302204
730721301644
881107301718
790105403550
710213302548
760120303113
830617301382
880121301593
950325300183
970606301876
690204302007
830606301590
850930302801
640106303370
810619302774
810315303086
860605303537
880619301015
850324302272
910522300375
851116302600

Аты-жөні

РАХМЕТОВ КОНЫСБАЙ МУРАТБЕКОВИЧ
САКМОЛДИН СЕРИКБАЙ ТУРАРБЕКОВИЧ

БАЯНБАЕВ НИЯЗБЕК БАЛТАБАЕВИЧ
АБДРАХМАН ЕРЖАН СЕРІКҰЛЫ

АДИЛХАНОВ КАРИПЖАН БОЛЫСБЕКОВИЧ
АБИШЕВ АЛМАС АСКАРОВИЧ

ДАЙРОВА КАДИША 
СОЛТАНБАЕВА АЛТЫН ЖАКЫПБЕКОВНА 

ТУРСУНОВ АХАТ ТУРСЫНОВИЧ
АЛИМСИЯЕВ ДУЛАТ СЛАМЖАНОВИЧ

КОЯНБАЕВ САМАТ АЛМАБЕКОВИЧ
КУСТИТАНОВ АЙБЕК АКАЙДАРОВИЧ

МУХАМЕТБАЙ РИШАТ
САМИХОВ БАУРЖАН МУХАМЕТКАРИМУЛЫ

ТИНАЛИЕВ АЙДАР НУРМУХАМЕТОВИЧ
ТУРУСБЕКОВА ГУЛЬЗАТ МАРАТОВНА

ТЫНЫБЕК САНАТ СЕРІКБАЙҰЛЫ
УАЛИЕВ СЕИЛХАН МОЛДАКАНОВИЧ

ХАЛАМХАН БОТАГОЗ
ЧАЛЧИКБАЕВ РАМШИТ АШИМОВИЧ

АЙТЕНОВ МАНАС МАНАКОВИЧ
БАРЛЫБАЕВ САНАТ СЕРМУХАНБЕТОВИЧ

МУХАЖАНОВ АСХАТ
ДОСАНОВ КАИРЖАН БОЛАТХАНОВИЧ
ҚАСЫМҒАЛИЕВ ӘДІЛЕТ ТАЛҒАТҰЛЫ

КАЛИБЕКОВА БАКЫТКУЛЬ КАПСЕМЕТОВНА
НҰРҒАЛЫМ ДИДАР СЕРІКҰЛЫ

РАҚЫМЕТБЕК СІЛӘМКЕЛДІ
САДАКБАЕВА УКИЖАН ТАНАТАРОВНА

ЕСЕЕВА САЛТАНАТ
БАТЫРБАЕВ АЛИБЕК МЕДЕЛБЕКОВИЧ

КАЛИАСКАРОВ АЗАМАТ БАЯХМЕТОВИЧ
НУРАСИЛОВ МАДИ БИЛИМТАЙУЛЫ
АРХАБАЕВ НУРГАЗЫ ЕРГАЗИНОВИЧ
БАЗАРАЛИН ЕРКЕБҰЛАН ӨЗБЕКҰЛЫ

КАНАБЕКОВ БИРЖАН ЖАКСЫБЕКОВИЧ
ТУРСУНОВ КАЙРАТ АБДИСАДЫКОВИЧ

ШАУЕЙ АЛТЫНБЕК
ЕСИМБЕКОВ АЛМАС САСАНОВИЧ

ИБРАИМОВ АСКАР НУСУПБЕКОВИЧ
МУХАМЕДЖАНОВ ЕРИК ИСАУЛЫ

УАЛИЕВ МОЛДАКАН ТОКТАСЫНОВИЧ
ДЖАНБОСЫНОВ БИРЖАН АСКАРОВИЧ

ӘКІМ ҚАЛИЖАН
МАЛИКОВ ДАНИЯР КОПЕСХАНОВИЧ

МАМЫРКАНОВА НАЗЕРКЕ ОРАЗОВНА
ЕГИЗОВ ЕРЖАН САРЖАНОВИЧ

ЕСЕНЖУЛОВ АБАЙ ИЗТЛЕУОВИЧ
Жумабекова Индира Мусаевна

ИБРАЕВ БЕРИК ТУРДАХЫНБАЕВИЧ
ИСКАКОВА ДИНА БАЛХАШЕВНА

КАРИБАЕВ АМАН НАДИРБЕКУЛЫ
КОНДЫБАЕВ МЕДЕТ БЕРИКБОЛОВИЧ

МҰҚАМЕЛ НҰРТАЙ
РАМАЗАНОВА МАДИНА НУРГАЛИКЫЗЫ

БИГУРМАНОВ КУАТ ДАРУБАЕВИЧ
ЕКНБАЕВ АСАН ВАЛИДЖАНОВИЧ

БИДАЙЧИНОВ РУСТЕМ ТОКТАРОВИЧ
БАЙЗОЛДАЕВ АБИЛГАЗЫ

ДОСЫМЖАНОВ ДУЛАТ ЕРМЕКОВИЧ
ТЛЕУБЕРЛИН БЕЙБИТ ЖУМАГЕЛЬДИНОВИЧ

УСКЕНБАЕВ ЖАНАТ СЕРИКОВИЧ
БАЛДЕНОВ КАЙРАТ НУРОВИЧ

МУСАНОВ МУХТАР ДУБЕКОВИЧ
ЕРГАЛИЕВ МАРАТ ТУРСЫНБЕКОВИЧ

ҚАЛЫМОВ ДАУЛЕТ ЖАНАТҰЛЫ
МЫКТЫБАЕВ ЖЕКСЕНБАЙ ТОКЕНОВИЧ

САБЫРБАЕВ МАРАТ АЗИМХАНОВИЧ
БАЙМУХАНОВ ЖАНДАР САТАЕВИЧ

ИСИМХАНОВА ЖАДРА ТАШКЕНТБАЕВНА
МЫНЖАСАРОВ МЕДЕТ СЕРИККАЛИЕВИЧ
ОСПАНОВ БАУЫРЖАН ТОКТАРБАЕВИЧ

ТУКЕБАЕВА ДАНАГУЛЬ ИДРИСОВНА
ТУСТЕБАЕВ АДИЛЬБЕК АЙТБАЕВИЧ

ЧИЧЕРИНА АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА
АЙГАЛИЕВ ОЛЖАС МИРАСОВИЧ

ОРАЗАЛИНОВ ДАУРЕН ДАСТАНБЕКОВИЧ
БЕКБАЕВ ДӘУРЕН МҰРАТҰЛЫ

САМИХОВА РАЗИХА НУРМАНКУЛОВНА
СЫНДАРБЕКОВ ДАМИР ДОСЫМБЕКОВИЧ

ЯСЫНОВ ФАРХАТ ЯСЫНОВИЧ
КОЛГАНАТОВА БИЖАМАЛ АБЕНОВНА

ҚҰМАРҒАЛИ ГҮЛЗАТ ҚАНАТҚЫЗЫ
РУСТЕМБЕКҰЛЫ РУЛАН

ӘБДУЛЖАН АЙНҰР
КУШКУЛАКОВА МИРАМКУЛЬ НЫСАНБАЕВНА

БАЙҚОЖА НҰРДАУЛЕТ
БЕЙСЕМБЕКОВ МАНАРБЕК САДУАКАСОВИЧ

ТУГЕЛБАЕВ АЙДАР МУРЗАБАЕВИЧ
УСКЕНБАЕВ БАГДАТ СЕРИКОВИЧ
ЛЕСКИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

АСЫЛБЕКОВ ТУРГАН
ЖАҒЫДАШ АРДАҚ

КУСБЕКОВА АКМАРКА
НУСИПОВ ЕРМЕК БЛИСБЕКОВИЧ

ОТЕЛЬБАЕВА ГУЛЬМИРА ШАХАРБАЕВНА
РАКИШЕВ ДАСТАН ЖАНАТОВИЧ

РАХИМБАЕВ ШИРБАЙ КАЛИЕВИЧ
САПИРОВ БАКЫТЖАН АБЫХАНОВИЧ

СИКЫМБЕКОВ БЕРИК САГЫНБЕКОВИЧ
ТОГАЕВ СЕРИК ЖАКСЫБАЛАНОВИЧ

ТҰРСЫНБАЙ АҚЫЛБАЙ
САЯТОВ ТАЛГАТ РАХАТОВИЧ

ДУЙСЕНБЕКОВ АЙДОС КУМАРБЕКОВИЧ
ЕСИМБЕКОВ МАКСАТ СОЗАКБАЕВИЧ
ЕСИМКУЛОВ КАМБАР КЫДЫРМАУЛЫ

ТҰРҒАНБАЕВ АСЛАН АЛЬНАЙҰЛЫ
БИСАЛОВ САЙЛАУБАЙ

ЕСКЕНДИРОВ САГЫМ ДАУЛЕТХАНОВИЧ
ЛАУБАЕВ СЕРИКБАЙ ЖАНЕТОВИЧ

АЙМАНБЕТОВ БОЛАТ ШЕРЗАТОВИЧ
ИСМИЕВ НУРГАЛЫМ НУСИПКАЛИЕВИЧ

КОШАНОВ БЕК ЖЕКСЕМБЕКОВИЧ
НҰРБОЛАТОВ НҰРЛАН НҰРБОЛАТҰЛЫ

БАЙДАЛИНОВА АЙМАН КАСЫМБАЕВНА
КОЛОМЫЦЕВ ЕГОР КУЗЬМИЧ

НЕСИПБЕКОВ СЕРИКХАН НЕСИПБЕКОВИЧ
САГЫМБЕКОВ АДИЛ ЖАКУПОВИЧ

ЖАНСЕЙТОВА ЗАУРЕ АКЫЛБАЕВНА
МУХАМАДИЕВ МАРЛАН НУРМУХАНБЕТОВИЧ

ДУБЕКОВ БАУЫРЖАН КУРМАШОВИЧ
ӘЛТЕН ЖЕНЕЙ

КАСЕНОВ МЕИРЖАН СЛАМЖАНОВИЧ
КЫЗАЙБЕКОВ ТЛЕУБЕК КАСЫМОВИЧ

СЕЙДЕН ФАРХАТ АХАТҰЛЫ
СИЛАМ АЛЬБИНА

ТЕМИРБАЕВ СЕРИККАЛИ ЖУМАГАЛИЕВИЧ
АНДАБАЕВ НУРЛАН НУРСАПАНОВИЧ
ТОСТИКБАЕВ БИРЛИК СЛАНБЕКОВИЧ

МЕТПАЕВА АЛИЯ ОРАЗБАЙЕВНА
БЕКОВ ТАЛГАТ ШЕРИЯЗДАНОВИЧ

МАРХАМЕТ МАРАТ
ОРАЗБАЕВ АКАН ЖУМАХАНОВИЧ

ОСПАНОВ РУСЛАН СЕЙСЕНБАЕВИЧ
САМЕТ БАЛШАТ

ЯСЫНОВ ФАРУХ ЯСЫНОВИЧ
МЫНБАЕВ АЛИБЕК БОРКЕШОВИЧ

АДЫЛХАНОВ РУСТЕМ ДЖУНИСБЕКОВИЧ
АМАНБАЕВ ЖАСЫЛАН ОРАЛБЕКОВИЧ

Журтбаев Ахметжан Бекебауович
МЫРЗАХАНҰЛЫ АЛМАС

СІЛӘМБАЙ ҚАЙСАР
ЖҰМАҒАЛИ ҚАБЫЛБЕК

КАНАБЕКОВ АЙБЕК ТУРСЫНБЕКОВИЧ
КАУСОВ ДОСЫМ АХМЕТСАПАЕВИЧ
ҚЫЗАЙБЕК БАЛҒЫН ҚАНАТБЕКҰЛЫ
Мейрманов Медет Кыдырмолдаевич

берешек 
сомасы
10800
10800
10700
10600
10600
10500
10500
10500
10500
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
9900
9900
9800
9700
9600
9500
9500
9500
9500
9300
9200
9200
9200
9000
9000
9000
9000
9000
8800
8700
8700
8700
8600
8600
8600
8600
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8400
8400
8300
8200
8200
8000
8000
7800
7700
7500
7500
7500
7500
7100
7000
7000
7000
7000
7000
7000
6800
6800
6600
6600
6600
6600
6500
6500
6500
6400
6200
6000
6000
6000
6000
5600
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5433
5400
5400
5400
5400
5300
5300
5300
5200
5200
5200
5200
5100
5100
5100
5100
5050
5050
5000
5000
5000
5000
5000
5000
4800
4750
4500
4200
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3805
3800
3500
3500
3500
3500
3000
3000
3000
3000
3000

мекен-жайы

Есеболатов, ул. УЛИЦА БУКАР ЖЫРАУ, д. 4
Карашилик, ул. СИКЫМОВА, д. 21

Каракоз, ул. ТОХТАРОВА, д. 1
Капал, ул. ЗАРЕЧНАЯ, д. 3

Жансугуров, ул. Еркенова, д. 18
Ойтоган, ул. АБАЙ, д. Б/Н

Жансугуров , ул. Толганбай Акына , д. 3 кв. (офис) 1 
Жансугуров, ул. Шаврова, д. 83

Аксу, ул. ЖАСТАР, д. 19
Жансугуров, ул. Шонай батыра, д. 148

Капал, ул. КУРЕНБЕЛ
Жансугуров, ул. ул. АКЫН САРА, д. 23
Капал, ул. УЛИЦА Б. Момышулы, д. 4А

Жансугуров, ул. ТОЛЕБАЕВА, д. 22, кв. (офис) 2
Капал

Жансугуров, ул. УЛИЦА КАБАНБАЙ БАТЫР, д. 45, кв. (офис) 15
Жаналык, ул. ЖЕНИСТИН НК ЖЫЛДЫК

Кызылкайын, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 1
Капал, ул. М.ДЖАЛИЛЬ, д. 5, кв. (офис) 1

Капал, ул. ЕСКЕЛЬДЫ БИ, д. 25
Жансугуров, ул. Сатпаева, д. 75

Енбек, ул. УЛИЦА AЙТЕКЕ БИ, д. 24
Есеболатов, ул. УЛИЦА НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 40

Аксу
Капал, ул. УЛИЦА МАГЖАН ЖУМАБАЕВ, д. 5
Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 23, кв. (офис) 8

Капал, ул. УЛИЦА А.Иманова, д. 19
Капал, ул. УЛИЦА А. Молдагуловой, д. 31

Акын Сара
Кошкентал, ул. ЖЕНИС МЕРЕКЕСИ, д. 65 А

Кенкарын, ул. Б/У, д. Б/Н
Жансугуров, ул. УЛИЦА ГАНИ МУРАТБАЕВ, д. 11, кв. (офис) 6

Кызылту, ул. МАХМУТОВ, д. Б/Н
Кызылагаш, ул. Жастар, д. 24

Карашилик, ул. УЛИЦА БИЛAЛ СУЛЕЕВ, д. 17А
Арасан

Жансугуров, ул. Жандосова, д. 23, кв. (офис) 2
Капал, ул. МОМЫШ?ЛЫ, д. 59, кв. (офис) 1

Жансугуров, ул. Шонай батыра, д. 135
Капал, ул. ДОСТЫК, д. 15

Жансугуров, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 143
Есеболатов, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛ, д. 1

Капал, ул. АЛДАБЕРГЕНОВА, д. 10
Жансугуров, ул. УЛИЦА КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 2А

Энергетик, ул. КОСМОНАВТОВ, д. 30
Жансугуров, ул. Шонай батыра, д. 98

Есеболатов , ул. УЛИЦА ТОКТАРБЕК АЛЫБАЕВ , д. 37 
Жансугуров, ул. Еркенова, д. 2/Г

Матай
Есеболатов, ул. УЛИЦА НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 49

Жансугуров, ул. Теребаева, д. 4
Капал, ул. Ауэзова, д. 17

Суыксай, ул. ОМАРУЛЫ, д. 14
Суыксай, ул. СЕЙДАХМЕТ НУГМАНОВ, д. 23

Жансугуров, ул. РАХЫМБЕКОВА, д. 23
Жансугуров, ул. УЛИЦА НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 2, кв. (офис) 1

Карашилик, ул. УЛИЦА БИБОЛАТ КОЙШЫБАЕВ, д. 7
Капал, ул. ЖАНСУГУРОВА, д. 2

Жансугуров, ул. УЛИЦА ТОЛГАНБАЙ АКЫН, д. 1, кв. (офис) 2
Жансугуров, ул. УЛИЦА НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 58

Алтынарык, ул. СЕЙФУЛИНА, д. 2
Молалы, ул. УЛИЦА НИЕТ ЕГЕУБАЕВ, д. 5

Жансугуров, ул. БУХАРБАЕВА, д. 18, кв. (офис) 1
Жансугуров, ул. УЛИЦА МУКАН ТОЛЕБАЕВ, д. 56А

Кызылагаш
Жансугуров, ул. УЛИЦА МУХТАР AУЕЗОВ, д. 44

Суыксай, ул. Б/У, д. Б/Н
Жансугуров, ул. МУРАТБАЕВА, д. 13, кв. (офис) 3

Арасан, ул. нет данных, д. Орталык,3
Жаналык, ул. АМАНГЕЛЬДЫ, д. 4

Матай , ул. Северная , д. 19 кв. (офис) 4 
Кураксу, ул. Б/У, д. Б/Н

Капал, ул. АУЕЗОВА, д. 10
Кошкентал, ул. УЛИЦА ЖЕНИС МЕРЕКЕСИ, д. 62

Ащыбулак, ул. Б/У, д. Б/Н
Жансугуров, ул. ВАЛИХАНОВА, д. 14

Кошкентал, ул. УЛИЦА Кошкентал, д. 19
Жансугуров, ул. УЛИЦА Желтоксан, д. 15А, кв. (офис) 8

Жансугуров, ул. Момышулы, д. 4
Акын Сара, ул. ОРТАЛЫК, д. 8

Капал , ул. Алыбаева , д. 25 
Жансугуров, ул. Жидебаева, д. 27

Жансугуров, ул. УЛИЦА КАБАНБАЙ БАТЫР, д. 41, кв. (офис) 10
Жансугуров, ул. КАНЫШ СAТБАЕВ, д. 107

Кошкентал, ул. УЛИЦА Орталык, д. 33
Арасан, ул. ШЕКАРАШЫ, д. 5

Капал, ул. УЛИЦА А. Молдагуловой, д. 37
Жансугуров, ул. УЛИЦА РАХЫМЖАН ОМАРОВ, д. 1

Суыксай, ул. УЛИЦА Акбулак, д. 6/1
Молалы, ул. УЛИЦА Курмангазы, д. 23

Капал, ул. К.САТПАЕВА, д. 8
Жансугуров , ул. БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ , д. 9 кв. (офис) 1 

Тарас, ул. Т?УКЕХАН, д. 20
Жансугуров, ул. БЕЙСЕБЕК КЕДЕСОВА, д. 2, кв. (офис) 1

Енбек
Кызылагаш

Арасан, ул. УЛИЦА ТУРСЫНБЕК ТУРГАНБЕК, д. 17
Жансугуров, ул. УЛИЦА Желтоксан, д. 20А, кв. (офис) 35

Капал, ул. УЛИЦА Т. Бокина, д. 4
Арасан, ул. ШЫГЫС, д. 15

Жансугуров, ул. УЛИЦА ИЛИЯС ЖАНСУГИРОВ, д. 3, кв. (офис) 7
Капал, ул. М.ЖУМАБАЕВ, д. 19, кв. (офис) 1

Кызылту
Жаналык, д. н/н

Жансугуров, ул. Сатпаева, д. 70
Карашилик, ул. УЛИЦА АКЫН САРА, д. 32

Есеболатов, ул. УЛИЦА МУКАН ТОЛЕБАЕВ, д. 57Б
Кызылагаш, ул. УЛИЦА Далбагаев, д. 48

