
ӘДЕП ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛ
«Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы                    
1 маусымдағы №487 Жарлығының 3 бабына және Ақсу ауданы әкімінің 2018 жылғы 12 
қарашадағы №70-ө н/қ өкімімен «Ақсу ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
Әдеп жөніндегі уәкіл лауазымына аудан әкім орынбасары Сабырбаев Амандос Ақышұлына 
бекітілді.

Әдеп жөніндегі уәкілдің қабылдау кестесі
Тегі, аты, 

жөні 
Сабырбаев 

Амандос 
Ақышұлы

Лауазымы

Әкім 
орынбасары

Апта күні

Әр сәрсенбі 
сайын

Уақыты

15.00-18.00

Байланыс деректері

Мекен-жай: Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 

көшесі, №5 үй, 29 кабинет
тел.: 8 (728-32) 2-16-89; 2-21-58

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЭТИКЕ
 В соответствии с пунктом 3  Указа Президента Республики Казахстан от 01 июня 2017 

года №487 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Респу-
блики Казахстан» в «Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года 
№153 "О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения 
государственных служащих Республики Казахстан», распоряжением акима Аксуского рай-
она от 12 ноября 2018 года №70-ө н/қ функции уполномоченного по этике в ГУ «Аппарат 
акима Аксуского района» возложены на заместителя акима района Сабырбаева Амандоса 
Акишевича.

График приема уполномоченным по этике

ФИО

Сабырбаев 
Амандос 
Акишевич

Должность

Заместитель 
акима

День 
недели

Каждую 
среду

Время

15.00-18.00

Контактные данные

Адрес: Аксуский район, село 
Жансугурова, улица Желтоксан, 

№5, каб.29 
тел.: 8 (728-32) 2-16-89; 2-21-58
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Ақсу өңірі

қоғамдық - саяси газетіне 2020 жылға жазылу 
жүріп жатыр!

Ауданның тыныс - тірші-лігінен құлағдар болғыңыз 
келсе, аудандық және ауылдық "Қазпошта" байла-
ныс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 
4414 теңге, 80 тиын және жарты жылға -

2207 теңге 40 тиын.

ГАЗЕТ ИНДЕКСІ 

65750

БАСПАСӨЗ - 2020

- жұмысымыздың маңызды бағыты.  2-серпінде пар-
тия қатарын тазалау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылды күшейту туралы тапсырма берілді.  Жаңа 
талаптарды ескере отырып  партиялық бақылау ко-
миссиясы мен  сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
жөніндегі қоғамдық кеңестің  құрамы жаңартылды, 
партия «құрамын тазарту»  жұмыстары жүргізілуде.   
Тоқсан сайын өткізуге қажетті отырыстар енді  ай 
сайын өткізіледі. 2020 жылдың  30 қаңтарында өткен 
отырыста есеп берген  Матай ауылдық округінің әкімі, 
бастауыш партия ұйымының төрағасы Р.Мұсағұлов 
«2019 жылы бөлінген қаржыны қоғамдастық 
кеңесінің мүшелерімен қайда, қалай жұмсау керектігі 
талқыланып, 6 хаттама толтырылды. Ауылда аббат-
тандыру және көгалдандыру жұмыстарына 2 136 000 
теңге, жолдарды күтіп ұстауға  614 000 теңге, елді 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу - 
баршамыздың міндетіміз

шаралары жүргізілгендігін» баяндады. Ойтоған 
ауылдық округінің әкімі, бастауыш партия ұйымының 
төрағасы Т.Білісбек    ауданымызда  пилоттық ре-
жимде  өткен партияның кадрлық резервіне іріктеуге  
М.Қосмилианов, Д.Сағымбаев қатысты, бүгінде 
тұрғындар арасында жұмыстар жүргізуде. Өткен 
жылы «Құтты мекен» партиялық жобасы аясында 
жөндеу жұмысы жүргізіліп, тұрғындар таза ауыз су-
мен қамтылды,  тұрғындардың өтініштері жан-жақты 
қаралып оңтайлы шешілуіне партияластар белсене 
атсалысты.  Атқарылған жұмыстар туралы  бастау-
ыш партия ұйымының парақшасында, облыстық 
«Жетісу» және аудандық  «Ақсу өңірі» газеттерінде 
16 мақала жарияланды» деді. 

С.МАНАП,
аудандық партия филиалының консультанты.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қ.К.Тоқаев өз Жол-
дауында «Азаматтардың барлық 
сындарлы өтініш-тілектерін же-
дел әрі тиімді қарастыратын 
«Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» тұжырымдамасын 
іске асыру – бәрімізге ортақ 
міндет»- деді. Партияның 
7 серпіні бағдарламасында  
азаматтардың мұң - мұқтажын, 
өтінішін шешуде көшпелі 
қабылдаулар өткізуді тапсырды. 
2020  жылдың 29 қаңтарында ау-
дан әкімі, аудандық партия фи-
лиалы төрғасы Е.С.Базарханов  
аудандық М.Байсақұлы 
атындағы мәдениет үйінде 
көшпелі қабылдау өткізіп, аза-
маттарды жеке мәселелері бой-
ынша қабылдады. Қабылдауға 
келген Қ.Сүлейменова, 
М.Рахтаева, К.Сұрапова, 
Г.Минулина тұрғын үй мәселесі, 
Б.Бейсенхан жұмысқа орна-
ластыру, А.Жекебатырова 
мемлекетік жәрдемақы 
алу, «Ақсу қант» ЖШС-нің 
жұмысшылары  Д.Серғазин, 
С.Биболаттың 2019 жылдың 
желтоқсан айының жалақысын 
ала алмай жүргендігі туралы 
өтініштері жан-жақты қаралып, 
кеңестер беріліп, тиісті меке-
ме басшыларына тапсырмалар 
берілді. Түскен өтініштер фили-

ӨТІНІШТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫ 
БАСТЫ НАЗАРДА 

ауылдық округінің әкімі 
Б.Т.Шариповтың, Жансүгіров 
ауылдық округі әкімінің орын-
басары Қ.Қалдыбаевтың, 
аудандық ветеринарлық стан-
сасы бастығының орынбасары 
Ұ.Ә.Есболатовтың, Ж.Сыдықов 
атындағы орта мектеп ди-
ректоры А.Тұрарбаева және 
арыз иелерінің қатысуымен 
қаралды. Округ әкімі Б.Шарипов 
Ж.Сыдықов атындағы мектептің 
ауласы мен Нұрбопа көшесіне 
жарық шамдары 2020 жылдың ма-
мыр айында орнатылатындығын 

ветеринарлық стансасы 
басшылығына  қаңғыған иттерді 
аулау бойынша тұрақты түрде 
жұмыс жүргізу, тұрғындарға  
иттерді ұстау тәртібі туралы   
бұқаралық ақпарат құралдары 
мен әлеуметтік желіде 
мақалалар жариялау, кездесу 
өткізіп түсіндіру жұмыстарын  
жалғастыру   тапсырылды.

    
 Ж.ЕРБОЛАТҚЫЗЫ, 

аудандық партия                                                                                               
филиалының эксперті.

ал тарапынан бақылауға алынды. 
Сонымен қатар  аудандық партия  
филиалына Жансүгіров ауылы, 
Нұрбопа көшесінің тұрғындары 
мен Ж.Сыдықов атындағы орта 
мектебінің ата - аналарының 
жазған арыздары Жансүгіров 

айтты. Бұзылған үйлердің 
иелерін іздестіру жұмысы 
жүргізілуде. 4 үйдің құжаттары 
бар, қалған үйлердің   иелері  
табылмағандықтан  сүргілеу 
жұмысы жүргізілмейтіндігі 
түсіндірілді. Аудандық 

«Nur Otan» партиясының 
саяси көшбасшылығының 
түбегейлі мәселесі – біздің сы-
байлас жемқорлықпен ымыраға 
келмейтін стратегиямыз...»- де-
ген болатын Елбасы, Партия 
Төрағасы Н.Ә.Назарбаев.  2019 
жылдың тамыз айында өткен Сая-
си Кеңес отырысында «Сенім. 
Диалог. Болашаққа нық қадам. 
– «Nur Otan» партиясының 7 
серпіні» атты бағдарламасында 
бізге жүктеген барлық міндеттер 

мекендерді сумен жабдықтауды 
ұйымдастыруға 2 000 000 теңге, 
мемлекеттік күрделі шығындарға 
170 000 теңге бөлінді. Бюджет 
қаражаттары орынды жұмсалып, 
уақытылы игерілуде. Электрон-
ды үкімет порталы арқылы  ауыл 
тұрғындарына электронды 
қызмет көрсету бұрышы ашылған. 
Электронды қызмет көрсету 
бұрышын насихаттау мақсатында 
айына кемінде бір рет жәрмеңке 
ұйымдастырылды, түсіндіру іс 

***

Еріктілік дегеніміз не?!  
Еріктілер  деген  кім?! 
Волонтерлік, яғни еріктілік - 
бұл қазіргі өркениетті адамның 
өмір салты, ал волонтер – 
ерікті, жаны бай, таза адамдар. 
Олар адамдарға көмектеседі, 
айналасындағы әлемді сәл де 
болсын жақсартуға жағдай жа-

БІЗ  БІРГЕМІЗ 
деп 2020  жылды «Еріктілер 
жылы» деп жариялаған бола-
тын.  Бүгінде аудан көлемінде 
«Біз біргеміз!» атты Еріктілер 
жылының салтанатты  ашы-
луы болып өтті.  

Салтанатты жиын ау-
дан әкімі Есім Сейілханұлы 
Базархановтың құттықтауымен 
басталып, еріктілер құрамына 
қабылданған жастардың  ант  
қабылдау  рәсімімен жалғасын 
тапты. 

Шараның арнайы қонағы 
Мейіржан Молдағалиев 
кез - келген адамның ерікті 
бола алатынын айта оты-
рып, әрбір жасты еріктілікпен 
айналысуға шақырды. Ар-
найы сөз сөйлеген спикерлер 

сайды. Еріктілер  өзгелермен 
жылы лебізімен бөлісуге дай-
ын адамдар, бастамашыл 
адамдар, жас, күш - қуатқа 
толы адамдар. Еріктілер 
жұмыстарын  ақша үшін емес, 
шынайы алғыс үшін істейтін 
қайырымды жандар. 

Президент  Қасым - Жо-
март Кемелұлы Тоқаев жастар 
жылының жалғасы болсын 

де еріктілік туралы өз ойла-
рын білдіріп, ұсыныстарын 
жеткізді. Аудандық Ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Айтба-
ев  Амантай  Айтбайұлы ерікті 
жастарға  батасын берді. Жиын  
соңы жастардың ұранына 
айналған «Мен қазақпын» 
әнімен аяқталды. 

Әскен АРҒЫНҰЛЫ.

АУДАН ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ. АППАРАТ АКИМА РАЙОНА.
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Көп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған,
Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы,
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған, 

– деп төрелігін өзі шешкен Абай бүгін 
жарқын бейнесімен де, жалынды жыры-
мен де бізбен бірге 175 жыл бойы өмір 
сүріп келеді, мәңгі өмір сүре бермек!

Осыған орай Ғали Орманов атындағы 
орта мектебі коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінде еліміздің Тұнғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласын негізге ала отырып 
және Қасым – Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың "Абай және ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан" мақаласын насихаттау, Ұлы 
ақынның өнегелі өмірімен танысты-
ру, ақынның даналығын, рухани асыл 
- мұраларын насихаттап, өлеңдерін, 
әндерін кеңінен насихаттау мақсатында 
«Абайды оқы,таңырқа!» атты 5-11 сынып 
оқушылары арасында  байқау өтті. (әр 
сыныптан 5 оқушыдан қатысты).

Жалпы сайыс 4 кезеңнен тұрды. 
Нақтырақ айтсақ, I «Өлең сөздің патша-
сы, сөз сарасы» кезеңінде қатысушылар 
Абай өлеңдерін 3 тілде оқыды. II 
«Білімді мыңды жығар» кезеңінде (Абай 
мұрасынан сұрақ-жауап) әділқазылар 
алдынан сұрақ алу. III кезеңде оқушылар 
Абайдың әндерін шырқаса. IV кезеңде 
зерделі сөздің – зергері Абай атамыздың 
асыл сөздерінің жалғасын табумен  
ұласты.

Абайды оқы, таңырқа!
Сайыста мектепішілік ата-аналар 

комитетінің мүшесі Жанат Хамито-
ва, ауылдық кітапхана қызметкері 
Г.Садуақасова, қазақ тілі пәнінің мұғалімі 
А.Майколемова орыс тілі пәнінің мұғалімі 
Т.Сансызбекова, ағылшын тілі пәнінің 
мұғалімі Ж.Айтқасымдар төрелік етті.

