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МАМАН ЖАУАБЫ

Ең алдымен, өзіңіздің емдеуші дәрігеріңізге 
хабарласыңыз. Емханадағы дәрігер оңалту дәрігерінің 
немесе мультидисциплинарлық топтың Кеңесіне жол-
дама береді, олар жағдайды бағалайды және қалпына 
келтіру шараларының қажетті курсын таңдайды. 

Олар тыныс алуды қалыпқа келтіруге, асқынуларды 
азайтуға, өмір сүру сапасын арттыруға және мазасыздық 
пен депрессия белгілерін жеңілдетуге бағытталған. 

Коронавирустық инфекциядан кейін оңалтудан 
өтуді қалаймын. Ол үшін не істеу керек?

Көрсетілімдер болған кезде оңалтудан үйде емделген 
және медициналық ұйымдарға жүгінбеген азаматтар да 
өте алады.

Олар үшін әрекеттер алгоритмі бірдей.
Айта кету керек, медициналық оңалту функционалдық 

бұзылу дәрежесіне байланысты стационарлық және 
амбулаториялық жағдайда да жүргізілуі мүмкін. 

Электронды үкіметтің www.e.gov.
kz порталы арқылы поликлиникаға 
тіркелу үшін ЭЦҚ арқылы автори-
зация жасау қажет. «Денсаулық 
сақтау» бөліміне кіріп, «Алғашқы 
медициналық-санитарлық жәрдем 
көрсетуші медициналық ұйымға 
тіркелу» қызметін таңдау керек. Со-
сын «Онлайн сұрау» батырмасын 
басып, электронды форманы толты-
рып, сұрауды жібересіз.

Барлық қадамды дұрыс 

ПОЛИКЛИНИКАҒА ҚАЛАЙ ТІРКЕЛУГЕ БОЛАДЫ?
орындасаңыз, медициналық 
ұйымның электронды цифрлық 
қолтаңбасымен бекітілген тіркелу ту-
ралы хабалама келеді. 

Тіркелуге 1 күн кетеді. 
Поликлиникаға барып, өтініш беретін 
азаматтарға ЭЦҚ қажет емес, өтініш 
пен төлқұжат жеткілікті. Мекен-жай, 
жұмыс орны, оқу орны, жазасын 
өтеу орны, әскери қызметін өтеу 
орны ауысқан жағдайда, алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек 

ұйымының қайта құрылуы немесе 
жабылуына байланысты жылы-
на бір рет медициналық ұйымды 
ауыстыруға болады.

Сонымен қатар жылына бір рет 
тіркелу науқаны кезінде поликлини-
каны ауыстырға мүмкіндік бар.

«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ 

Алматы облысы бойынша 
филиалы.

***

COVID - 19

«Nur Otan» партиясының  
Жарғысына сәйкес 2021 жылдың 
20 - 21 сәуір күндері  аудандағы 21 
бастауыш партия ұйымында есеп 
беру - сайлау жиналыстары онлайн 
форматта өтті.  Жиналыста бастау-
ыш партия ұйымының  2019 - 2020 
жылдары атқарған жұмыстары ту-
ралы және алдағы кезеңге арналған 
міндеттер туралы төрағалар баян-
дама жасады, Бюро мүшелерін және  
Ақсу аудандық партия филиалының 
конференциясына делегаттар сай-
лады. Баяндамада «Бастауыш 

АТҚАРЫЛАТЫН ШАРАЛАР 
НАҚТЫЛАНДЫ

партия ұйымдарының қызметін 
жандандыру» тұжырымдамасының  
орындалуы, пандемия кезінде 
атқарылған жұмыстармен қатар  
алдағы 5 жылда  яғни, 2021 - 2025 
жылдарға арналған «Nur Otan» 
партиясы Ақсу ауданы бойынша 
«Өзгерістер жолы: Әр азаматқа 
лайықты өмір» атты Сайлауал-
ды бағдарламасы, партиялық жо-
баларды жүзеге асуы  шаралары 
белгіленді.

Биыл  еліміздің Тәуелсіздігіне 30 
жыл, бұл біздің ата - бабаларымыз 
армандаған маңызды күн.  Біздің 
алдыда тұрған басты міндетіміз осы 
Тәуелсіздіктің құндылығын дәріптеу 
болып табылады. Осы мақсаттта   
бастауыш партия ұйымдары 
жұмысын жалғастыратын болады.

Б.АСҚАРОВА,
«Nur Otan» партиясы Ақсу 

АПФ-ның консультанты.

"Nur Otan" партиясы Ақсу 
аудандық филиалының қоғамдық 
қабылдау бөлмесіне Жансүгіров  
ауылының тұрғыны Ч.В. он-
лайн қабылдау барысында  АӘК 
құжаттарын өткізе алмай жүргендігін 
айтып келіп  көмек сұрады.  Заң ая-
сында қаралып, белгіленген тәртіпке 
сай өтініш иесімен бірлесе отырып 
шешілді. Осы аталған мәселе бой-
ынша аудандық партия филиалы 
төрағасының бірінші орынбаса-
ры К.Дәулетбекова мен аудандық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік    
бағдарламалар бөлімінің басшы-
сы Қ.Т.Бекбалановтың көмегімен 
мәселені оңтайлы шешіп берді.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия 

филиалының эксперті.

Құрметті ақсулықтар! 
Сіздерді мамыражай 
мамырдағы Қазақстан 
халқының бірлігі күні 
мерекесімен құттықтаймыз.

Бұл күн азамат 
ынтымақтастығын ту етіп 
көтеріп, өзара бауырмалдық, 
татулықта тұрып жатқан бар-
ша қазақстандықтар үшін 
ортақ қуанышты мереке.

Қазақстан - кең байтақ 
жері мен қонақ жайлылық 
ықыласы тағдыр тәлкегіне 
ұшыраған жүздеген ұлт пен 
ұлыстың екінші отанына 
айналғаны аян. Біз бүгінгі 
таңда елімізде достық пен 
өзара ынтымақтастықтың, 
бейбітшілік пен руха-
ни келісімнің сақталып 
отырғанын мақтан тұтамыз. 
Еліміздің болашаққа 
негізделген сындарлы        
саясатын жүзеге асыруға 
және халықтың тұрмыстық 
деңгейін көтеруге мүмкіндік 
беретінін ақсулықтар бір 
адамдай қолдайды. Осын-
дай серпілістен кейін 1 ма-
мыр мерекесін жерлестеріміз 

жоғары көңіл - күймен қарсы 
алып отыр. Олай деріміз 
ауданымызда өндірістің 
бар саласы бойынша алға 
басу байқалады. Оған Ақсу 
жұртшылығының әрқайсысы 
өз үлесін қосуда.

Құрметті жерлестер! 
Сіздерді көгілдір көктемдегі 

ынтымақ мерекесімен 

шын жүректен құттықтап, 
барлықтарыңызға зор 
денсаулық, көтеріңкі көңіл 
- күй тілеймін. Алға қойған 
арман – мақсаттарыңызға 
жетіңіздер. Еліміздің аспаны 
ашық болып, бейбітшілік туы 
әрқашан желбірей берсін.

Отбасыларыңызға береке 
– бірлік болсын!

Көктемдегі ынтымаќ мерекесі

ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ

Біздің мемлекетіміздің басты жетістігі еліміздің халықтарының 
ұлтаралық және конфессияаралық келісімі, өзара түсіністігі мен 
сыйластығы болып табылады.

Қазақ қашаннан да бауырмал халық қой. Әр кезеңдерде елімізден 
пана іздеп келген "жат жұрттардың" бәрін бауырына басып, төрінен 
орын беріп, қандай қиын кезеңдердің өзінде бір үзім нанды бөліп жеді. 
Сөйтіп, қаймағы бұзылмаған қазақ жері көпұлтты мемлекет болып шыға 
келді. Бүгін елімізде 136 ұлт пен ұлыстың өкілдері бір тудың астын-
да тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр. Барлығымыз туған жердің төсінде, 
құшағын жайған бейбіт елдің ішінде ел бірлігін сақтауға атсалысайық!

Қазақстанның көпұлтты халықтары арасындағы бірлік пен 
ынтымақтастығы нығая берсін! Қазақстанның көпұлтты халқының 
татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі біздің еліміздің ең басты 
байлығы. Оны көздің қарашығындай сақтауға тырысайық. Береке-
брлігіміз арта берсін, ағайын!

1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара 
түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым 
берік болып, қашан да ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін!

Күләйхан ДӘУЛЕТБЕКОВА,
"Nur Otan" партиясы Ақсу аудандық филиалы төрағасының 

бірінші орынбасары.

Мерекесі Қазақстан халқының,
Мамыр туды – достық дейтін жалпы ұғым.
Ынтымағы жарасқан ел ешқашан,
Көрмесе екен тіршіліктің салқынын.

Өмір десек сабындай – ақ қамшының,
Қуанышпен өткіз оның әр күнін.
Нәрестелер жыламасын бесікте,
Аналардан байқалмасын тамшы мұң.

Қуанышы барша қазақ халқының,
Жерді емген диқаншы мен малшының.
Еңбеккерлер құтты болсын мереке,
Жақсылыққа жайылсын тек дәм – тұзың.

Мемлекетпіз тату – тәтті көп ұлтты,
Көп діндіміз бірақ бізде жоқ ірткі.
Татулығы жарасқан ел бақытты,
Берекесі келіскен ел көрікті.

Ербол СЫМХАНОВ.

Мерекесі Қазаќстан 
халќының

Сіздерді аудандық мәслихат 
депутаттары атынан татулық 
пен келісімнің нұрына малынған 
1 мамыр – Қазақстан халқының 
бірлігі мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын.