Жансугуров, ул. ТАНИРБЕРГЕН КАЛИЛАХАНОВА, д. 61
Алтынарык, ул. 5 КМ, д. Б/Н

Жансугуров, ул. НУСМПБЕК СУЛЕЙМЕНОВА, д. 1, кв. (офис) 8
Каракоз, ул. УЛИЦА ШОКАН УAЛИХАНОВ, д. 9

Молалы, ул. КУРМАНГАЗЫ, д. 8
Жансугуров, ул. АНГАЛОВА, д. 12
Кокжайдак, ул. ТАЛДЫАРЫК, д. 24

Жансугуров, ул. КАЛИЛАХАНОВА, д. 74, кв. (офис) 1
Жаналык, ул. КАЗАНГАП, д. Б/Н

Егинсу, ул. АБАЯ, д. 2, кв. (офис) 1
Матай, ул. ВОСТОЧНЫЙ ПОСЕЛОК, д. 36, кв. (офис) 3

Жансугуров, ул. УЛИЦА МУКАН ТОЛЕБАЕВ, д. 19/2
Кызылагаш, ул. Н.ЕРМОЛДИН, д. 3, кв. (офис) 1

Жансугуров, ул. УЛИЦА Абай, д. 11Б
Жансугуров, ул. УЛИЦА ТAНИРБЕРГЕН КАЛИЛАХАНОВ, д. 8

Жансугуров, ул. Амангельды, д. 6
Жансугуров, ул. АУЕЗОВ, д. 21, кв. (офис) 6

ЕСБОЛАТОВА
Жансугуров, ул. Сатпаева, д. 32

Жансугуров ул. ЖЕЛТОКСАН, д. 4, кв. (офис) 16
Карашилик, ул. МОЛДАГУЛОВА, д. б/н

Капал, ул. МАМЕТОВА, д. 26/А
Жансугуров, ул. УЛИЦА Абай, д. 19
Капал, ул. УЛИЦА Ескелди би, д. 3А

Капал, ул. Панфилова, д. 4, кв. (офис) 2
Суыксай, ул. КЫЗАЙБЕКА, д. 15

Капал, ул. УЛИЦА Муса Жaлел, д. 4
Капал, ул. Улица МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 25

Каракоз, ул. ЖАНСУГУРОВА, д. 2
Кокозек, ул. Теребаева, д. 30

Жансугуров, ул. ТОЛГАНБАЙ АКЫНА, д. 71, кв. (офис) 2
Аксу

Жансугуров, ул. ҚАЛИЛАХАНОВ, д. 48, кв. (офис) 2
Жансугуров, ул. НУСИПБЕК СУЛЕЙМЕНОВ, д. 1, кв. (офис) 1

Кызылкайын, ул. БУКАР ЖЫРАУ, д. 14
Капал, ул. МОЛДАГУЛОВА, д. 3, кв. (офис) А

Суыксай, ул. Горная, д. б/н
Суыксай, ул. УЛИЦА ОМАРОВ ШAРИП, д. 32

Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. ЖЕТЫСУ, д. 39
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Құрметті Ақсу ауданының тұрғындары! Шаруа қожалықтарыңыздағы жеріңізге, жылжымайтын, 
жылжитын мүліктеріңізге міндетті салықты уақытынан қалдырмай төлеу Қазақстан Республика-
сы азаматтарының негізгі міндеті болып табылатынын өздеріңіз жақсы білесіздер. Алайда, мем-
лекет қабылдаған салыққа қатысты заңның орындалу барысында кемшіліктерге жол беріліп жа-
татыны жасырын емес. Оның негізгі себебін салықтың дер мезгілінде төленбей, кешіктірілуінен 
десек қателеспейміз. Осы орайда Ақсу ауданында тұратын жеке тұлғалардың меншігіндегі 
көліктеріне тиісті  салық төлемдерін уақытынан кешіктіріп отырғанын айтуға тиіспіз. Аудандық 
газет арқылы салыққа қарыз азаматтардың тізімін жариялай отырып, салықтарыңызды  Салық 
Кодексінің «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Заңына сәйкес 
әр жылдың салық төлеу кезеңі 31 желтоқсаннан кешіктірілмейтін  күн болып табылатынын, егер 
олар жойылмаған жағдайда салық  төлеушы ҚР- ның Заңнамалық актілеріне сәйкес жауапқа 
тартылатынын естеріңізге саламыз. 

ЖСН

790203300313
690329302892
620404302527

611205402077
690301303200
681011300657
850514301693
771118302595
700502401575
580211301768
770308301369
640901304083
680418301170
590713301779
910324401313
700915302324
750410303277
721125301299
740407302815
790418303027
600821301929
721027300703
920811301623
680824300763
900203302226
760115301000
730809301602
551027400575
910121302163
910921300493
890102300711
860407302740
870816302697
910620300883
870302302850
831008302719
650224302237
610308405841
910131302514
800412303180
700315303142
800314303861
830817301538
860702301250
930116302556
841207301358
810506302204
650317302420
670402400426
740920300888
570420300328
620119302677
720618301741
880218302350
470926300675
641009402047
650923301645
581228302088
820213302095
790916402451
850522303009
621002301566
880620301912
800930302793
840723302854
940127300096
860518301191
730913300213
680315302623
880115301967
511225300072
760214401858
570801301298
760616300432
720517302314
570513301565
820114301702
730101313384
801009302848
680917300709
970417301670
621110300268
490412301523
750411300070
630801402860
921014301277
880926301728
680915302784
840210303111
890228301160
760125300106
780621302053
870305302535
680204402963
780325302986
611101304253
861217301099
870711302120
850929300884
751007302042
830113402951
700705301999
861030301459
810623302716
540519301140
910606302635
800517301056
870510301685
661121400628
681112300498
611128302627
610917302485
730206303294
860208302471
640718302419
610709301377
790412304411
860318301808
800905301808

580101319178
800321403491

770317302841
800514303234
800316302676
921228301598
761031402606

Аты-жөні

КАБИЕВ АСЕТ КАЛЫКОВИЧ 
ҚАБДОЛЛА ЖЕҢІС

ИНТЫМАКОВ АИТМУКАМЕТ 
БЕКТУРСЫНОВИЧ

СУЛТАНГАЗИЕВА КОРКЕМ ТЕМИРХАНОВНА
ИДРИШЕВ САМАТ БАЗАРБЕКОВИЧ

КАЛИАКПАРОВ КАЙРАТ АБИЛДАНОВИЧ
МАТРЕКОВ АЗАМАТ АМАНЖОЛОВИЧ
СЫДЫКБЕКОВ САМАТ МАРАТОВИЧ
НУРКЕНОВА АЛИЯ КАБИДЕНОВНА
ОРАЗБАЕВ НУРТАЙ АЙТКАЛИЕВИЧ

АКСАМБАЕВ БОРИБЕК ЕСБОЛАТОВИЧ
АБДРАХМАНОВ КАЙРАТ САКЕНОВИЧ
БАЙЖУМАНОВ МАХМЕТ АКАТАЕВИЧ

БОЛЫСБАЕВ КОЖАБЕК ТЕКЕСБАЕВИЧ
САБЫРБАЕВА САУЛЕ БОЛАТХАНОВНА

АСЫЛБЕКОВ АЛМАС АСЫМОВИЧ
КӨКЕЙ ЕРДӘУЛЕТ

ДАУЛЕТБАЕВ ЖАНБОЛАТ БЕКТЕМИСОВИЧ
АУТОВ АЛМАС ТУРСЫНОВИЧ

АЛИЕВ МАРАТ АЛИЕВИЧ
АБДРАХМАНОВ САЯТ ЕСИМХАНОВИЧ

РУСТЕМБЕКОВ ЖУСИПБЕК АМАНКУЛОВИЧ
ЕШМҰХАМБЕТ АЙДАР СЕКЕНҰЛЫ
ОСПАНОВ САМАТ ТОЛЕУБАЕВИЧ

АСИМХАН РЕНАТ АСЕТУЛЫ
МАМЫРБАЕВ НУРБЕК ОМИРЗАКОВИЧ
ТАРТЫСБАЕВ САЯТБЕК ТАЗАБЕКОВИЧ

САДВАКАСОВА КУЛЯЙ УСАНОВНА
БИКЕНОВ ЖАСУЛАН КЫДЫРОВИЧ

ЕРМЕК ДИДАР СӘУЛЕБЕКҰЛЫ
БОЛАТБЕКҰЛЫ ЕЛДОС

БИСИМБИЕВ ЕРЛАН ТАЛАСБАЕВИЧ
АЛЫБАЕВ АСЛАН САГАТОВИЧ

КАЛИМУРАТОВ ЕРНАР КАЛИМУРАТОВИЧ
ХАСЕНҰЛЫ БАУЫРЖАН

БАЙДАУЛЕТ МҰРАТ
ОСПАНОВ МУРАТ КАДИРСЕИТОВИЧ
КАРИПЖАНОВА БОТАКОЗ АКАЕЕВНА

НҰҚҰЛЫ МҰҚТАЙЫР
ЕСЕБУЛАТОВ ЖАКСЫЛЫК НУРТАЕВИЧ

КАБАТАЕВ АЯН ОСПАНОВИЧ
КОЙАЙДАРОВ НАЗАР ТЫНЫБАЕВИЧ

ТЕРЛЕЦКИЙ АНТОН ИВАНОВИЧ
ИСАБАЕВ АСХАТ МАНАТОВИЧ

ШОЙБЕКОВ МИРАС РУСТЕМБЕКОВИЧ
КАСЫМОВ АЗАМАТ САЯТОВИЧ

МУСАНОВ БАКЫТЖАН ОРАКОВИЧ
АКБАСОВ СЕРИКБЕК

КУСАИНОВА ГУЛЬНАРА ТУЛЕГЕНОВНА
ДУТБАЕВ ЕРЛАН НУРГАЖИНОВИЧ

ЕРЕШЕВ АЛИМ КАКЕНОВИЧ
ТКАЧЕНКО СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
ЕРЕКЕНОВ НУРБОЛ ЕЛИБАЕВИЧ

ИСАЕВ ЕРНАР ДҮЙСЕНҰЛЫ
КОЛДЕЕВ АДИЛ

НУРБАЕВА АЙГУЛЬ СЕРИКБАЕВНА
АБДИЛМАНОВ БИБОЛАТ ЕРСАИНОВИЧ

КОРНИЛОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
КУРМАНГАБЫЛОВ ДАУРЕН ОЛЖАБИЕВИЧ
ТОЙШЫБЕКОВА АЙЗАТ ЖАНБЫРБАЕВНА
ЖЫЛКАЙДАРОВ КАЙРАТ НУРБОЛАТОВИЧ

ЖАРМАТАЕВ БОКЕН БАЛСЫЙКОВИЧ
БОСТЕКОВ ШАЛКАР ЕСКЕЛДЫЕВИЧ
МУЗДЫБАЕВ БОЛАТ МЫРЗАБАЕВИЧ

КОЖАХМЕТОВ ЖАНДОС МАНАРБЕКОВИЧ
ЯЩЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ

ЧЫНЫБЕКОВ АЙДАР КАСЫМХАНОВИЧ
ЖАНГОЗИН ЕРНАЗ НУРМУХАМЕТОВИЧ

ИСТАМБЕКОВ МЕДЕТБЕК МЫРЗАХМЕТОВИЧ
АРХАРОВ АСЫЛАН НУРЖУМАЕВИЧ

БАЙТУМАНОВ КУАНЫШПАЙ
ИСАЕВА МАКПАЛ ДУЙСЕНОВНА

РЫСБЕКОВ САГЫМБЕК КАПЫШБАЕВИЧ
САЛХАНОВ АРДАК МЕДЕЛХАНОВИЧ

ТУРУСБЕКОВ НУРЛАН АЙТМУХАМБЕТОВИЧ
КАЛИЕВ КУРМАН ОШАНОВИЧ

БЕЙСЕНБЕКОВ МАҚСАТ МЕДЕЛБЕКҰЛЫ
ЖУМАДИЛОВ БЕРИК НУРАДИЛОВИЧ

НИҒЫМЕТ ҚҰРМАНБЕК
ЕЛЕУОВ БЕРИК ТУРАЛЫКОВИЧ

БАЙСАЛБЕКОВ ЕЛДОС БІРЖАНҰЛЫ
КРЫКБАЕВ БАКЫТЖАН ШАЯХМЕТОВИЧ

МУРАТБЕКОВ ТУРСЫНБАЙ БЕКСУЛТАНОВИЧ
ШАРАФУТДИНОВ ТИМУР ШАМИЛЬЕВИЧ
БИГАБУЛОВА ШОЛПАН ЕСИМГАЛИЕВНА

НҰРСЫДЫҚ ЕРКІН ТӨЛЕБЕКҰЛЫ
ТОҚТАСЫН БОЛАТ БАЙСӘЛІМҰЛЫ

ДУЙСЕМБАЕВ СЕРИК САТЫБАЛДИНОВИЧ
БАЛТАКОЖАЕВ КАЙСАР МУКАГАЛИЕВИЧ

БЕЙІСҚАЛИ ДАНИЯР СЕРІКҰЛЫ
БОЛЕГЕНОВ ТУРКИСТАН МАРАТУЛЫ
БАЯНБЕКОВ НУРГАЛИ БОЛАТОВИЧ

ҚҰРМАНҒАЛИ ҚҰРМАНҒАЗЫ ҚАИРБЕКҰЛЫ
ЖИЕНБАЕВА НУРГУЛЬ АЮПОВНА
ХАВАЛХАК ЭСЭНБЕК ХАВАЛХАК

КУСМАНОВ ЕРИК КОНЫСБАЕВИЧ
КЫЗАЙБЕКОВ КАНАТ ТЛЕУБЕКОВИЧ

МУСАГАЛИЕВ ЕРМЕК КАИРГАЛИЕВИЧ
БАЙСАЛДЫ ҚУАНЫШ СЕРІКҰЛЫ

МЫКТЫБАЕВ ЕЛДОС СЕРИККАНОВИЧ
ТАНАБЕКОВА МАДИНА КАНИЕВНА

БОРАНБАЕВ ШАЛХАР ЖАМАЛИЕВИЧ
ОСКЕНБАЕВ САМАТ ЖАПАЛНУРОВИЧ

ФЕДОСЕЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
БУХАРБАЕВ ЕРМУРЗА МОЛДАХАНОВИЧ

РАХАТ ЖАҚЫПБЕК
ТАНИРБЕРГЕНОВ КАНАТ АСЕТОВИЧ

ЮСУПОВ МАКСАТ САЛАХАТОВИЧ
КЫРКАРБЕКОВА ШОЛПАН КЫНАТАЕВНА

ОМАРОВ НУРЛАН ЖУМАХАНОВИЧ
ХАМЕТЖАНОВ КЫДЫРБАЙ БАРЛЫБЕКОВИЧ

АБДЕНОВ НУРЛЫБЕК АБИТАЕВИЧ
АБИЛЬДЕНОВ БАГДАТ КИНИСБАЕВИЧ

АЛДАБЕРГЕНОВ СЕРИК АЛДАБЕРГЕНОВИЧ
АЛЫБАЕВ САГАТ ТОКТАРБЕКОВИЧ

БАЙДАЛИЕВ ЖАЙЛАУБАЙ КОБЕШОВИЧ
ЕГИНБАЕВ ЖАНДОС БОЛАТХАНОВИЧ

ЕРГАЛИЕВ ИЛИЯС КАНАТБАЕВИЧ
КАБЫЛМАЛИКОВ РУСТЕМ 

КАБДЫЛМАЛИКОВИЧ
НАЙЗАБЕКОВ МУСАПЫР КУАНЫШБАЕВИЧ

ШИЕШОВА СЕРИККАЙША 
КАЛИЛЕРОВНА
МАДЬ АМАНБЕК

КУНДЫЗБАЕВ РАХАТ ЖУМАТАЕВИЧ
СЫДЫҚБЕК САЯТ МАРАТҰЛЫ

АМАНТАЕВ АЗАТ КАЙРАТОВИЧ
ЕРЖУМАНОВА МАРАЛ БЕКТАЕВНА

берешек 
сомасы
332000
230000
216000

196000
180000
180000
173500
168000
162500
150700
148000
147500
140000
138500
129000
122000
120000
117500
113000
106700
104800
100000
96000
95000
94000
93500
89500
88700
88500
88000
87500
86600
86000
86000
86000
85000
83000
8200

82000
78000
78000
77000
77000
76000
74500
73000
72600
71000
69000
68000
68000
67500
67000
67000
66000
66000
64900
63500
63000
63000
62000
61500
60000
58500
58000
58000
57500
57000
57000
56500
55000
55000
55000
55000
54800
54000
53000
53000
53000
52400
52000
52000
52000
52000
49000
49000
49000
48700
48600
48000
47500
46500
46500
46000
45800
45600
45500
45500
44000
43700
43600
43500
43000
43000
42000
42000
42000
42000
41000
41000
41000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000

40000
39600

39500
38500
38500
38000
38000

мекен-жайы

Жансугуров, ул. УЛИЦА АКЫН САРА, д. 25
Сагакурес, ул. ШОНКЕБИ, д. 9

Жансугуров, ул. А.ПУШКИНА, д. 13, кв. (офис) 6

Кызылагаш, ул. Жастар, д. 41
Жансугуров, ул. УЛИЦА НУСИПБЕК СУЛЕЙМЕНОВ, д. 4, кв. (офис) 1

Жансугуров, ул. Амангельды, д. 28, кв. (офис) 2
Матай, ул. ТРАНСПОРТНАЯ, д. 12, кв. (офис) 3

Жансугуров, ул. УЛИЦА БЕЙСЕБЕК КЕДЕСОВ, д. 1, кв. (офис) 6
Кенкарын

Аксу
Капал, ул. УЛИЦА АКЫН САРЫ, д. 1

Жансугуров, ул. УЛИЦА РОЗА РАХЫМБЕКОВА, д. 13
Жансугуров, ул. Абая, д. 4, кв. (офис) 1

Жансугуров, ул. Ленина, д. 134
Жаналык, ул. ДИХАНБАЙ, д. 8

Капал, ул. М.ДУЛАТОВА, д. 1, кв. (офис) 2
Жансугуров, ул. РАХИМБЕКОВ, д. 22, кв. (офис) 2

Суыксай, ул. УЛИЦА ОМАРОВ ШAРИП, д. 14
Аксу, ул. ЖАСТАР, д. 19

Капал, ул. Улица МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 4, кв. (офис) 1
Жансугуров, ул. УЛИЦА КАНЫШ СAТБАЕВ, д. 85

Копа, ул. УЛИЦА Казакстан, д. 21
Есеболатов, ул. НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 6

Жансугуров
Матай, ул. ШЫ?ЫС ОРАМЫ, д. 6, кв. (офис) 32

Копа, ул. АЛТАЙСКАЯ, д. 8
Сагакурес, ул. ТЕЛИБАЕВА, д. 1

Жансугуров, ул. УЛИЦА ОРАЗ ЖАНДОСОВ, д. 27/2
Жансугуров, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 173

Кокозек, ул. ХАСЕН КУДАЙБЕРГЕНОВ, д. 7
Арасан, ул. ШЕКАРАШЫ, д. 3/А

Матай, ул. БАТЫС ОРАМЫ, д. 1, кв. (офис) 23
Жансугуров, ул. Абая, д. 3, кв. (офис) 1

Аксу, ул. ЖДАНОВА, д. 2
Кызылкайын, ул. БУХАРЖЫРАУ, д. Б/Н

Жансугуров, ул. УЛИЦА КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 9А
Сагабуйен, ул. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 13
Есеболатов, ул. Есеболатова, д. 13
Карашилик, ул. АКЫН САРА, д. 4