Қазылардан сын естігендердің қатары 
аз болмады. Әсіресе, бірінші бағыт 
бойынша өлеңді жатқа оқыған бірқатар 
оқушылар төрешілер тарапынан 
Абайдың өлеңдерінің сөздерін өзгертіп 
айтқаны үшін, қазылар тарапынан ескер-
ту алды. Әйтсе де сайыстың аты сайыс. 
Жеңген де бар, жеңілген де бар. Енде-
ше, жеңімпаздарға тоқталсақ,   жүлделі І 
орынды 7 «Ә» сынып оқушылары иелен-
се,  ІІ орынды 5 «Ә» сынып оқушылары 
қанжығасына байлады. Ал, жүлделі  
ІІІ орынды 6 «А» және 7 «А» сыныбы 
оқушылары тұрақтады. Байқау соңында 
жеңімпаздар Мақтау Грамотасымен ма-
рапатталды.

Балалардың ұлы ақынның мұрасын 
осындай дәрежеде білуінің өзі үлкен 
қуанарлық жағдай. Мұндай сөз өнері 
тек қазақ халқында ғана бар. Ол 
қазақ халқының інжу - маржаны. Абай 
атамыздың әрбір өлеңін, әнін жаны-
на серік етіп жүрген бала, келешекте 
еш нәрседен ұтылмайды. Сол үшін біз 
Абайға, Абай бастаған ұлыларға басы-
мызды иіп тағзым етуіміз керек. Сонда 
ғана Абай біздің мәңгілік бағдаршамымыз 
болып қалады. Абай әндерін шырқап, 
өлеңдерін жатқа оқитын, қара сөздерінің 
мағынасына түйсіне білетін оқушыларға 
бұндай сайыстардың берер мүмкіндігі 
зор. 

Сол себепті осындай сайыстарды, 
оқуларды жиі өткізіп тұрсақ, өсіп келе 
жатқан жас ұрпаққа ұлттық рух сыйлап, 
өнер жолына бағыт - бағдар  береміз.                                                                       

Ж.ШАЛАБАЕВА,
 Орманов атындағы орта 

мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі.

Заманның заңғар жазушысы 
М.Әуезовтың «Ел болам десең, бесігіңді 
түзе»,- деген сөзі балаға тәрбие бесіктен 
берілетінін меңзесе керек. Баланың 
тәрбиелі, инабатты, мәдениетті, ақылды, 
әдепті болып өсуі ата-ананың мейіріне 
байланысты екені өтірік емес. Ежелден-ақ 

Бала тәрбиесі 
бесіктен 
басталады

Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін мемлекеттік қызмет 
алу тәртібіндегі оң өзгерістер енгізілгенін хабарлайды.

Құқықтық статистика органдарымен мемлекеттік қызметтің 4 түрі көрсетіледі: 
соттылықтың болуы туралы анықтама, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
анықтама, мұрағаттық анықтама және прокуратура органдарынан, тергеу және 
анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою туралы анықтама 
беру. Мемлекет Басшысының мемлекеттік қызметті электрондық форматқа көшіру 
бойынша тапсырмасын іске асыру шеңберінде Комитет мемлекеттік қызметтің үш 
түрін автоматтандыру және оңтайландыру жөнінде бірқатар іс-шаралар жүргізді. Со-
нымен, "Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама беру" мемлкеттік 

Аудан тұрғындары назарына! 

Қазақстанның маңызды қаржы 
институттарының бірі – Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры 2019 жылды 
қорытындылады. 

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай барлық 
көрсеткіштер бойынша даму серпіні оң 
сипатқа ие. Нақты айтсақ, 2020 жылдың 
1 қаңтарына қарай Қордың зейнетақы 
жинақтары 10,8 триллион теңгеден асты. 
Ал жарналардың барлық түрлері бойын-
ша жеке зейнетақы шоттарының саны 
10 миллионнан асып отыр. Дәлірек – 10 
672 567 бірлікті құрап, бір жыл ішінде 3 
пайызға өсті. Жеке зейнетақы шоттарының 
(ЖЗШ) басым бөлігі міндетті зейнетақы 
жарналары (МЗЖ) есебінен ашылған – 9,9 
млн бірлік. Бұдан кейінгі орында міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) 
бойынша ашылған шоттар – 0,5 млн бірлік. 
Ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) бой-
ынша да өсім байқалады. 2019 жылдың 
соңына қарай ЕЗЖ бойынша ашылған 
шоттардың саны – 54 365 бірлікке жетіп, 
2018 жылғы көрсеткіштен салыстырғанда 
14 пайызға көбейді. 

Зейнетақы жинақтарының басым бөлігі 
міндетті зейнетақы жарналары есебінен  
қалыптасқан. МЗЖ есебінен жиналған 
жинақ ақша 10,6 трлн теңгені құрап, 2019 
жылдың басынан бері 15 пайызға өсті. 

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
(МКЗЖ) бойынша зейнетақы жинақтарының 
сомасы 246,1 млрд теңгеге (өсім – 25%), 

БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтарының 
сомасы 10,8 триллион теңгеден асты

ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) бойын-
ша 1,9 млрд теңгеге (өсім – 4%) жетті. 

2019 жылдың басынан бері салымшы-
лар мен алушылардың зейнетақы шот-
тарына есептелген таза инвестициялық 
табыс – 641,8 млрд теңге. Зейнетақы 
жинақтарының табыстылығы – 6,57 пай-
ыз. Ал инфляция деңгейі – 5,4 пайызды 
көрсетті. Осылайша зейнетақы активтерінің 
нақты табыстылығы оң сипатқа ие. 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда 
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. 
БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері 
– Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті» ММ арқылы 
Қазақстан Республикасының Үкіметі. 
БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен 
басқаруды Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 
1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін 
басқару тиімділігін арттыру бойынша 
ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан 
Республикасының Президенті басшылық 
ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне 
берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес 
БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
рын, ерікті зейнетақы жарналарын тар-
туды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы 
жинақтары мен төлемдерін жеке есеп-
ке алуды жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-
күйі туралы ақпарат береді (толығырақ 
www.enpf.kz сайтында). 

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы 
БАҚ үшін байланыстар:

 press@enpf.kz.

Еккенің тікен болса, орғаның балауса 
болмас.

М.Әуезов.

Адамның адамшылдығы – ақыл, 
ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы 
құрбы, жақсы ұстаздан болады.

Абай Құнанбайұлы.

Баланы ұлша тәрбиелесең – ұл, 
құлша тәрбиелесең – құл болмақшы.

Ахмет Байтұрсынұлы.

Тәрбие жайлы қанатты сөздер... 
Әрбір баланың мінез – құлқы ата-

анасының жағымды іс-әрекетінен үлгі 
алу барысында қалыптасады.

И.Павлов.

Бала тәрбиесі басты байлығың, 
кешіксең көретінің қайғы-мұң.

Абай.

Баланы бұзуға, түзеуге себеп бола-
тын бір шарт - жас күнде көрген өнеге.

Ж. Аймауытов.

ұлтымыз ұл-қызын жақсы сөзбен түзу жолға салып, жақсы мен жаманның ара жігін 
ажыратуды үйреткен. Даналығы мен даралығы қатар мінгескен ұлттың тәрбиесі 
мен өнегесі, сөзі мен іcінде айқын көрініп отырған. Ал, енді білімнің негізгі бастама-
сы балабақшадан басталатыны бәрімізге белгілі. «Су басынан тұниды»,-дегендей 
балабақшада алған тәрбие баланың алдағы өміріне әсер етеді десек артық емес. 
Себебі, балабақша баланың алғашқы білім нәрін алатын орны. Сондықтан баланың 
тұлға болып қалыптасуына балабақшаның қосар үлесі зор. Болашақта белгілі бір 
мамандықтарға талпынудың іргетасы да осы балабақшадан басталмақ. Алдымызға 
келген ақ қағаздай тап-таза сәбилердің ой-қиялын біліммен сусындатып, жан 
дүниесін ұлғайту тәрбиешінің басты міндеті. Әсіресе, терең де тиянақты білім беруді 
ұлағатты тәрбиемен ұштастыруда балабақшадағы түрлі іс-шаралар мен мағыналы 
ойын-сауықтырудың рөлі зор. 

Тәрбиенің түп тамыры – ұлтты қадірлеу десек еш қателеспейміз. Сондай-ақ, 
ұлттық әдет-ғұрыпты дамыту, ұлттық дәстүрді жандандыру, ұлтаралық достық 
қарым-қатынасты нығайтуға үйрету. Сабақ та, тәрбие де осы бағытта болса 
ғана баланы ортаға қарап тәрбиелеген боламыз, сонда ғана оның адамгершілігі 
қалыптасады. Адамды құрметтеуге тәрбиелеуді басты назарға алу ауадай қажет. 
Сондықтан да халық тәрбиесін негізге ала отырып, жүйелі жұмыс аткарып келе жат-
кан «Қуат Терібаев атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тәрбиеші мамандары Гүлім Рысбекова, 
Әсел Нұрболаткызы, тәрбиешінің көмекшici Роза Cандыбаевалар. Халқымыздың 
даналығында «Баланы жастан»,-деген сөзді ұстанымдарына айландыра отырып, 
тәрбиенің тал бесіктен басталатынын еш уақытта естен шығармай, ата-бабадан 
келе жатқан ибалық пен инабаттылықты түпкілікті түсініп, балаларымызға сол 
тәрбиенің нәрін сіңіре отырып, қазіргі заманғы бала тәрбиесіне өз үлестерін қосуда. 
Нақтырақ айтсақ, бүгінгі танда «Аққу»   кіші тобында 25 бала тәрбиеленіп жатыр. 
Сонымен қатар ата - аналар мен тығыз байланыста болуды өздеріне мақсат тұтқан. 

Егеменді еліміздің болашағын жалғастырушы білімді ұрпақ тәрбиелеу болып та-
былады.  Сол жас ұрпаққа тәрбие беретін бүгінгі тәрбиеші – мамандар тәрбиелеу 
мен білім берудің жаңаша жетілдірілген әдіс-тәсілдерін іздестіріп, күнделікті 
жұмыс барысында жаңашыл бағыттар қарастырып, оны өздерінің іс-тәжірбиесінде 
қолдануы керек деп ойлаймыз.

 Әсел НҰРБОЛАТҚЫЗЫ,
«Қуат Терібаев атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тәрбиешісі.

қызмет толық автоматтандырылды. Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік 
қызметтерді көрсету нәтижесін беру www.egov.kz «Электрондық үкімет» веб-порталы 
(әрі қарай – портал) арқылы альтернативті түрде де, сонымен бірге анықтаманы қағаз 
үлгісінде алу қажет болған жағдайда Мемлекеттік корпорация арқылы жүзеге асы-
рылады. Сонымен бірге, қызметтерді оңтайландыру шеңберінде азаматтарға жыл-
жымалы жүйенің абоненттік қондырғысы арқылы, яғни mGov порталының мобильдік 
қосымшасы арқылы электрондық анықтама алу мүмкіндігі берілген. 

Азаматтарға арналған жаңа енгізулердің бірі Мемлекеттік корпорация филилалының 
мекенжайын таңдаумен шетелге шығу үшін анықтама алуға электрондық сұрау беру 
мүмкіндігі болып табылады, ол жерде қағаз түрінде жауап алуға болады. Бұрындары 
Мемлекеттік корпорацияға міндетті бара отыра қағаз варианты ғана жіберу мүмкін 
болатын. Электрондық анықтаманы «EgovKzBot»Telegram-бота көмегімен алуға бо-
лады. Анықтама алу үшін «Мобильді азаматтар базасына» (МАБ) тіркелу қажет. Бұл 
үшін eGov.kz порталында Жеке кабинетке өзінің деректерін енгізу қажет. Анықтама 
алу үшін Telegram мессенджерді көшіру керек, «EgovKzBot» іздеу жолына енгізу, 
енгізу/қайта енгізу. Әрі қарай «Қызметтер» бағанында "Соттылықтың болуы немесе 
болмауы туралы анықтама беру" атты сервисті таңдау, содан кейін азаматқа рас-
тау коды көрсетілген SMS – хабарлама келеді, кодты енгізгеннен кейін соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы ақпарат берілетін болады. Сондай-ақ, порталда 
электрондық анықтаманы ЭЦҚ қоймай-ақ «Бір реттік SMS паролінің сервисінің» 
көмегімен алуға болады. 