Тәуелсіздігіміздің даңғыл 
болашағына түскен 
мемлекетіміздің экономика-
сы қарқынды даму үстінде. 
Біздің ең басты құндылығымыз 
- тәуелсіздік деп Елбасымыз 
ұлықтағандай сол құндылықты 
қастерлеу баршамыздың қасиетті 
парызымыз. Тәуелсіздігіміздің 
20 жылдығына алған асулары-
мыз бен жеткен жетістіктерімізде 
елімізде өмір сүруші барша ұлт 
өкілдерінің еншісі бар. Осындай 
мол табыстарға қол жеткізуде ау-
дан жұртшылығының да өзіндік 
үлесі бар. Себебі, осындағы 

барлық ұлттардың татулық пен 
келісімде өмір сүруінің арқасында 
баршамыз алаңсыз өмір сүріп, 
білім алып, еңбек етудеміз.  
 Бұл айтулы мерекені көтеріңкі 
көңіл - күймен қарсы алуға толық 
негізі бар. Еліміздің өркендеуімен 
бірге аудан экономикасы да 
ілгерілеу үстінде. Бейбітшілік 
пен татулықтың арқасында бізді 
болашақта бұдан да жарқын, 
баянды күндер күтіп тұрғанына 
сендіргім келеді.

Айтулы мерекемен шын 
жүректен құттықтай отырып, 
баршаңызға зор денсаулық, 
отбасыларыңызға құт - бе-
реке, бақыт тілеймін. 

Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат 

хатшысы.

Құрметті ақсулықтар!

***

Қадірлі жерлестер!

Аудан әкімі Базарханов Есім Сейілханұлының мерекелік құттықтауы

Адам ұйымшыл, мал үйіршіл.
Айрылған азады, косылған озады.
Апалы - сіңлілі тату болса үйді гүлстан етеді.
Алтау ала болса ауыздағы кетеді,
                       Төртеу түгел болса төбедегі келеді.
Байлық байлық емес, бірлік байлық.
Бас - басыңа би болсаң, манар тауға сыймассың.
     Басалқыңыз бар болса, жанған отқа күймессің.
Батырлықты айт, ерлікті айт,
Батылықты айт, бірлікті айт,
Ынтымақ қосып, ел болып, 
                                         жұрт жасаған тірлікті айт.
Бел мен білек біріксе жұмыс бітер.
Береке басы — бірлік.
Береке бір тиыннан.
Берекелі болса ел жағасы жайлау ол бір көл.
Берекелі дәулет кеш келер.
Берекелі елдің бетін ешкім қақпайды,
Берекелі жердің жыланы да шақпайды.
Берекелі жерден мереке кетпес.
Берекені көктен тілеме, бірлігі мол көптен тіле.
Берекесі кеткен ел - 
                                   суы сасыған батпақ көл.
Берекесіз бейбақтар терлеп еңбек етпейді.
Терлеп еңбек еткенмен тілегіне жетпейді.
Берекесіздің ауылы мерекесіз.
Бес бармақ жиналса — жұдырық.
Бірлік бар жерде тірлік бар.

БЕРЕКЕ - БІРЛІК ТУРАЛЫ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР
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- Бүгінде көптеген шәкірт тәрбиелеген, әлі де осы жолда 
аянбай еңбек етіп келе жатқан ұстазсыз. «Ұстазы жақсының 
ұстамы жақсы»,-дейді. Сіздің ұстаздарыңыз кім?

- «Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін: әкемнен 
өмір алсам, ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім 
алдым»,-деген екен Александр Македонский. Шешемнен ерте 
айрылған менің өмір жолымдағы алғашқы ұстазым Гүлжаһан апай-
ым мен  педагогикалық мамандықты таңдауыма, оның ішінде қазақ 
тілі мен әдебиеті мұғалімі болуыма ықпал еткен ұстазым Әшірәлі 
Қоршыбековтің орны ерекше. Мен өмірімде тек жақсы адамдарды  - 
мықты ұстаздарды кездестірген бақытты жанмын. Әшірәлі ағайым 
өзінің ұстазы, әдебиетті зерттеген ғалым Әуелбек Қоңыратбаевты 
мақтан тұтушы еді. Сол секілді менің де мақтан тұтар ұстаздарым 
көп. Олар – институтта дәріс берген ғалымдар – Мүлипа Дүйсебаева, 
Қадиша Қожахметова, Мақпоз Зикрин, Қаратай Құттыбаев, Ғұбайдулла 
Айдаров, т.б. Ал ғылым жолына түсуіме себепші болған тау тұлға 
ұстазым – Сейілбек Мұхамеджарұлы Исаев.  Бүгінде осы ұстазымның 
жолын қуып, қазақ тіл білімінің сөзжасамы, морфологиясы секілді іргелі 
курстарынан дәріс беріп жүргенімді  мақтан етемін.

- Жәмила Керімбайқызы,  ұлтымыздың орынды 
мақтанышына айналған, білім мен ғылымның қасиетті 
қара шаңырағы  - Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 
университетінің өткені мен бүгінін салыстыра салмақтай 
отырып, жеткен жетістіктер мен межелерге ой жүгіртіп 
өтсеңіз.

- Қазақ қыздарының парасат мектебі атанған қара шаңырағымыздың  
өткенін еске алғанда, ең алдымен осы университеттің іргесін 
қалап, өркендеуі жолында аянбай тер төккен қоғам қайраткерлері 
Ж.Шаяхметов,  Н.Оңдасынов, ректорлар Т.Мырзабекова, А.Ыбыраева, 
М.Сармурзина, К.Құнантаева, С.Исаев, С.Пірәлиев, Ш.Беркімбаева, 
Д.Нөкетеваны атағанымыз жөн. Оқу орнында М.Әуезов, Ә.Тәжібаев, 
Ә.Марғұлан, А.Жұбанов, Қ.Қармысов, Ғ.Құрманғалиев, К.Айманов, 
М.Балақаев, Т.Қордабаев, Е.Костюхин, З.Ахметов, Ө.Байділдаев,  
А.Аманжолов сынды танымал ғалымдардың  ізі сайрап жатыр десек, 
артық айтқандық емес.

Ұлттық университет мәртебесін алып отырған  оқу ордамыз заман 
көшінен қалмай, жаңғыру жолында.  Бүгінде университет әлемнің 
80-ге жуық жоғары оқу орнымен ынтымақтастық байланыс орнатқан. 
Оның ішінде АҚШ-тың Миссисипи алқабы мемлекеттік университеті, 
Ұлыбританияның Western international сollege, Түркияның Нийде 
Өмер Халисдемир университеті және Польшаның Катовицахтағы 
Силез университетімен қосдипломды білім беру бағдарламасын 
жүзеге асыруда. Заманауи білім беруді қолға алып, озық білім беру 
жүйелерін енгізіп, жаңа форматты педагогтер даярлап қана қоймай, 
тәрбие мен білімді ұштастырып, болашақ ұлт тәрбиешілері бойында 
ұлттық құндылықтарды қалыптастыруға айрықша мән беріледі. Бүгінде 
әлемде тек қана қыздар білім алатын жоғары оқу орындары бірнешеу 
ғана. Осы орайда бірегей білім ордасы ретінде  «Қыздар университеті» 
деген өзіндік брендін қалыптастырды деуге болады. Басқару жүйесінің 
трансформациялануы, материалдық-техникалық базаның нығатылып, 
латын графикасы орталығы, «Art Дара» өнер галереясы мен «Дара» 
психологиялық-педагогикалық түзету орталығы, «Аққу» жүзу басссейні 
секілді жаңа нысандар ашылуы, зертханалардың жаңғыртылуы секілді 
оң өзгерістердің білім сапасына оң әсері болары сөзсіз. 

- Сізді филолог ретінде қазақ тілінің қандай мәселелері 
толғандырады?

- Ең алдымен,  білім беру жүйесіндегі мемлекеттік тілдің жай-күйі. 
Себебі, ҚР Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің  тіл 
мәселесін жиі көтеруіне қарамастан, соңғы жылдарда  білім саласындағы 
кіріс-шығыс құжаттарының қазақ тіліндегі үлесі азайған. Әсіресе, келіп 
жатқан құжаттардың басым бөлігі орыс тілінде болғандықтан, оған 
орыс тілінде жауап беруді талап ететіні алаңдатады.

Екіншіден, оқушылар мен студенттердің жазу сауаттылығының 
төмендеп кеткендігі. 

Үшіншіден, қазақ тілі мен әдебиеті, филология саласында болашақ 
мамандарымыздың (қазіргі PhD докторанттардың)  басым бөлігінің 
базалық білімінің ағылшын немесе басқа шет тілі екендігі. Қазақ тілі 
мен әдебиетінен базалық білімі жоқ басқа сала маманынан білім алған 
келешек ұлттық кадрларымыз қандай болмақ?

Біздің мамандығымыздың ерекшелігі  туған тіліміз бен әдебиетіміз 
арқылы  ұлттық рухты бойына сіңірген ұлтжанды маман тәрбиелеумен 
тығыз байланысты болғандықтан,  тіліміз бен әдебиетімізде сақталған 
халқымыздың аса бай рухани қазынасын, сөз өнерінің құдыретін білгісі 
келетін жастар осы мамандықты таңдайды деген ойдамын.

Сұхбаттасқан: Нұрлан Мөлдір НҰРЛАНҚЫЗЫ.

Ақсу аудандық 
о р т а л ы қ 
кітапханасында 
«Бір ел – 
бір кітап» 
республикалық  
кітап аясын-
да таңдалып 
алынған алты 
бағыт бойынша 
оқуға ұсынылған 

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 
30 ЖЫЛДЫҒЫНА - 30 КІТАП

30 кітапты  және 2021 жыл бала-
лар мен жасөспірімдердің кітап 
оқуын қолдау жылына орай, кітап 
көрмелерімен библиограф Бейсебе-
кова Айгүл таныстырып өтті. Басты 
мақсат - таңдалған басылымдарды 
қалың оқырманға таныстыру, кітап 
оқуды насихаттау мақсатында ау-
дарма әдебиеттер, проза жанры, по-
эзия бағыты, драматургия, балалар 
әдебиеті бағытындағы кітаптарға 
библиографиялық шолу жасалды.
Ақсу аудандық орталық  кітапханада 
осы бағыттарға арналған іс - шара-
лар басталып кетті.