Аксу, ул. УЛИЦА ИЛИЯС ЖАНСУГИРОВ, д. 7
Энергетик, ул. БЕРЕГОВАЯ, д. 4

Жансугуров, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 17
Арасан, ул. БЕЙБИТШИЛИК, д. 27/А

Матай, ул. МОЛЫКБАЯ, д. 2
Жансугуров, ул. Абая, д. 13

Жансугуров, ул. А.ПУШКИНА, д. 7, кв. (офис) 3
Жансугуров, ул. Кедесова, д. 2, кв. (офис) 1

Карасу, ул. ТАРАС
Капал, ул. Жибек жолы, д. 10

Тарас, ул. Б/У, д. Б/Н
Капал, ул. УЛИЦА АКЫН САРЫ, д. 65

Кызылагаш, ул. УЛИЦА МУСАУЛЫ БАКБЕРГЕН, д. 17
Капал, ул. УЛИЦА Абай, д. 4А

Жансугуров, ул. ?УЕЗОВ, д. 13, кв. (офис) 1
Кошкентал, ул. УЛИЦА ЖЕНИС МЕРЕКЕСИ, д. 35

Жансугуров, ул. Тулебаева, д. 6, кв. (офис) 1
Кураксу

Матай, ул. БАТЫС ОРАМЫ, д. 4, кв. (офис) 21
Каракоз, ул. ШОКАНА УАЛИХАНОВА, д. 20

Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 33, кв. (офис) 2
Жансугуров, ул. УЛИЦА ЕСМУРАТ СИКЫМОВ, д. 97

Аксу, ул. ОРИК РАХИМОВА, д. 18
Капал, ул. С.МУКАНОВ, д. 7/А

Жаналык, ул. 40-ЖЫЛДЫК
Жаналык, ул. АМАНГЕЛДЫ, д. 4

ЖАНСУГУРОВА, ул. Р.РАХИМБЕКОВОЙ, д. 5, кв. (офис) 1
Жансугуров, ул. Жандосова, д. 23, кв. (офис) 2

Сагабуйен, ул. ЖАНАКУРЫЛЫС, д. 1
Капал, ул. Б.МОМЫШУЛЫ, д. 2

Жансугуров, ул. Сатбаева, д. 12, кв. (офис) 2
Кызылагаш, ул. Садовая, д. 7

Жансугуров, ул. Ауэзова, д. 13, кв. (офис) 1
Арасан, ул. УЛИЦА Абай, д. 22

Кызылагаш, ул. Студенческая, д. 36
Егинсу, ул. АБАЯ, д. 3, кв. (офис) 2

Аксу, ул. Буланова, д. 6
Кенкарын, ул. УЛИЦА Ширикарал, д. 29

Суыксай, ул. УЛИЦА АСЫЛБЕКОВ КЫЗАЙБЕК, д. 19
Капал, ул. Ж?МАБАЕВ, д. 1

Жансугуров, ул. Шонай батыра, д. 175
Карашилик, ул. УЛИЦА Телибай, д. 19

Жансугуров, ул. МАХМУДОВА, д. 4
Сагакурес, ул. ШОНКЕБИ, д. 12, кв. (офис) 1

Жансугуров, ул. Сатбаева, д. 40/А
Есеболатов, ул. Абая, д. 9

Жансугуров, ул. УЛИЦА Желтоксан, д. 25, кв. (офис) 2
Карашилик, ул. УЛИЦА НУРСAЛИМ КАСТЕКБАЕВ, д. 15

Суыксай, ул. Омарова, д. 49
Капал, ул. Улица МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 4, кв. (офис) 1

Жансугуров, ул. Жанс?гіров, д. 1, кв. (офис) 15
Жансугуров, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 96

Кенкарын
Есеболатов, ул. УЛИЦА И.С.Круценко, д. 14

Жансугуров, ул. Еркенов, д. 35
Капал, ул. МОЛДАГУЛОВА, д. 31

Жансугуров, ул. Жандосова, д. 23, кв. (офис) 1
Жансугуров, ул. Амангелды, д. 6

Аксу, ул. КАМСАМОЛ, д. 21
Жансугуров, ул. Б?ХАРБАЕВ, д. 2, кв. (офис) 1

Каракоз, ул. АКСУСКАЯ, д. 14
Кызыл-кесик, ул. ПУШКИНА, д. 13, кв. (офис) 6

Капал, ул. УЛИЦА А.Иманова, д. 15
Суыксай, ул. УЛИЦА ОМАРОВ ШAРИП, д. 48

Жансугуров, ул. УЛИЦА МУХТАР AУЕЗОВ, д. 13, кв. (офис) 2
Жансугуров, ул. НУРБОПА, д. 3, кв. (офис) 1

Колтабан, ул. ТАСЖОЛ
Жансугуров, ул. ЕСМУРАТ СИХИМОВА, д. 23

Жансугуров, ул. БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, д. 4, кв. (офис) 2
Жансугуров, ул. УЛИЦА Тaуелсиздик, д. 140А

Кызылагаш, ул. Улица ЖІБЕК ЖОЛЫ, д. 1
ЖАНСУГУРОВА, ул. ОМАРОВА, д. 15, кв. (офис) 2

Жансугуров, ул. Шаврова, д. 98
Аксу, ул. Б/У, д. Б/Н

Капал, ул. АЛЫБАЕВ, д. 28, кв. (офис) 4
Жансугуров, ул. Абая, д. 3, кв. (офис) 1

Матай, ул. ВОСТОЧНЫЙ ПОСЕЛОК, д. 4
Кошкентал, ул. МТФ

Кокозек, ул. Г.ОРМАНОВА, д. 1
Жансугуров, ул. КАНЫШ САТПАЕВА, д. 38/А

Кокжайдак, ул. НУРЛАН ОНАЛДИНОВА, д. 8
Ащыбулак, ул. Б/У, д. Б/Н

Егинсу, ул. УЛИЦА Жибек Жолы, д. 4
Карашилик, ул. УЛИЦА НУРСAЛИМ КАСТЕКБАЕВ, д. 20

Жансугуров, ул. УЛИЦА БЕЙСЕБЕК КЕДЕСОВ, д. 1, кв. (офис) 6
Сагабуйен, ул. СУЛЕЕВА, д. Б/Н
Кызылагаш, ул. МАМЕТОВА, д. 3

САЛЫҚТЫ ТӨЛЕУ ӘР АЗАМАТТЫҢ ПАРЫЗЫ МЕН МІНДЕТІ
ЖСН

740526302248
790720302925
750103301846
400105303198
550917400580
750325303126
610906300052
710509300987

611010403898
700103402306
880223304037
640323301235
910527300660
591127301706
840404300388
890425301449
620319302634
751001302644
700224402413
860319300568
510601400228
760501303164
711010303525
741208300106
611110300935
940212301432
850331300115
940129301898
781225302668
820222401994
720327302699
900525300499
960608300609
780425303571
830909302338
781110300309
900102402184
600113302581

740529301820
510208301560
610410300571
721103300191
740123301734
741111302571
730201302289
890605300875
910522300642
860919401247

791115301257
750124302214
920411300908
620121302023
660315301601
770425302264
570726301191
810519301920
890810303140
790113302816
640901304182
870412403299
760713300707
620214302059
760504302668

920718302274
780309303104

790407401367

900519301622
700227301485
670810301733
740711301215
810213350975
870626302585
500515402929
691022300331
860527301527
811025300523
710806302343
821202302682
801225300380
800923300213
901228301425
920509303013
811110401410
671212301537
600417302366
910419301640
651028300054
860110303506
720420300411
600101300321
620710302104
970818301492
750219302994
631203402525
670614300353
880114302236
910820302381
801015300309
870623302221
800519302233
821119300853
570421300819
740101312839
940906301326
871203301202
630220303140
800101309684
610703400451
710405401331
700918300196
630329301533
610923302379
921002301360
920910300702
871030301536
911227401983
801212300845
861110403218
850616302943
940805300389
920901303242
790213300902
890729301789
960620301226
901208300874
771217302335
771119301255
400910302295
760109301761
940206301767
750110302505
780320303451
721213300863
730416300658
930309301646
640918301190
780313300469
911004402166
731124400570
670523300666
790815303810

Аты-жөні

ЖАБАЙХАНОВ СЕРЖАН ЖАЙЛАУХАНОВИЧ
НИЯЗОВ АЛИБЕК ДУЙСЕНОВИЧ

САРКЫТБАЕВ КАНАТ БИБОЛАТОВИЧ
ИДКАЙН КОКЕЙ

КИРИЧЕНКО НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА
МУЗДЫБАЕВ МУРАТ МЫРЗАБАЕВИЧ
САРСЕМБАЕВ ИЗТЛЕУ АРЫНОВИЧ

БИМУХАНБЕТОВ БАКЫТЖАН 
ЕРСАЛИМОВИЧ

МАШАЕВА НУРБИКЕ НУСИПБЕКОВНА
НУГЫМАНОВА АЙМАН НУРКАСЫМОВНА

ЧАКИРОВ МЕЙРАМ СЛАМБЕКОВИЧ
АЙТКОЖАНОВ КУАНЫШ КУРМАНТАЕВИЧ

ЖАРЫЛҚАСЫН ОНҒАР ЖАРАСҰЛЫ
СМАГУЛОВ САБИТ СЕЙТКАЛИЕВИЧ
БАЙСАЛОВ МУХИТ ДАЛЕЛХАНОВИЧ

ЖАҚАБЫЛ АЙДОС БЕРІКҰЛЫ
МАДАЛИМОВ ДУЛАТ ЖУМАШОВИЧ
САКЫМБЕКОВ АКЫЛ ЖАКУПОВИЧ

УСПАНОВА МАРА САПАШЕВНА
АБДУЛМАНОВ НУРЛАН КУРМАНОВИЧ

КЫДЫРМАНОВА БАЛХАШ КЫДЫРМАНОВНА
ОСПАНБЕКОВ ДИНМУХАНБЕТ РАСБЕКОВИЧ
БАЙМУХАНБЕТОВ МАРАТ СОВЕТКАЛИЕВИЧ
САБДАЛИНОВ АМАНЖОЛ НЕСИПБЕКОВИЧ

МАДЕНОВ АЛДАШ БОЛАТОВИЧ
ОРАЗАЕВ ЕЛДОС АЛМАСОВИЧ
РАИСОВ МАДИЯР АСКАРОВИЧ

АСҚАТҰЛЫ АНУАР
ЖАКЫПБЕКОВ САЯТ МАКСАТОВИЧ
АХМЕТОВА АСИЯ КЕНЕСБЕКОВНА

ХАШХАНБАЙ ШАЙЗАДА
МЕРЕКЕНОВ ДАРЫН ЖАКСЫГЕЛЬДЫЕВИЧ

УМАРБЕКОВ МАРАТ ҚАЙРАТҰЛЫ
МУКАШЕВ БАУЫРЖАН СЕРИКОВИЧ

САБЫРБАЕВ АСХАТ СЕРИККАНОВИЧ
КАСЕНОВ МАЛИК КАЖЫМХАНОВИЧ

ИБРАЕВА АКТОТЫ ЕДИЛОВНА
ЖАНАБАТЫРОВ СЕЙДАХМЕТ 

МАЛГАЖДАРОВИЧ
КАЗБЕКОВ БОЛАТ БАЛТАБАЕВИЧ

КАЛИБЕКОВ САГИМБЕК
КАТАШЕВ АБЛАЙХАН КАНАТКАНОВИЧ

КОЖАХМЕТОВ ГАЛЫМ КОЗЫУЛЫ
СМАГУЛОВ НУРЛАН ЕЛТАЕВИЧ

УЙСЕМБАЕВ САМАТ ТОЛЕУХАНОВИЧ
ЖАППАРОВ БЕЙБИТ КУМАРЖАНОВИЧ
ДУЙСЕНБАЕВ ОЛЖАС ЕСМУРАТОВИЧ
ЖУМАБЕКОВ БОЛАТ ЕЛЕУСИЗОВИЧ

КОЖАМБЕРГЕНОВА ЖАДЫРА 
КОБЕГЕНОВНА

КОЖАХМЕТОВ КУАТ МУРАТХАНОВИЧ
КУДАЙБЕРГЕНОВ АМАНЖОЛ АМАНТАЕВИЧ

СҰЛТАНҒАЛИЕВ МӘДИ ЕРБОЛҰЛЫ
КУНАНБАЕВ ДАУЛЕТКОЖА КОЖАБЕКОВИЧ

БАЗАРБАЕВ САТАЙ ТУЛЕУБАЕВИЧ
ИСАЕВ МЕДЕТ ДУЙСЕНОВИЧ

ОСПАНОВ ЖУМАГУЛ ГАЛИМЖАНОВИЧ
РАХИМЖАНОВ КАЙРАТ ЯСЫНОВИЧ

ЯАҚАТ ӘЛІМБЕК
БАНДИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ

ЖУНУСОВ ЕСЕТ ИМАНГЕЛЬДИЕВИЧ
КӘДІРБЕК СӘУЛЕТ

СМАГУЛОВ АЗАМАТ ДАУЛЕТКАНОВИЧ 
МАЛГАЖДАРҰЛЫ БИДАХМЕТ
ТОЙШИБЕКОВ ЖАКСЫБАЙ 

ТУРСЫНБЕКОВИЧ
АБДЕНОВ МАДИЯР УАЛИБЕКОВИЧ

БАЙМУХАНБЕТОВ БАУРЖАН 
ЕРМУХАНБЕТОВИЧ

БЕРШИНБЕКОВА БАХЫТГУЛЬ 
АБДУМАЛИКОВНА

КАМЕТБАЕВ ДАУРЕН АЙМУХАМЕТОВИЧ
УРПЕКОВ ЕРЖАН ТЛЕУЛЕСОВИЧ

САПИРОВ НУРЖАН АБДЫХАНОВИЧ 
АЙТМУРЗАНОВ САМАТ ДАУЛЕТБАКОВИЧ

БАЗАРБЕК СЕРИК
БИБОЛАТОВ НУРЛАН МЕЛИСОВИЧ

ДАКЕНОВА ОРЫНГАЙША
ЕРГАЛИЕВ БИРЖАН КАНАТБАЕВИЧ

КАЛИЯКБАРОВ БОКЕН МУХТАРХАНОВИЧ
КОЖАМСЕЙТОВ ЕРИК КОЖАМСЕЙТУЛЫ

РАЙЫМБЕКОВ ЖАЙЛАУБЕК
СУЛЕЙМЕНОВ АСАН ТУРСУНОВИЧ

УМИРБЕКОВ САНАТ КУСМОЛДАНОВИЧ
АРЫНОВ ЕРБОЛ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ
НУРДЫБАЕВ СЫРЫМ ЕСЕНГАЛИЕВИЧ

ТУРСБЕКОВ ДАНИЯР МҰХТАРҰЛЫ
ЛИПОВА ЖАННА ИБРАГИМОВНА

БАЙСАЛБЕКОВ БИРЖАН БАЙСОВИЧ
САДУАКАСОВ КАЙРАТ АРНАЕВИЧ
СЕИТКОЖАНОВ АМАН АСХАТУЛЫ
СТАМБЕКОВ КАЙРАТ МАРАТОВИЧ

ЕСДАУЛЕТ ЫҚЫЛАС
ДОСТЫБАЕВ КАЙРАТ ТЛЕУГАБЫЛОВИЧ

ИНТЫКБАЕВ ОРАЛБЕК АЯТБЕКОВИЧ
КАСЫМБЕКОВ АСКАР АМАНГЕЛДИНОВИЧ

КҮМІСБЕК АБАЙ АСУБАЙҰЛЫ
МҰҚАМЕТХАН ЖҰМАБЕК

СТУПАКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
ТЕГИСБАЕВ КЕЛИС ОРЫНБАЕВИЧ

ТУРСЫНБАЕВ АСХАТ ФАЗЫЛЖАНОВИЧ
МӘДЕНИ ЕРМАНБЕК

ЕКНБАЕВ АСЕТ ВАЛИДЖАНОВИЧ
КУРМАНГАЛИЕВ ДУМАН РЫСКЕЛЬДИЕВИЧ

КЕШУОВ КАЙРАТ АБЫЛКАСЫМОВИЧ
КОШЕМБАЕВ СЕРИКБОЛ СЕЙДАХМЕТОВИЧ

НУРБОЛАЕВ КАЛИЙ АХМЕТОВИЧ
ЧИНИБЕКОВ ДОСЖАН АСАНОВИЧ

АЛТАНБЕКҰЛЫ ЗАҢҒАР
АСЫЛБЕКОВ КАНАТ КАЙРАТОВИЧ

БАЗАРБАЕВ КАЙРАТ ЖЕБЕГЕНОВИЧ
БОЛАТОВ КУАНЫШБЕК ОРАЛБАЕВИЧ

БУЛАТОВА ЛЯЛЯ АБДУЛЛАЕВНА
ЕРМЕКОВА КАЛИМА НАСЫРОЛЛИНА
КУРМАНБАЕВ АЙБОЛАТ САЯКОВИЧ

КУРМАНГАЛИЕВ КАЛИБЕК КАРИПБАЕВИЧ
РАХИМОВ АКАН ЖУМАХАНОВИЧ
САНСЫЗБАЕВ АБЗАЛ БЕРІКҰЛЫ

СЕКСЕНБАЕВ САМАТ СЕКСЕНБАЙУЛЫ
АБУБАКИРОВ ТИМУР АВАДИЕВИЧ 

АХМЕТОВА АЖАР АСКАРОВНА
БАБЫСОВ РУСЛАН САТЫБАЛДИНОВИЧ
БАЛМУРАТОВА ЛАЗЗАТ МАХСЕТБАЕВНА
БЕЙСЕБАЕВ ЖАНИБЕК БАКЫТЖАНОВИЧ

ЕЛЕМЕСҰЛЫ ЕРЛІК
НУРЛАНБЕКОВ ИЛЬЯС ТУРСЫНБЕКУЛЫ

ОМАШЕВ МАДИЯР ДАУТОВИЧ
ОСКЕНБАЕВ САЯТ ЖАПАЛНУРОВИЧ

РЕЗВАНОВ АРТУР ТИМУРОВИЧ
СЫНДЫБАЕВ БАКЫТЖАН БЕРИКБОЛОВИЧ

ТОКТАГУЛОВ АЛМАС ТОКЕНОВИЧ
ТУРСЫНОВ ДАУРЕН ИСАТАЕВИЧ

МУХАМЕДЖАН КРИМБЕТ
БАЗАРБЕКОВ ТАЛГАТ ТУРСЫНБАЕВИЧ

БОТАЕВ САЯН КУРМАНОВИЧ
ИБРАИМОВ ТАЛГАТ НИГМЕТБЕКОВИЧ
АБДУЛЛАЕВ ЕРБОЛ ШАКАРИМОВИЧ

АБИЛМАЖИНОВ КУАНЫШ КЕНЕСОВИЧ
ДУЙСЕМБЕКОВ ЕРЖАН КЫЗАЙХАНОВИЧ

ЕРКАСЫМОВ АКИКАТ САРЖАНОВИЧ
ЖАНАБАЕВ КУАТБЕК СМАГУЛУЛЫ

КАНГАБУЛОВ ЖАСУЛАН АЛИМБЕКОВИЧ
КАСКАБАЕВА АЙГЕРИМ БАКЫТБЕКОВНА

МАНГЫТБАЕВА ДАНА МУРАТОВНА
МУХАМЕТАЛИН ТАЛГАТ ТОЛЕПБЕКОВИЧ 

МҰҚАМЕТ ЕРБОЛ

берешек 
сомасы
38000
38000
38000
37000
37000
37000
37000
36600

36600
36600
36600
36000
36000
36000
35000
35000
35000
34700
34600
34000
34000
34000
33000
33000
32500
32000
32000
31000
31000
30200
30200
30000
29500
29000
29000
28500
28200
28000

28000
28000
28000
28000
28000
28000
27500
27000
27000
27000

27000
27000
27000
26500
26000
26000
26000
25700
25600
25500
25500
25500
25500
25200
25200

25000
25000

25000

25000
24600
24500
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
23700
23700
23700
23600
23500
23500
23500
23500
23300
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
22800
22000
22000
22000
22000
22000
22000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
20200
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
19600
19300
19200
19200
19200
19100
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000

мекен-жайы

Кенжыра, ул. УЛИЦА Кенжыра, д. 13
Матай, ул. БЕЙСЕНБЕК, д. 21, кв. (офис) 1

Жансугуров, ул. Есеболатова, д. 3/А, кв. (офис) 3
ЕСЕБОЛАТОВА, ул.