Сонымен қатар, порталда «Үшінші тұлғалармен анықтама алу сервисі» жүзеге 
асырылған. Енді жұмыс берушілердің өздері онлайн қызметін қолдана отыра «жеке 
кабинет» және (немесе) sms-растау арқылы сұрау жіберілетін адамға қатысты, 
адамдардың келісім шарты болған кезде басқа адамдарға қатысты соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы электрондық сұрау жібере алады. Осындай 
қызметті алудың негізгі шарты МАБ-на тіркеу болып табылады. МАБ-не тіркелу үшін 
қызмет алушыға порталдағы «жеке кабинетте» «телефон» деген бағанда телефон 
нөмірін көрсету керек немесе оны ЖСН-ді Мемлекеттік корпорацияның кез келген 
фронт-офисіне тіркеу қажет. «Комитеттің және оның аумақтық бақсармаларының 
мұрағаттары шеңберінде мұрағаттық анықтамаларды және/немесе мұрағаттық 
құжат көшірмелерін беру» мемлекеттік қызметі ішінара автоматтандырылған. 
Қызмет алуға үшін электрондық сауалдарды жіберу сервисі портал арөылы іске 
қосылды. Қазіргі уақытта, қызметті портал арқылы немесе Мемлекеттік корпора-
ция арқылы тапсыруға болады. Қызметтің нәтижелерін Мемлекеттік корпорация-
сы арқылы ғана алуға болады. Қызмет көрсету мерзімі 30 күнтізбелік күннен 10 
күнтізбелік күнге дейін қысқартылған. «Прокуратура органдарынан, тергеу және 
анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік 
қызметі автоматтандырылмаған, ол Мемлекеттік корпорация арқылы қағаз түрінде 
көрсетіледі. Қызмет көрсету мерзімі 5 жұмыс күні. Прокуратура органдарынан 
шығатын апостиль қоятын құжаттардың 99%  есепке ала отыра, соттылықтың болкы 
немесе болмауы туралы анықтаманы құрайды, мынадай мүмкіндік іске асырылады: 

- композиттік қызметке электрондық өтініш беру – соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы апостиль қойылған анықтама;

- мемлекеттік бажды онлайн режимінде электрондық үкіметтің төлем шлюзі (ЭҮ 
ТШ) арқылы төлеу;

- қызмет алушының филиалдың мекенжайын порталда таңдау.
Қызметтердің нәтижелерін қағаз түрінде алу үшін қызмет көрсететін Мемлекеттік 

корпорациялар. 
Комитеттің қызметін электрондық форматқа 100% көшіру мақсатында, ҚР ӘМ 

«Е-Апостиль» сервисін іске асыру шеңберінде апостильдендіру бойынша қызметтерді 
электрондық форматқа толық көшіру жұмысы жүргізілуде. 

Талғат ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің Алматы облысы бойынша Сарқан, Алакөл және 

Ақсу аудандарының аға прокуроры.
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Күн бұлыңғыр еді. Батыстан шығысқа 
қарай жөңкілген қою сұр бұлт еңсеңді 
басып, көңіл құлазытады. Сол бір күні 
бұрынғыша атасақ Досааф ғимаратына 
бара қалғаным. Сол жерде Ғабит 
Мұсабаланов, Берікбол Қасымов 
үшеуміздің басымыз қосылып, Бөрібай 
батырға ескерткіш орнату туралы әңгіме 
қозғалды. Сөзді бастаған Берікбол:

– Алдағы жылдың наурыз – сәуір 
айларында Бөрібай көтерілісіне 90 
жыл толады. Сол халықты толғантар 
кезеңге қарайластырып Бөрібай батырға 
ескерткіш орнатуды жобалап отыр-
мыз. Міне мынау сол айтулы оқиға 
қарсаңында өткізілуге тиісті мәдени – 
көпшілік шаралардың жоспары, – деп, 
қолыма ақ қағазға басылған жоспарды 
ұсынды.

– Бұл шаруаны жолға дұрыстап 
қоятындай ұйымдастыру комитеті деген 
сияқты 3-4 адамнан бастамашы топ бар 
шығар, – деп сұрадым.

– Әзірге ондай жоқ, мына Ғабит 
екеуміз қолға алып, бастама көтеріп 
жүрген. Бөрібай батыр, оның ата – тегі, 
жоңғарлармен соғыстағы ерлігі, т.б. осы 
мағынада «Ақсу өңірі» газетінің бетінде 
бірнеше рет мақала жарияланды. Ол 
халыққа қозғау салар деген ойдамыз, – 
дейді Берікбол.

Осы әңгімеден кейін оның бір жыл-
дары бауырымның Айгүл деген қызы 
Түркістан қаласында тұратын Нұрбек де-
ген жігітке тұрмысқа шығып, сол қалаға 
құдалыққа барғаным есіме түсті. Әртүрлі 
құдалық рәсімдерден кейін екінші Мек-
ке атанған қалаға келіп тұрып, Қожа Ах-
мет Яссауидің кесенесіне барып, оған 
тәуіп ету мұсылман баласының парызы 
емес пе. Күн сайын кесенеге жүздеген, 
кейде мыңдаған адам келіп, бабамыз 
Ахмет Яссауи туралы тереңірек біліп, 
ортағасырлық сәулет өнерімен танысады 
екен. Жиналған туристерге жол көрсетіп, 
Ахмет Яссауи туралы әңгімелейтін гид 
елді жинап әңгімесін бастады. 

Ахмет Яссауидің толық аты – жөні – 
Қазірет Сұлтан Шейх – ул Ислам Қожа 
Ахмет Яссауи екен. Ол исламның діни 
қағидаларын, шариғатты дидактикалық 
сарынмен поэзия тілінде жазған ғұлама 
ақын. Ол сопылық дүниетанымның 
негізін қалаушылардың бірі. Туған 
жері оңтүстіктегі Сайрам қаласы. Ол 
қала бұрын Испиджаб, Ақсу, Ақтұрбат, 
Ақшаһар деп те аталған. Туған жылы 
ғылымда нақты дәлелденбеген. Ал 
қайтыс болған жылы 1166 жыл екені 
жөнінде жазба деректер сақталған 
екен. Осы Иассы (Түркістанның ескі 
аты) қаласында қайтыс болып, осын-
да жерленеді. Жергілікті халық оған 
шағын кесене тұрғызады. Араға 230 жыл 
уақыт салып барып, атақты Әмір Темір 
данышпанның ескі қабірі орнына осы 
үлкен кесенені салдырған екен. 

Бұл кесененің әрбір бөлме – сарайына 
тоқталмайын. Себебі, әңгімеміз Бөрібай 
батырға қатысы бар. Оның көлемі 4,5 – 
5,2 метр. Қабырғаларындағы шұңғыл 
ойықтары әсерінен созылыңқы бо-
лып көрінеді. Бұл жерге 1999 жылғы 
маусымның 3 жұлдызында кесенеге 
алты жыл жүргізілген реставрациялық 
жұмыстар кезінде табылған мәйіттер 
қайта жерленген. Мәлімет бойынша 
Әулие қабірінің жанына қазақтың жиыр-
мадан астам хандары мен сұлтандары, 
көптеген батырлары мен игі жақсылары 
жерленген. Мысалы, Есім хан, Жәңгір 
хан, Тәуке хан, Абылай хан, Бөкей хан, 
т.б. хан – сұлтандармен бірге Матай 
Бөрібай батыр деген жазуды оқығанда 
көңілім алабұртып, толқып кеткенімді жа-
сырып қайтейін.

Ата – бабаларымыз Ахмет Яссауи 
қабірінің маңына жерленуді рухани 
сабақтастық белгісі, ұлағатты өнеге 
санаған. Алаш баласының о дүниелік 
болғанда Әзіретті Сұлтанның қасына 
жерленіп, бір жерге жатуы кемелдікке 
жеткеннің айқын көрінісі саналған. 
Олар осы үрдісті ұрпағына аманат етіп 
қалдырды. Олардың қияметте тиер 
Шейх ұлы Машайхтың шарапатынан 
үміті болған. Өздерінің ата жолдарына 
адалдықтарын, рухани ұстазына құрметін 
айғақтап, елді тұтастыққа үндеу үшін 
қазақтың ұланғайыр даласының қандай 
қиырынан болсын өз денелерін әкеліп, 

Мұсабек Атағозин шежіресінде: 
«Бөрібай батырдың бәйбішесі Алтын, 
екінші әйелі Бикен, оны ел Бікен деп 
атаған, Бікен елі осы әйелден тараған. 
Үшінші әйелінің есімі Жабай»,– деп жа-
зады. Тағы бір шежірелерде Бөрібайдың 
бәйбішесінен Елшен, Құлшан, Бәтамбек, 
ортаншы әйелінен – Қыдыралы, кіші 

тоқалынан – Бікен атты қыз тарайды. Ол 
ұрпақтары ру басы санап кеткен сирек 
қазақ әйелдерінің бірі деп айтылады. 

Енді Бөрібай көтерілісіне келейік, 1928 
жылы тамыз айында Қазақстан Орталық 
атқару Комитеті ірі байларды тәркілеу 
туралы қаулы алады. Бұл қаулы ел ба-
сына өлшеусіз қасірет әкелді. Бар байға 

бір өлшеммен, бір көзқараспен қарау 
салдарынан байдың бәрі «халық жауы» 
деген желеумен игі жақсылар мен 
олардың ұрпақтары қуғын – сүргінге 
ұшырап, жер аударылады. Бірталайы 
тап жауы деп есептеліп атылды – асыл-
ды. Шолақ белсенділер асыра сілтеп, 
«байдың құйыршығы» деп кедейлерге де 
қысым көрсетеді. Олардың да қатарында 
жер аударылып, түрмеге қамалғандар 
болды. Жергілікті жерлердегі шолақ 
белсенділер ұжымдастыру тәртібін 
өрескел бұзып, елдің малын да, мүлкін 
де орталықтандыруға деп тартып алды. 
Голошекиннің, оның жер – жердегі жан-
дайшап белсенділерінің «Мал да, жан да 
ортақ болады» дегенінен халық арасында 
наразылық туды. Соның салдарынан осы 
асыра сілтеушілікке қарсы Қопа, Сүттіген, 
Беспай, Ақсу, т.б. ауылдарында көпшілік 
қолға қару алып, көтеріліске шығады. Бұл 
тарихта «Бөрібай көтерілісі» деп аталып, 
«қызылдарға» қарсы ұйымдастырылады. 
Бұл көтерілісті Өмірбек, Тұрсын, Мұқан 
деген ұлтжанды, өжет, ержүрек адам-
дар басқарса керек. Көтерілген ел Ақсу 
ауылының маңындағы елді мекендерді 
бірнеше ай өз қарауларында ұстап 
тұрыпты. Осы көтеріліс барысында ау-
данды басқарған Ғазиз Ибрагимов, Тара-
сов, Қапланбек Бұланов деген больше-
виктер атылады. Амал не, бұл көтеріліс 
басылып, олардың басқарушы, басқа 
да белсенділерін НКВД адамдары аяу-
сыз жазалайды. Бір деректер бойынша: 
«Бөрібай көтерілісінде НКВД қолынан 68 
адам өліп, 517 адам тұтқынға алынды»,– 
делінген.

Елбасы Н.Назарбаев өз сөзінде: 
«Ұлы тұлғаларды білмейінше, бірде – 
бір дәуірді дұрыстап тану мүмкін емес. 
Адам тарихының айнасынан біз тарих 
көшінің жүрісін ғана аңдап қоймаймыз, 
оның рухын, тынысын сезінеміз. 
Сондықтан, халқы мен елінің алдындағы 
өздерінің перзенттік парызын айқын 
да анық түсінген, қандай да қиын – 
қыстау жағдайда оны адал орындаудан 
жалтармаған адамдар қай дәуірде өмір 
сүрсе де, дәйім жұртының азаматы болып 
қала бермек» деген болатын. Олай болса 
осы «Бөрібай көтерілісінің» құрбандары 
да біз еске алып, басымызды иіп, құран 
бағыштайтын еліміздің азаматтары деп 
түсінейік. 

«Ақсу өңірінің» 25 қазандағы санында 
осы көтеріліске қатысқаны үшін «Халық 
жауы» саналып, қылмыстық кодекстің 
58 – бабының бірнеше тармақтары бой-
ынша ату жазасына кесілгендер тізімі 
беріліпті. Бүгінгі таңда олар «айыбы жоқ» 
деп ақталған екен.

Осы жерде филология ғылымының кан-
дидаты, атақты Маман байдың немересі 
Адай Есенқұлұлының «Қазақтың Нобелі» 
деген кітабында былай деп жазыпты: 
«Көтерілістің (Бөрібай көтерілісін айта-
ды) басталуы да тосын. Олар Ақсуға екі 
жағынан «Бөрібай, Бөрібай» деп ұран 
салып, шабуыл жасайды. Түн ортасын-
да ұйқыда жатқан солдаттарды тарпа 
бас салады. Қарсыласқандарын атып, 
көбін тұтқындады. Командирлерін 
бөліп, қатардағы әскердің қаруын алып, 
өздерін босатады. Жергілікті халықтан 
жасақталған қызыл құрамаларды тара-
тып жібереді. Ауданның бірінші хатшысы 
Ғазиз Ибрагимовты, атқару комитетінің 
төрағасы Тарасовты, Қабланбекті, мек-
теп директоры Балдақбаевты өлтіреді. 