ЖОБА
Ақсу аудандық мәслихатының 2018 жылғы  23 

сәуірдегі «Ақсу ауданының әлеуметтік көмек 
көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және 
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту тура-
лы»№ 28-139 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 
6-бабының 2-3-тармағына және «Әлеуметтік көмек 
көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 2013 
жылғы 21мамырдағы №504 Қазақстан Республикасы 
Үкіметінң қаулысына сәйкес, Ақсу аудандық мәслихаты 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Аксу аудандық мәслихатының «Ақсу ауданының 
әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту 
туралы» 2018 жылғы 23 сәуірдегі №28-139 (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4706  
тіркелген, 2018 жылдың 25 мамырында Қазақстан Рес-
публикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі 
өзгерістер енгізілсін:

2 тармақтың 1) тармақшасы келесі редакцияда баян-
далсын:

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік кор-
порациясы (бұдан әрі - уәкілетті ұйым) - Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік 
қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің 
желілеріне  қосуға арналған техникалық шарттарды 
беру жөніндегі қызметтерді және квазимемлекеттік сек-
тор субъектілерінің қызметтерін көрсету, көрсету, «бір 
терезе» қағидаты бойынша  мемлекеттік қызметтерді, 
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне 
қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі 
қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субъекттілерінң 
қызметтерін көрсетуге өтініштер қабылдау және 
көрсетілетін қызметті  алушыға олардың нәтижелерін 
беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ 
электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді 
қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
шешімі бойынша құрылған, жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды оның орналасқан жері бойынша мемлекеттік 
тіркеуді жүзеге асыратын занды тұлға;

 4 - тармақ келесі редакцияда баяндалсын:
«4. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді 

әлеуметтік қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сәуірдегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабында және 
«Ардагерлер туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 2) 
тармақшасында, 11-бабының 2) тармақшасында 
12-бабының 2) тармақшасында және 13-бабының 2) 
тармақшасында көрсетілген адамдарға әлеуметтік көмек 
осы Қағидаларда көзделген тәртіппен көрсетіледі.»;

7-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:
«2) басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс 

қимылдарының ардагерлері - 15 ақпанға біржолғы 26 
айлық есептік көрсеткіш;

3) жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер және еңбек 
ардагерлері - 9 мамырға біржолға 26 айлық есептік 
көрсеткіш;

4) «Ардагерлер туралы» Заңының күші колданы-
латын басқа да адамдар - 9 Мамырға, 29 тамызға Се-
мей ядролық сынақ полигондағы мүгедек болып қалған 
азаматтарды қоспағағанда біржолғы 26 айлық есептиік 
көрсеткіш;

6) адамның имунитет тапшылығы вирусы бар 
балаларға – екі есе ең төменгі күнкөріс деңгейі ай сай-
ын»; 

11 - тармақ келесі редакцияда баяндалсын:
«11. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік 

көмек алу үшін өтініш беруші өзінің немесе отбасының 
атынан уәкілетті органға немесе ауылдық округтің 
әкіміне өтінішке қоса мынадай құжаттарды ұсынады:

1) отбасының құрамы туралы мәлімет;
2) өмірлік қиын жағдайыдың туындағанын растайтын 

актіні және/немесе құжатты;
3) табыстары туралы ақпарат;
4) әлеуметтік көмек алуға пошта трабының шоты.
Адамның (отбасы мүшелерінің) табысына қарамастан 

тағайындалатын әлеуметтік көмек алу үшін адамның 
(отбасы мүшелерінің) кірістер туралы ақпараттары 
берілмейді».

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақсу аудандық 
мәслихатының «Бюджет және әлеуметтік - мәдениет са-
ларын дамыту, жастар саясаты, зандылық және құкық 
қорғау мәселелері жөніндегі» тұрақты комиссиясына 
жүктелсін.

3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы рес-
ми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Ақсу аудандық                                     Ақсу аудандық
мәслихатының сессия                           мәслихатының   
төрағасы                                               хатшысы

ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение Аксуского 

районного маслихата от 23 апреля 2018 года №28-
139 «Об утверждении Правил оказания социальной 
помощи, установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий нуждающихся граж-
дан Аксуского района»

В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Респуб-
лики Казахстан       от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан» и постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 21 мая 2013 года №504 «Об 
утверждении Типовых правил оказания социальной по-
мощи, установления размеров и определения перечня 
отдельных категорий нуждающихся граждан», Аксуский 
районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Аксуского районного маслиха-
та «Об утверждении Правил оказания социальной по-
мощи, установления размеров и определения перечня 
отдельных категорий нуждающихся граждан Аксуского 
района» от  23 апреля 2018 года №28 -139 (зарегистри-
рован в Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов №4706, опубликован 25 мая        
2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных 
правовых актов Республики Казахстан) следующие из-
менения:

в Правилах оказания социальной помощи, установле-
ния размеров и определения перечня отдельных катего-
рий нуждающихся граждан Аксуского района утвержден-
ных указанным решением:

подпункт 1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
1) Государственная корпорация «Правительство для 

граждан» (далее - уполномоченная организация) - юри-
дическое лицо, созданное по решению Правительства 
Республики Казахстан, для оказания государственных 
услуг, услуг по выдаче технических условий на под-
ключение к сетям субъектов естественных монополий 
и услуг субъектов квазигосударственного сектора в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан, 
организации работы по приему заявлений на оказание 
государственных услуг, услуг по выдаче технических 
условий на подключение к сетям субъектов естествен-
ных монополий, услуг субъектов квазигосударственного 
сектора и выдаче их результатов услугополучателю по 
принципу «одного окна», а также обеспечения оказания 
государственных услуг в электронной форме, осущест-
вляющее государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество по месту его нахождения;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Лица указанным статье 16 закона Республики Ка-

захстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защи-
те инвалидов в Республике Казахстане» и в подпункте 
2) статьи 10, в подпункте 2) статьи 11, в подпункте 2) 
статьи 12, в подпункте 2) статьи 13 Закона Республики 
Казахстан от 6 мая 2020 года «О ветеранах», социаль-
ная помощь оказывается в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами.»;

пункт 7 изложить следующей редакции:
 «2) ветераны боевых деиствий на  територии других 

государств - 26 месячных расчетных показателей еди-
новременно к 15 февраля;

3) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам 
Великой Отечественной войны и ветераны труда - 26 
месячных расчетных показателей единовремменно к 9 
Мая;

4) другие лиц на которых распространяется действие 
Закона «О ветеранах»  - 26 месячных расчетных пока-
зателей единовремменно к 9 Мая, за исключением лиц, 
ставших инвалидами вследствии получения радиации 
на Семипалатинском ядерном полигоне им выплата 
единовременной социальной помощи к 29 августа;

6) детям подвергшимся эпидемии - двукратный про-
житочный миниум ежемесячно;

Пункт 11 изложить  в следующей редакции
«11. Для получения социальной помощи при насту-

плении трудной жизненной ситуации заявитель от себя 
или от  имени семьи в уполномоченный орган или акиму 
сельского округа предоставляет заявление с приложени-
ем следующих документов:

1) сведения о составе семьи;
2) акт и документы подтверждающие наступление 

трудной жизненной ситуации;
3) сведения о доходах; 
4) счет с почты для назначения пособия;
Для получения социальной помощи, которая назнача-

ется независимо от доходов лица (членов семьи) сведе-
ния о дохода лица (членов семьи) не предоставляются.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Аксуского районного 
маслихата «По вопросам развития бюджета и социаль-
но - культурной отрасли, молодежной политики, защиты 
прав и законности».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня госу-
дарственной регистрации в органах юстиции и вводится 
в действие со дня его первого официального опублико-
вания.

Председатель сессии               Секретарь 
Аксуского районного                  Аксуского районного
маслихата                          маслихата

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ  АКСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА 

АҚСУ АУДАНДЫҚ ОРТАЛЫҚ КІТАПХАНАСЫ.

Ел Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев биылғы 2021 жылды – 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы ретінде 
жариялады. Тәуелсіздік – бабалар 
аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі 
кезең. Тәуелсіздік – таңбасы тас-
та, қаны қара жердің тамырында 
жатқан құдіретті сөз. 

Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде 
тербелгелі 30  жыл. Отыз  жыл 
ішінде Қазақстан етек-жеңін жиып, 
шекарасын бекітіп, өз алдына дер-
бес зайырлы ел болды. Бұл атадан 
келе жатқан ұлы жеңістің жемісі. 
Тәуелсіздікті нығайтуды, саяси 
демократияландыруды, нарықты 
экономикаға көшуді, ұлтаралық 
келісім мен әлеуметтік қорғауды 
стратегиялық міндет ретінде 
белгіленген бағыт жұртшылық та-
рапынан бірауыздан қолдау тапты. 
Республикамыздың қайталанбас 
құндылығына айналып үлгерген 
бұл саясат – бүгінде сенімді, әрі 
табысты болғандығын тарихтың өзі 
дәлелдеп отыр.

Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
орай, жалпыхалықтық оқуға 
«Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 
– 30 кітап» рухани - мәдени ак-
циясы ұсынылды. «Бір ел – бір 
кітап» республикалық акциясы 

оқырмандар арасында өз орнын 
тауып келеді. Осы таңдаулы 30 
кітаптың ішінде шығысқазақстандық 
ақын, жазушыларымыздың да 
шығармалары енген.  Атап айтсақ, 
Ұлықбек Есдәулеттің «Киіз кітап», 
Марат Қабанбаевтың «Жиһангез 
Тити», Толымбек Әбдірайымнің 
«Алабұға аулаған күн» атты 
шығармалары. «Бір ел - бір кітап»  
акция аясында ел болып оқитын 
кітаптар үлкенді сыйлау, сөз 
тыңдау, ата дәстүрін құрметтеу 
сияқты дәстүрлерге мән беруге 
шақырады. Осыған орай Қызылағаш 
ауылдық модельді кітапханасында  
«Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына – 
30 кітап» тақырыбында кітап көрмесі 
ұйымдастырылды.

С.ХАСАНОВА,
Қызылағаш ауылдық модельді 

кітапханасының кітапханашысы.     

«ТӘУЕЛСІЗДІК – САН БУЫН БАБАЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТІ 
ЖЕРІМІЗДІҢ ӘРБІР ҚАДАМЫН ҚОРҒАУ ҮШІН ТӨГІЛГЕН ӨЛШЕУСІЗ 
ҚАНЫ МЕН ТЕРІНІҢ ӨТЕУІ......» 

Н.Ә.НАЗАРБАЕВ

ТӘУЕЛСІЗДІК - МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ 
ТҰҒЫРЫ 

Ұстазын 
ұлықтаған ұстаз
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ПРОЕКТ
Об установлении размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда
В соответствии с пунктом 1 статьи 97 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных 

отношениях», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 26 августа 2011 года №306 «Об утверждении Методики расчета размера платы за 
пользование жилищем из государственного жилищного фонда» (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов №7232), акимат Аксуского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласно приложениюям к настоящему постановлению. установить размер платы за пользование жили-
щем из государственного жилищного фонда Аксуского района 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского района 
А.Сабырбаеву

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вво-
дится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким района                                                 Е.БАЗАРХАНОВ

ЖОБА
Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу 

туралы
«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 97-бабының 

1-тармағына, «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін есеп-
теу әдістемесін бекіту туралы» 2011 жылғы 26 тамыздағы №306 Қазақстан Республикасы Құрылыс және 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7232 тіркелген) сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының 1-57 қосымшаларына сәйкес Ақсу ауданы бойынша мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары А.Сабырбаевқа жүктелсін.
3. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, алғаш ресми 

жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Аудан әкімі                                            Е.БАЗАРХАНОВ

Мекен - жайы

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Қ.Сәтбаев көшесі 
№10/1 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы М.Кенжебаев көшесі 
№13/1 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Бұланов көшесі №26 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Ермектасов көшесі 
№2/1 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Желтоксан №13/4 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Ақын Сара №3/2 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Толғанбай Ақын 
№71/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Толғанбай Ақын 
№71/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Толғанбай Ақын 
№69/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Нұрбопа  №52Б/2 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Жандосов  №14/2 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Нұрбопа №52А/2 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Желтоқсан №19/1 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Жамбула №19 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Кенжебаев №15/1 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Амангелді №45/1 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Әубәкіров №5/1 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Желтоқсан №11/4 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Есептеу формуласы

А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге/72,6 (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 68870,5 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 68870,5/100/12 + 0 = 57,4 теңге бір шаршы метр үшін айына. 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 300 000 тенге/69,2 (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 62138,7 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 62138,7 /100/12 + 0 = 51,8 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге/110,7 (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 45167,1 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 45167,1 /100/12 + 0 = 37,6 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге/84 (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес үйдің 
жалпы көлемі) = 77381 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 77381 /100/12 + 0 = 64,5 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 800 000 тенге/72,4 (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 80110,5  тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 80110,5 /100/12 + 0 = 66,7 теңге бір шаршы метр үшін айына. 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге/86,8 (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 74884,8 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 74884,8 /100/12 + 0 = 62,4 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге/74,7 (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 87014,7 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 87014,7 /100/12 + 0 = 72,5 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге/ 104,4 (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 62260,5 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 62260,5 /100/12 + 0 = 51,9 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 300 000 тенге / 75  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 84000,0 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 84000,0 /100/12 + 0 = 70,0 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 70,2  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 92592,6 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 92592,6 /100/12 + 0 = 77,2 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 79,3  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 81967,2 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 81967,2 /100/12 + 0 = 68,3 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 86,4  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 75231,5 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 75231,5 /100/12 + 0 = 62,7 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 104,4  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 62260,5 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 62260,5 /100/12 + 0 = 51,9 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 93  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 53763,4 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 53763,4 /100/12 + 0 = 44,8 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 79,2  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 82070,7 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 82070,7 /100/12 + 0 = 68,4 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 104,1  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 62440,0 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 62440,0 /100/12 + 0 = 52,0 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 65,3  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 87289,4 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 87289,4 /100/12 + 0 = 72,7 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 460 000 тенге / 67,5  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 80888,9 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 80888,9 /100/12 + 0 = 67,4 теңге бір шаршы метр үшін айына 

Бір шаршы метр 
үшін айына 

төленетін төлемақы

57,4 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

51,8 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

37,6 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

64,5 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

66,7 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

62,4 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

72,5 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

51,9 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

70,0 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

77,2 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

68,3 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

62,7 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

51,9 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

44,8 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

68,4 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

52,0 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

72,7 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

67,4 теңге бір шар-
шы метр үшін айына

Адрес дома

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице К.Сатпаева № 10/1  села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице М.Кенжебаев №13/1 села Жансу-
гурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Буланова №26 села Жансугурова 
Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Ермектасова №2/1 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Желтоқсан №13/4 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Акын Сара №3/2 села Жансугуро-
ва Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Толганбай Акын №71/2 села Жан-
сугурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Бухарбаева №15/2 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Толганбай Акын №69/2 села Жан-
сугурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Нурбопа №52Б/2 села Жансугуро-
ва Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Жандосова №14/2 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Нурбопа №52А/2 села Жансугуро-
ва Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Желтоксан №19/1 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Жамбула №19 села Жансугурова 
Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Кенжебаева №15/1 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Амангелді №45/1 села Жансугуро-
ва Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Аубакирова №5/1 села Жансугуро-
ва Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Желтоксан №11/4 села Жансугу-
рова Аксуского района

Формула вычисления

А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге/72,6 (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 68870,5 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 68870,5/100/12 + 0 = 57,4 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 300 000 тенге/69,2 (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 62138,7 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 62138,7 /100/12 + 0 = 51,8 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге/110,7 (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 45167,1 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 45167,1 /100/12 + 0 = 37,6 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге/84 (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 77381 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 77381 /100/12 + 0 = 64,5 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 800 000 тенге/72,4 (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 80110,5 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 80110,5 /100/12 + 0 = 66,7 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге/86,8 (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 74884,8 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 74884,8 /100/12 + 0 = 62,4 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге/74,7 (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 87014,7 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 87014,7 /100/12 + 0 = 72,5 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге/ 104,4 (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 62260,5 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 62260,5 /100/12 + 0 = 51,9 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 300 000 тенге / 75  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 84000,0 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 84000,0 /100/12 + 0 = 70,0 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 70,2  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 92592,6 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 92592,6 /100/12 + 0 = 77,2 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 79,3  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 81967,2 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 81967,2 /100/12 + 0 = 68,3 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 86,4  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 75231,5 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 75231,5 /100/12 + 0 = 62,7 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 104,4  (общая площадь дома согласно данных 
технического паспорта) = 62260,5 стоимость приобретения одного 
квадратного метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 62260,5 /100/12 + 0 = 51,9 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц =  5 000 000 тенге / 93  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 53763,4 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 53763,4 /100/12 + 0 = 44,8 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц =  6 500 000 тенге / 79,2  (общая площадь дома согласно данных 
технического паспорта) = 82070,7 стоимость приобретения одного 
квадратного метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 82070,7 /100/12 + 0 = 68,4 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц =  6 500 000 тенге / 104,1  (общая площадь дома согласно данных 
технического паспорта) = 62440,0 стоимость приобретения одного 
квадратного метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 62440,0 /100/12 + 0 = 52,0 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц =  6 500 000 тенге / 65,3  (общая площадь дома согласно данных 
технического паспорта) = 87289,4 стоимость приобретения одного 
квадратного метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 87289,4 /100/12 + 0 = 72,7 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц =  5 460 000 тенге / 67,5  (общая площадь дома согласно данных 
технического паспорта) = 80888,9 стоимость приобретения одного 
квадратного метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 80888,9 /100/12 + 0 = 67,4 тенге за один квадратный метр в месяц 

Плата за один 
квадратный метр

57,4 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

51,8 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

37,6 тенге за 
один квадратный 
метр в месяц. 

64,5 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

66,7 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

62,4 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

72,5 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

51,9 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

70,0 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

77,2 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

68,3 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

62,7 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

51,9 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

44,8 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

68,4 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

52,0 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

72,7 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

67,4 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

(Жалғасы 6 - 7 - беттерде).
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КЕЙУАНАНЫҢ 
КӨЗ ЖАСЫ

(Деректі хикая)

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
зейнеткер - журналист. 

(Жалғасы бар).