Жансугуров, ул. Кедесова, д. 6, кв. (офис) 2
Жаналык, ул. ШАТЫРБАЙ БАТЕНОВА, д. 4

Жансугуров, ул. ТОЛГАНБАЙ АКЫНА, д. 7, кв. (офис) 2
Карашилик, ул. НУРСЕИТОВА, д. 32

Кызылагаш, ул. УЛИЦА МУСАУЛЫ БАКБЕРГЕН, д. 1
Капал, ул. Жандосова

Суыксай, ул. КОЙШЫБАЕВА, д. 15
Жансугуров, ул. Ленина, д. 137

Капал, ул. М.AУЕЗОВ, д. 11
Жансугуров, ул. УЛИЦА Амангелди, д. 34/1

Ащыбулак, ул. Достык, д. 25
Ойтоган, ул. К/Ж, д. Н/Ж

Жансугуров, ул. Есеболатова, д. 60
Егинсу, ул. АБАЯ, д. 2, кв. (офис) 1

Жансугуров, ул. Амангельды, д. 16, кв. (офис) 1
Кенкарын

Жаналык, ул. БИРЛИКТИ, д. Б/Н
Ойтоган, ул. УЛИЦА ИЛИЯС ЖАНСУГИРОВ, д. 2

Аксу, ул. ул. Абай, д. 5, кв. (офис) 2
Жаналык

Жансугуров, ул. УЛИЦА НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 2, кв. (офис) 1
Матай, ул. ул. ЕРТАЙ КУРМАНГАЛИЕВ, д. 6, кв. (офис) 7

Аксу, ул. КУНГАЛИ, д. 14
Жансугуров, ул. Т?уелсіздік, д. 79

Жансугуров, ул. УЛИЦА ОРАЗ ЖУМАШЕВ, д. 1
Кокозек, ул. АБАЯ, д. 3

Капал, ул. Т.БИГЕЛДИНОВА, д. 54
Ащыбулак, ул. Б/У, д. Б/Н

Есеболатов, ул. ЖАМБЫЛ, д. 55
Кошкентал, ул. АБАЯ, д. 53

Жансугуров, ул. МУХТАР АУЕЗОВА, д. 21, кв. (офис) 18
Копа, ул. БАЛТАБАЙ, д. 8

Кошкентал, ул. УЛИЦА Шыгыс, д. 16
Жансугуров, ул. Момышулы, д. 10, кв. (офис) 2

Карашилик, ул. КАСТЕБАЕВА, д. 4
Жансугуров, ул. Ленина, д. 7

Жансугуров, ул. УЛИЦА Тaуелсиздик, д. 97
Капал, ул. Т.БИГЕЛДИНОВА, д. 5

Молалы
Кызылагаш, ул. Достык, д. 17

Матай, ул. УЛИЦА ШЫГЫС ОРАМЫ, д. 3/21
Жансугуров, ул. Момышулы, д. 4

Сагабуйен, ул. ШОНАЙ БАТЫРА, д. 26
Жансугуров, ул. ГАНИ МУРАТБАЕВА, д. 11, кв. (офис) 8

Матай, ул. НУРПЕЙСОВА, д. 13, кв. (офис) 2
Жансугуров, ул. Есеболатова, д. 46

Суыксай, д. .
Жансугуров, ул. Шонай батыра, д. 43

Жансугуров, ул. КАБАНБАЙ БАТЫР, д. 3
Жансугуров, ул. Ауезова, д. 13, кв. (офис) 1
Жансугуров, ул. Буланова, д. 3, кв. (офис) 2

Ойтоган
Кызылагаш, ул. БАЛТАБАЕВ, д. 13, кв. (офис) 1

Кызылкайын, ул. БУХАР ЖЫРАУ, д. 25
Кызылагаш, ул. УЛИЦА Асар, д. 13

Сагабуйен, ул. ШОНКЕБИ, д. 19
Арасан, ул. УЛИЦА Тaнеке батыр, д. 9

Есеболатов, ул. УЛИЦА МАРАТ ЖИЕНБАЕВ, д. 35
Кызылагаш

Акын Сара
Капал, ул. СЕЙФУЛЛИНА, д. 40, кв. (офис) 2

Капал, ул. УЛИЦА МАГЖАН ЖУМАБАЕВ, д. 39

Суыксай, ул. УЛИЦА ОМАРОВ ШAРИП, д. 22А
Кокозек, ул. Алтынсарина, д. 17

Капал , ул. Жибек жолы , д. 2 кв. (офис) 1 
Жансугуров, ул. ТОЛЕБАЕВА, д. 21, кв. (офис) 1

Егинсу, ул. УЛИЦА Абай, д. 4А, кв. (офис) 2
Сагабуйен, ул. БЕЙБИТШИЛИК, д. 13

Арасан, ул. 0
Кокозек, ул. ГАЛИ ОРМАНОВА, д. 1

Карашилик, ул. УЛИЦА ОТЫЗБЕК СУЙЕУБАЕВ, д. 15
Жансугуров, ул. Жидебаева, д. 27

Жансугуров, ул. УЛИЦА САТЫБАЛДЫ УAЛИУЛЫ, д. 25
Арасан, ул.

Ойтоган, ул. ЖИЛИКБАЯ, д. 7
Жансугуров, ул. Сатпаева, д. 78
Суыксай, ул. КОЙШЫБАЙ, д. 19

Кошкентал, ул. УЛИЦА НУРБОЛАТ ТУШКЕНОВ, д. 24
Жаналык, ул. БАСКАНСКАЯ, д. 21

Карашилик, ул. УЛИЦА Телибай, д. 19
Алажиде, ул. УЛИЦА Мектеп, д. 3
Суыксай, ул. НУГМАНОВА, д. 49

Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 46, кв. (офис) 1
Капал, ул. УЛИЦА Тaнеке батыр, д. 58
Кошкентал, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 24

Жансугуров, ул. Ауэзова, д. 5, кв. (офис) 2
Капал, ул. МАНШУК МАМЕТОВОЙ, д. 26 А

Жансугуров, ул. КЕНЕСАРЫ САКАЛБАЕВ, д. 2, кв. (офис) 1
Капал, ул. М.МAМЕТОВА, д. 17

Жансугуров, ул. УЛИЦА ШОНАЙ БАТЫР, д. 143
Жаналык, ул. АБАЯ, д. 3

ЖАНСУГУРОВА, ул. СИХИМОВА, д. 47
Кызылагаш, ул. Воронина, д. 22

Сагабуйен, ул. КОЙШИБАЕВА, д. 7
Ащыбулак, ул. Б/У, д. Б/Н

Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 23, кв. (офис) 5
Жансугуров, ул. МЭЛС КЕНЖЕБАЕВА, д. 16

Кошкентал, ул. УЛИЦА НУРБОЛАТ ТУШКЕНОВ, д. 12А
Жансугуров, ул. МУРАТБАЕВА, д. 11, кв. (офис) 7

Капал, ул. УЛИЦА Б. Момышулы, д. 59, кв. (офис) 1
Жансугуров, ул. ТОЛГАНБАЙ АКЫНА, д. 37, кв. (офис) 1

Кошкентал, ул. УЛИЦА ЖЕНИС МЕРЕКЕСИ, д. 8
Капал, ул. МУКАНОВА, д. 7/А

Алтынарык, ул. А.НУРСУЛТАНКЫЗЫ, д. 1, кв. (офис) 2
Жансугуров, ул. Жидебаева, д. 86

Ойтоган, ул. Жансугурова, д. 2
Кошкентал, ул. АБАЯ, д. 43

Жансугуров, ул. УЛИЦА ИЛИЯС ЖАНСУГИРОВ, д. 35
Карашилик, ул. МОЛДАГУЛОВА

Жансугуров, ул. УЛИЦА Желтоксан, д. 29, кв. (офис) 3
Жансугуров , ул. Шонай батыра , д. 205
Кызылагаш, ул. УЛИЦА Далбагаев, д. 11

Есеболатов, ул. Абая, д. 17
Алтынарык, ул. АБАЯ, д. 29

Жансугуров, ул. УЛИЦА А.Пушкин, д. 15, кв. (офис) 9
Жансугуров, ул. УЛИЦА ШОНАЙ БАТЫР, д. 131

Жансугуров, ул. ЖАМБЫЛА, д. 31
Суыксай, ул. УЛИЦА НУГМАНОВ СЕЙДАХМЕТ, д. 65

Суыксай, ул. УЛИЦА ОМАРОВ ШAРИП, д. 48
Суыксай, ул. УЛИЦА НУГМАНОВ СЕЙДАХМЕТ, д. 2

Суыксай, ул. Б/У, д. Б/Н
Жансугуров, ул. Мукашева, д. 8, кв. (офис) 1

Кошкентал, ул. АБАЙ, д. 46/А
Капал, ул. ТAНЕКЕ БАТЫРА, д. 24

Капал, ул. Жибек жолы, д. 41, кв. (офис) 1
Суыксай, ул. НУГМАНОВ

Каракоз, ул. -
Суыксай, ул. НУГМАНОВ СЕЙДАХМЕТ, д. 15

Копа, ул. Б/У, д. Б/Н
Суыксай, ул. УЛИЦА НУГМАНОВ СЕЙДАХМЕТ, д. 2

Кенжыра, ул. УЛИЦА Кенжыра, д. 19
Жансугуров, ул. УЛИЦА Тaуелсиздик, д. 142

Арасан, ул. БЕЙБИТШИЛИК, д. 31
Есеболатов, ул. УЛИЦА НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 44

Кокозек, ул. СAБИТ МУКАНОВА, д. 1
Жансугуров , ул. УЛИЦА ШОКАН УAЛИХАНОВ , д. 13 кв. (офис) 2 

Арасан, ул. УЛИЦА Шекарашы, д. 72
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Қазақ әдебиетінде батырлар бейнесі 
ең алдымен ертегілер мен батырлар 
жырында көрініс тапты. Оның дәлелі, 
бағзы заманнан жеткен Қобыланды ба-
тыр, Алпамыс батыр, Ер Тарғын, Қамбар 
батыр жырлары. Жазба әдебиет арна-
сына түскеннен соң, проза мен поэзия 
әдеби жанр ретінде қалыптасқан сәттен 
бастап, ақын-жазушылар қаһарман 
тұлғаларды образ ретінде таңдап, 
олардың ерлігін мадақтауға көңіл ау-
дарды. Мәселен, Кенесары, Исатай, 
Махамбет сынды еліне қорған болған 
абадан ерлерге арналған толғаулар 
мен  поэмаларда ерлік мәселесімен 
қатар халқымыздың тарихына қатысты 
оқиғалар туралы маңызды деректерді де 
ұшырастыра аламыз. Ерлік, батырлық 
тақырыбындағы өлең-жырлар халықты 
патриоттық сезімге, қайраткерлік пен 
ұлтшылдыққа тәрбиелеуге ықпал ететін 
өнегелі құрал.

Бұл орайда, ескі тарихтан сыр 
шертетін, өткен күнді еске түсіретін 
«Бөрібай батыр» поэмасы туралы сөз 
етуді жөн көрдік. Поэманың ерекшелігі 
ерлік пен елдік, өр намыс пен қайсар 
мінез асқан шеберлікпен суреттеледі. 
Шығармадағы оқиғалар  ХVII-XVIII 
ғасырдағы тарихи кезеңдермен тұспа-
тұс келеді. Поэма бес тарауға бөлінген. 
Негізгі кейіпкерлері: Бөрібай батыр, 
батырдың жары Бикен сұлу, қалмақ 
ханы Қалдан Церен, қалмақ батыры 
Сайынбөлек, қазақ батыры Ер Шоңай.  

Абылай Ханның сенімді серігі болған, 
атақты қолбасшы Қабанбай батырдың 
бас батыры ретінде тарих жылнама-
сында есімі мен ерлігі жазылған, көзінің 
тірісінде-ақ күллі Матай баласының 
ұранына айналған Ер Бөрібай батыр ту-
ралы жазылған көлемді дастан, тарихи 
жыр – осы. Поэманың авторы – ақсулық 
ақын, кезінде өлеңсөздің патриархы 
Әбділда Тәжібаевтан бата алған Дубек 
Мұсанов. Дубек ақсақал қазақтың қара 
өлеңіне адалдық танытқан ұлттық рухы 
күшті, тілі бай ақын. 

Ер Бөрібай батырдың әкесі Сары өз 
заманындағы белгілі би болған кісі екен. 
Бөрібай батыр –  «Матайдың көкжалы» 
болған түз тағысы еді. 

Туындының кіріспесі прологтан баста-
лады. Автор шығармадағы оқиғаларды 
әңгімелеуден бұрын, оқырманды дайын-
дап алғысы келгені байқалады. Прологта 
айшықты заманның күндей күмбездерін 
тілге тиек ете отырып, олардың жұмбақ 
сырын жырлайды: 

Жапанда күн күйдірген күмбездерден,
Қасына түнде қорқып, күндіз келгем.
Қорғандар ойға батқан...
Құлазыған...
Мұңдасып жататұғын үнсіз желмен.
Қоңырқай ой қозғарлық сол әуеннен,
бір боздақ көкірекке күй де іздегем.
Ұқпадым:
ой саларлық халім де жоқ,
ол кезде құлақ керең, тілсіз де ем 

мен...
Шығарманың бұлайша басталуы 

үлкен тарихи оқиға, үлгілі тұлғаның 
ерлігі жырланады деп оқырманға 
түсінік беретіндей әсер қалдырады. 

БАТЫР БАБА ТУРАЛЫ ЖЫР
(АҚЫН ДУБЕК МҰСАНОВТЫҢ «БӨРІБАЙ БАТЫР» ПОЭМАСЫНЫҢ 

КӨРКЕМДІГІ ХАҚЫНДА)

Прологта бейітті немесе ескі қорғанды 
суреттеу әдебиетте бірқатар әдеби 
шығармада кездескен әдістердің бірі. Мы-
салы, Б.Майлиннің «Шұғаның әңгімесі», 
М.Әуезовтің «Қорғансыздың күні» әңгіме-
повестерінде пролог көне бейіттің тари-
хын әңгімелеуден басталатыны белгілі. 
Осылайша, «Бөрібай батыр» поэмасының 
авторы да осы тәсілді пайдалануды жөн 
көрген.

Поэманың алғашқы бөлімінде оқиға 
қалмақ ханы Қалдан-Цереннің ордасында 
өрбиді. Хан қазақтың кең байдақ даласы-
на қызығып, оны жаулап алудың амалын 
іздейді. Қалдан-Церен қазақ жерінің бе-
реке мен байлыққа кеңеліп, Бөрібай сын-
ды ердің парасаты мен дария ақылына 
сүйеніп бейбіт күнде өмір сүріп жатқаның 
Сайынбөлек есімді қалмақ батырының ау-
зынан естиді:

Ұлдары көк бөрідей шеттерінен,
Дұшпаны қанжығаға бөктерілген.
Ішіне аңыс аңдап сөз тастап ем,
Тепсінді тентек қамшы кекке өрілген.

Кең екен қазақтардың жең-етегі,
Ел бопты басын құрап, берекелі.
Ту сыртын жарып тұрып, өтін алып,
Дұшпанын танылғандай жер етері.

қалмақ батыры Сайынбөлектің жекпе-
жегі көрініс табады:

Ер кеудеде от ойнап, намыс тұтап,
Шойын шоқпар сілтеді тас шайпаған.
Ыстық аптап барады қайнап үдеп,
Сайынбөлек өзгертіп айланы көп.
алдыртпады,
Ер Шоңай қапияда,
Тар қолтыққа қадады найзаны кеп.

Күн күйдіріп барады жандырып маң,
ажал жетті қалмаққа жанды ұмытқан.
Шоңай жеңіп,
«Өлген жер Сайынбөлек»,
атандырды ел – жұрты мәңгі ұмытпай.
Шайқас барысында қарт батыр 

жаудың басты назарында болады. 
Алайда жан-жақтан қалмақтар найза-
ларын сілтегенде Бөрібай батыр бәріне 
төтеп береді. Алып денелі батырдың 
жастығындағы қайраты әлі де кетпеген 
болатын. Екі жақтың беріспей жүргізген 
күресі ұзаққа бармайды. Себебі 
қазақтың ауызбіршілігінің арқасында 
алыс-жақын маңдағы рулар қосылып, 
әскерді тың күшпен қамдайды. Осылай-
ша «алтау ала болса, ауыздағы кетеді, 
төртеу түгел болса, төбедегі келеді» 
демекші бірліктің көмегімен Бөрібай мен 
Ер Шоңай бастаған қалың әскер жеңіске 
жетеді. Ал ер Бөрібай болса елін аман 
алып қалғанымен, қанды шайқаста жа-
раланады. Соған қарамастан шайқастың 
аяғына дейін бойын тік ұстайды. 
Жеңіс деп қалың ел қуанышқа кеңеліп 
жатқанда, Бөрібай батыр қазақтың 
дәстүрі бойынша аға өлсе, оның жолын 
іні жалғастырады деп інісі Ер Шоңайға 
халқы мен жерін сеніп тапсырған екен. 

–Берді Алла, өкінбен тілегімді,
Жазғаны анық әзелден бір өлімді.
Енді менің жоқтатпа орынымды,
Өзің баста Ер Шоңай бұл еліңді.
Ақиқатында, «Бөрібай батыр» поэма-

сында ерлік пен батырлық, Отанға деген 
адал махаббат, адамгершілік пен ізгілік 
іспетті қастерлі ұғымдар жырланған. 
Поэма көркемдігі жағынан батырлар 
жырларындағыдай әуезді әрі айшықты 
тілмен жазылған. Дубек ақын XVII 
ғасырда болған тарихи оқиғаларды шы-
найы жазуы арқылы шығарма мазмұнын 
шындыққа жанастырыпты. Абадан ба-
тыр туралы жазылған бұл көлемді туын-
ды – тұлға рухына қойылған ескерткіш 
сияқты көрінеді де тұрады...

PS: Совет заманы күшпен ор-
нап, елдің тіреуі болған ақсүйектер 
«бай-құлақ» атанып, итжеккенге 
айдалғанда, Қапал, Ақсу өңірінің 
қараша халқы жиылып, голощекиндік 
билікке қарсы көтеріліске шыққан-
ды. Көтеріліске шыққан ерлер 
«Бөрібай!» деп ұрандап, аруақты 
бабаның есімімен Тәңіріден медет 
сұрап, Тасбекеттегі совет ұйымын 
құлатқаны бар еді. 2020 жылы сол 
«Бөрібай көтерілісі» деп жазылған 
қанды щайқасқа торқалы 90 жыл 
екен.  

Елдос ТОҚТАРБАЙ, 
жазушы, ҚР «Дарын» мемлекеттік 

жастар сыйлығының лауреаты.