Ел арасында көтерілісшілер жөнінде 
күлкілі аңыз бар. Басшыларың кім де-
генде бәрі «Бөрібай» деп жауап береді. 
Тергеуде де «кімсің» деген сұраққа 
«Бөрібаймын» деп жауап қатады. 
Жоғарыдан көтерілісшілерге басшылық 
жасаған Бөрібайларды түгел атыңдар 
деген бұйрыққа сүйенген қызыл жендет-
тер бәрін қырып салады. Олардың ішінде 
көтерілісті басқарған Өмірбек, Тұрсын, 
Мұқан, Қанатбек, т.б. болыпты».

Ескерткіш орнату елдіктің белгісі. 
Әйгілі тұлғаларды дәріптеп, көпке таны-
ту жас ұрпақты, біздің болашағымызды 
Отанын сүюге, ерге деген, ерлікке деген 
намысының қалыптасуына әсер етеді. 
Батырлар ұрпағы екенін сезіну көңілде 
ұлтына, ұлттық батырларына деген на-
мысты оятып, жігерлендіреді. Қажет 
десеңіз бұл ұлттық патриоттық тәрбиенің 
ең негізгі тармағы. 

Әңгіменің бастауында есімдері аталған 
екі азаматтың қолға алған бастамаларын 
көпшілік, аудан басшылары, қалталы 
жерлестеріміз қолдар деген сенімдеміз. 
Барлықтарыңыз ұл өсіріп, қыз тәрбиелеп 
отырсыздар. Осы ұрпақтың ұлттық сана 
– сезімін ояту үшін ұлы тұлғаларды 
насихаттаудың да орны ерекше екенін 
түсінейік.

Тілеухан ЕСЕБОЛАТОВ,
Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі, «Ақсу ауданының 
Құрметті азаматы».

БӨРІБАЙ КӨТЕРІЛІСІНЕ – 90 ЖЫЛ!

БӨРІБАЙ БАТЫРҒА 
ЕСКЕРТКІШ 
ОРНАТПАҚ

Әзірет Сұлтанның босағасына қоюларын 
өсиет етіп қалдырып отырған.

Батыр жәйлі мынандай дерек бар: 
Бөрібай батыр 1699 жылы туып, 1756 
жылы ауыр жарақаттан қайтыс болған. 
Жазушы Қ.Жұмаділов «Дарабоз» ро-
манында: «Бөрібай батырдың бір өзі 
оншақты қалмақтың қоршауында қалып, 
ерлікпен мерт болды», – деген дерек 
келтіреді. Сарыарқа жеріндегі Сарысу 
өзені бойындағы «Таңбалы тас» деген 
жерге батырдың сүйегі аманат қойылып, 
1760 жылы Матай елі батыр ата мәйітін 
орта жүздің орталығы Түркістанға апа-
рып, Ахмет Яссауи мазарына жерлейді. 
М.Тұяқбаевтың «Қожахмет Яссауи 
кесенесінде жерленген қазақ хандары мен 
сұлтандары» мағлұматы бойынша кесене-
де жерленген батырлар тізімінде Бөрібай 
батыр №45 болып көрсетілген. Мен сол 
кесенеде болғанда Бөрібай батыр туралы 
осы жазуды көріп едім. Қайтыс болған жы-
лын 56/60 деп көрсету 1756 жылы қайтыс 
болып, аманат етіп жерленді және төрт 
жылдан кейін, яғни, 1760 жылы Ахмет Яс-
сауи кесенесіне апарып жерленген жыл-
дары болса керек.

СУРЕТТЕ: Жансүгіров ауылының шығыс жақ кіре 
берісіндегі айналма жолға қойылатын  батыр ескерткішінің 
3Д жобасы.
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Абай жаққан жалғыз сәуле сөнбесін
Басқасы басқа, дәл Абай Құнанбайұлы 

жайлы қалам тербеу қиынның қиыны.  
Кез – келген ақын немесе жазушы бол-
сын Абай жайлы тереңнен толғауға ша-
малары келе бермейді. Себебі, Абай 
Құнанбайұлы шексіз тұңғиық әлем. 
Ашылмаған қырлары жетерлік. Жалпы 
Абай әлі талай зерттеу мен зерделеуді 
қажет ететін үлкен тақырып... 

Басынан бастар болсақ, Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай 
және XXI ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласы ұлт үшін атойлап алда жүрген 
біраз зиялы қауымның қуанышына ай-
налды. Әрине, руханияты сәл жүдеген 
ұлтымызға аталмыш тақырыпта 
жазылған мақала күш берері анық.

Жалпы Абай адамдарды осы дүниеде 
игілікті еңбек етіп, өнер - ғылым тауып, 
өз тіршілігін оңалтып, рахат көруге наси-
хаттайды. Халықты өнер-ғылым жолына 
жұмылдырады:
 «Ғылым таппай мақтанба, 
  Орын таппай баптанба» 
Немесе,
 «Болмасаң да ұқсап бақ, 
Бір ғылымды көрсеңіз. 
Ондай болмақ қайда деп, 
Айтпа ғылым сүйсеңіз» деп тоқтаса, енді 
бір өлеңінде:  
Дүние бір алып құрылыс, оған әрбір адам 
өз үлесін қосу керек деп тұжырамдайды. 
Мысалы: 
«Әсемпаз болма әр неге, 
Өнерпаз болсаң арқалан, 
Сен де бір кірпіш дүниеге, 
Кетігін тап та, бар қалан!» 

Қайрат пен ақыл жол табар
Қашқанға да, қуғанға.
Әділет, шапқат кімде бар,
Сол жарасар туғанға.

Бастапқы екеу соңғысыз
Біте қалса қазаққа,
Алдың — жалын, артың — мұз,
Барар едің қай жаққа?-деп жырла-
са, жастарды өнер – білімге шақыру 
мақсатында: 
Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын көре тұра тексермедім.
Ержеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім.

Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы,
Қолымды дөп сермесем, өстер ме едім?
Адамның бір қызығы – бала деген,
Баланы оқытуды жек көрмедім.

Баламды медресеге біл деп бердім,
Қызмет қылсын, шен алсын 
                          деп бермедім.
Өзім де басқа шауып, төске өрледім,
Қазақта қара сөзге дес бермедім.
Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ,
Түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім.– 
деп жалынды жастық шақты босқа 
өткізбеуге шақырды. Абай өз өмірінде 
ақыл - парасатты дәріптеп, ғылым мен 
ағарту идеяларын насихаттады. Абайдың 
философиялық ой - пікірінің мәні осын-
да жатыр... Мемлекет басшысының 
мақаласында Білім - ғылымға ұмтылу, 
керітартпалықтан арылу, еңбекке ұмтылу 
сияқты тақырыптар елге түсінікті тілде 
һәм жоғары деңгейде ашылған. Абай 
айтқандай, артық мақтанға салыну, 
өзгені қор, өзімізді зор санау, дау қуу 
әсте жараспайды. Әр қадамымызды 
анық басып, әлемде және елімізде бо-
лып жатқан оқиғаларды байыппен са-
раптай білуіміз қажет. Тұрақтылық пен 
дамуымыздың кепілі болған – татулық 
пен бірлікті бәрінен жоғары қойған абзал. 
Осындай саясат жүргізген кезде ғана 
барлық стратегиялық мақсаттарымызға 
қол жеткізіп, Қазақстанды озық дамыған 
мемлекеттердің қатарына қоса аламыз, – 
деп ойлаймыз.

Негізі Абайды - ұлт ұстазы десек артық 
емес. Себебі, екі ғасырға жуық уақыт 
Абайдың ақылиялары әр адамға бағыт 
- бағдар бере білді. Ол жайында ақиық 
ақын Мұқағали Мақатаевтың мына бір 
өлеңін мысалға келтіруге болады.  

Қуат алып Абайдың тіл күшінен,
Жыр жазамын Абайдың үлгісімен.
Абай болып сүйсініп бір кісіге,
Абай болып түңілем бір кісіден... де-

ген бір - ақ шумақ өлеңінің өзінде – ақ 
атан түйеге салмақ болатын ой жатыр. 
Әуелі Абай туралы Ұлы ақын, ағартушы, 
қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби 
тілінің негізін салушы ғалым ретінде сөз 
қозғаудың өзі ұзақ әңгіме. 

Ұлы ойшылдың шыққан тегі дәулетті 
отбасы болса да халқына жақын болды, 

олардың дауын даулап, мұңын жоқтады. 
Мұны оның мына өлеңінен анық көруге 
болады:
...Кедейдің өзі жүрер малды бағып,
Отыруға отын жоқ үзбей жағып.
Тоңған иін жылытып, тонын илеп,
Шекпен тігер қатыны бүрсең қағып.
 
Қар жауса да тоңбайды бай баласы,
Үй жылы, киіз тұтқан айналасы.
Бай ұлына жалшы ұлы жалынышты,
Ағып жүріп ойнатар көздің жасы,– деп 
анық суреттеп берді. Ол Абайдың 
байлықтың құлы емес, адамдық пен 
адалдықтың тұлғасы екенінің дәлелі. Әр 
шығармасын оқыған сaйын, жaңa әсeр 
мeн ойлaр қaптaйды eріксіз тeбірeнeсің, 
толқисың. Aқын жүрeгін тeрбeгeн 
сeзімдeр, aрaғa ғaсырлaр сaлып сaғaн 
орaлғaндaй күй кeшeсің. Міне, бұл ақын 
шығармашылығының өміршеңдігінің 
дәлелі. Сонымен қоса Абайды суреткер 
ақын ретінде де айтуға әбден негіз бар. 
Оған «Желсіз түнде жарық ай» атты осы 
бір әнді мысалға келтіруге болады.
Желсіз түнде жарық ай,
Сәулесі суда дірілдеп.

Ауылдың жаны - терең сай,
Тасыған өзен гүрілдеп.

Қалың ағаш жапырағы,
Сыбырласып өзді - өзі.
Көрінбей жердің топырағы,
Құлпыраған жасыл жер жүзі.

Тау жаңғырып, ән қосып
Үрген ит пен айтаққа
Келмеп пе едің жол тосып
Жолығуға аулаққа?

Таймаңдамай тымылжып,
Бір суынып, бір ысып.
Дем ала алмай дамыл қып,
Елең қағып, бос шошып.

Сөз айта алмай бөгеліп,
Дүрсіл қағып жүрегі.
Тұрмап па еді сүйеніп,
Тамаққа кіріп иегі? – деп жырлаған өлеңіне 
қазақ даласындағы түнгі тіршіліктің суреті 
көз алдыңнан өткендей болатыны өтірік 
емес. Күз туралы өлеңі таза табиғат лири-
касы десек қателеспесіміз анық. Ендеше 
күз туралы өлеңіне кезек берсек; 

Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан,
Күз болып, дымқыл тұман жерді басқан. 
Білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма,
Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан.
Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай,
Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. 
Қайыршы шал - кемпірдей түсі кетіп, 
Жапырағынан айрылған ағаш, қурай.
Біреу малма сапсиды, салып иін, 
Салбыраңқы тартыпты жыртық киім.
Енесіне иіртіп шуда жібін,
Жас қатындар жыртылған жамайды үйін.
Қаз, тырна қатарланып қайтса бермен,
Астында ақ шомшы жүр, ол бір керуен.
Қай ауылды көрсең де, жабырқаңқы,
Күлкі-ойын көрінбейді, сейіл-серуен.
Кемпір-шал құржаң қағып, бала бүрсең,
Көңілсіз қара суық қырда жүрсең.
Кемік сүйек, сорпа-су тимеген соң,
Үйде ит жоқ, тышқан аулап, қайда көрсең.
Күзеу тозған, оты жоқ елдің маңы,
Тұман болар, жел соқса, шаң-тозаңы.
От жақпаған үйінің сұры қашып,
Ыстан қорыққан қазақтың құрысын заңы,– 
дей келе таза табиғатпен қоса ұлттың 
тұрмыс – тіршілігін де айқын бейнелеген.