Қасым Қайсенов 1918 жылы 
23 сәуірде Шығыс Қазақстан об-
лысы Ұлан ауданының Асу-Бұлақ 
ауылында қарапайым еңбекші 
отбасында дүниеге келген. 
1934 жылы орта мектепті толық 
аяқтамай Өскемен қаласындағы 
саяси-ағарту техникумына оқуға 
түсті. 1939 жылы оны бітірген 
соң әскери-барлау мектебіне 
жіберіледі, 1941 жылы қараша 
айында осы мектепті бітірген бой-
да, Оңтүстік-Батыс майданының 
штабына жөнелтіледі. Арнайы 
тапсырма бойынша Украинаның 
басқыншылар қолында қалған 
жеріне жіберіледі. Ол жер-

ХАЛЫҚ ҚАҺАРМАНЫ, КЕҢЕС 
ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЖАЗУШЫСЫ - 

ҚАСЫМ ҚАЙСЕНОВ 

де Қасым Қайсенов В.И.Чапаев 
атындағы партизан құрамасының 
үшінші отрядын басқарады. Мол-
давия, Украинаның Закарпа-
тье бөлігі, Чехословакия және 
Румыния жеріндегі ұрыстарға 
қатысады. Әскери мұрағаттар 
Қасым Қайсенов туралы маңызды 
тарихи оқиғаларға толы. Кеңес 
жері фашист басқыншыларынан 
азат етілген соң 1945 жылдың ба-
сында Отанына оралып, Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесі Президиу-
мы аппаратын басқарады, содан 
кейін Жамбыл облысының Жуалы, 
Свердлов аудандарында атқару 
комитеттері төрағаларының орын-
басары ретінде жұмыс істейді.
Ардагер-партизан көп уақыт 
бойы «Жазушы» және «Қайнар» 
баспаларының редакторы, 
редакторының орынбасары бо-
лады. 1954 жылы Қ.Қайсенов 
«Жас партизандар» атты алғашқы 
кітабын басып шығарады. Оның 
батырлық-патриоттық тақырыпқа 

арнаған әдеби қызметі осылай ба-
сталады. Оның «Илько Витряк», 
«Переяслав партизандары», 
«Ажал аузынан», «Жау тылындағы 
бала», «Днепрде», «Жау тылын-
да»...атты кітаптары оқырмандарға 
кеңінен танымал. Олар орыс және 
украин тілдеріне аударылған.
Қасым Қайсенов ІІ дәрежелі «Бог-
дан Хмельницкий» орденімен, І 
және ІІ дәрежелі «Отан соғысы» 
екі орденімен, «Чехословакия пар-
тизандары», екі І дәрежелі «Отан 
соғысы партизанына» медалімен 
және Кеңес Одағының тағы басқа 
он бес медалімен, үш рет Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет Гра-

мотасымен, Украин КСР Жоғарғы 
Кеңесінің Құрмет Грамотасымен 
және ІІ және ІІІ дәрежелі «За за-
слуги» орденімен марапатталған. 
Оған Қазақстан Халық баты-
ры (Халық Қахарманы), «Отан» 
ордені, Қазақстан Жазушылар 
одағының Бауыржан Момышұлы 
атындағы сыйлығы берілген, 
А.Фадеев атындағы Халықаралық 
сыйлықтың лауреаты.

Д.НҰРТӨЛЕУҰЛЫ,  
 аудандық қорғаныс істері 

жөніндегі бөлім бастығының 
міндетін уақытша 

атқарушысы, майор. 

АҒАЛАР САЛҒАН ІЗІМЕН

Өздерінің туған жерін, елін ерекше құрметтейтін, 
ондағы әрбір отбасын өз отбасына балай-
тын, оларға әрқашан көмек қолын созуға дайын 
тұратын, жүздерінен адамға деген мейірім шуағы 
төгіліп тұратын, сабырлы, салмақты қарапайым 
мінездерімен, ешкімге дауыс көтере сөйлемейтін 
асыл қасиеттерімен, өздеріне жүктелген міндетті 
қызметтерін мүлтіксіз орындаумен аудан жаста-
рына өмір бойы үлгі болып өткен екі ғұлама тұлға 
Қорғанбаев Бейсебек пен Сабырбаев Ақыш – ағалар 
еді. Қорғанбаев Бейсебек аға ауданның басшы ор-
ганында қанша жауапты қызмет атқарса да, оның 
жүрегі жастарды білім алуға тәрбиелеуге жетелейтін 
еді. Аға ол арманына қол жеткізді. Сабырбаев Ақыш 
аға ұзақ жылдар бойы сауда саласында қызмет 
атқарды, соңғы кезде аудан бойынша сол саланы 
басқарды. Олардың адал еңбектері елеусіз қалған 
жоқ. Аудан халқын былай қойғанда, ол екі кісіні  об-
лыста білмейтін адамдар некен - саяқ. Соңғы кезде 
олар аудандық Ақсақалдар алқасын басқарды. Ол екі 
кісі қатар келе жатқанда аудан халқы соларға арқа 
сүйеп тұрғандай көрінуші еді маған.

«Қандағы бар тектілік, шықпай қалмас еп қылып»,- 
дегендей ол кісілердің ізін жалғастырған ұрпақтары 
бар. Бейсебек ағаның ізін ұлы Сәбит, Ақыш ағаның 
ізін Амандос жалғаған десем артық айтпайтын 
шығармын,-деп ойлаймын. 

Жас болсамда мен сол кісілердің із өкшесін басып 
ауданда жауапты қызмет атқарған адамның бірі едім. 
Сәбит пен Амандос менің көз алдымда із өкшемді 
басып, есейіп, ержетті. Амандос аудан әкімшілігінде 
қызметтің төменгі сатысынан еңбек сіңіре жүріп, 
тәжірибесін толықтырып, орынбасарлыққа өз 
еңбегімен жетті деп сенімді түрде айта аламын. Зайы-

бы Сәуле өз мекемесінде ұзақ жылдар бойы үзіліссіз 
еңбек еткендердің бірі. Ол үйде де, қызметте де ты-
нымсыз еңбекқор. Қызметпен бірге тоқсанға таяған 
енесі де Сәуленің қамқорлығында. Ол отбасының, 
ағайынның ұйытқысы. Амандос екеуі ағаның үйінің 
түтінін түзу ұшырып отырған қара шаңырақтың иесі. 
Ал, олар тәрбиелеген балалары да еңбекқор, адал 
еңбек иелері. 

Сабырбаев Амандостың отбасы туралы 
айтылған сөздер олардың кім екендіктерін толық 
білмейтіндіктен айтылған шығар,-деп ойладым. 
Мен ауданда көп жыл басшы органда жауапты 
қызмет атқарған апа ретінде, олардың өмір жолда-
рын көз алдымнан өткізген апа ретінде айтарым: 
Қателеспейтін адам жоқ (ол бәрімізге тән) түсініспей 
қалған мәселелерді жүзбе – жүз кездесіп, айтысып 
шешіп алу жөн деп есептеймін.

Ақсу ауданы облыста байлығымен бірінші орын 
алып көрген емес, бірақ береке – бірлігімен аты 
шыққан аудан. «Біреуге жан қайғы, біреуге мал 
қайғы» деген «пандемия» кезінде ұйытқымызды 
бұзбай, сақтай білген абзал, ағайын. Қасиетті туған 
рамазан айының да адамзатқа айтары: «дау – да-
майдан, ұрыс – керістен, қиянаттан тиылған жөн»,-
дейді. Осыны есте ұстайық, ағайын.

Мен білетін Сабырбаевтар отбасы артық ауыз 
сөздерді елемей, еш алаңсыз адал еңбек ете береді 
деп сенемін. Өйткені, олар жастайынан адалдыққа, 
адамгершілікке тәрбиеленіп өскен жандар.

Ораза қабыл болсын Ақсу елі!
Аудан халқына амандық тілеймін.

Ажар СӘРСЕМБАЙҚЫЗЫ,
Ақсу ауданының "Құрметті азаматы".      

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰЛҒАСЫ

БИЫЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫ. МІНЕ ОСЫНДАЙ ҰЛЫ МЕРЕКЕМІЗДЕ ҚАЗАҚ ЖЕРІНДЕ 
ТУЫП, ТӘУЕЛСІЗ ОТАНЫНА ТУЫН ТІККЕН, ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫНДА АЯНБАЙ ЕҢБЕК 
ЕТІП КЕЛЕ ЖАТҚАН АЗАМАТТАРЫМЫЗ БЕН АЗАМАТШАЛАРЫМЫЗ БАРШЫЛЫҚ. ОЛАР ТҰРАЛЫ  
"ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰЛҒАСЫ" АЙДАРЫМЕН ТАНЫМДЫҚ МАТЕРИАЛДАР ЖАРИЯЛАНЫП КЕЛЕДІ. 
СОЛАРДЫҢ БІРІ ЕҢБЕК ЖОЛЫН АУДАН ӘКІМДІГІНДЕ ТӨМЕНГІ ДЕҢГЕЙДЕН БАСТАП, АУДАН 
ӘКІМІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ ДЕҢГЕЙІНЕ ДЕЙІН ӨЗ ЕҢБЕГІМЕН КЕЛЕ ЖАТҚАН АМАНДОС АҚЫШҰЛЫ 
ЖАЙЛЫ БОЛМАҚ. РЕДАКЦИЯМЫЗҒА БҰЛ ДЕРЕКТІ АУДАНЫМЫЗДЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ  АЖАР 
СӘРСЕМБАЙҚЫЗЫ ЖІБЕРГЕН ЕКЕН.   Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және 

реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Алматы 
облысы бойынша департаменті

ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАР!
Мемлекеттік статистика органдары республикадағы халықтың тұрмыс 

деңгейін білуге көмектесетін іріктеме зерттеуді тоқсан сайын өткізеді. 
Сіздерден алынған ақпарат аса құпияда ұсталатынына және тек статистикалық 
мақсаттарға пайдаланылатынына кепілдік береміз.

Сіздердің жауаптарыңыз елдегі халықтың және өңірлер бойынша кедейшілік 
деңгейін анықтауға, мемлекеттің әлеуметтік және экономи-калық саясатының 
тиімділігі туралы нақты ақпарат алуға мүмкіндік береді. Бұл деректер жиынтық 
күйінде халықты әлеуметтік қорғау саласы дамуының әртүрлі бағдарламаларын 
әзірлеу үшін пайдаланылады.