Туғанын Бөрің алған панасына,
Сиғандай Сырдың суы сабасына.
Жау жүрек қарт Батырдың құшағы кең,
Тұңғиық көз жетпестей санасы да.
Ызаға булыққан хан ежелгі жауы Бөрібай 

батырдың басын алуға Сайынбөлекті 
аттандырмақшы болады. Алайда өз 
есебін жүргізген сарбаз ханға шарт қояды. 
Ол бойынша батырдың басын әкелсе, хан 
оған сұлу қызын күйеуге беруі тиіс бола-
ды. Хан келісімін береді. 

Қазақ пен қалмақ соғысы тарихта қан 
көп төгілген соғыстың бірі деп жазылған. 
Әсіресе, бұл кезең халық жадында 
«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» 
деп қалған белгілі. Поэмада осы қиын-
қыстау замандарда қазақ жерін қорғап 
қалған батырлардың ерлігі жырланады. 
Бұнымен қоса халқымыздың текті мінезі, 
асыл қасиеттері, салты мен дәстүрін де 
жыр жолдарында көрініс беруі жас ұрпаққа 
зор тағылымы екені анық.

Поэманың екінші тарауында Бөрібай 
батыр ордасындағы өмір суреттеледі. 
Бұнда автор батырдың кіші әйелі Бикеннің 
биік парасаты, еріне деген ақ пейілі мен 
тілегін жазады. Бұл тарауда қарт Бөрібай 
ертеңгі күнді болжап, елі мен әулетін 
өмірлік серігіне аманаттап, батасын беру-
ге ниеттенеді. Алайда Бикен кемеңгерлігін 
көрсетіп, батырды жамандық шақырмауға 
үндейді. 

Үшінші тарау қазақ пен қалмақ 
арасындағы қанды шайқасқа дайындықты 
сипаттаудан басталады.  Сонымен қатар 
бұнда ағаның ініге айтқан өсиеті мен бес 
қаруын сайлаған Ер Шоңайдың үлкенге 
деген ізеті оқырманды сүйсіндіреді. 
Жалпы үшінші тарау екінші бөлімнің 
жалғасындай. Бөрібай батыр мен Би-
кен ханым сырласып отырған кезде, 
Ер Шоңай сырттан жаудың тарапынан 
қауіп-қатер төндіріп тұрғанын хабарлай-
ды. Бөрібай қалың елдің жұдырықтай 
жұмылып, бірігуіне бұйрық береді. Мына 
шумақтарда батырдың елді ынтымаққа 
шақырған өнегелі сөзіне куә боламыз:

... Көлдейлер, Жұмайлармен адырдағы,
Ол неден,
Нені біліп сыбырлады?
Ат жүгірт алыстағы ағайынға,
Сәлем айт Сыбандарға бауырдағы.
Алатау күнгейінен жау құламақ,
Салмақтың бізде деп айт ауыр жағы.

Қоңырат, Жалайырға хабар етсін,
Қалың қол артымыздан ала жетсін.
Алдыңғы қалмақ қолын тоспай жібер,
Астынан Қоңыртаудың жанап өтсін.

Арғындар ар жағында шет қалмасын,
(Зор салмақ болатұғын шепке алда 

шын)
Кетілмес Керей-Уақ батырлары,
Тез жетсін, кеудесінде көк қайрасын.
Сөзінді бәтуа жоқ Қалдан ханның,
Астыртын қан іздеген жетті айласы.
«Соғыс» атты төртінші тарауда 

қалмақтардың қазақ жеріне басып 
кіруі, сұрапыл шайқастың басталуы 
суреттеледі. Алдын ала әзірленген қазақ 
сарбаздары жауға қарсы батыл аттанады. 
Қанға боялған қазақ даласын суреттеуде 
автордың шешен тілі мен өрнекті сөздері 

Ойласам ықыласыңды өседі еңсем,
Әлпештеп жолыма гүл төсеген сен.
Қорыңа өз қолымнан үлес қосып,
Арман не ұл мәндетін өтеп өлсем. - кере-

мет  өлең  жолдары.                                           
Жүрегінде иманы, Ақын рухына  асқақтату 

барысында, туған жеріне деген өшпес 
тағзым ретінде, патриоттық, достық, 
адамгершілік   ұшқынын  көрсете біліп, та-
лай  азамматтар  өз  тараптарынан  ақын  
қорына  үлестерін қосуда.

Биыл «Ақын  ауылы», ақын  тойына  
қызу дайындық  үстінде. Аудан  тарапы да,  
ақын  ауылына  баса  назар  аударғандай.  
Шеткі шалғайда жатқан ауыл, халық  
санының  аздығына  қарамастан,  аудан  
басшыларының  үлкен көмегінің  арқасында, 
ауыл әкімі Т.Т.Білісбектің  көрегенділігімен,  
Ойтоған  ауылында  біраз  шаруалар  қолға  
алынып  жасалынып  жатыр. Жаз  айы-
нан  басталған    ауыз  су  тартылу  жоба-
сы   аяқталыпта  қалды.  Басты  көшелерге   
жарықтандыру  жұмыстары  жүргізіліп,  іске  
қосылса,  орталық  көшелерде  жүргіншілер  
жүретін  жол жасалынып (тротуар)  бітуге  
жақын.  «Жастар»  саябағы  жасалынып  400 
- ге  жуық   жеміс  ағаштары  отырғызылып  
қоршалынса,  қазіргі  таңда   Ақын ескерткіші 
қойылылатын жерге  көркемделген тастар-
мен  (брушетка)  қаланып, жол жасалы-
нып жатыр. Негізгі  көшелерге  асфальт  
төселіну  жұмыстары  да  басталып кетті. 
Әр  істің  басы қасында  жүрген ауыл  әкімі  
Т.Т.Білісбек  мекеме  басшыларымен ауыл  
ақсақалдарынан комиссия мүшелерін  
құрып,  ақын  тойын  өткізу  жоспарын  
құрғызып, әр  көше  қоршауы  талапқа  
сай қоршалуын  тапсырып әр  апта  сай-
ын мәлімет алып  көмегін беруден  аяа-
нып  қалған  емес. Ауыл тұрғындарыда 
мүмкіндігінше  өз  қолдарынан  келгенше  
қашаларын,  жасатып  қарбаласуда.   Осы-
дан  бір  жыл  бұрын  бастау  алған  әр  
жылғы  мектеп  түлектерінің   көмегімен  
мешіт қасынан  хатымхана  салу  жұмысы  
басталған болатын. Әр кірпішінің  көтерілуіне  
ұйтқы  болып  жүрген  ауыл  азаматтарының 
арқасында «хатымхана» жұмысыда 
аяқталып та  қалды. Ақын тойына  дейін  
ашылуын  жасауда  негізгі  жоспардың  бірі  
болып негізделуде. Тойдың  болғанынан  
боладысы  қызық» - демекші  той  өткенсоң  
осы  қарбалас  тіршіліктің  ізі де  қаламасы  
анық.  «Еңбекті  елесең  ғана  еңбек екенін 
көресің» - соған  байланысты  Тұрсынұр 
Тұрысбекұлының  тапсыруымен  қазіргі  
болып жатқан  қарбаластан  фота слайд, 
бейне роликтер жасалынуда. Былтыр ғана 
дүниеге келген жаңа  әнұранымызбен 
көркемдесек  нұр үстіне  нұр  болар еді, - 
деп  ауыл  ақсақалдары да баталарын  бе-
руде.                                                                                                          

«Ойласам ықыласыңды өседі еңсем»,- 
деп  жоғарыда   Асқар Оразақын  айтқандай,   
топырағы  мен  суыннан  нәр  алып өскен  
қасиетті туған жер киесі кімді де  болса өзіне 
тартатыны анық. Ақын рухын асқақтату,   
ұрпағы  үшін қолдан  келгенше  аянбай  еңбек  
ету  біздің  негізгі  міндетіміз болып  саналса,  
Алла  қалауымен  күз айына  жоспарланған  
ақын  мерейтойын  Республика  көлемінде  
тойланып  жатса,  аз да  болса  өз  үлесімізді  
қосу  біз  үшін  бақыт  болар  еді. 

Э.РАХЫМБЕКҚЫЗЫ, 
Ойтоған  ауылдық клуб әдіскері, 

«Нұр Отан» партиясының   мүшесі.   

ОЙТОҒАНДАҒЫ  ҚАРБАЛАС 

АҚЫН АУЫЛЫ 
125 ЖЫЛ ТОЙ 
ҚАРСАҢЫНДА       

оқырманды ерекше әсерлендіреді. 
Поэманың басты кейіпкері аруаққа 
сыйынып, егде жасына қарамастан 
шайқастың бел ортасында жүреді. Мінезі 
өр Ер Шоңайдың ерлігі суреттелетін тұс 
тарихта аты алтын әріппен жазылған 
батыр бабаларымыздың таңғажайып 
бейнесін еске түсіреді. Әсіресе қос 
тараптың батырлары жекпе-жекке 
түскен сәтте Ер Шоңай қаймықпай 
ортаға шығады. Поэманың мына жол-
дарында қазақ батыры Ер Шоңай мен 
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1930 жылы, наурыз айында Бүйен-Ақсу 
ауданында совет үкіметіне қарсы  «Бөрібай» 
көтерілісі болады. Көтеріліске хат тани-
тын елдің ортасында сөзі өтетін, ауқатты 
байлар және кулактардың балалары мен 
оларды жақтаушылар, жаппай барлық 
халық қатысады. Совет үкіметі көтеріліске 
қатысқандарды ұстап, алдын атып, артын 
еңбекпен түзеу лагерлеріне жіберіп жазалай-
ды. 1928 жылы бай-кулактарды конфискілеу 
жұмыстарын қатаң түрде жүргізу туралы 
Үкімет қаулысы шығады. Оған негіз ретінде 
1927 жылы  жүргізілген жалпы жаппай халық 
санағы, мал жанының есебі болды. Оның 
ішінде Тайсойған жерінде Байбол атамыздың 
ауылы да кіреді. Ел ортасында үркіншілік ор-
найды. Алды Қытайға, басқалары бет алған 
жаққа ауа бастайды. 

Босқын жастардан құрылған топ 
қаруланып, милиция қызметкерлеріне қарсы 
қимыл ұйымдастырады. Негізгі басшыла-
ры болмағандықтан не істерін білмеген 
жастар қолға түсіп, шетінен жазаланады. 
Сондай аласапыран уақытта Молдағали 
әкеміз Ойтоған ауылының маңында бай 
балаларын ұстап, ұрып-соғып өлтіруге 
жақындаған Қызыл өкіметтің үгіт бригада 
мүшелерінің үстінен түседі. Олардың ішінде 
үгіт тобының жетекшісі Бұғытай Айсеркенов 
болады. Кейінде Бұғытай Айсеркенов Ақсуда 
Ю.Гагарин атындағы мектептің директоры бо-
лып жұмыс істеді. Әкем көтерілісшілерді та-
ниды екен. Оларды сабырлыққа шақырады. 
Оларға Николай-ІІ заманы  өткенін, келешек 
жаңа Совет өкіметінде екенін түсіндіре келе, 
үгіт бригада мүшелерін жазалауы-
нан құтқарып қалады. 

Өзі де бай 

Ата жолын қуса игі
баласы, 

сойын өзгертіп, Есенов бо-
лып жазылған екен. Көп ұзамай, біреулердің 
көрсетуімен ГПУ қызметкерлерінің қолына 
түседі. Түрмеге қамалады. Үштік шешімімен 
ату жазасына кесіледі. Үкім орындалуы-
на жақын қалғанда, Бұғытай Айсеркенов 
түрмеде әкемді көріп қалады. Комиссия 
мүшелеріне сол жерде «бұл жігіт нағыз 
қызыл үгітшісі» деп, ажалдан алып қалады. 
Әкем қанша жасырса да, ел азаматтары 
оның текті жерден шыққанын, беделді, сый-
лы азамат ретінде  білетін еді. 

****
Әкем 1940 жылы Еңбек армиясына алы-

нады. Россия жерінде 1942 жылы үсікке 
ұрынып, оң аяғының саусақтарына ампута-
ция жасалады. 1943 жылдары елге келіп, 
әртүрлі қызметтер атқарады. «Аралтоған», 
«12-декабрь» ауылдарында басқарма, одан 
шаруашылықтардың іріктендірілуіне байла-
нысты «Чапаев» колхозының басқармасы 
Жидебаев Бәкейдің орынбасары болып 
қызмет істейді. 1950 жылы туған жері 
Қызылтуға көшеді. Бөлімше меңгерушісі бо-
лып тағайындалады. 1965 жылы зейнетке 
шыққанша әртүрлі шаруа жұмыстарынан қол 

үзбей еңбек етті.
Еңбегі елеусіз қалмады. Қазақ ССР Жоғары 

Советінің грамотасымен марапатталған. 
Лениннің 100 жылдығына арнайы шыққан 
медальмен және Еңбек озаты ретінде аудан 
басшыларның кұрмет грамоталарын иеленген. 

Әкем 1981 жылы 11 тамызда  өмірден өтті. 
Ауылдың бір көшесі Есенов Молдағали аты-
мен аталады. Зираты «Құлшан» тоғанының 
бойындағы туыстар қорымында. Қызылту-
Ақсу тас жолынан 100 метрде, сол жерде 
аталас бауырлары, оның ішінде қажы Байбол 
атамыздың баласы Әбілмәжін де жерленген. 

****
Қаншама жылдар өтседағы аталарымды 

анықтау жұмыстарын жалғастыра бердім. 
Республикалық Бас прокуратурасынан ба-
стап, аудан, облыс мұрағаттарын неше мәрте 
қарап шықтым. Ауданда әкемді біледі-ау де-
ген ақсақалдарға жолықтым, бірақ тиянақты 
жауап болмады. 2018 жылы қараша айын-
да жерлесіміз Жемісбек Толымбековтың 
аудандық газетке 1927 жылы жүргізілген санақ 
туралы мақаласы шықты. Мақалада ауылдар, 
қыстақтар сол жерді қоныстаған ру басшы-
лары атымен аталған екен. «Байбол ауылы 
Тайсойған қыстағында, 11 шаруадан тұрады» 
деп көрсетіліпті. 

Жемісбекке телефон арқылы хабарла-
сып: «Санақ жүргізілген кезде тізім, не басқа 
мәлімет болған ба?» - деп сұрадым. 
Ол: «Жоқ», - деп жау-
ап берді. 

І зден іс 
арқасында әкемнің інісі 

Қожахан әкеміздің бәйбішесі Нұрияның сіңлісі 
Тыныштық апайдың әңгімесінен Қайролда ата-
мыздын Аксай түрмесінде болғанын естідім. 
Сол жағдайды айтып Жемісбекке қайта ха-
барластым. Ол: «Байбол атаң қажы атанса, 
Мекке-Мединеге барған. Атылғандар тізімінде 
Қайролда атаң болса, қарап көрейін», - деді. 
Түнгі сағат 10-нан аса Жемісбек қайта қоңырау 
шалды. «Байбол атаң 1910 жылы қажылыққа 
барғандар тізімінде бар екен. Қайролда 
атаң үштіктің шешімімен атылыпты. Мүмкін 
мемлекеттік мұражайдан табарсың»,-деді. Ер-
темен Қызылтуға әкемнің басына құран оқиын 
деп шыққан едім. Жемісбек қайта хабарласты. 
«Түн ішінде атаңның атылып кеткенін айтып, 
жүрегіңді ауыртып алған жоқпын ба?» – деп. 
Шынында, ол түні ұйықтай алмадым. Көз ал-
дымда жазықсыз, жасы 70-тен асқан, атылуға 
бара жатқан атам елестеді. 

****
«Қайролда атамыз туралы бір мәлімет шыға 

ма?» – деп, Алматы қаласы Абай көшесіндегі 
№ 39 ғимаратта орналасқан Республикалық 
мұражайға келдім. Мұражай қоры үлкен, бүкіл 
Қазақстаннан әр сала бойынша мұрағаттары 
жиналған. Репрессияға 1930 жылдары 
түскендер туралы құжаттар жоқ болып шықты. 
Оның есесіне 1909-1913 жылы қажылыққа 
баруға ниеттенген азаматтардың құжат алуға 

берген сұраныстарын таптым. Фонд 64-1, 
опись 2 кітап. Кейбір құжаттар арабша төте жа-
зумен жазылғандықтан оқи алмадым. Кейбірі, 
тілмаш арқылы аударылды. Ол жазуларды 
тәржімеленген түрінде жазбақпын. Үлкен атам 
Байбол Атабаев қажылыққа барған. Онымен 
бірге Ақсудан, Басқаннан екі адам барыпты. 

Қайролда атамыздың әкесі Байбол, 
Байболдың әкесі құжаттар арқылы Атабай 
екенін анықтап, жеті атамызды түгел білуге 
мүмкіндік туды. Мекке-Мединеге жиналған 
құжаттары, рұқсаты, кепілдемесі толық табыл-
ды. Байбол атамыздың Әбділда деген баласын 
орыстар Абдулла деп жазған екен. Соның өзі 
көп нәрсені анықтауыма көмек болды.

****
Қайролда атамыз туралы деректер 

іздеп, оның әкесі Байбол Атабаевтың Мек-
ке Мединеге бару туралы құжаттарын 
табылғаны көңіліме үміт отын жақты. Мұрағат 
қызметкерлерінен: «Енді қайда барсам бо-
лады?» –деп сұрадым. Олар жол нұсқады. 
Мұрағат сұраған құжаттарыңды он күн ішінде 
даярлап қояды. Жүз жыл өткен құжаттардың 
ішінен керегіңді іздейсің, үлгере алмасаң келесі 
күні келесің, тағы солай жалғаса береді. Олар 
да репрессияға түскендердің құжаты бол-
май шықты. Шаршап, ренжіп тұрғанымызда 
мұрағат қызметкері зал меңгерушісі Гүлмира 
Абдуллақызы стендтермен, көрмемен таны-
стырды. Кітап көрмесінде «Азалы кітап» «Кни-
га скорби» 8 шығарылымынан қарап шығуды 
ұсынды. Осы кітаптың 35 бетінен Байбулов 
Хайролда туралы мәлімет шықты. Орыстар 
Байбол дегенді Байбул деп жазған. Кітаптағы 
жазу орысша, сол қалпында жазуды дұрыс 
көрдім.

Байбулов Хайрулда рож 1860 года в Бион-
Аксуском районе Алма-Атинской области. Про-
живал там же. Казах, неработающий. Осуж-
ден ТР (тройкой) при ППОГПУ в Казахстане 
25.06.1930 года. Пост. 58-2 УК РСФСР к выс-
шей мере наказания, растрелян 10.08.1930 
года. Реабилитирован заключением Прокура-
туры КАЗ СмСР 28.02.1992 года.

Жемісбек Толымбековтың айтуы бойынша, 
кітапта жазылған адамның іс қағаздары болу ке-
рек. Алматы облыстық мұрағатына репрессияға 
түскен азаматтардың құжаты болмағандықтан, 
ол құжаттар әлі де болса құпия сақталғандықтан 
Талдықорған қаласындағы УВД «Управление 
комитета по правовой статистике и специаль-
ного учет Алматинской области» Абылайхан 
көшесінде орналасқан мұрағат қоймасына 
бару керек болды. Ол жерден 30-шы жылы 
репрессияға түскендердің құжаттары толық 
шықпады. Алматыдағы НКГБ қалалық ішкі істер 
бөлімінен табасыз деп мұрағат қызметкерлері 
телефон, адресін берді. Қайта іздеуді 
жалғастырдық. Алматы қаласы жанындағы, 
Іле ауданына қарасты Байсерке округінде 
орналасқан «Жаңалық» ауылы аумағында 
репрессияға түсіп атылған азаматтарға үлкен 
мұражай ашылған екен. Мұражайда мәрмәр 
тасқа ойып атылған Алаштың азаматтарының 
тізімі жазылыпты. Сол мұражайға барып 
тізімнен атамызды іздедім. Тізімде атамыз жоқ 
болып шықты. Мұражай қызметкерлері «Азалы 
кітапта» жазылған азаматтардың әлі-де болса 

ТҰРСЫН ТӨРЕ
(Басы газетіміздің өткен 

санында. Соңы).