Үстіміздегі жылы Абай Құнанбайұлының 

175 жылдық мерейтойының аталып 
өтетіні жайында төңіріктің төрт бұрышына 
сауын айтылып жатыр. Әрине шырай-
лы шығыста дайындық жұмыстары 
да басталып кеткен көрінеді. Бір бас 
қосуда Абай өмірге келген өңірдің шай-
ыр ақыны, мемлекеттік сыйлықтың лау-
реаты Тыныштықбек Әбдікәкімұлы ақын 
жайлы былай деген екен: - Абайды таны-
ту бір жылдың жұмысы емес, әрине. Біз 
Абайды толық танып та үлгерген жоқпыз 
әлі. Мәселен, Абайды қазір «хакім Абай» 
деп жүрміз. Оны өздеріңіз де жақсы 
білесіздер, Абайды алғаш рет «хакім» 
деп атаған Мағжан Жұмабаев  болатын. 
Одан бері қарай Ғарифолла Есім ағамыз 
еңбектерінде қосып жүр. Бірақ ендігі 
мақсат Абайды тек қана хакім деп емес,  
хакімдіктен әрі қарай да жоғары кеткен 
адам екендігін, дана екендігін дәлелдеуге 
күш салынуы қажет. Ал ол үшін не ке-
рек? Абайтануға бағытталған зерттеулер 
жүйелі түрде жүргізілуі қажет деп айтар 
едім. Яғни, Абай  егер хакімдіктен жоғары 
болатын болса, онда оны осы биігінен 
танытуымыз қажет. Ол ешқандай да 
асырып айтқандық емес. Мысалы, менің 

өзім ширек ғасыр бойы Абаймен жүйелі 
түрде айналысып, зерттеп келе жатқан 
адаммын. Абай әлемі – тұңғиық әлем, 
тазалық әлемі. Сондықтан да осындай 
батыл ойға келдім. Біз бүгінде Абайды 
қалай зерттеп жүрміз?  Абай феноменінің 
сырын Шығыс пен Батыс әдебиетінің 
ықпалынан, әсерінен іздейміз. Бірақ бұл 
– өте жалқы, таяз түсінік. Сонда қазақтың 
ықылым заманнан келе жатқан тегі қайда 
қалды? Ал сол ұлттық тектің тамырын-
да сұрапыл дүниетаным жатыр емес 
пе? Осыны ұмытпауымыз керек. Міне, 
Абайды осы өлшемге сай танысақ, сонда  
адаспаймыз,-деп дөп басып айтқан. 

Менің қалам тербегенім ешқандайда 
ғылыми жұмыс емес жай ғана ой толғау. 
Әр пенденің көкірегіндегі сөнген жалынды 
тұтандыратын хам санасына салмақты 
ой салатын Абай жаққан жалғыз сәуле 
сөнбесе екен деген ғана ой. Иә, қазақтың 
ғұламасына айланған ақынды биыл той-
ланатын 175 жылдық мерейтойында ғана 
еске алмай, әр уақытта өнеге тұтуымыз 
керек деген тұжырым айтқым келеді. 
Ендеше, толық адам болу үшін Абай 
атамыздың «Ғылым таппай мақтанба» 
атты өлеңінің өзі жеткілікті сияқтанады. 
Ендеше, сол өлеңмен менде айтар 
ойымды түйіндейін.  
Ғылым таппай мақтанба,
Құмарланып шаттанба,
Ойнап босқа күлуге.
Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол,
Адам болам десеңіз.
Тілеуің, өмірің алдыңда,
Оған қайғы жесеңіз.
Өсек, өтірік, мақтаншақ, 
Еріншек, бекер мал шашпақ - 
Бес дұшпаның, білсеңіз. 
Талап, еңбек, терең ой, 
Қанағат, рақым, ойлап қой -
Бес асыл іс, көнсеңіз. 
Жамандық көрсең нәфрәтлі, 
Суытып көңіл тыйсаңыз. 
Жақсылық көрсең ғибрәтлі, 
Оны ойға жисаңыз.
Ғалым болмай немене, 
Балалықты қисаңыз?
Болмасаң да ұқсап бақ,
Бір ғалымды көрсеңіз.
Ондай болмақ қайда деп, 
Айтпа ғылым сүйсеңіз,
Сізге ғылым кім берер, 
Жанбай жатып сөнсеңіз? 
Дүние де өзі, мал да өзі, 
Ғылымға көңіл бөлсеңіз. 
Білгендердің сөзіне 
Махаббатпен ерсеңіз.
Ақыл сенбей сенбеңіз,
Бір іске кез келсеңіз.
Ақсақал айтты, бай айтты,
Кім болса, мейлі, сол айтты -
Ақылменен жеңсеңіз. 
Надандарға бой берме,
Шын сөзбенен өлсеңіз.
Аят, хадис емес қой,
Күпір болдың демес қой,
Қанша қарсы келсеңіз.
Көп орында көріне айтпа,
Біздің сөзге ерсеңіз.
Мұны жазған кісінің
Атын білме, сөзін біл!
Осы жалған дүниеден
Шешен де өткен не бұлбұл,
Көсем де өткен не дүлдүл.
Сөз мәнісін білсеңіз,
Ақыл - мизан, өлшеу қыл.
Егер қисық көрінсе,
Мейлің таста, мейлің күл.
Егер түзу көрінсе,
Ойлап-ойлап, құлаққа іл.
Ақымақ көп, ақылды аз,
Деме көптің сөзі пұл.
Жақынның сөзі тәтті деп,
Жақыным айтты дей көрме.
Надандықпен кім айтса,
Ондай түпсіз сөзге.ерме.
Сізге айтамын, хаупім - бұл.
Өзің үшін үйренсең,
Жамандықтан жиренсең,
Ашыларсың жылма-жыл.
Біреу үшін үйренсең,
Біреу білмес, сен білсең,
Білгеніңнің бәрі - тұл.
Сөзіне қарай кісіні ал,
Кісіге қарап сөз алма.
Шын сөз қайсы біле алмай,
Әр нәрседен құр қалма.
Мұны жазған білген құл -
Ғұламаһи Дауани,
Солай депті ол шыншыл.
Сөзін оқы және ойла,
Тез үйреніп, тез жойма,
Жас уақытта көңіл - гүл.

Кенжебек ӘКІМБЕК.
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Алматы облысы, Ақсу аудан әкімдігі, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 бабында 
және «Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша 
өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 518 
бұйрығы негізінде, 

 «Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі 
жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс өткізетіндігі туралы хабарлайды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді(конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 30 
күнтізбелік күннен кейін, 15 жұмыс күні ішінде,  10 наурыздан 02 сәуірге дейін қабылданады. 
Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 5, Ақсу ауданының жер 
қатынастары бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінім дерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 
2020 жылдың 02 сәуір 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2020 жылдың 03 сәуір  10 сағат 00 минутта   мына 
мекен жайда ашылады: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,  Желтоқсан  көшесі 5,   
аудан әкімінің орынбасары кабинетінде.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі 
жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде:

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның 
атауы, оның тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы 
мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің 
мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары 
немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;

2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын 
куәландыратын құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру 
нөмірі, өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4) конкурстық ұсыныс;
5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 

уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп 
танылған жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу 
үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде 
көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс. 

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі 
жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлғаның 
немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасының уәкілетті өкілдері 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген және ресімделген сенімхаттың 
негізінде ұсына алады.

КОНКУРСТЫҚ ҰСЫНЫСТА МЫНАДАЙ ҚҰЖАТТАР БОЛУЫ ҚАЖЕТ:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын 

өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехноло-
гиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы 
саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны); 

2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы 
инфрақұрылымын дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, 
Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануы-
на сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру 
бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, 
фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға 
тиіс.

Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, 
беттері нөмірленіп, тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады. 

Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа не-
месе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартының ажырамас 
бөлігі болып табылады. 

Сонымен қатар, Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру 
жағдайларын қоспағанда, конкурсқа қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген не-
месе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы 
беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін - қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін 
- бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

Өтінімде және конкурстық ұсыныста қатысушыға грамматикалық және арифметикалық 
қателерді түзету қажет болған жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай 
кірістірмелер, өшірулер немесе қосып жазулар болмауы тиіс.

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл 
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру 
жөніндегі конкурс" және " 

жылғы __________"_____ " дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген 
сөздер жазылады.           

Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72832) 2-21-26 телефон арқылы хабарласуға  бо-
лады.

                                        АҚСУ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.
Орналасқан 

жері

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Алаңы 
га.

90,0

100,0

100,0

150,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

250,0

150,0

100,0

100,0

95,78

100,0

90,0

87,0

95,0

100,0

100,0

Алқап 
құрамы

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Балл 
бонитеті

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

Су 
көздерімен 
қамтасыз 

етілуі

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Жалға 
беру 

мерзімі

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін уақытша 
өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі 

конкурс жариялау туралы хабарлама
Аксуский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодекса Республики 

Казахстани Приказа №518 от 20 декабря 2018 года Заместителя Премьер-министра Республи-
ки Казахстан - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан «Об утверждении Правил 
организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного земле-
пользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяй-
ственного производства», в районной газете «Ақсу Өңірі» и интернет-ресурсе Акимата Аксуско-
го районаобъявляет о проведенияконкурса по предоставлению права временного возмездного 
землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохо-
зяйственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе(конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении-
30календарных дней после публикации, в течении 15 рабочих дней;с 10 мартапо 02апреля, по 
адресу:(Алматинская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) вкабинете 
отдела земельных отношений Аксуского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается:02апреля 2020 
года, в 18 часов 30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена03апреля 2020 года в 10 
часов 00 минут (Алматинская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) 
вкабинете заместителя Акима района.

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землеполь-
зования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственно-
го производства должна содержать:

 для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридиче-
ского лица, его место нахождения, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) 
в качестве юридического лица, сведения о руководителях и участниках или акционерах заявите-
ля – юридического лица с указанием размера их доли в уставном капитале (от общего размера 
уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;

 для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяю-
щем личность) заявителя, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификацион-
ный номер, сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя;

 местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
конкурсное предложение;
 обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) 

земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермер-
ского хозяйства либо сельскохозяйственного производства в течение трех рабочих дней со дня 
получения уведомления о необходимости подписания указанного договора в случае признания 
заявителя победителем конкурса по предоставлению права временного возмездного землеполь-
зования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственно-
го производства.

Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землеполь-
зования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйствен-
ного производства могут представлять уполномоченные представители физического лица или 
негосударственного юридического лица Республики Казахстан на основании доверенности, вы-
данной и оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных 

культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специа-
листов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, 
выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казах-
стан, включая правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначе-
ния, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей 
сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно 
обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумеро-
ванными страницами, за исключением случаев его подачи посредством веб-портала "электрон-
ного правительства".

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, явля-
ются неотъемлемой частью договора временного возмездного землепользования (аренды) зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермер-
ского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

 В заявке и на конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строчками, 
подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда участнику необходимо исправить 
грамматические или арифметические ошибки.

 В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предостав-
лению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского 
или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства" и "Не вскрывать до: "___" 
_______ года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните 8 (72832) 2-21-26 (районное 
управление земельных отношений).

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА.

Извещение о проведении конкурса по предоставлению права 
временного возмездного землепользования (аренды) для 

ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 
сельскохозяйственноно производства

Местополо-
жение

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Пло-
щадь 

га.

90,0

100,0

100,0

150,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

250,0

150,0

100,0

100,0

95,78

100,0

90,0

87,0

95,0

100,0

100,0

Состав 
угодий

Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище

Качественная 
характеристика почв

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Балл 
бонитет

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

Водообеспе-
ченность

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохо-
зяйственная 

специализация 
региона

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Срок 
аренды

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



6 бетАЌСУ ӨЊІРІ 7 ақпан 2020 жыл

Орналасқан 
жері

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Капал ауылдық 
округі

Алаңы 
га.

89,5

92,5

93,0

45,0

54,0

65,14

50,0

52,0

154,0

75,0

75,0

52,0

52,0

43,0

40,0

6,0

14,0

6,0

6,0

6,0

10,0

9,5

5,0

6,0

4,7

4,0

4,0

30,0

21,0

21,0

34,0

30,0

30,0

30,0

23,0

30,0

27,0

22,0

Алқап 
құрамы

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Жайылым

Шабындық

Шабындық

Шабындық

Шабындық

Шабындық

Шабындық

Шабындық

Шабындық

Шабындық
Суармалы 

егістік
Суармалы 

егістік
Суармалы 

егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые
Темно-каштановые обычные 

маломощные
Темно-каштановые обычные 

маломощные
Темно-каштановые обычные 

маломощные
Темно-каштановые малораз-

витые среднещебнистые
Темно-каштановые малораз-

витые среднещебнистые
Темно-каштановые малораз-

витые среднещебнистые
Темно-каштановые малораз-

витые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые

Балл 
бонитеті

17,8

17,8

17,8

15,0

24,5

19,0

19,0

19,0

17,8

20,3

20,3

16,2

16,2

19,2

17,8

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

58,4

58,4

63,95

63,95

63,95

14,2

14,2

14,2

14,2

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

Су көздерімен 
қамтасыз етілуі

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ
Сумен қамтамасыз 

етілген
Сумен қамтамасыз 

етілген
Сумен қамтамасыз 

етілген

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Өңірдің ауыл 
шаруашылы-

ғына 
мамандануы

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Мамандан-
дырылған

Жалға 
беру 

мерзімі

5 жыл

5 жыл

5 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

№

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Ақсу ауданының әкімдігі, жер учаскесін жалдау құқығын сату жөнінде конкурс жариялайды.
Конкурс өткізу уақыты (конверттерді ашу және комиссия қорытындыларын шығару) 2020 жылдың 10 
наурыз күні сағат 10.00 –де. Конкурс өткізілетін жер: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауы-

лы, Желтоқсан көшесі №5 үй,  Ақсу аудандық әкімшілігінің ғимараты.
ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ ТІЗБЕСІ

Жер телімінің орналасқан жері

Жансүгіров ауылы, Толғанбай ақын №75 

Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр 
көшесі  № 29 Ж

Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр 
көшесі  № 4Г.