Байқауға қатысушы ретінде Сіздің отбасыңыз мүлде кездейсоқ таңдап 
алынды. Үй шаруашылықтары көше атаулары және үй нөмерлерімен 
барлық ғимараттар енгізілген Статистикалық тұрғын үй қоры тіркелімінен 
математикалық, кездейсоқ әдіспен таңдалып алынған болатын.

Қазақстан Республикасының барық өңірлерінен іріктеп таңдап алынған 12 
мың отбасынан 40 мыңнан аса адам осы зерттеуге қатысады.

Өтеулі қызмет көрсету шарты негізінде зертелетін отбасыларға төрт 
есептік көрсеткіш мөлшерінде ақшалай сыйақы (Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес міндетті салықтарды, жарналарды және 
басқа да төлемдерді есептеп шығарып) төленеді.

Сіздерден қажет ақпаратты ұсынуларыңызды сұраймыз. Сұрақнама 
сұрақтарына жауап беру үшін растайтын құжаттар талап етілмейді, біз Сіздердің 
сөздеріңізге сенеміз

Сіздердің қатысуларыңыз өте маңызды, сұрау нәтижелерінің нақтылығы 
Сіздің толық жауаптарыңызға байланысты.

Зерттеуді жүргізу үшін интервьюер Сізге жолығып, арнаулы куәлігін көрсетеді.
Оның келу уақытын статистика органдарынан нақты білуге болады.

Сіз облыстық статистика департаментіне байланыс телефоны арқылы хабар-
ласып, өзіңізді қызықтыратын сұрақтарыңызды қоюыңызға болады.

Телефондар: 8 (727) 2-71-55-36.
Ынтымақтастығыңыз үшін алдын ала алғыс айтамыз!

Департамент Бюро национальной статистики Агентства 
по стратегическому планированию и реформам Республики 

Казахстан по Алматинской области 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Органы государственной статистики, проводят ежеквартальное  выборочное 

обследование, которое поможет изучить уровень жизни населения в республи-
ке. Гарантируем, что полученная от Вас информация, будет строго конфиден-
циальна и использована только для статистических целей. 

Ваши ответы дадут возможность иметь ценную информацию об уровне бед-
ности населения в стране и по регионам, об эффективности социальной и эко-
номической политики государства. В обобщенном виде эти данные будут ис-
пользованы для подготовки различных программ в сфере социальной защиты 
населения!

Выбор Вашей семьи в качестве участника наблюдений  абсолютно случаен. 
Домашние хозяйства были отобраны математическим, случайным методом из 
Статистического регистра жилищного фонда, в котором занесены все здания с 
названиями улиц и номерами домов.

Более 40 тысяч человек из 12 тысяч случайно отобранных семей во всех 
регионах Республики Казахстан принимают участие в данном обследовании.

Обследуемым семьям выплачивается вознаграждение в размере четырех 
расчетных показателей (за вычетом обязательных налогов, взносов и других 
платежей в соответствии с действующим законодательством Республики Ка-
захстан), на основании заключенного договора возмездного оказания услуг.

Обращаемся к Вам с просьбой предоставить нужную информацию. Для от-
ветов на вопросы анкет не требуются подтверждающие документы, мы верим 
Вашим словам.

Ваше участие очень важно, от Ваших полных и подробных ответов зависит 
достоверность результатов опроса. 

Для проведения обследования Вас посетит интервьюер, который предъявит 
специальное удостоверение. Время визита может быть уточнено в органах ста-
тистики

Вы можете позвонить в областной департамент статистики по контактному 
телефону и задать интересующие Вас вопросы. 

Телефоны: 8 (727) 2-71-55-36.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество!

(Жалғасы. Басы өткен 
сандарда).

қиялап жоғарыладым. Ат жүре 
алмайды. Қалың ағаш пен жак-
пар тасқа тірелгенімді сездім. Тек, 
сарқыраған судың жел айдап кел-
ген дауысынан басқа еш нәрсе 
естісем не дерсің. Алдымнан 
қарсы соққан желден, арғы жағы 
құзар екенін аңғардым. Алдыға 
өжеттене жағалап едім ат аяғын 

баспады. Ары тұрмақ, сырғанап 
аяғынан әрең тұрғанын сездім. 
Енді сырғанап суға түсетінімді 
сезіп, аттың сол жағынан 
“Бісімілла” деп түсіп, атты кейін 
жетеледім. Жанталасқан ат бар 
қаруын жинап, кейін секірді. 
Жығылып, алдыңғы қос тізесін 
бүгіп, болыстың қара ала аты 
алға атылды. Мені сүйрей оты-
рып, ентіге келіп қалың бергезге 
табанын тіреп, қалтырап тұрып, 
ұсақ ағашты сыпырып жей баста-
ды. Күтірлетіп аш ат жеп жатыр.

“Бергез” деген сөз, біреу 
қайталап тұрғандай, есіме түсті. 
Бәрі осындай қалыңның ішінде 
болады болар деген ой келуі 
мұң екен, айналам толып тұрған 
қасқырдың көзіндей жарқырап 
сала берді. Бірақ ондай болса, ат 
алғашқы сезуі керек. Ойымда еш 
нәрсе жоқ.

Қасқыр келіп тұра ұмтылса, ат 
жаңағыдай атыла үркерде, менің 
қолымнан шығып кетерде, мені 
қасқырдың қарамағына қалтырар. 
Қасқыр келгенде жаңғыздан да, 
атта болса, ес болар деп, атты 
үш аяғынан тұсай шідерледім. 
Ауыздығын алып, аяздан ұшып 
кетпесін деп, тізгіннен мықтап 
ұстап отырмын. Мені іздеп, сол-
даттар тастарды тінтіп жүргендей 
сезінемін. “Терезең тар болса, 
көруге зар боларсың”,-демекші, 
мойнымды созсам аппақ қардан 

басқа көрінбейді. Оның үстіне 
мал баспаған қалың сияқты. 
Оның үстіне уақытымның 
болғанын да білемін. Қоржынға 
босануға мәжбүр болсам деп 
салып алған кіндік байлайтын 
жібім бар, пышағым да дай-
ын болғанмен, мына жағдайда 
қалай босанбақпын деген уайым 
бар. Жаңағы атыстың аяғы не-
мен бітті екен? “Әлгі” (күйеуінің 
ол кезде атын атамай осылай деп 
атайтын) не болды екен. Оқ тиіп 
өліп қалды ма, не қиналып жа-
тыр ма? деген ой тағы қосылды. 
Оны ойлағанда, көз жасқа ерік 
берген болармын бетіме мұз 
қабыршақ тұрғанынан сездім. 
Біресе құдайыма да наразылық 
білдірген кезімде болды. Тәубе 
жасадым. Сонда да болса, 
осы бір ішімдегіні бермей тұра 
тұрғаны жөн болар еді деймін 
ішімнен. Артынан ағат ойым 
құдай құлағына шалдығып қалды 
ма деп, тағы сасамын.

Әкесіз жетім балалар жайлы ой 
түскенде аза бойым қаза болады. 
Баласы да бар болсын, күйеуімді 
сақтай көр деп те тілеймін. Бай 
болса бала табылар. Осыны 
әкесінің жолына айттым депте 
толғанамын. 
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«Абай алып жалғасы,
Шешен сөздің қамбасы.
Көркем тілдің арнасы», - 
Деген еді Елбасы.
Абай елмен үйлескен,
Озбырлықпен күрескен. 
Мыңмен жалғыз алысып,
Қазақ үшін күй кешкен.
Жайлы болыс жарамды,
Қорлатпаған адамды.
Қысымына жуанның,
Сорлатпаған адалды.

Жартыны кемітпеді,
Жәбірмен келіспеді.
Ұлағат аздырмайтын,
Үлгісі өміршеңді.
«Ереже» деп заң құрған,
Абай - хакім, нар тұлғаң. 
Әуезов жазған роман,
«Абай жолы» факт тұңған.
Абай дәуір асқары, 
Артына құт тастады.
Терең танып еңбегін,
Оқып жатыр жас, кәрі.
Гүлде, жайна, бақ өмір,
Шексіз кетпей, сап көңіл.
Шарықта, серпіл халық,
Абайдай ағыл-тегіл.
Жөн іс жасап игілік,
Президент мән үлгілік.
Абай қайта жаңғырды,
Абай - ұлы, мәңгілік!

 Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

АБАЙҒА 
ТЕРЕҢ 
БОЙЛА

(Басы өткен санда. Соңы.)

Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат
Биыл қастерлі Тәуелсіздігімізге 

30 жыл толады. Бұл – қайта 
жаңғырған қазақ мемлекеттігінің, 
ата-бабаларымыз аңсаған 
азаттықтың тұғыры нығая түскенін 
әйгілейтін маңызды белес. Та-
рих тұрғысынан алғанда, отыз 
жыл – көзді ашып жұмғандай қас - 
қағым сәт. Дегенмен бұл көптеген 
халықтар үшін қиындығы мен 
қуанышы, дағдарысы мен дамуы 
алмасқан тұтас дәуір деуге бола-
ды. Біз де осындай жолдан өтіп 
келеміз.

Тарихқа көз жүгіртсек, әр 
буын белгілі бір сынақты ба-
сынан өткереді. Біздің бабала-
рымыз «Ақтабан шұбырынды, 
Алқакөл сұламаны», аталары-
мыз алапат ашаршылықты, қуғын 
- сүргінді, дүниежүзілік соғысты 
көрді. Тоталитарлық кезеңде 
ұлттық құндылықтарымыздан, 
тілімізден, діліміз бен дінімізден 
айырылып қала жаздадық. Оның 
бәрі Тәуелсіздіктің арқасында 
халқымызға қайта оралды. Бірақ, 
ұлт пен ел ретінде сақталып қалу 
үшін бүгінгі және болашақ ұрпақ 
жаңа сын - қатерлерге дайын болуы 
керек.