Сәуірдің басында Тұрсын Омаров 
пен казак Петр Черных бастаған 

көтерілісшілер тобының соңына жазалау-
шы екі отряд түседі. Ақсу өзені маңындағы 
Адансай бұлағынан оңтүстікке қарай 15-
20 шақырымдай жерде жазалаушылар 
көтерілісшілерді қуып жетеді. Сол жерде қоян-
қолтық ұрыс болып, көтерілісшілер жазалау-
шылардан құтылып кетеді. Көтерілісшілердің 
айла - тәсілінен титықтаған жазалаушылар 
отрядының командирі, ОГПУ-дің жергілікті бас-
шысы  Тарутис жедел әрекет бөлімшелерінің 
бастықтарына көтерілісшілерді  біржолата 
жойып жіберуге бағытталған арнайы бұйрық 
берді. Ол бойынша атты әскер дивизиясының 
бірінші эскадроны Қызылағаштағы 
көтерілісшілер топтарын жойған соң Сарқан 
ауданындағы көтерілісшілерді талқандауды 
көздейді. Тарутистің бұйрығымен жазалау-
шы отрядқа қосымша 155 жауынгер, 119 
адамы бар атты әскер, 36 жаяу әскер, 3 
взвод, 58 жауынгері бар коммунистік отряд, 
30 жауынгері бар комсомол отряды, 170 
жауынгері бар Қызылағаштағы комотряд, 70 
жауынгерден құралған Сарқан комотряды,  60 
жауынгері бар Ақсу комотряды, Алакөл мен 
Андреевкада 53 адамнан құралған еріктілер 
отряды жасақталды. 

Осы кезде Алматыға  ОГПУ-дің бастығы 
Даниловскийге Қапалдан құпия жеделхат 
жіберіледі. Онда: «Бүйен – Ақсу ауданының 
Қызылағаш, Ақешкі, Сарқан, Қапал, Арасан 
елдімекендерінде 1500 адамдық банды жой-
ылды. Операция кезінде бандиттер жағынан 
өлгендердің жалпы саны 161 адам. Сарқан, 
Ақсу операциялары кезінде 40 адам өлтірілді. 
Қосымша тексергенімізде Қызылағаш 
түбінде 10 адамның өлтірілгені анықталды. 
Қапал, Баласаз операцияларында 120 адам 
тұтқындалған»,-деп келтіріледі. Мәскеуге 
Даниловский жіберген тағы бір құпия жедел-
хатта: «Бандалар топтарын жойып жіберу 
чекистік шаралармен жүзеге асырылады...» 

деп жазылған.
***

Қапал, Сарқан, Бөрлітөбе жұрты ешкімнен 
пана таба алмасын білді. Ендігі мақсат – 
Қытай еліне көшіп, бала-шағаны аман алып 
қалу. Ауыл-аймақтың баскөтерерлері жиылып 
Омар байдың  баласы Тұрсын төреге келеді. 
«Қызылдар тұқым-тұяғымызды түгел құртатын 
түрі бар. Не де болса көшті бастаңыз, Қытай 
асайық. Ұрпағымызды босқа қырып алмайық. 
Ол жаққа тау арқылы баратын жолды білесіз, 
көшті бастаңыз»,-деп өтінеді. Сонда бірнеше 

жыл бұрын Қытай жеріне бір барып келген, 
жетпістен асқан Тұрсын төре ұзақ ойланып: 
«Ресей патшалығын үш жүз жыл басқарған Ро-
мановтар әулетін де кеңес өкіметі жоқ қылды. 
Олар ешкімді аяйын деп тұрған жоқ. Оның үстіне 
күш алып кетті. Арамыздан шыққан тыңшылар 
шетімізден «сатып», қайда жүргенімізді айтып, 
ұстап беріп жатыр. Алла салды, біз көндік,  
Өтсек өтейік Қытайға»,-деп көшетін уақытты 
белгілейді. 

Енді туған жер топырағына табаным тие 
ме, жоқ, жат елде қалам ба деген оймен 
жасы жетпістен асқан Тұрсын тығылып ба-
рып, әкесі Омар төренің басына құран оқыды. 
Есіне балалық шағы түсті. Сартау, Баянжүрек, 
Бүркүтті, Баласазда кең жайлап,  ағайын - 
туыстың қызық тойын тойлап, шайқалтып 
жорға мініп, өздерімен дәрежелес адамдармен 
құдандаласып, он екі қанат үй тігіп,  арқа - жарқа 
болып жататын дәурен-ай! 

Әкесі өте зерделі, әділдігімен танылған 
ауқатты адам еді. Серғазыұлы Омар сұлтанның  
үйір-үйір жылқысы су ішуге келгенде Бүйен 
өзені тартылып қалады екен. Омар аталық- 
матай руларының сұлтаны болған. Ол көзінің 
тірісінде бір сандық алтын беріп, Түркістан 
жақтан шебер алдырып, өзіне кесене салғызды. 
Онысы бақилық мекенім бала-шағама рух 
беріп тұрсын дегені еді. Күмбез арқылы өзінің 
дәрежесін де байқатқысы келген.  Биіктігі 10 
метрге жуық мазарды ешкінің майы, жылқының 
жал-құйрығы  мен ешкінің қылшық жүнін сары 
батпаққа араластырып салдырды. Батпақты  
бір үйір жылқыға таптатып, иін қандырады. 
Құлап қалған жылқылар болса, шеткерек 
шығарып, бауыздап, ел - жұртқа үлестіріп 
жіберіп отыратын. Кесененің төбесіндегі айы 
айналып тұрады. Мұндай мазар бұл маңда 

Тарих тағылымыбұрын - соңды болмаған. Қасиетті Омар төре 
өмірінің соңында кесене салынып бітті ме деп 
қайта - қайта сұраумен болады. Бақилық үйі 
тұрғызылып біткенде барып көз жұмады. Мұнда 
өзінің бауыры Алқан да жатыр. Жан-жағында 
өрен-жарандары. 

Өткен күндерді көз алдынан өткізген Тұрсын 
төре соңғы жылдардағы жағдайды есіне алды. 
Тұлпардан тұғыр озған заманда Шыңғыс 
қағаннан тараған, бүкіл қазақ қадір тұтқан 
текті ұрпақтың басы қадірленбеді. Керісінше, 
қалыптасқан өмір сүру қалпы бұзылып, күнкөріс 

көзі жойылды Осыны ойлап терең күрсінген бай 
баласы атақоныстан бір уыс топырақ алып, ақ 
шүберекке орап қалтасына салып, атқа қонды. 
Суыт жиналған көш түнделетіп жолға шықты.  
Көштің құрамында  ұзын саны 300-дей адам.  
Сартаудан өтіп,  Демікпенің асуына барғанда  
жолды қар басып қалған екен. Көштің арасын-
да көтеріліске бірге шыққан орыс-казактар да 
бар еді. Күрек, кетпен ұстауға бейім орыстар  
жолды  қардан аршуға кірісті. Қызылдардан 
енді құтылған шығармыз, аттарды да суытып 
алайық деген көшбасылар арқаны кеңге салып, 
демалмақшы болады. Сол кезде көпірдің қарсы 
бетінен мұздай қаруланған қызылдардың әскері 
шыға келеді. Тұрсын төре қасындағыларға 
қашыңдар деп бұйрық берді. Немересі Мәжін 
өзінің қашпайтындығын, керісінше, ағайын-
туысы құтылғанша қызылдардың жолына 
кедергі болатынын айтады. 

Көшке ілескендердің арасында Тұрсынның 
Батырқан деген бауырынан туған  Садық есімді 
ұлы бар еді. Батырқан қайтыс болған соң жесірі  
Жаңылысты Тұрсын  әмеңгерлікке алған. Мәжін 
Садық інісіне: «Мені енді бұлар құтқармайды. 
Тұрсынның туған немересі екенімді біледі. 
Сен қаш. Ұстап алса кедейдің баласы едім. 
Малдарын айдатуға ертіп алған де. Өзіңнен 
кішілерге, әпке - қарындастарға бас-көз бол. 
Малды қалдырма,  бірге айдап кет»,-деп бауы-
рына амандық тілейді де өзі қызылдарға қасқая 
қарап, тұрып алады. Соның арасынша, Курно-
сов әскерінің қандықол жендеті шауып келіп, әлі 
жиырмаға да толымаған Мәжінді ортан белден 
қылышпен шауып түсіреді. Сол кезде Тұрсын 
төре көзінен жас шығармай тістеніп тұрып ала-
ды. Болар іс болды.  Әйел, бала - шаға қашып 
құтылғанша жолдарын бөгей тұрайын деп ой-
лайды. 

Қазақтың жаужүрек батырына жақындауға 
батылы жетпеген қызыл әскер командирі Кур-
носов төрені алыстан көздеп, винтовканың 
шүріппесін басып қалады. Командирден кейін 
де бірнешеуі ажал оғын жаудырады. Тұрсын 
төре сол кезде барып құлайды. Ойлағанындай 
осы сәтте біраз адам қашып үлгереді. Осының 
бәрін көз алдынан өткізген Тұрсынның баласы 
Қырықбай тас түбіне тығылып, аман қалады. 

Атыс - шабыс аяқталған соң қызыл әскер 
оқиға орнынан жылдам аттанып кетеді. Тас 
түбінде қозғалмай жатқан Қырықбай көз 
байлана әкесі мен Мәжін және сонда мерт 
болған бірнеше адамның денесін атақонысы 
Баласазға жеткізіп, әкесі Омар төренің қасына 
жерлейді. Түнделетіп денелерді тасып, қабір 
қазып, басын көтергенше бірнеше ай өткен 
екен. Тарихшы  Халел Досмұхамедов: «Тарих-
ты ұлылар жасайды, пенделер бүлдіреді. Ит 
өз - өзін  танымаған соң айнаға қарап үреді» 
деген еді.   Тарих – ұлттың айнасы. 

Ендеше, ұжымдастыруға қарсы көтерілістің 
болғанын, көтерілісшілерді сталиншілдердің 
аяусыз қырғанын халық  білуі керек. Өткеніңді 
саралау арқылы бүгініңді бағалайсың. Кеңес 
өкіметі кезінде «Мақтанса бүгін мақтансын 
қазақ, төбесі көкке тимей тұр аз-ақ»,-деп 
әндеттік. Кеңестік билік  қып-қызыл қантөгіспен 
келген. Бай-манаптар ұжымдастырудың соңы 
жақсылыққа апармайтынын білді. Аша тұяқ 
қалмасынның соңы ашаршылыққа апара-
тынын бағамдады.  Шынында да малынан 
айрылған халық өзінен - өзі мылтық кеземей-
ақ қырылды. «Қайырымсыздар қаптаған за-
манда қайыршылар көбейедінің» кері келді. 
Банды аталған аталарымыздың шынайы 
ерлігі жайлы ауыз толтырып айта алмадық. 
Санамызға әбден сіңіп, қантамырымызға дейін 
өтіп кеткен қорқыныш еңсемізді көтертпеді. 
Мақтануға тұрарлық  аталарымыздың атын 
айтуға сескендік. Мектеп, жоғары оқу орнына 
арналған оқулықтарда көтерілісшілер ұры - 
қары ретінде көрсетілді. 

Шындығында олар мал-мүлікті талан-
таражға салуға қарсылық білдірген, ақыры 
соңында көтерілістен  түк шықпайтынын 
біліп, ел - жұртты аман алып қалу үшін шет ел 
асырып, басын бәйгеге тіккен батырлар еді. 
Тарихтың кейбір маңызды беттері әлі толық 
парақталмай жатыр. Тұрсын төредей алып-
тарымыз бастаған көтерілістің шынайы бет - 
бейнесі алдағы уақытта ашыла түспек. 

Гүлжан ТҰРСЫН,
облыстық "Жетісу" 

газетінің тілшісі.

қосылып жазылатының айтты.
Алматы қалалық ішкі істер бөлімінің «Спец-

архив» бөлімінің қызметкерлері, Айгерім, 
Айгүл атамыздың ісін тапты. Бірақта толық 
құпиялықтан шықпағандықтан, 10 томдық 
істің екеуінен рұқсат етілген беттерімен шолу 
арқылы ғана таныстым. Сол құжаттардың 
ішінен оқи алған тек бір беттің аудармасымен 
таныстыра кетейін. Орыс тергеушінің алған 
жауаптары:

Ф.А.Ж. Хайрулда Байбулов
Жасы: 70-те
Тұрағы: Тайсойған қыстағы үшінші 

ауыл Бүйен-Ақсу ауданы
Партияда жоқ бұрында қазір де 

кірмеген.
Алаш орда ұйымына материалдық 

көмек көрсеткен
Ұлты: қазақ
Шыққан жері: Қажының ұлы, бай, 

бұрынғы би.
Кәсібі: мал шаруашылығымен 

айналысқан
Октябрь революциясына дейін би 

болған. Қазіргі уақытта да мал өсірумен 
шұғылданады.

Табыс көзі: мал шаруашылығы
Білімі жоқ, орысша жазбайды тек араб-

ша
Дүние мүлкі: конфискациядан кейін 

қалғаны 25 жылқы, 150 қой, 3 түйе, сиыр-
лар, бір қазақ үй, бір кірпіштен салынған 
үй.

1929 жылы қосымша бай кулак ретінде 
конфискаланған.

Саяси көзқарасы үшін бұрын 
репрессияға түспеген.

Ақтардың армиясында қызмет 
жасамаған.

Шетелде туыстары жоқ.
Атамыздың арабша өз қолымен жазған 

түсінігін оқи алмадым. Түсінгенім, Қайролда 
басында астыртын ұйымның штабын 
басқарған, Совет үкіметіне қарсы болған, 
Алаш Орда жетекшілерімен байланыста бо-
лып, материалдық көмек көрсеткен деп айып 
тағып бір жарым айда ату жазасына кесілген 
екен. 

Қаз ССР-ның прокуратурасының 
шешімімен 28.02.1992 ж. АҚТАЛҒАН.

Қайролда атамның інісі Таубай өзімен 
бірге қамауға алыныпты. Оны аман алып 
қалу үшін, бар таққан жаланы Қайролда өзіне 
алған сияқты. Таубай атамыз 5 (бес) жылға 
сотталып, ату жазасынан аман қалыпты.

****
Құжаттар құпиялықтан түгелдей шығар, 

осындай мәселелер жоғарғы органдарда 
қаралып жатқаны туралы сөз бола бастады. 
Үлкендер білмесек те, немере-шөберелері 
ата-бабасының тарихын ұрпақтарға жеткізер 
деп сенемін. Алла - Тағаладан жаста-
рымыз ата-бабаларының басынан өткен 
қиыншылықтарды көрмей, өмірден тек 
жақсылық көрсін деп тілеймін.

 Жексенбі МОЛДАҒАЛИЕВ, 
Ақсу ауданының "Құрметті 

азаматы".



ЕҢБЕГІМЕН ЕЛЕНГЕН 
АЗАМАТ!

3 бетАЌСУ ӨЊІРІ9 тамыз 2019 жыл

«Қазақстан Республикасының 
құрылысшылар күні» кәсіби мерекесі 
әр жылдың тамыз айының 1-ші 
жексенбісіне келеді. Құрылыс сала-
сы еліміздің экономикасын көтеру 
жолында басты сала болып табы-
лады. Осы орайда, ауданымыздың 
құрылыс саласында еңбек етіп 
келе жатқан байырғы құрылысшы, 
кәзіргі кезде әріптесім, әрі ақылшым 
Беркімбаев Қали Баубекұлы жөнінде 
сөз қозғағым келіп отыр.

Беркімбаев Қали Баубекұлы 1958 
жылдың 28 мамырында Алматы об-
лысы, Ақсу ауданы, Алтынарық ауы-
лында дүниеге келді. 1965 жылдың 
қыркүйек айында Қаракемер орта 
мектебінің 1 сыныбына барып, 
аталған мектепті 1975 жылы мау-
сым айында бітіріп, орта білім алып 
шығады.

ЖАНЫҢДА ЖҮР ЖАҚСЫ АДАМ

май, оның нольдік циклынан бастап, 
невилирмен атып, барлық керекті 
нүктелерін белгілеу жұмыстарын 
атқарған құрылыс маманы, совхоздың 
аға прорабы Беркімбаев Қали бол-
ды. Сонымен қатар обелиск маңайы 
аббатындырылып, гүл клумбалары, 
декоративті ағаштар отырғызу, оның 
қоршауын орнату жұмыстарына дейін 
ауыл тұрғындары мен жастардың 
көмегімен атқарылды. Аталған 
нысанның ашылу салтанатына 
сол кездегі облыс әкімі Тұрсынов 
Сағымбек Тоқабайұлының өзі келіп, 
лентасын қиғанын мақтанышпен айта 
аламын.

Сонымен қатар ауыл жастарының 
арасында салауатты өмір салтын 
насихаттау, ауыл спортын барынша 
дамыту мақсатында ауылымыздың 
солтүстік жағында жастарға арналған 
стадион құрылысы салынды. 
Аталған жұмысты ұйымдастырып, 
тиісті деңгейде өткізу аға про-
раб Беркімбаев Қалиға жүктеліп, 
ол абыроймен жүзеге асырылды. 
Стадионның орны тегістеліп, оған 
табиғи шымды Қарашілік ауылы 
маңайынан тасып, оны жастардың 
қолымен қаладық. Стадионда 
көрермендерге арналған трибуна, 
алаңды жарықтандыратын прожек-
торлар, алаңды айналдыра арнайы 
жүгіру жолы орналастырылды. Олар 
арнайы резеңке жабынғылармен жа-
былып, стадион жағалай қоршалды. 
Кіре берісіне арнайы үлгідегі дар-
база орнатылып, ол эстетикалық 
жағынан нысанға одан әрі көрік берді. 
Стадионның ашылу салтанаты аудан 
көлеміндегі шара болып белгіленіп, 
аудандық ауыл жастарының жазғы 
спартакиадасы осы стадионда өткенін 
ерекше атап өтемін. Ауылымыздың 
батыс жағында «Алматы-Өскемен» 
республикалық автожолының бой-
ында көрермендерге арналған три-
бунасы бар атшабар (ипподром) 
құрылысы да Қали бауырымыздың 
басшылығымен жүзеге асты. Ол 
атшабарда қазақтың ұлттық спорт 
түрлерінен жарыстар өтіп, талай рет 
ат бәйгелері өткізілді.

Ауылымыздағы саз мектебінің 
ашылуына байланысты, аталған ме-
кеме орналасқан ғимарат құрылысын 
салу да Беркімбаев Қалиға жүктеліп, 
ол бұл жауапты миссияны да абы-
роймен атқарып шыққанын атауды 
жөн көріп отырмын. Аталған саз 
мектебі сол ғимаратта осы кезге 
дейін жұмыстарын атқарып отыр.

Кейіннен өзінің туған «Алтынарық» 
ауылына  қоныс аударып, ол 
жақта да құрылыс саласы бой-
ынша елеулі жұмыстар атқарды. 
Нарықтық экономикаға байланысты 
шаруашылықтар тарап, халықтың 
жер үлесі мен мүліктік пайлары 
бөлініп берілген уақытта, Қали 
бауырымыз қарап отырмай, өзінің 
үлестерін жекешелендіріп «Шы-
мыр» шаруа қожалығын құрып, 
ауылшаруашылығы дақылдарын 
себумен қатар мал шаруашылығын 
өркендетумен шұғылданды.