Жансүгіров ауылы, Бұланов көшесі 
 № 7А.

Жансүгіров ауылы,
Ауезова көшесі  № 1Б.

Жансүгіров ауылы, Қ.Сатпаев көшесі  
№ 29А

Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр 
көшесі  № 29Д

Жансүгіров ауылы, Мұқашев көшесі  
№ 2А

Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр 
көшесі  № 41Б.

Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр 
көшесі  № 41/5

Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр 
көшесі  № 41/9

Жансүгіров ауылы, Төлебаев көшесі 
 № 56Б

Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі  
№ 4Б

Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі  
№ 111Б

Энергетик ауылы, Ғарышкер көшесі №65

Есеболатов ауылы, Орталық баз учаскесі 
№10

Қапал ауылы, Аль-Фараби көшесі №13В

Жансүгіров ауылы, Т.Калилаханов көшесі  
№ 103Б

Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр 
көшесі  № 13

Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр 
көшесі  № 14

Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі  
№ 104Б

Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі  
№ 107В

Жалпы 
алаңы, ш.м.

4000,0

600 ,0

800 ,0 

50,0 

442

3000

2100

2687,5

300

62

62

8400

200

600

9000

50 000

195

7000

2881

4200

600

600

Жер учаскесінің нысаналы 
мақсаты

Ғимарат құрылысын жүргізу 
және оған қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін
«Кемпинг», газ,жанар-жағар 

май станциясы, асхана, қонақ 
үй, монша, автокөлік жатын 
орнының құрылысын жүргізу

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Бала - бақша құрылысын жүргізу

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Жалдау құқығын 
сатып алу 

бағасы, теңге

5 жылға 
64 640 теңге

5 жылға
 9 696 теңге

5 жылға 
11 312 теңге

5 жылға 
707 теңге
5 жылға 

6 250 теңге
5 жылға 

42 420 теңге
5 жылға

33 936 теңге
5 жылға

37 994 теңге
5 жылға

4 848 теңге
5 жылға

1002 теңге
5 жылға

1002 теңге
5 жылға

135 744 теңге
5 жылға

2828 теңге
5 жылға

9696 теңге

5 жылға
75 060 теңге

5 жылға
492 000 теңге

5 жылға
1379 теңге

5 жылға                 
98 980 теңге

5 жылға
46 557 теңге

   5 жылға
   67 872 теңге

   5 жылға   
9696 теңге
 5 жылға      

9696 теңге

Кепілдік 
жарна-ның 
мөлшері, 

теңге

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Местополо-
жение

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Капальский 
сельский округ

Пло-
щадь 

га.

89,5

92,5

93,0

45,0

54,0

65,14

50,0

52,0

154,0

75,0

75,0

52,0

52,0

43,0

40,0

6,0

14,0

6,0

6,0

6,0

10,0

9,5

5,0

6,0

4,7

4,0

4,0

30,0

21,0

21,0

34,0

30,0

30,0

30,0

23,0

30,0

27,0

22,0

Состав 
угодий

Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище
Сезонное 
пастбище

Пастбище

Пастбище

Пастбище

Пастбище

Пастбище

Пастбище

Пастбище

Пастбище

Пастбище

Пастбище

Пастбище

Пастбище

Сенокосы

Сенокосы

Сенокосы

Сенокосы

Сенокосы

Сенокосы

Сенокосы

Сенокосы

Сенокосы
Орошаемая 

пашня
Орошаемая 

пашня
Орошаемая 

пашня
Богарная 

пашня
Богарная 

пашня
Богарная 

пашня
Богарная 

пашня
Богарная 

пашня
Богарная 

пашня
Богарная 

пашня
Богарная 

пашня
Богарная 

пашня
Богарная 

пашня
Богарная 

пашня

Качественная 
характеристика почв

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Горно-степные малоразвитые 
щебнистые  

Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми
Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые
Темно-каштановые обычные 

маломощные
Темно-каштановые обычные 

маломощные
Темно-каштановые обычные 

маломощные
Темно-каштановые малораз-

витые среднещебнистые
Темно-каштановые малораз-

витые среднещебнистые
Темно-каштановые малораз-

витые среднещебнистые
Темно-каштановые малораз-

витые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые
Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые

Балл 
бонитет

17,8

17,8

17,8

15,0

24,5

19,0

19,0

19,0

17,8

20,3

20,3

16,2

16,2

19,2

17,8

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

58,4

58,4

63,95

63,95

63,95

14,2

14,2

14,2

14,2

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

Водообеспечен-
ность

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Водообеспечен

Водообеспечен

Водообеспечен

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохо-
зяйственная 
специализа-
ция региона

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Срок 
аренды

5 лет

5 лет

5 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

№

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Акимат Аксуского района, обьявляет о проведении конкурса  по продаже права аренды земельного 
участка. Время проведения конкурса (вскрытие конвертов и заключение комиссии) в 10.00 часов 

10 март  2020 года.  Место проведения конкурса: Здание акимата Аксуского района, по улице 
Желтоксан 5, с.Жансугурово, Аксуского района, Алматинской области.

СПИСОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
Месторасположение земельного 

участка

с. Жансугурова,
ул Толганбай ақын №75 

с. Жансугуров,
ул Кабанбай батыр №29 Ж

с.Жансугурова, 
ул Кабанбай батыр   №4Г.

с.Жансугурова, 
ул Буланова   №7А.

с.Жансугурова, 
ул Ауезова №1Б
с.Жансугурова,

ул К.Сатпаева №29А
с.Жансугурова, 

ул Кабанбай батыр   №29Д
с.Жансугурова, 

ул Кабанбай батыр   №41Б
с.Жансугурова, 

ул Мукашева   №2А
с.Жансугурова, 

ул Кабанбай батыр   №41/5
с.Жансугурова, 

ул Кабанбай батыр   №41/9
с.Жансугурова, 

ул Толебаева   №56Б
с.Жансугурова, 

ул Желтоксан   №4Б
с.Жансугурова, 

ул Жидебаев   №111Б

с.Есеболатов
ул Гарышкер №65

с. Есеболатов , 
уч Орталык баз №10

с.Капал
ул Аль-Фараби №13В

с.Жансугурова, 
ул Т.Калилаханов №103Б

с.Жансугурова, 
ул Кабанбай батыр   №13

с.Жансугурова, 
ул Кабанбай батыр   №14

с.Жансугурова, 
ул Жидебаев   №104Б

с.Жансугурова, 
ул Жидебаев   №107В

Общая 
площадь, 

кв.м.

4000

600 

800  

50 

442

3000

2100

300

2687,5

62

62

8400

200

600

9000

50000

195,5

7000

2881

4200

600

600

Целевое назначение земель-
ного участка

Для строительства и обслужи-
вание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании
«Кемпинг» 

газ,автозаправочная станция, 
столовая, гостиница, баня, для 

строительства автомойки

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании
Для строительства детского 

сада

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Начальная цена 
выкупа права 
аренды, тенге.

на 5 лет 
64 640 тенге

на 5 лет
9 696 тенге

на 5 лет
11 312 тенге

на 5 лет
707 тенге 
на 5 лет

6250 тенге
на 5 лет

42 420 тенге
на 5 лет

33 936 тенге
на 5 лет

4848 тенге
на 5 лет
37 994

на 5 лет
1002 тенге 

на 5 лет
1002 тенге

на 5 лет 
135 744 тенге

на 5 лет
2828 тенге

на 5 лет
9696 тенге

на 5 лет
75 060 тенге

на 5 лет
492 000 тенге

на 5 лет
1379 тенге

на 5 лет
98 980 тенге 

на 5 лет
46 557 тенге

на 5 лет
67 872 тенге

на 5 лет
9696 тенге 

на 5 лет
9696 тенге

Размер 
гарант-ийного 
взноса, тенге.

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ 7 ақпан 2020 жыл

Ақсу ауданының әкімдігі, жер учаскесін жалдау құқығын сату жөнінде конкурс жариялайды.
Конкурс өткізу уақыты (конверттерді ашу және комиссия қорытындыларын шығару) 2020 жылдың 10 
наурыз күні сағат 10.00 –де. Конкурс өткізілетін жер: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауы-

лы, Желтоқсан көшесі №5 үй,  Ақсу аудандық әкімшілігінің ғимараты.
ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ ТІЗБЕСІ

Жер телімінің орналасқан жері

Жансүгіров ауылы, Алматы – Өскемен тас 
жолы №5В

Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі  
№ 117 Б

Жансүгіров ауылы, Қ.Мұқашев көшесі 
№16В

Жансүгіров ауылы, Қ.Мұқашев көшесі 
№16Б

Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі 
 № 117 Г

Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі  
№ 117 В

Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі  
№ 117 А

Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі  
№ 107 Г

Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі  
№ 107 А

Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі  
№ 107 Б

Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр 
көшесі  № 29Е

Арасан –Капал ауылы, Шығыс көшесі 
№1А

Жансүгіров ауылы, Алматы – Өскемен тас 
жолы №5А

Матай ауылы, Депо көшесі №2Б

Қапал ауылы, Аль-Фараби №13Б

Жалпы 
алаңы, ш.м.

600

600

3605

1200

600

600

600

300

600

1020

600

300

1800

4230

110,5

Жер учаскесінің нысаналы 
мақсаты

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Темір жол тұйығының 
құрылысын жүргізу

Ғимаратқа қызмет көрсету үшін

Жалдау құқығын 
сатып алу 

бағасы, теңге

 5 жылға  
8484 теңге
 5 жылға    

9696 теңге
5 жылға   

50 975 теңге
5 жылға  

16 968 теңге
  5 жылға    

9696 теңге
5 жылға    

9696 теңге
5 жылға    

9696 теңге
5 жылға   

4848 теңге
5 жылға    

9696 теңге 
5 жылға  

16483 теңге
5 жылға    

9696 теңге  
5 жылға  

1755 теңге
5 жылға  

25 452 теңге

5 жылға   
19 247 теңге

5 жылға     
778 теңге

Кепілдік 
жарна-ның 
мөлшері, 

теңге

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

№

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Конкурсқа қатысушыларды тіркеу Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі №5 үй, Ақсу аудандық 
жер қатынастары бөлімінде 2020 жылдың 7 ақпанынан 5 наурызға дейін  сағ.18.30-ға дейін 
жүргізіледі. Конкурсқа қатысты қосымша ақпаратты (872832) 2-21-26 нөмірі арқылы алуға бо-
лады.

Кепілдік жарнаны енгізу тәртібі:
Конкурсқа қатысу үшін кепілдік жарна сауда-саттық объектісінің бастапқы бағасының бес пай-

ызын құрайды, бірақ елу айлық есептік көрсеткіштен кем болмауы керек. Бұл ретте, кепілдік 
жарна сауда-саттық объектілерінің әрқайсысы бойынша бөлек енгізіледі. 

Кепілдік жарнаға арналған шот:KZ920705034631017001  Код ГУ:4631017   
БИН:060240009774  ГУ «Отдел земельных отношений Аксуского района»   

Конкурста жеңген жағдайда қатысушының мынадай міндеттемелерін қамтамасыз ету кепілдік 
жарна болып табылады: 

1) конкурс нәтижелері туралы хаттамаға қол қою; 
2) конкурс нәтижелері туралы хаттамаға сәйкес сатып алу-сату шартын жасасу;
3) сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерді орындау.
Кепілдік жарна конкурсты енгізу туралы хабарламада белгіленген тәртіппен енгізіледі.
Конкурсты жеңіп алған және сатып алу-сату шартын жасасқан тұлғаның кепілдік жарнасы 

тиесілі төлемдер шотына есептеледі.
Сатушы кепілдік жарнаны мынадай жағдайларда: 
1) конкурсқа қатысушыларды тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін оған қатысудан бас тартса;
2) Жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау құқығын сату жөніндегі сауда-саттықты (конкур-

старды, аукциондарды), оның ішінде электрондық түрде, ұйымдастыру мен өткізу Қағидаларының 
46-тармағында көзделген міндеттемелерді орындаудан бас тартқанда қайтармайды. Басқа 
жағдайлардың барлығында кепілдік жарналар осы қатысушының деректемелері көрсетіліп, 
кепілдік жарнаны қайтару туралы өтініш берген күннен бастап бес банктік күннен аспайтын 
мерзімде қайтарылады.