Қазіргі пандемия және соның 
салдарынан туындаған дағдарыс 
бүкіл әлемнің бұрын болмаған 
жаңа сынақтармен бетпе - бет 
келіп отырғанын анық көрсетті. 

Экономикалық, әлеуметтік, 
экологиялық, биологиялық және 
басқа да қатерлерге қоса, жер 
жүзіне жағымсыз идеологиялық 
вирустар да жайылып келеді. 
Жаһандану кезінде ел жат жұрттың 
ықпалына бейсаналы түрде ілесіп 
кеткенін аңғармайды. Басқаша 
айтқанда, мәжбүрліктен емес, 
санасының улануы арқылы өз 
еркімен торға түседі. 

Сондықтан жаңа заманның 
жақсы - жаманын екшеп, 
артықшылықтарын бойға сіңірумен 
қатар, тамырымызды берік 
сақтауымыз қажет. Ұлттық бол-
мысымыздан, төл мәдениетіміз 
бен салт-дәстүрімізден ажырап 
қалмау – барлық өркениеттер 
мидай араласқан аласапыран-
да жұтылып кетпеудің бірден бір 
кепілі. Тәуелсіздігіміз тұғырлы бол-
сын ағайын!

Сарқытбек РАХЫМБЕКОВ,
Көкөзек ауылдық мәдениет 

үйінің директоры.

Жүкті әйелдер МӘМС 
жүйесінде азаматтардың 
жеңілдікке ие санаты ретінде 
с а қ т а н д ы р ы л ғ а н д ы қ т а н , 
қымбат диагностикалық зерт-
теулер мен тегін медициналық 
көмектің толық пакетін алуға 
құқылы. 

Жүкті әйелдер тегін 
медициналық көмектің 
кепілдендірілген көлемі ая-
сында және (немесе) міндетті 
әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі бойынша 
медициналық қызмет алу үшін 
жүктіліктің он екі аптасына 
дейін өзі тіркелген емханаға  
медициналық есепке тұруға 
міндетті.

Аяғы ауыр әйел жүктілігін 
сақтағысы келіп, емханаға 
бірінші рет жүгінген кезде 
акушер-гинеколог, жалпы 
тәжірибелік    дәрігер (бұдан 
әрі - ЖТД) немесе алғашқы 
медициналық-санитарлық 
көмек орталығының учаскелік 
терапевті: анамнезді жинайды, 
жүкті әйелде және туыстарын-
да аурулардың  болуын, туа 
біткен даму кемістіктері және 
тұқым қуалайтын аурулары бар 
анықтайды; алғаш келген кезде 
әйел анализдерін зерттеулерге 
жіберіледі.

Екінші рет қаралу, әдетте, 
жүктіліктің 16-20 аптасында 
тағайындалады. Акушерлік тек-
серу, ақуызға зәр анализі және 
екінші ультрадыбыстық скри-
нинг жүргізіледі.

24-25 апта мерзімі ішінде 
жүкті әйел зертханалық зерт-
теулерге жіберіледі (ақуызға 
зәр анализі, қанның резус-
теріс факторы бар антидене-
лер), алдын - алу шараларын 
тағайындайды.

30-32 апта мерзімі ішінде  
акушер-гинеколог жүкті әйел 
мен ұрықтың жалпы жағдайын 

бағалайды. Осы уақытта па-
циент Вассерман реакция-
сын, ЖИТС-ке ИФТ, ақуызға 
зәр анализі және жалпы қан 
анализін тапсырады. Осы 
кезеңде босанғанға дейінгі де-
малыс беріледі.

Жүкті әйелдің келесі келуі 36 
апта ішінде тағайындалады. 
Акушер-гинеколог жүкті әйелдің 
және ұрықтың жалпы жағдайын 
бағалайды. Босанудың болжам-
ды мерзімі нақтыланады.

Келесі кеңес әдетте 
босанғанға дейін 38-40 ап-
тада жасалады. Акушер-
гинеколог, жалпы тәжірибелік 
дәрігері (бұдан әрі - ЖТД) не-
месе алғашқы медициналық-
санитарлық көмек орталығының 
учаскелік терапевті де ықтимал 
асқынулардың профилактика-
сын жүргізеді және қажет болған 
жағдайда жүктілікті жүргізу жо-
спарын түзетеді, артериялық 
қысымды өлшейді, сыртқы 
акушерлік тексеруді жүргізеді, 
жатырдың биіктігін өлшейді, 
ақуызға зәр анализіне жібереді.

Жүктілікті бақылау кезінде 
жалпы тәжірибелік дәрігері 
(бұдан әрі - ЖТД) неме-
се алғашқы медициналық-
санитариялық көмек 
орталығының учаскелік 
терапевті және учаскелік аку-
шер жүкті әйелге үйде патронаж 
жүргізеді.

Егер пациент скринингтердің 
кез келгеніне емханаға 
тағайындалған күннен кейін үш 
күн ішінде келмеген жағдайда, 
оны үйде тонометр, термо-
метр және стетоскоп болуы 
тиіс акушер немесе мейіргер 
патронажға алады.

«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» 

КЕАҚ Алматы облысы 
бойынша филиалы.

Жүкті әйелдер МӘМС жүйесінде 
азаматтардың жеңілдікке ие санаты

Мемлекет те, дін де адам-
сыз бос ұғым. Ақиқаттың 
өлшемі де, мақсаты да, мұраты 
да, ұстанымы да – адам. 
Зайырлылық ұстанымының 
да болмысқа қатысты қыры 
бар. Бірақ зайырлылық 
ұстанымы мемлекеттің сипа-
тын анықтайды. Ал мемлекеттің 
әлеуметтік, саяси және 
құқықтық негізгі жүйесінің 
діни қағидаларға сүйенбеуі 
зайырлылық ұстанымының 
сипатын көрсетеді. Яғни, 
зайырлылықтың мемлекет 
болмысына қатысты қағида, 
ұғым екендігін көруге бола-

ды. Байқасаңыз, дінді мем-
лекеттен бөлетін, діни негізге 
сүйенбейтін, діндерге тарапсыз 
қарайтын адам емес, мемлекет. 
Ал адам – жеке тұлға, азамат, 
діндар ретінде дінге тарапсыз 
қарай алмайды.  

Қарап отырсаңыз, мемлекет 
те, дін де, мәдениет те, құқық 
та, әдет - ғұрып та адам үшін 
бар. Олардың барлығында 
норма қою сипаты бар. Мем-
лекет те норма қояды. Дінде 
де нормалар, ережелер, 
қағидалар жүйесі бар. Құқықта 
да, салт - дәстүрде де норма 
бар. Зайырлылқ – құқықтық 
ұстаным. Құқық – басқарушы 
мен басқарылушы арасындағы 
саяси келісім шарт. Ал 
демократиялық қағида бойын-
ша дін осы саяси шартқа  ара-
ластырылмайды. 

Мемлекеттің діни қысымды 
болдырмауының өзі оның 
демократиялық және 
зайырлылық ұстанымының бас-
ты қызметі. Мұны заңымыздағы 
«ар ождан бостандығы», 
«діни сенім еркіндігі» ретінде 
түсінеміз. Қазірдің өзінде 
қоғамда «Сен мен сияқты сенуің 

керек, мынауың ширк, мынауың 
бидғат, нәтижеде сен кафирсің» 
деген сияқты психологиялық, 
діни, танымдық қысымдар 
көрініс беруде. Осындай 
құқықтық - психологиялық қысым 
көрсетушілікті зайырлылық 
ұстанымына негізделген мем-
лекет қана тоқтатады. Ал 
мемлекеттің демократиялық, 
либералистік, зайырлылық 
сипаты ешқандай сеніммен, 
діни қағидамен, дінмен қайшы 
келмейді. 

Зайырлылық ұстанымы – 
қазақ елінің мемлекеттілігінің 
баяндылығының кепілі. Мемле-
кет қанша жерден діни, ұлттық, 
саяси жүйелерді құруға тыйым 
салғанымен, өзінің мәдениеті 
және өркениеттік негізінен ажы-
рай алмайды. Сондықтан тарихи 
сана тұрғысынан мемлекет өзінің 
құрушы мәдениетінің барлық 
қабаттарын қорғауға, сақтауға, 
дамытуға мүдделі. Мұны 
Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласынан да 
көруге болады. 

Дін – жүректің мәселесі. 
Яғни, тікелей адам мен Алла 
арасындағы сыр. Соңғы кезде жа-

старымызды жат діни ағымдар өз 
қатарына қысыммен, зорлықпен 
қаратуда. Бұл да исламға қайшы 
ұстаным. Ал исламның мәнінде 
зорлық жоқ. Құрандағы «Ла икра-
ха фид дин» («Дінде зорлық 
жоқ») ұстанымы осының айғағы. 
Олай болмаған жағдайда дін сая-
сат құралына айналып, адам еркі 
тапталады. Адамның жаратылған 
болмыс екендігі екінші кезекте 
қалып, жамағаттың, діни топтың 
ықпалында кете береді. Міне, 
осы құбылысты шектеп отыра-
тын да зайырлылық ұстанымы. 
Құдайдың ақыреттегі үкіміне 
осы дүниеде араласып, бір-
біріне күпірлікпен пәтуа беруді 
тоқтататын қадағалаушы күш 
осы зайырлылық ұстанымы 
екендігіне дау жоқ. 

Зайырлы елде білім берудің 
кез келген түрі – діни, саяси, 
кәсіптік, техникалық және т.б. 
– мемлекеттің қарауындағы іс. 
Жастардың қандай діни мазмұнда 
білім алу мәселесі, қадағалау мен 
бақылауды тұтастай біріктіретін – 
зайырлылық ұстанымы.

Салтанат ҚОЖАНОВА.