2007 жылы «Ақсу МТС» ЖШС-
гінде жауапты маман болып, 
ауданымыздың төл дақылы-қант 
қызылшасын себу, қант зауытын 
шикізатпен қамтамасыз ету жолында 
аянбай тер төкті.

2008 жылы аудан басшылығының 
шақыртуымен жаңадан құрылған 
«Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» 
мемлекеттік мекемесіне басшы болып 
тағайындалды. Тура осы жерде біздің 
жолымыз қайта тоғысты деуге бола-
ды, себебі мен осы бөлімнің бас ма-
маны лауазымына тағайындалдым. 
Ол осы мекемені басқару барысында 
өртке ұшырап, бұзылған аудандық 
мәдениет үйін қалпына келтіру 
жұмыстарын қолға алып, оған жо-
балаушы ұйым өкілдерін шақыртып, 
шығындар есебін әзірлеп,  соның 
негізінде аталған ғимараттың күрделі 
жөндеу жұмыстарының жобалық-
сметалық құжаттамасын әзірлеуді 
жолға қойды. Оның мемлекеттік са-
раптамадан өтуін қамтамасыз етіп,  
осы әзірленген құжаттамалардың 
негізінде облыстық бюджеттен тиісті 
қаражат бөлініп, аудандық мәдениет 

үйі күрделі жөндеуден өтіп халық 
игілігіне пайдалануға берілді. Бүгінгі 
күні оған «Қобызшы Молықбай»  аты 
беріліп, толыққанды халыққа қызмет 
көрсетіп отыр.

Таулы аймақта орналасқан, 
бұрындары аудан орталығы балған 
Қапал ауылдық округінің бұзылуға 
ұшырап, тоза бастаған мәдениет 
үйіне  де, аудандық мәдениет үйі 
сияқты күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп, халыққа қызмет жасап 
тұр. Өзі қызмет жолын бастаған 
«Сағабүйен» ауылындағы ауылдық 
мәдениет үйін күрделі жөндеу 
жұмыстарынан өткізуге де тікелей 
ұйытқы болды десек  қате айтқандық 
емес. Бүгінгі күні аталған мәдениет 
үйіне Қазақстан Республикасына 
еңбек сіңірген артист, сол ауылдың 
тумасы, майталман күйші Рахым 
Тәжібаевтың аты беріліп, ол халыққа 
қызмет жасап тұр.

Сондай-ақ Елбасының «Жүз мек-
теп, жүз аурухана» бағдарламасына 
сай, «Сағакүрес», «Қазақстан», 
«Егінсу» ауылдарында фельдшерлік 
пункттердің, «Арасан» ауылындағы 
ауылдық-дәрігерлік амбулаторияның 
жаңа құрылыстарын, сонымен 
қатар келер ұрпаққа сапалы білім, 
саналы тәрбие беру жұмыстарын 
арттыру мақсатында Қарашілік,  
Кеңғарын, Еңбек, Ащыбұлақ ауыл-
дарына жаңа үлгідегі типтік зама-
науи мектептердің құрылыстарын 
жаңадан салуға тікелей мұрындық 
болды.

Бәрімізге белгілі 2010 жылдың 
наурыз айындағы Қызылағаш су 
қоймасының табиғи сипаттағы 
төтенше жағдайлар салдары-
нан Қызылағаш ауылы шайылуға 
ұшырап, бүтіндей бір ауыл  жер 
бетінен тып-типыл болған күйге 
ұшырады. Орын алған жағдайға 
байланысты бүкіл Қазақстан халқы 
көмек қолын созды. Қызылағаш ау-
ылын қалпына келтіру мақсатында 
жұмыстар кезек күттірмей, сол 
кездегі облыс әкімінің бірінші орын-
басары Амандық Баталовтың 
басшылығымен Қызылағаш ауылы 
жыл соңына дейін қалпына келтірілді. 
Осы қалпына келтіру жұмыстарының 
басы-қасында аудандық құрылыс 
бөлімінің басшысы ретінде Қали 
Беркімбаев ұйымдастыру, үйлестіру 
жұмыстарымен етене айналысып, 
ауылды қалпына келтіруге барынша 
үлесін қосты деп ойлаймын. Жалпы 
тумасынан қарапайым, білікті ма-
ман Беркімбаев Қали Баубекұлының 
өмір айшықтары мен атқарған 
қызметі газет бетіне сыймайды.

Бүгінгі күнге әріптесім, қызмет 
бабындағы тәлімгерім Қали ағамыз 
пайғамбар жасына келіп отыр. 
Ол төрт бала тәрбилеп, кәзіргі 
кезде 5 немеренің сүйікті ата-
сы. «Алтынарық» ауылының ел 
сыйлайтын азаматы. Бұл кісімен 
жұмысымыз қайта тоғысып, кәзіргі 
кезде екеумізде «Қазсушар» РМК–на 
қарасты Ақсу өндірістік учаскесінің 
су нысандарын пайдалану бөлімінде 
бірге қызмет атқарамыз. Ол кісінің 
қарапайымдылығы, ұжыммен жұмыс 
атқара білуі, білгенін үйретуден 
жалықпау сияқты  қасиеттері 
оның адами қасиетін барынша 
айшықтайтын критерийлері деп 
түсінемін.

Тоқсан ауыз сөздің, тобықтай 
түйіні дегендей, мен үшін осындай 
тұлғамен иық түйістіре жүріп қызмет 
атқару үлкен мақтаныш.

Аталған азамат, ел ағасы 
пайғамбар жасына толып, 
зейнеткерлік жасқа да жетіп қалды. 
Зейнеткерлік демалысына шығар 
кезде, еліне жасаған қызметі үшін 
«Ақсу ауданының Құрметті азаматы» 
атағын беру өте құптарлық мәселе 
деп ойлаймын. Поэзия құлагері, 
жыр дүлдүлі, жерлесіміз Ілияс 
Жансүгіровтің «Өз елі өз ерлерін 
ескермесе, ел тегі қайдан алсын 
кемеңгерді»-деген дана сөзі осыны 
меңзеп тұрғандай. Сондықтан аудан 
басқарып отырған билік иелері осы-
ны ескерсе екен деген ойдамын.

Қазақта «Барды бағалай білгенге 
– бақ қонады, қуана білгенге –құт 
қонады» - деген дана сөз бар, ен-
деше ағайын барымызды бағалай 
білсек, толағай табысымызға қуана 
білсек, «Бақ» пен «Құт» бізден алыс-
тамай, тура жанымызда жүретінін 
естен шығармайық.

Құрметті Қали аға! Осы бір 
мамыражай жаз мезгілімен 
қоса келетін кәсіби мерекеңіз 
«Құрылысшылар күні» мерекесімен 
шын жүректен құттықтаймын! 
Отбасыңыз аман-есен болып, 
шаңырағыңыз тек шаттық пен 
қуанышқа бөленсін. Өзіңізге Алла 
қуат беріп, ел игілігі үшін қызметіңізді 
одан әрі  жалғастыра беріңіз. 
Балаларыңыздың, немерелеріңіздің 
қызығын қызықтап, шөпшек, немене 
сүйуге Алла нәсіп етсін деген інілік 
тілегімді қабыл алыңыз.

Бақытжан  ОМАРОВ,
«Қазсушар» РМК Ақсу өндірістік

учаскесінің каналдарға қызмет 
көрсету жөніндегі инженері, 

әріптесі.

Онан кейінгі еңбек жолы 
Қаракемер совхозындағы комсомол-
жастар бригадасында жалғасып, 
мал шаруашылығы саласы бойын-
ша жалғасты.

1977 жылы Алматы қаласындағы 
В.И. Ленин атындағы Қазақ 
политехникалық институтына 
құрылыс инженері факультетінің 
І-ші курсына оқуға түсіп, аталған 
институттың толық курсын 1983 
жылғы маусым айында бітіріп 
шықты.

Оқуын бітіріп, диплом алғаннан 
кейін арнайы жолдамамен сол 
кездегі Талдықорған облысы, Ақсу 
ауданына жіберіледі. Аудандық 
құрылыс саласынна жауапты ме-
кеме Беркімбаев Қали Баубекұлын 
жолдамамен Талдықорған об-
лысы, Ақсу ауданы, І. Жансүгіров 
атындағы совхозға қызмет атқаруға 
жібереді. Арнайы жолдамамен кел-
ген жас маманды совхоз басшылығы 
совхоздың құрылыс бөлімшесінің 
шебері етіп тағайындайды. Сол 
кезден бастап еңбекке деген 
құлшынысы жанып тұрған жас маман 
совхоздың жылдың төрт мезгілінде 
бір дамылдамайтын қым-қуыт 
тіршілігіне белсене араласып кете 
барады. Атап айтқанда, совхоздың 
негізгі саласы қой шаруашылығы 
болғандықтан, қойшылар қыстайтын 
мал қоралары мен тұрғын үйлерін 
жыл сайын ағымды жөндеу 
жұмыстарынан өткізумен қатар, со-
вхоз жұмысшыларына арналып са-
лынатын тұрғын үйлердің құрылысы 
басынан табыла білді. 1984 жылы ол 
совхоздың бас маманы құрылыс аға 
прорабы лауазымына тағайындалып 
жұмысын одан әрі өрбітті.

Өзіне бекітілген лауазымдық 
міндеттерін абыроймен атқарумен 
қатар, Беркімбаев Қ.Б. жастардың 
тәлімгері бола білді. 1989 жылы 
мен І. Жансүгіров атындағы қой 
совхозының бастауыш комсомол 
ұйымының хатшылығына, сол 
кездегі альтернативтік әдіспен  
сайлауға түсіп, 3 кандидаттың ішінен 
басым дауыспен  бастауыш комсо-
мол ұйымының хатшылығына сай-
ландым. Комсомол ұйымы ол кездегі 
совхоздың барлық саласындағы 
атқарушы күш болып саналатын. 

Сол кезден бастап, совхоздың 
білдей бір бас маманы, прораб 
Беркімбаев Қали Баубекұлымен 
қоян-қолтық еңбекке араластым. 
Совхоздың құрылыс бөлімшесі 
жанынан комсомол-жастар бри-
гадасы құрылып, олар ауылдың 
мәдени-әлеуметтік сала нысан-
дарын, тұрғын үй құрылысын са-
лумен шұғылданды. Оның ара-
сында совхоздың маусымдық 
жұмыстары кезінде қой төлдету, 
қой қырқу, жайлауға шығар алдын-
да қой тоғыту (купка), совхоздың 
Қарашілік ауылындағы №3 
бөлімшесі базасындағы товарлы-
сүт фермасының жұмыстары да 
жастардың еншісінде болды. Аудан 
көлеміндегі ең ірі шаруашылық бо-
лып, қой өсіру саласын дамыту үшін 
жаз мезгілінде жайлауға шопандарға 
көмекшілікке, ірі сабақты мал 
азығын дайындау мәселесі бойын-
ша жастардың орны ерекше бол-
ды. Мақалаға арқау болып отырған 
Беркімбаев Қали Баубекұлы 
құрылыс бөлімшесін басқарып 
тұрған шақта, «Сағабүйен» ауы-
лында мәдени-әлеуметтік құрылыс 
нысандары көптеп бой көтерді. 
Атап айтқанда, совхоз партия 
ұйымының хатшысы Ырғалбеков 
Жансұлтанның бастамасымен 
ауыл жастарының қолдауымен 
«Алматы-Өскемен» автожолының 
бойында «Сағабүйен» ауылының 
оңтүстігінде Ұлы Отан соғысында 
қаза болған жерлестерімізге 
арналған обелиск құрылысы салын-
ды. Құрылыс шаруашылық әдіспен, 
яғни совхоздың базасындағы кірпіш 
зауытының кірпіштерінен қаланып, 
қаза болған жерлестеріміздің 
есімдері мәр-мәр тақташаларға 
қашалып жазылды. Обелиск 
құрылысы атқарылған жер таулы 
жерге жататындықтан, тегіс бол-

Тіл- мемлекеттің тұғырлы тірегі, халықтың рухани байлығы, өткені 
мен болашағының айқын көрінісі. Ана тілінің қадір-қасиетін біле білген 
халқымыз оны ұлттың рухына, қазына байлығына балайды. Себебі, тіл – 
халықтың жаны, сәні, тұтастай кескін-келбеті, ұлттық болмысы. Адамды 
мұратқа жеткізетін – ана тілі мен ата дәстүрі. Біздің осындай халықтық 
қасиетті мұрамыз, ана тіліміз – қазақ тілі. Тіл – тәуелсіздіктің айғағы. Тіл 
мен егемендік егіз ұғым.    

Тұңғыш елбасымыз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақтың 
болашағы – қазақ тілінде», – деп алдымызға айқын жол ашып берді. 
Тәуелсіз Қазақстанның болашағы – біз, яғни, қазақ жастары.           

Демек, біздің міндетіміз – қазақ тілінің мәртебесін асыру болмақ. Осы 
тұста тұңғыш Елбасының «Қазақ пен қазақ қазақша сөйлессін», – деген 
ұлағатты сөзін ескермей кету мүмкін емес. Тәуелсіздік алғалы бері тіл са-
ясаты жүргізілуде. Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту мен тілге 
деген құрметті арттыру мақсатында көптеген мемлекеттік бағдарламалар 
мен іс – шаралар ұйымдастырылуда.  

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып санала-
ды. Қазақ тілі - әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, келбетті тілдердің бірі. 
Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Тіл қай елде, ұлтта болсын қастерлі, 
қасиетті, құдыретті. Тіл әрбір азаматқа ана сүтімен беріліп қалыптасады. 
Ана сүтімен бойға енген қасиеттер туған тілдің арқасында дамиды.

Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, ұрпақтан – 
ұрпаққа мирас болып қалып отырған баға жетпес асыл мұра. Ана тілдің 
қасиеті туралы қанша айтсақ та таусылмайды. Азаматтың қолындағы 
барлық асыл заттары тозады, жоғалады, ал тіл тозбайтын ең қымбат 
мұралардың бірі. 

Қазақтың біртуар ақыны М.Жұмабаев: “Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе 
болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмыс 
тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады” - деген. Тіл байлығы - әрбір ұлттың 
мақтанышы. Әр азамат өзінің ана тілін, көзінің қарашығындай қарауы 
және ана тілінің орынсыз шұбарлануына қарсы тұруға тиісті.  

Г.ЖИЕНБАЕВА, 
 аудандық орталық кітапханасының кітапханашысы. 

МӘҢГІЛІК ЕЛІМНІҢ МӘҢГІЛІК ТІЛІ

Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ 
басты. Біздің қазіргі мақсатымыз 
айқын, бағытымыз белгілі, ол – 
әлемдегі ең дамыған 30 елдің 
қатарына қосылу. Бұдан бұрын 
аталған екі жаңғыру процесінің 
де нақты мақсат-міндеттері, 
басымдықтары мен оған жеткізетін 
жолдары бар. Бірақ, ойлағанымыз 
орындалу үшін мұның өзі 
жеткіліксіз. «Біртұтас ұлт болу» 
идеясы – биік мақсаттардың бірі 
ғана емес, бірегейі. Шын мәнінде, 
«Мақсатқа жету үшін біздің сана-
мыз ісімізден озып жүруі, яғни, 
одан бұрын жаңғырып отыруы 
тиіс. 

Тәуелсіздіктің ширек ғасырлық 
кезеңінде саяси-экономикалық 
ахуалын жоғары деңгейде 
орнықтырған қазақ елі руха-
ни жаңғыру жолында бұған 
дейін де жемісті істер атқарған. 
«Мәдени мұра», «Халық – тарих 
толқынында» бағдарламалары 
арқылы барымыз бағаланып, 
жоғымыз түгелденген болатын. 

Сонымен бірге, тұңғыш Елбасы 
өз мақаласында қазақ халқы, жал-
пы қоғамымыз қалай ілгерілеуі ке-

рек деген күрделі мәселелердің 
тұшымды тұжырымын жасады. 
Атап айту керек, бұл мақала 
зиялы қауым өкілдерін бейжай 
қалдырмағаны анық. Көтерілген 
мәселелерде еліміздің ертеңгі 
бағыттары айқындалған. 
Мақалада маңызды орын ала-
тын «Туған жер» бағдарламасы  
жалпы ұлттық патриотизмді 
қалыптастыруға, өзінің туған 
жеріне, өзінің туған ауылы-
на, өңіріне деген сүйіспеншілік 
сезімін оятуға бағытталған. 
Сондай-ақ, рухани жаңғырудың 
ажырамас бір бөлшегі болып та-
былады. 

   Мемлекет пен ұлт құрыштан 
құйылып, қатып қалған дүние 
емес, үнемі дамып отыратын тірі 
ағза іспетті. Ол өмір сүру үшін 
заман ағымына саналы түрде 
бейімделуге қабілетті болуы ке-
рек. Жаңа жаһандық үрдістер 
ешкімнен сұрамай, есік қақпастан 
бірден төрге озуда. Сондықтан 
заманға сәйкес жаңғыру міндеті 
барлық мемлекеттердің алдында 
тұр.

Сынаптай сырғыған уақыт 
ешкімді күтіп тұрмайды, жаңғыру 
да тарихтың өзі сияқты жалғаса 
беретін процесс. Екі дәуір 
түйіскен өліара шақта Қазақстанға 
түбегейлі жаңғыру және жаңа 
идеялар арқылы болашағын ба-
янды ете түсудің теңдессіз тари-
хи мүмкіндігі беріліп отыр. Барша 
қазақстандықтар, әсіресе, жас 
ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау 
ұсыныстардың маңызын терең 
түсінеді деп сенеміз.

РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ - УАҚЫТ  ТАЛАБЫ

***

Бүгінде өркениетіміз бен мәдени-тарихи мұрамызды сақтап, 
ұрпаққа рухани білім нәрін беретін музейлердің орны ерекше! Та-
рихымызды терең зерттеп, зерделеп, ғылыми орталыққа айналған 
музейлердің жұмысы халықтың ұлттық санасын оятып, тарихтан 
тағылым алып, мәдени-тарихи жәдігерлерді сақьауда елеулі 
еңбек етуде. Осы орайда тамыз айының 5-30 шілде аралығында 
Ақын Сараның мемориалды музейі, музей қорын толықтыру 
мақсатында «Музейге сый» акциясын өткізетінін хабарлайды! 
Өлкеміздің тарихы мен мәдениетіне байланысы бар заттарды, 
музыкалық аспаптарды, ұлттық киім үлгілерін, кітаптар, тари-
хи маңызы бар жазбалар, зергерлік бұйымдар және сол сияқты 
музейлік маңызы бар заттарды жинау жұмыстарын жүргізеді. Егер 
сіздерде жоғарыда аталған немесе соларға ұқсас көне заттар бар 
болса, музей экспозициясына қоюға лайық деп ойласаңыздар, 
музей қорына өткізулеріңізге болады. 

Мекен жайымыз: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қапал 
ауылы, Б.Момышұлы көшесі, №19. 

Музей сағ.: 9.00-дан, 18.00-ге дейін жұмыс істейді. 
Байланыс телефоны: (872832) 3-15-90;
Ұялы телефоны: 8 701 275 79 28.

АҚСУ ӨҢІРІ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!