КОНКУРСҚА ҚАТЫСУ ТӘРТІБІ:
Конкурс өткізу туралы хабарландыруда белгіленген мерзімнен кешікпей конкурсқа қатысуға 

өтінімді ресімдеген және Жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау құқығын сату жөніндегі 
сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды), оның ішінде электрондық түрде, ұйымдастыру 
мен өткізу Қағидаларының  43-тармағында көзделген міндетті құжаттардың тізбесін ұсынған 
жеке және заңды тұлғалар конкурсқа қатысуға жіберіледі. 

Конкурсқа қатысушыларды тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен ба-
стап жүргізіледі және конкурс өткізуден үш күн бұрын аяқталады.

Конкурсқа қатысушылар конкурстық құжаттаманың көшірмесін қол қойып алады. 
Конкурсқа қатысуға өтінім бергеннен кейін өтінім беруші конкурс өткізу туралы хабарландыру-

да көрсетілген мерзімде жер учаскесінің бағасы және оны пайдалану жөніндегі жеке конвертте 
мөрленген ұсыныстарды (конкурстық өтінімді) береді. 

Акимат Аксуского района, обьявляет о проведении конкурса  по продаже права аренды земельного 
участка. Время проведения конкурса (вскрытие конвертов и заключение комиссии) в 10.00 часов 

10 март  2020 года.  Место проведения конкурса: Здание акимата Аксуского района, по улице 
Желтоксан 5, с.Жансугурово, Аксуского района, Алматинской области.

СПИСОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
Месторасположение земельного 

участка

с.Жансугурова
Алматы-Оскемен тас жолы №5В

с.Жансугурова, 
ул Жидебаев   № 117Б

с.Жансугурова
ул К.Мукашева №16В

с.Жансугурова
ул К.Мукашева №16Б

с.Жансугурова, 
ул Жидебаев   № 117Г

с.Жансугурова, 
ул Жидебаев   № 117В

с.Жансугурова, 
ул Жидебаев   № 107Г

с.Жансугурова, 
ул Жидебаев   № 117А

с.Жансугурова, 
ул Жидебаев   № 107А

с.Жансугурова, 
ул Жидебаев   № 107Б

с.Жансугурова, 
ул Қабанбай батыр    № 29Е

с.Арасан-Капал,
ул Шыгыс №1А
с.Жансугурова

Алматы-Оскемен тас жолы №5А

с.Матай,
ул Депо №2Б

с.Капал
ул Аль-Фараби №13Б

Общая 
площадь, 

кв.м.

600

600

3605

1200

600

600

300

600

600

1020

600

300

1800

4230

110

Целевое назначение 
земельного участка

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для обслуживание здании

Для строительства железно-
дорожного тупика

Для обслуживание здании

Начальная цена 
выкупа права 
аренды, тенге.

На 5 лет
8484 тенге
На 5 лет

9696 тенге
на 5 лет

50 975 тенге
На 5 лет

16 968 тенге
На 5 лет

9696 тенге 
На 5 лет

9696 тенге
На 5 лет

4848 тенге
На 5 лет

9696 тенге
На 5 лет

9696 тенге
На 5 лет

16 483 тенге
На 5 лет

9696 тенге
На 5 лет

1755 тенге
На 5 лет

25 452 тенге

На 5 лет
19 247  тенге

 На 5 лет
778 тенге

Размер 
гарант-ийного 
взноса, тенге.

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

132 550

№

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Регистрация участников конкурса: c 07  марта 2020 года  18.30 часов  по улице Желтоксан 5, 
с.Жансугурова, Аксуского района, в Отделе земельных отношений Аксуского района. Информа-
цию по вопросам конкурса можно получить по номеру (872832) 2-21-26.

Порядок внесения гарантийного взноса:
Гарантийный взнос для участия в конкурсе составляет пять процентов от минимальной цены 

объекта торгов, но не менее пятидесяти месячных расчетных показателей. При этом гарантий-
ный взнос по каждому объекту торгов вносится отдельно.  

Счет для внесения гарантийного взноса:KZ920705034631017001  Код ГУ:4631017   
БИН:060240009774  ГУ «Отдел земельных отношений Аксуского района»   

       
В случае победы в конкурсе гарантийный взнос является обеспечением следующих обяза-

тельств участника
1) подписать протокол о результатах конкурса;
2) заключить договор купли-продажи в соответствии с протоколом о результатах конкурса;
3) исполнить обязательства по договору купли-продажи.
Гарантийный взнос вносится в порядке, установленном в объявлении о проведении конкурса.
Гарантийный взнос лица, выигравшего конкурс и заключившего договор купли-продажи, за-

числяется в счет причитающихся платежей по договору купли-продажи.
Гарантийный взнос не возвращается продавцом в случаях:
1) отказа от участия в конкурсе после окончания срока регистрации участников;
2) отказа от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 46 Правил организации и 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права аренды 
земельного участка, в том числе в электронном виде. Во всех остальных случаях гарантийные 
взносы возвращаются в срок не более пяти банковских дней со дня подачи заявления о возврате 
гарантийного взноса с указанием реквизитов этого участника.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

      К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, оформившие заявку 
на участие в конкурсе в срок не позднее установленного в объявлении о проведении конкурса и 
представившие перечень обязательных документов, предусмотренных пунктом 43 Правил орга-
низации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права 
аренды земельного участка, в том числе в электронном виде.

Регистрация участников конкурса производится со дня публикации объявления о проведении 
конкурса и заканчивается за три рабочих дня до проведения конкурса.

Участники конкурса получают под расписку копию конкурсной документации.
После подачи заявки на участие в конкурсе заявитель в срок, указанный в объявлении о про-

ведении конкурса, представляет предложения по цене и использованию земельного участка 
(конкурсную заявку), запечатанные в отдельном конверте.

Сведения о лицах, подавших заявку на участие в конкурсе, не подлежат оглашению.

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорында зейнетақы қызметтерін 
көрсету аясында 16,9 млн опе-
рация орындалса, олардың 80 
пайызы (13,6 млн) электрондық 
форматта жүзеге асырылды. 2018 
жылмен салыстырғанда өсім 36 
пайызға жетті. Дейтұрғанмен 
көптеген салымшылар зейнетақы 
қызметтерін алу үшін тікелей Қор 
мамандарына жүгінгенді қалайды. 
Еліміз бойынша күн сайын БЖЗҚ-
ның барлық кеңселерінде шама-
мен 13 мың операция орындала-
ды. 

2019 жылы сәуір айында БЖЗҚ 
шалғай елдімекендерді зейнетақы 
қызметтерімен қамту үшін 
Қазпоштамен бірге осы ұлттық 
оператордың бөлімшелері арқылы 
зейнетақы қызметтерін көрсету 
бойынша ортақ жобаны іске қосқан 
еді.    

Қордың қызмет көрсету 
орталықтары жоқ елдімекендерде 
орналасқан Қазпошта 
бөлімшелерінің оператор-
лары оқыту курсынан өткен 
соң, келушілерге зейнетақы 
қызметтерін көрсете бастады. 
Осылайша қазіргі және болашақ 
салымшылар БЖЗҚ-ның әр 
түрлі қызметтерін, оның ішінде 
зейнетақы шотынан ақпарат алу 
тәсілін интернет-байланысы 
тәсіліне ауыстыру қызметін 
алуға қол жеткізіп, Қазпошта 

БЖЗҚ-да 2019 жылы 
17 миллионға жуық 
қызмет көрсетілді 

бөлімшелері арқылы транфер-
агенттік қызмет көрсету аясында 
барлығы – 1 298 операция жүзеге 
асырылды. 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамыз-
да «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде 
құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы 
және акционері – Қазақстан Ре-
спубликасы Қаржы министрлігінің 
«Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі 
жүзеге асырады. 2016 жылғы 
1 қаңтардан бастап зейнетақы 
активтерін басқару тиімділігін арт-
тыру бойынша ұсыныстар жасау 
қызметі Қазақстан Республикасының 
Президенті басшылық ететін Ұлттық 
қорды басқару кеңесіне берілді. 
Зейнетақы заңнамасына сәйкес 
БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарна-
ларын, міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарын, ерікті зейнетақы 
жарналарын тартуды, зейнетақы 
төлемдерін, зейнетақы жинақтары 
мен төлемдерін жеке есепке алу-
ды жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақтарының 
жай-күйі туралы ақпарат береді 
(толығырақ www.enpf.kz сайтында).

БАҚ үшін байланыстар: press@
enpf.kz

«БЖЗҚ» АҚ БАСПАСӨЗ 
ОРТАЛЫҒЫ.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жеке 
зейнетақы шотын ашу рәсімінің оңайлатылғанына 
бір жыл болды. 2019 жылдың 8 қаңтарынан бас-
тап, Қазақстан Республикасының зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы Заңына сәйкес жеке 
тұлғаға міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) 
бойынша жеке зейнетақы шотын (ЖЗШ) ашу үшін 
БЖЗҚ-ның жергілікті кеңсесіне келудің қажеті жоқ. 
Алғашқы жарна келіп түскен сәтте, шот автомат-
ты түрде ашылады. Бұл ретте жеке тұлғаның 
аты-жөні, басқа да жеке деректемелері жарнаға 
қатысты төлем тапсырмасының электрондық фор-
матында көрсетілген дербес деректер (тегі, аты, 
әкесінің аты, жеке сәйкестендіру нөмірі, туған 
күні) бойынша расталады. Ал жеке тұлғаның жеке 
басын куәландыратын құжаттың деректемелері 
бойынша қажетті мәліметтерді Қор мемлекеттік 
органдардың ақпараттық жүйелерінен алады. Осы-
лайша 2019 жылы Қорда МЗЖ бойынша автоматты 
түрде барлығы 398 376 шот ашылды.  

Автоматты түрде ашылған жеке зейнетақы 
шотының жай-күйі туралы ақпарат салымшыға Қор 
кеңсесіне тікелей келген кезінде хабардар етіледі. 
Алайда зейнетақы шотынан ақпарат алудың 
ыңғайлы тәсілін таңдасаңыз, Қор сайтының жеке 
кабинетіне тіркеліп, зейнетақы жинақтарыңыздың 
жай-күйін Қор сайты немесе мобильді қосымшасы 
арқылы кез келген уақытта бақылай аласыз. Соны-
мен қатар жеке кабинетте зейнетақы шоты бойын-
ша үзінді көшірмені алып, одан зейнетақы активтері 
бойынша ағымдағы көрсеткіштерді, шарттардың 
деректемелерін және басқа да ақпараттарды 
көруге болады.       

Жеке кабинетке қол жеткізу үшін БЖЗҚ кеңсесіне 
немесе «Қазпошта» АҚ бөлімшесінің трансфер-
агентіне жүгініп, шоттан ақпарат алу тәсілін 
өзгертуге өтініш беру қажет. 

БЖЗҚ-да автоматты 
түрде 400 мыңға жуық 

шот ашылды
Ақпарат алудың электрондық тәсілін таңдаған 

соң, Қор қызметкері enpf.kz сайты және мобильді 
қосымша арқылы жеке кабинетке тіркелуге 
көмектеседі. Егер электрондық цифрлық 
қолтаңбаңыз бар болса, Қор сайтының жеке 
кабинетінде ақпарат алу тәсілін дербес түрде 
өзгерте аласыз. 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» 
АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы 
және акционері – Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы 
Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ 
зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге 
асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 
зейнетақы активтерін басқару тиімділігін артты-
ру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан 
Республикасының Президенті басшылық ететін 
Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы 
заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы 
жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
ларын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, 
зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен 
төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, 
салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының 
жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.
enpf.kz сайтында). БАҚ үшін байланыстар: press@
enpf.kz

«БЖЗҚ» АҚ БАСПАСӨЗ 
ОРТАЛЫҒЫ.
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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, 
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болып табылмайды. Мақалалар  
өңделеді, авторға қайтарылмайды.

Жарнама, хабарландырулар, арнау, 
құттықтаулардың мазмұны мен 

мәтініне жарнама беруші жауапты.  Тапсырыс 488
Осы шығарылымның

таралымы 2721 Индекс: 65750
Офсеттік басылым кµлемі 2б.т.

   Электрондыќ почта 
aksuoniri@mail.ru Директор - бас редактор 
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Ләззат 

Қалмұхамбетқызы

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.

Газеттің ресми сайты 
aksuoniri.kz

"Өсімдіктер карантині туралы"  Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілді

Өрт қауіпсіздік сенбілігі жалғасуда

МАМАН КЕҢЕСІ
Ақсу ауданының "Құрметті азама-

ты", ауданымыздың тумасы, қазіргі 
таңда Алматы қаласының тұрғыны, 
"Парасат" және "Құрмет" орденінің 
иегері НҰРБАЕВ МОЛДИЯР 
ҚЫЛШЫҚҰЛЫ 4 ақпанда 70 жасқа 
толған туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз.

Жүйрік уақыттың ұшқыр қанаты 
Сізді мағыналы ғұмырыңыздың биік 
бір белесі – 70 жасқа алып жетті. Сіз 
осы кемелдікке тың жігер, жарқын 
көңілмен келіп отырсыз. Нағашымызға 
мықты денсаулық,  бала - шағаңыз бен 
немерелердің қызығын көріп, ғұмыр 
жасыңыз ұзақ болып, мерейтойыңыз 

Құттықтаймыз!

қайырлы - құтты болсын,-дей келе мына өлең жолдарын арнаймыз.
Ел ағасы - Молдияр!
Елі Найман, руы Матай, Кенже, Ноғас,
Арғы атасы Көк көз ғой білген Алаш!
Қылшықұлы Нұрбайдың Молдияры,
Бәйтеректей тамырлы қалың ағаш!
                           Жайқалып тұр жасыл боп бұтақтары,
                           Данияр, Манат, Елмирадай ұрпақтары!
                           Немерелері атамыз деп жүгіріп жүр,
                           Аман болсын елге сыйлы аталары!
Көлеңкесі бәйтеректің елге пана,
Дәл осындай атамыздың өзі ғана!
Көмек қолын халқына созып келген,
Жомарттығы аңыз болған Молдияр ата!
                            Жамбыл, Талғар, Қарасайдай ауданында,
                            Өзі туған киелі жер Ақсуында!
                            Ел сыйлаған "Құрметті азаматы",
                            Аудан тұрмақ Алматы облысында!
Қарапайым туғаннан болмысында,
Президенттің жарлығымен арасында
Орден алды "Парасат", "Құрмет" деген,
"Алтын жүрек" атағы бар бір басында!
                            Мақтан тұтам нағашым өзіңізбен!
                            Жүз жасаңыз аман боп халқымызбен
                            Алтын апам екеуіңіз аман болып,
                            Қол ұстасып орын алсын төрімізден!
Ал бүгінгі мерейтой құтты болсын!
Армандаған армандар орындалсын
Әулетіңіз әрқашан тәуекел деп,
Өзіңізбен  әрдайым алға бассын!

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: жиендері - Шалқар - Қарақат, 
Ғалым, Димаш, Аяулым.

101 хабарлайды

Сенбілік жүргізу кезінде 
Ақсу ауданы Төтенше 
жағдайлар бөлімімен өрт 
сөндіру және авариялық - 
құтқару жұмыстары қызметі, 
«Ішкі істер бөлімі, жергілікті 
атқарушы органдардың, 
қызметкерлерімен бірлесіп 
атқарылатын бірқатар іс - ша-
ралар жоспарланды. 

Жоспарланған шараларды 
жүргізудің негізгі мақсаты – жа-
затайым оқиғалардың алдын 
алу, қауіпсіз өмір салтын наси-
хаттау, сондай-ақ, өскелең ұрпақ 
арасында ғана емес, сондай-
ақ, ересек тұрғындардың ара-
сында қауіпсіз тіршілік әрекеті 
мәдениетін қалыптастыру.
Ағымдағы жылы ӨС және 

Кусбекова Биязыға берілген тәлім жер 10 гек кад. №03-254-039-
254 жоғалғандығы туралы хабарлаймыз.

Гольсман Наталия Николаевнаның атына берілген төлқұжаты 
жоғалғандығы туралы хабарлаймыз.

АҚЖҚ қызметкерлерімен 
бірлесіп, Жансүгіров ауылының 
көпшілік адам жиналатын «До-
лана» және «Орталық базар» 
базарларында өрт қауіпсіздігі 
шаралары жөнінде жадына-
малар тарату арқылы жалға 
алушылар арасында кезекті 
нұсқама жүргізілді. 

Сондай-ақ, «Өрт қауіпсіздігін 
сақтау» тақырыбында радио-
рубка арқылы сөз сөйлеулер 
ұйымдастырылды. Шара ба-
рысында 150 адам қамтылды. 
Аталмыш жұмыс жалғасуда.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,  
 аудандық ТЖБ бас 
маманы, азаматтық 

қорғау капитаны.

"Мемлекет басшысы агроөнеркәсіптік 
кешенді реттеу мәселелері бойынша Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
"Агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды".

Мемлекет басшысы агроөнеркәсіп кешенін дамыту 
ісіндегі нақты мәселелердің бар екеніне назар ауда-
рып, Үкімет пен жергілікті атқарушы органдардың ал-
дына бірқатар міндет қойды. Атап айтқанда, Қасым-
Жомарт Тоқаев әлемде тұрақты әрі жоғары сұранысқа 
ие тиімділігі жоғары дақылдарды  өсіруге көшу 
есебінен еңбек өнімділігін арттыру қажеттігін айтты. 
Оның айтуынша, органикалық ауыл шаруашылығы 
өндірісін дамытып, заманауи агротехнология мен ин-
новацияны енгізу керек.

"Өсімдіктер карантині туралы" 1999 жылғы 11 
ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілген туралы 
нақтылап атап айтқанда:

3-бап. Өсiмдiктер карантинiнiң негiзгi мiндеттерi 
Өсiмдiктер карантинiнiң негiзгi мiндеттерi мыналар 

болып табылады:
1). Қазақстан Республикасының аумағын басқа 

мемлекеттерден немесе карантиндi аймақтан 
карантиндi объектiлердiң әкелiнуiнен немесе өз 
бетiмен енуiнен қорғау;

2). Карантиндi объектiлердi анықтау, оқшаулау 
және жою, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
олар жоқ аймақтарына олардың енуiнiң алдын алу;

3). Қазақстан Республикасының өсімдіктер 
карантині саласындағы заңнамасының сақталуына 
мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау 
және қадағалау жүргізу.

7-1-бап. Өсімдіктер карантинін қамтамасыз ету 
жөніндегі мемлекеттік мекемелердің функциялары

3-1) өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды 
жүзеге асыру тәртібі мен тәсілдерін регламенттейтін 
әдістерді, әдістемелерді, ұсынымдарды әзірлейді;

3-2) фитосанитариялық тәуекелге жүргізілген тал-
дау негізінде уәкілетті органға карантинді объектілер 
мен бөтен текті түрлердің тізбесінен карантинді 
объектілерді, бөтен текті түрлерді алып тастау не-
месе оны карантинді объектілермен, бөтен текті 
түрлермен толықтыру туралы ұсыныстар енгізеді;

3-3) өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік 
инспекторлар мен мүдделі адамдарды оқытуды 
жүргізеді;

2. Республикалық фитосанитариялық диагностика 
және болжамдар әдістемелік орталығы:

1) карантинді объектілер мен бөтен текті түрлердің 
таралу ошақтарын анықтау мақсатында аумақты 
зерттеп-қарауды жүргізеді;

2) карантинді объектілер мен бөтен текті түрлердің 
таралу ошақтарының шекарасы мен алаңын 
айқындайды;

3) карантинді объектілер мен бөтен текті түрлердің 
таралу ошақтарын есепке алуды жүргізеді;

4) уәкілетті органның ведомствосына карантинді 
объектілер мен бөтен текті түрлер таралуының қысқа 
мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдарын береді;

7-4-бап. Өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік 
инспекторлардың құзыреті

1. Өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік 
инспекторлардың құзыретіне:

1) мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық 
бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру;

2) Қазақстан Республикасының өсімдіктер 
карантині саласындағы заңнамасын анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы, өсімдіктер карантині 
жөніндегі іс-шараларды орындау туралы берілген 
нұсқаманың орындалуын бақылау;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік 
қызметтерді көрсету;

4) әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау 
және әкімшілік жазалар қолдану;

5) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар 
толтыру;

9-бап. Жеке және заңды тұлғалардың карантинді 
объектілердің, бөтен текті түрлердің әкелінуінің және 
(немесе) таралуының алдын алу жөніндегі міндеттері

Ескерту: 9-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - 
ҚР 28.10.2019 №268-VI Заңымен (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі).

Жеке және заңды тұлғалар:
1) Қазақстан Республикасының өсімдіктер 

карантині саласындағы заңнамасының талаптарын 
және өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік 
инспектордың өсімдіктер карантині жөніндегі тиісті 
іс-шараларды жүргізу туралы нұсқамаларын сақтауға 
және орындауға;   

2) Өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік 
инспекторлардың талап етуi бойынша карантинге 
жатқызылған өнiм мен карантиндi объектiлердiң бар 
екендiгi туралы мәлiметтердi табыс етуге;   

3) егiстiктi, аумақты, карантинге жатқызылған 
өнiм сақталатын қоймаларды жүйелi тексерiп от-
ыруды қамтамасыз етуге, сондай-ақ карантинге 
жатқызылған қолда бар өнiмдi тексеру және сарапта-
мадан өткiзу үшiн ұсынуға;   

4) карантиндi объектiлер анықталған жағдайда 
уәкілетті органды дереу хабардар етуге;

5) өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды 
жүргізу кезінде кедергілер жасамауға;

6) карантинді объектілер мен бөтен текті түрлердің 
таралу ошақтарын оқшаулауды және жоюды жүргізу 
кезінде жәрдем көрсетуге;

7) карантинді объектілер мен бөтен текті түрлердің 
тізбесіне енгізілген, оларға қатысты өсімдіктер 
карантині жөніндегі іс-шаралар белгіленетін және 
жүзеге асырылатын карантинді объектілер мен бөтен 
текті түрлердің таралу ошақтарын оқшаулау және 
жою жөніндегі іс-шараларды өз қаражаты есебінен 
жүргізуге;

8) енгізілген уақытша карантиндік 
фитосанитариялық шаралардың талаптарын 
сақтауға міндетті.

9-1-бап. Облыстардың (республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы 
органдарының құзыреті 

3) уәкілетті орган ведомствосы аумақтық 
бөлімшелерінің ұсынуы келіп түскен күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде тиісті аумақтарда карантиндік 
режимді енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу 
немесе оның күшін жою туралы шешім қабылдайды;

12-1-бап. Өсімдіктер карантині саласындағы 
рұқсаттар және хабарламалар, мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер

4. Есепке алу нөмірін алу үшін жеке және 
заңды тұлғалар карантинге жатқызылған объ-
ект орналасқан тиісті ауданның, облыстық 
маңызы бар қаланың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың аумағындағы уәкілетті ор-
ган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне өтінім 
береді, өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік 
инспекторға карантиндік жай-күйді және карантиндік 
фитосанитариялық талаптарға сәйкестігін айқындау 
үшін карантинге жатқызылған объектіні ұсынады.

Есепке алу нөмірі:
карантиндік арамшөптер (Strіga spp. текті 

карантиндік арамшөптерді қоспағанда) басқан 
астық пен оны қайта өңдеу өнімдерін карантиндік 
арамшөп өсімдіктерінің тұқымдары мен жемістерін 
өміршеңдіктен айыруды қамтамасыз ететін техноло-
гиялар бойынша қайта өңдеу;

ағаш қаптама материалын зарарсыздандыру және 
таңбалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға беріледі.

Есепке алу нөмірі Қазақстан Республикасының 
аумағын карантинді объектілер мен бөтен текті 
түрлерден қорғау жөніндегі қағидаларға сәйкес код 
пен тіркеу нөмірі беріле отырып беріледі.

Есепке алу нөмірін беру немесе оны беруден уәжді 
бас тарту оны алуға өтінім берілген күннен бастап он 
жұмыс күні ішінде ресімделеді.

Есепке алу нөмірін беруден уәжді бас тарту үшін 
мыналар негіз болып табылады:

1) карантинге жатқызылған объектінің қойылатын 
карантиндік фитосанитариялық талаптарға сәйкес 
келмеуі;

2) карантинге жатқызылған объект аумағында 
карантинді объектілердің таралу ошақтарының 
анықталуы;

3) "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өзге 
де негіздер.

Есепке алу нөмірін кері қайтарып алу үшін мына-
лар негіз болып табылады:

1) карантинге жатқызылған объект аумағында 
карантинді объектілердің таралу ошақтарының 
анықталуы;

2) карантиндік фитосанитариялық талаптардың 
бұзылуы; 

3) астық пен оны қайта өңдеу өнімдерін карантиндік 
арамшөп өсімдіктерінің тұқымдары мен жемістерін 
өміршеңдіктен айыруды қамтамасыз ететін техноло-
гиялар бойынша қайта өңдеу арқылы алынған өнімде 
тірі және (немесе) өміршең карантинді объектілердің 
анықталуы;

4) зарарсыздандырылған және таңбаланған ағаш 
қаптама материалында тірі және (немесе) өміршең 
карантинді объектілердің анықталуы;

5) "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өзге 
де негіздер.

Осыған байланысты сұрақтарыңыз болса, аудандық 
аумақтық инспекциясына хабарласыңыздар. Тел.: 
2-00-32. Мекен-жайымыз: Ақсу ауданы, Жансүгіров 
ауылы, Қ.Сәтбаев к-сі, № 2 "Б".

Г.САМАТОВА,
аудандық аумақтық инспекциясының 

өсімдіктер карантині жөніндегі 
мемлекеттік инспекторы.