Құрметті аудан тұрғындары!
  Ақсу аудандық  І.Жансүгіров  
атындағы тарихит - өлкетану 
музейі   2019 жылдың  тамыз-
қыркүйек айларында  аудан 
аумағында «Музейге сый» ак-
циясын өткізетінін хабарлайды.
 Егерде Сіздерде өлкенің тари-
хынан сыр шертетін көне зат-
тар, сәндік қолданбалы өнер 
туындылары, ауданнан шыққан 
белгілі тұлғалардың суреттері, 
құжаттары, соғыс және еңбек 
ардагерлерінің фотосуреттері, 
құжаттары, орден-медальдары 

болса, І.Жансүгіров атындағы 
тарихи - өлкетану музейіне сыйға 
тартуларыңызды сұраймыз.
 Сіздер акцияға қатыса оты-
рып, музей қорын толықтыру 
арқылы  Ақсу ауданының тари-
хын  жаңғыртуға өз үлестеріңізді 
қосасыздар!
  Біз Сіздерді төмендегі мекен-
жай бойынша күтеміз:  Ақсу 
ауылы,  Әмірғали көшесі  №1 
үй.
Байланыс телефоны: 24-2-04
Ұялы тел: 8 777 292 44 91
                    8 702 487 58 32
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ЕГЕР СІЗ ӘКІМДІКТЕ БАСПАНАҒА МҰҚТАЖ ТҰЛҒА РЕТІНДЕ КЕЗЕКТЕ ТҰРСАҢЫЗ 
ЖӘНЕ КЕЛЕСІ МӘРТЕБЕГЕ ИЕ БОЛСАҢЫЗ:

 

көпбалалы отбасы,                       толық емес отбасы,                   мүмкіндігі шектеулі баласы 
                                                                                                                         бар отбасы

СОНДАЙ-АҚ: Сіздің атыңызда және Сізбен бірге тұратын отбасы мүшелерінің атында 
тұрғын үй болмаса сіз «БАҚЫТТЫ ОТБАСЫ» бағдарламасы бойынша өз үйіңізді сатып 
алуға заем ресімдей аласыз

БАҒДАРЛАМА ШАРТТАРЫ
Заем мөлшерлемесі жылдық 2% (ЖТСМ 2,1%-дан бастап). Ең төменгі бастапқы жарна 

Заем сомасының 10%-ы. Заем мерзімі 20 жылға дейін.
Заем сомасы Нұр - Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтау, Атырау қалаларында 15 млн.теңгеге 

дейін, ал, басқа аймақтарда 10 млн.теңгеге дейін

НЕ САТЫП АЛУҒА БОЛАДЫ?
Жаңа салынған үйден жаңа пәтер, қолданыста болған пәтер
немесе жеке тұрғын үй.
Ескерту: Тұрғын үйді сіз әкімдікте кезекте тұрған аймақта ғана сатып алуға болады және 

міндетті түрде кезекте тұрған адам ғана ала алады.

ТАБЫС ҚАНДАЙ БОЛУЫ КЕРЕК?
Соңғы алты ай ішіндегі отбасының әр мүшесіне келетін табыстың бір айлық көлемі ең 

төменгі жалақыдан (ЕТЖ) артық болмауы керек (2019 жылы ЕТЖ 42 500 теңгеге тең)

КІРІС РЕТІНДЕ НЕ ЕСКЕРІЛЕДІ?
Сіз негізгі кіріс көзі болған жағдайда несие ала аласыз. Негізгі кіріске еңбек және/немесе 

кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыс жатады.
Егер сіздің негізгі кірісіңіз жеткіліксіз болса, онда сіз қосымша табысты қосып есептей ала-

сыз.
Негізгі кіріске жататындар:
Айлық жалақы, жеке кәсіпкерліктен түсетін кіріс (нотариус, адвокаттар, жеке сот орын-

даушылары және т.б.), өтеулі қызмет көрсету шарты бойынша түсетін табыс, тұрғын үй 
төлемдері. Шәкіртақы (негізгі кіріс болған жағдайда)

Қосымша кіріске жататындар:
Зейнетақы және зейнетақы аударымдары (негізгі кіріс болған жағдайда) және экологиялық 

төлемдер
 Ескерту: Кез - келген жәрдемақы кіріс ретінде есептелмейді.
Мысалы, отбасында алты адам болса, бағдарламаға қатысуға мүмкіндік беретін 

ең жоғарғы табыс келесідей болады: 6 адам х 42 500 теңге = 255 000 теңге
2 адам: айына 85 000 теңгеден артық емес
3 адам: айына 127 500 теңгеден артық емес
4 адам: айына 170 000 теңгеден артық емес
5 адам: айына 212 500 теңгеден артық емес
6 адам: айына 255 000 теңгеден артық емес
7 адам: айына 297 500 теңгеден артық емес
ҚОСАЛҚЫ ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫ ТАРТУ ЖОЛДАРЫ
Егер сіз өтінім берген кезде жұмыссыз болсаңыз немесе кірісіңіз жеткіліксіз болса, онда 

қосалқы қарыз алушыны тартуыңызға болады.
Сіз жұмыс істейсіз. Қарыз алушының кірісі заем алуға жеткілікті  болса қосалқы қарыз 

алушы қажет емес. Ал жұмыс істеп жатып, қарыз алушының кірісі заем алуға жеткіліксіз бол-
са, екі қосалқы қарыз алушы - үшінші тұлғаларды тартуға болады

Сіз жұмыс істемейсіз. Қарыз алушының кірісі жоқ, бірақ оның жұбайының табысы 
болған жағдайда - қосалқы қарыз алушы ретінде жұмыс істейтін жұбайы ресімделеді және 
жұбайының кірісі жеткіліксіз болған жағдайда – қосалқы қарыз алушы ретінде үшінші тұлға 
ресімделеді 

Қарыз алушы мен оның жұбайының кірісі болмаған жағдайда Бағдарламаға қатыса алмай-
ды. Тек жұмысқа кіргеннен кейін 6 ай өткен соң ғана қатыса алады.

ЕСЕПТЕУ МЫСАЛЫ
Пәтер бағасы 10 000 000 теңге. Заем сомасы 10 000 000 теңге.Бастапқы жарна (заем 

сомасының кем дегенде 10%-ы) 1 000 000 теңге. Заем мерзімі 19 жыл. 
Алдын ала заем Ай сайынғы төлем 8 жыл 52 700 теңгеден  
Тұрғын үй заемы Ай сайынғы төлем 11 жыл 36 000 теңгеден
КЕҢЕС: бастапқы жарнаны 10%-дан артық құйсаңыз, ай сайынғы төлем бұдан да төмен 

болады!
БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША ҮЙДІ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?
1. Әкімдікте кезекте тұру.
Ол үшін Сізге әкімдікке барып, кезекке тұрып, отбасы мәртебесін (көпбалалы отбасы, толық 

емес отбасы немесе мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасы) растайтын құжат алу керек.
2. Тұрғын үй құрылыс жинағы туралы келісім-шарт бекіту.
Келісім-шартты Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің кез келген бөлімшесінде немесе 

Сізге ыңғайлы уақытта және ыңғайлы жерге келетін кеңесшінің көмегімен бекітуге болады. 
Кеңесшіні www.hcsbk.kz сайтындағы «Сіздің кеңесшіңіз» бөлімі арқылы немесе ұялы теле-
фоннан 300 нөміріне хабарласып шақыра аласыз (қоңырау шалу тегін).

Келісім-шарт бекіту үшін жеке куәлік жеткілікті.
3. Төлем қабілеттілігін бағалаудан өту.
Ол үшін Сізге Тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне келесі құжаттарды тапсыру керек:
• отбасыңыздың мәртебесін растайтын әкімдік берген құжат
• кәмелеттік жасқа толған отбасы мүшелерінің жеке куәліктері және балалардың туу тура-

лы куәліктері
• неке қию немесе неке бұзу туралы куәлік
• соңғы 6 ай ішіндегі табыстарды растайтын құжаттар, оның ішінде ерінің немесе әйелінің, 

сондай-ақ қажет болған жағдайда қосалқы заемшының атына берілген құжаттар
Атыңызда несие бар болса, ол төлем қабілеттілігіңізге әсер етуі мүмкін.
Басқа несиелер бойынша уақтылы өтелмеген қарыз болса, оларды жабуға кеңес береміз.
Бастапқы жарнаңыз және төлем қабілеттілігін бағалауға арналған құжаттарыңыз болса, 

екінші, үшінші және төртінші қадамдарды біріктіре аласыз. Мұны банк бөлімшесінде ғана 
жасауға болады.

4. Тұрғын үй таңдау.
Бұл кезеңде Сізге тұрғын үй іздеп, таңдап, кез келген бағалау ұйымы арқылы таңдалған 

баспананы бағалап, сатушыдан тұрғын үйдің құқық белгілеуші құжаттарының көшірмелерін 
алу қажет.

Назар аударыңыз: жылжымайтын мүліктің бағалау нәтижелерін және құқық белгілеуші 
құжаттарды төлем қабілеттілігі расталған күннен бастап үш айдан аспайтын уақыт ішінде 
тапсыру керек.

5. Заем ресімдеуге мақұлдау алу (мақұлдау мерзімі 10 жұмыс күнінен аспайды).
Ол үшін Сізге жылжымайтын мүліктің бағалау нәтижелерін, құқық белгілеуші құжаттардың 

көшірмелерін алып, банк бөлімшесіне келіп, заем ресімдеуге және Сіз таңдаған үйдің кепілі 
бойынша мақұлдау алу керек.

6. Бастапқы жарнаны аудару.
Ең төменгі бастапқы жарна заем сомасының 10%-на тең. Ақшаны банк бөлімшелері, 

интернет-банкинг, Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің төлем терминалдары немесе банктің 
серіктес ұйымдарының интернет-банкингі мен төлем терминалдары арқылы аударуға бола-
ды.

Назар аударыңыз: банк кеңесшілері жарна қабылдамайды.
7. Сатушымен сатып алу-сату келісім-шартын бекіту.
Мақұлдау алған соң Сізге нотариуста сатушымен сатып алу-сату келісім-шартын бекітіп, 

жұбайыңыздың кепілге рұқсатын (қажет болған жағдайда) алу керек.
8. Заем алу.
Банкке жылжымайтын мүліктің сатып алу-сату келісім-шартын және жұбайыңыздың кепілге 

рұқсатын өткізгенен кейін банк заемы туралы келісім-шарт бекітіп, Халыққа қызмет көрсету 
орталығында немесе нотариуста кепілді тіркеу керек. Осыдан соң заем беріледі.

9. Өз пәтеріңізге немесе үйіңізге көшіп кіру!
Маңызды! ҚР заңнамасына, ішкі құжаттарға және бағдарлама шарттарына сәйкес, қажет 

болған жағдайда банк қосымша құжаттар сұратуға құқылы.
Ілияс МҰСАБАЛАНОВ,

аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы.

БАҚЫТТЫ ОТБАСЫ
ТАБЫСЫ ТӨМЕН ОТБАСЫЛАРҒА ТҰРҒЫН ҮЙ САТЫП АЛУҒА АРНАЛҒАН НЕСИЕЛЕНДІРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Елбасымыз «...Қазақ тілін біртіндеп ла-
тын әліпбиіне көшіру жұмыстарын баста-
уымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым 
дәйектілік қажеттігін терең түсініп, бай-
ыппен қарап келеміз және оған кірісуге  
Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият 
дайындалдық»,-деп айтқан болатын. 

Елбасымыздың жолдауы «Рухани 
жаңғыру бағдарламасының аясында»  
біздің ауылымызда әлі тіл тазалығын 
сақтайық акциясы  жалғасуда. Киелі Ма-
тай ауылымызда тазалық, тіл байлығын 
дамытудамыз. Болашақ жастарға  қазақ 
тілін құрметтеуді үйретеміз. Ұлттың 
өздігін танытатын негізі белгілердің бірі - 
тіл. 

Тіл – ұлттың ұлт болып қалыптасудағы 
негізгі шарты болып  табылады. «Тіл 
тас жарады, тас жармаса бас жара-
ды», «Өнер алды қызыл тіл»,-деп дана 
бабаларымыз тілге, тілдің атқаратын 
қызметіне үлкен мән берген. Тіл - ұлт 
рухы. Халқымыз «Тіл - жүректің елшісі, 

«Қиын кезеңдерде ұлтты қожыратпаудың 
қуатты қаруы болған қазақ тілі - бүгінгі 
өмірімізде де ұлтты тұтастандырудың 
тегеурінді тетігі болуға тиіс»,-деп Тұңғыш 
Елбасы  Н.Ә.Назарбаев  айтқандай елдің 
болашағын, тілдің болашағын сақтау 
баршаның міндеті болып саналады.

Тіл - тек қарым – қатынас құралы емес, 
ұлтымыздың биік тұғыры. Бұл ретте біздің 
мемлекетіміздің тілге деген жанашырлығы 
басым. Елбасы жыл сайынғы халыққа Жол-
дауында да басым бағыттарының бірі – 
мемлекеттік тілді  жан – жақты дамытуға 
бысты назарда ұстап келеді. Қоғамда қазақ 
тілінің мемлекеттік дәрежесін нығайту 
еліміздің саясатының басты басымдығы 
болып қала береді. Қоғамда, мемлекеттік 
қолдау мүмкіндігі жоғары салаларда қазақ 
тілінің қолданыс аясы едәуір кеңейіп келе жа-
тыр деп айтуға толық негіз бар.

Осы  басты құндылығымызды шұбарламай, 
таза күйінде келешек ұрпаққа  жеткізу 
мақсатында жыл сайын  ұйымдастырылатын 
«Тіл тазалығын  сақтайық!» акциясы биылғы 
жылы да жалғасын тапты. Сырттанов ауы-
лында акцияның ашылу салтанаты өтті. 
Шара барысында  акция жұмы-сын атқару 
үшін округ әкімі жанынан  "Нұр Отан" 
мүшелерінен құралған «Тіл сақшысы»  тобы 
құрылды. Осы сараптау тобының төрағасы 
болып округ әкімі Б.Ермұхамбетов, топ хат-
шысы округ әкімінің бас маман іс-жүргізушісі 
А.Асылқожаұлы, топ мүшелері ауылдық клуб 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында  ауылдық кітапханада  «Тіл тазалығын сақтайық!»  
айлығы кең көлемде аталып өтті. Акция барысында  «Тіл сақшысы» тобы құрылды. Осы топ елді 
мекендегі көрнекіліктер мен жарнамалардағы, балабақша, мектеп, ауылдық әкімшілік, ауылдық 
кітапхана, медициналық пункті, ауылдық пошта ғимаратттарындағы  жапсырма қағаздардың 
тілдік нормаларын сақталуын тексерді. Рейд барысында қате жазылған көрнекіліктер болмады. 

«Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы» Заңының 19, 21,75 – баптары, Қазақстан 
Республикасының «Жарнама туралы» Заңының 6-бабы мен 17-2  баптары түсіндіріліп, 
түсіндірме жазбаша хат мекеме басшыларына  берілді. Егінсу ауылының тұрғындарының, ауыл 
жастарының  арасында «Тіл тазалығын сақтайық!», «Қазақша сөйле!», «Мемлекеттік тіл - ел 
тірегі» атты тақырыптарда дөңгелек үстелдер өткізілді. Ауыл тұрғындарына «Тіл тазалығын 
сақтайық!» акциясының басталғаны туралы парақшалары таратылды.

                                                                                                                           Г.МАДЫҒАЛИЕВА,
Егінсу ауылдық округінің кітапханашысы.   

Біз ұлы дәуірге дөп келіп отыр-
мыз, байырғы қазақ даласында бұрын 
болмаған серпіліспен болашақты бет-
ке алған ұлы көшпен үдіре алға тартып 
келеді. Сан алуан өмір өзгешеліктері, 
техникамен медианың үздіксіз дамуы, та-
ным мен санадағы жаңғырулар, толағай 
тоғсулар мәдениет пен әдебиеттің 
дамуына кең өріс ашып ұлттық 
болмысымыздың қайталай жаңғыруына 
серпін беріп отыр. Ұлы дала тарихы бізге 
шексіз дарқандығын, ең сүбелі сиын тар-
ту етумен бірге, дәуір жүгін арқалаған біз 
жастарды сұрапыл сын - сайыстарға, тың 
бәсекеге шақыруда. Ұлы даланың жеті 
қырында, ұлт тарихындағы дәуірлердің 
сан қилы өзгерісін, қазыргі кезеңдегі 
адамдардың рухани сұранысы мен 

ТІЛ МӘРТЕБЕСІ- ЕЛ МӘРТЕБЕСІ

меңгерушісі Т.Шұлғаубаев, Ғ.Мұратбаев орта 
мектебі  мектепке дейінгі шағын орталығымен 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 
А.Досмұхамбетова  және  кітапханашы 
Н.Аубакирова болып бекітілді. Осы топ 
мүшелері әр апта сайын рейдке шығып  
округтегі  барлық  мемлекеттік мекемелермен 
дүкендерді аралап, сонымен қатар  көпшілік 
орындарда орналасқан жарнама тақталарын 
дұрыс жазылуын тексеріп отыр. 

Алдағы уақытта да тіл тазалығын сақтау 
қажеттілігі жайында насихат жұмыстарын  
жүргізіп, түсіндірме парақшаларын тарату-
да. Осындай игі бастаманы бүкіл халық бо-
лып қолдасақ тіліміздің мәртебесі асқақтай  
беретіні айқын.

М.АСЫЛХАН,
Сырттанов ауылдық клубының 

әдіскері, «Нұр Отан» БПҰ мүшесі.

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ- ҰЛТ ТАРИХЫНЫҢ 
ЖАҢҒЫРУЫ

жүректен шыққан сөз жүректерге жол 
табады», - деп жатады. Тілін қадірлемеу 
– өзін қадірлемеу - дегендей, тіл туралы, 
тілдің қадірі туралы ел аузында даналық 
сөздер көп айтылады. Қазақ халқының  
асыл да дана перзенті, ана тіліміздің 
жанашыры  А.Байтұрсынов айтқандай, 
«Туған тіліміз - тұғырымыз» екенін әсте 
ұмытпайық ағайын. 

Мемлекеттік тіліміздің мәртебесі үстем 
болғын, ол мемлекетіміздің ең маңызды 
тірегіне айнала берсін. Ауылымызда бо-
лып жаткан акция барысында мекеме-
лер мен дүкендерді, құрылған жұмысшы 
тобы  толықтай аралап, әртүрлі жарнама-
лар мен тақтайшаларды мұқият тексеріп 
шықты.

 А.ТҰНЫҚБЕК,
Матай ауылдық мәдениет 

клубының  меңгерушісі.     

Г.ЖЫЛҚЫБАЙ,
музыкалық жетекшісі.                                                        

 ТІЛ ТАҒДЫРЫ - ЕЛ ТАҒДЫРЫ 

сананы жаңғыртатын арынды да ын-
талы замана жастары тасқындаған 
шабытқа, жаңашыл рухқа бай болуы-
мыз керек. Елбасының ұлы даланың 
жеті қыры мақаласы, рухани жаңғыру 
бағдарламасының дамуындағы 
жалғасын табатын ғасырлық ұлы 
жоба. Ұлт тарихының жаңғыруы, ауыз 
әдебиетіндегі дала фальклоры, қазақ 
даласындағы өркениет, аң стилі және 
Қазақстан - күллі түркі жұртының қасиетті 
мекені екендлігін, сондай - ақ, ұлы 
даланың ұлы тұлғаларын байқау жәнеде 
қазақтың бір қанаты ән, бір қанаты ат. 
Атқа мінсе аруақтанып кететін қазақ ұлты 
тіршілігінің ұласпалы бір көрнісі атқа міну 
өнері болып табылмақ.                   

Ұзақ тарихи даму барысында 
қалыптасқан және үздіксіз кемелденген 
дәстүрлі мәдениет формасы. Ол ұлы 
даланың тарихы, мәдениеті, салт - са-
насы қазақ ұлтының қазірге дейін сара-
ланып, сары майдай сақталып келген 
асыл мұрасы. Ұлы даланың жеті қыры- 
ұлт тарихының жаңғыруындағы өскелең 
өміршеңдікке толы жаңғыру деп ойлай-
мын. 

Алима ШАПИЫҚ,
Арасан ауылдық кітапханашысы,

«Нұр Отан» БПҰ-ның мүшесі.

ТІЛ ТАЗАЛЫҒЫ ҮШІН КҮРЕС
***

***