Қазақстан Республикасының Конституциясында еліміздің зайырлы 
мемлекет екені анықталған. Демек, заманауи шынайылықтағы зайырлы 
мемлекет ұғымының мазмұны құқықтық, демократиялық құндылықтарға 
негізделген және сенім мәселесінде дін өрісіне мүмкіндік беретін мем-
лекет ретінде тұжырымдалады. Сондықтан дінаралық қарым - қатынас 
тәжірибесі әлем назарына ілігіп отырғаны белгілі. Дiн мен мемлекеттiң 
түйiсер жерi – елдiң тұтастығы және қоғамның ауызбіршілігі мен 
тұрақтылығы. Сондықтан екi тараптың өзара бiрiгiп әрекет ететін кеңiстiгiн, 
оның құқықтық тетіктерін уақыт талабына сай айқындап және жетілдіріп 
отырудың маңызы зор. Дін - адам тарихының үлкен тағылым-тәрбиесінің 
бірі және сарқылмас даналық көзі. Егемен ел болып қалыптасуымыз, 
мемлекетіміздің өсіп, өркендеуінде діннің алатын орны зор. Өйткені, 
дін - имандылықтың, әділдіктің, сыпайылықтың, парасаттылықтың, 
көпшілдіктің, төзімділіктің кепілі. Діні, тілі жоқ халықтың – болашағы жоқ.

Сонымен қатар қоғам өмірінде діннің алар орны ерекше. Өйткені, 
дін әдептілік қағидалары мен қоғам бірлігін, тәрбиелік жүйелерді 
қалыптастыруда елеулі рөл атқарады. Адам дінге сенген соң, өзгелерге 
жәбір көрсетуден, тәртіпсіздік жасаудан, ішімдік, есірткі секілді жа-
ман әдеттерден бойын алыс ұстайды. Дінсіз қоғамда тәртіпсіздік пен 
қылмыс етек жаятындығы белгілі. Дін – қоғамның ең қажетті және негізгі 
тармағы. Өзіміз өмір сүріп отырған ортадан дінді бөліп қарау әсте 
мүмкін емес. Өйткені, дінсіз, бір Алланың бар екеніне сенімсіз қоғамда 
адам баласының бойынан қорқыныш сезімі жоғалады. Ал жүрегінде 
қорқынышы болмаған адамдар – ең қорқынышты орта, қорқынышты 
қоғам. Асылы текті бабамыздың «Құдайдан қорықпағаннан қорық» 
деуі де сондықтан. Осы мәтелдің астарында үлкен мән жатқанын 
ұғынуымыз керек. Мемлекетіміздің дін саласындағы саясатының даму 
бағытын айқындайтын құжат және оның басты мақсаты әрбір Қазақстан 
азаматының рухани санасын жаңғырту, салт-дәстүр, мәдениетімізді көздің 
қарашығындай сақтай білу және тағылымы мол тарихымызды қастерлеу. 
Бұл консерватизм емес, керісінше, ұлттық санамызды сақтай отырып, 
заман талабына сай икемделу, сан ғасырлар бойы сақталып келген ру-
хани құндылықтарымызды жаңғырту. Қорыта айтқанда, осындай рухани 
жаңғыру кезеңінде ұсынылған дін саласындағы тұжырымдама болашақта 
жемісті де өнімді нәтижелер береді деген сенімдеміз.

Фархат НОҒАЙШАЕВ.

Зайырлы мемлекет және дін

Зайырлылық ұстанымы - 
ел тұтастығының кепілі

Бірінші мамыр - бірліктің ерекше 
мерекесі. Сондықтан да, мамыр-
да тұтас ай бойы жақындасудың 
барлық жаңа жолдарын байқап 
көру керек. Ал тұрақтылық 
болмаған жерде даму да болмай-
тынына қазіргі жер жаһанда орын 
алып жатқан мысалдар жеткілікті. 
Сондықтан да, бірлікті ту еткен 
еліміз Қазақстан халқының бірлігі 
күнін басты мерекелердің біріне ай-
налдыруды қолдап келеді. Жұмыс 
істеу қажет.   

Сондықтан да бірлігі, 
ынтымақтастығы жарасқан елде 
тұрақтылық сақталып, болашақ 
дамуы да баянды болмақ. 
Қазақстандық ұлтаралық татулық 
үлгісі де осыған негізделген. Енде-
ше, Кеңес Одағынан қалып, қызыл 
империямен бірге құрдымға кет-
пеген, керісінше жаңа мемлекетте 
жаңаша түлеп, ұлттар арасындағы 
ыстық ықыластықты дәріптеуге 
бет алған мамыр мерекесін 
жаңғыртудың түпкі мәнісі осы - 
бірліктің, ынтымақ пен берекенің 
игілігіне шақыру деп білген ләзім. 
Шындығында, бұған дейінгі 1 
мамырдың мерекелену тарихы-
на, оның мазмұны мен сипаты-
на көз жүгіртсек, бұл күн тәуелсіз 
Қазақстанда 1996 жылдан жыл-
дан бастап Елбасы Жарлығымен 
Қазақстан халқы бірлігі күні 
ретінде аталып өтіліп келеді. Де-

Бірліктің 
ерекше мерекесі

генмен, одан ілгерідегі кезеңде 
Кеңес Одағындағы еңбекшілердің 
таптық мерекесі болған 1 Мамыр 
тәуелсіз Қазақстанның тарихы-
на енгенде мүлдем жаңаша мән-
маңызға ие болғаны анық. Айту-
лы күн ұлыстар мен ұлттардың 
бірлігіне ұлықтап, Қазақстандағы 
барлық ұлт өкілдерін де жұмылған 
жұдырықтай тұтастыруға үндеп 
келеді. Сөйтіп мамыр мейрамы 
бүгінде Қазақстан халқының бірлігі 
күні деген мазмұнда жалғасын та-
уып, көпэтносты елдің тыныштығы 
мен татулығының нышанына ай-
налды. Көптеген ұлттардың ортақ 
шаңырағына айналған Қазақстан 
бейбітшілік пен келісім арқылы 
әлемге үлгілік жолды нұсқап келеді. 
Әйтсе де, ұлтаралық келісім мен 
дінаралық татулықтың алтын бесігін 
тербету аяқ астынан туындаған не-
месе қазақ даласында өздігінен 
пайда болған дүние еместігі бе-
сенеден белгілі. Ел иесі, жер иесі 
саналатын қазақ халқы алмағайып 
замандарда шартараптан бас 
сауғалаған, тағдыр тәлкегімен бо-
сып келген басқа жұртты бауырына 
басты. Өзінің тоз-тозы шыққанына 
қарамастан, басқаның қайғысына 
да ортақтығын танытты. Түптеп 
келгенде, 1 мамыр мерекесі елдің 
бірлігін одан сайын нықтап, сол 
арқылы қазақтың тірлігінің берекелі 
болуына жол ашсын,-деп тілейік!

Гүлсанат ҚОЖАБЕКОВА,
Ойтоған ауылдық 

кітапханасының кітапханашысы,
 «Nur Otan» БПҰ-ның мүшесі.
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Мекен - жайы

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Пушкин көшесі 
№7/12 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Толғанбай Ақын 
көшесі №71/1 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй 
қорындағы жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны 
үшін тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына 
төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Ермектасов көшесі 
№1/1 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Қалилаханов көшесі 
№54/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Қарашілік ауылы Нұрсеитов көшесі №5 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Қапал ауылы Ескелді Би көшесі №14 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Қапал ауылы Әділбеков көшесі №3 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Қапал ауылы Бейбітшілік көшесі №4 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Қапал ауылы Абай көшесі №2/1 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Момышұлы 
көшесі №12А/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй 
қорындағы жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны 
үшін тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына 
төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Нурбопа  көшесі 
№77/1 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Желтоқсан  көшесі 
№9/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Ақын Сара  көшесі 
№32/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Р.Рахымбекова  
көшесі №32/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй 
қорындағы жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны 
үшін тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына 
төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы М.Әуезов  көшесі 
№11/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Толғанбай ақын  
көшесі №31/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй 
қорындағы жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны 
үшін тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына 
төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы О.Жандосов  көшесі 
№14/1 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы К.Айткожин  көшесі 
№1/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Ж.Бухарбай  көшесі 
№60/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы М.Толебаев  көшесі 
№13/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы М.Толебаев  көшесі 
№37/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Есептеу формуласы

А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 3 650 000 тенге / 60,2  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 60631,2 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 60631,2 /100/12 + 0 = 50,5 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 460 000 тенге / 75,1  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 72703,0  тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 72703,0 /100/12 + 0 = 60,6 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 77,1  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 83655,0  тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 83655,0 /100/12 + 0 = 69,7 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 84,09  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 77298,1  тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 77298,1 /100/12 + 0 = 64,4 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 3 300 000 тенге / 88,6   (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 37246,0  тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың)  құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 37246,0 /100/12 + 0 = 31,0 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 400 000 тенге / 73,6  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 59782,6  тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың)  құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 59782,6 /100/12 + 0 = 49,8 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 82,1  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 60901,3 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың)  құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 60901,3 /100/12 + 0 = 50,7 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 400 000 тенге / 71,06  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 63326,7 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың)  құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 63326,7 /100/12 + 0 = 52,7 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 600 000 тенге / 70,5  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 65248,2 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың)  құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 65248,2 /100/12 + 0 = 54,3 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 73,5  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 68027,2 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 68027,2 /100/12 + 0 = 56,7 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 80,0  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 75000 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 75000 /100/12 + 0 = 62,5  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 63,8  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 94043,9  тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 94043,9  /100/12 + 0 = 78,4 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 600 000 тенге / 63,8  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 72100,3 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 72100,3 /100/12 + 0 = 60,1 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 102,24  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 58685,4 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 58685,4 /100/12 + 0 = 48,9 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 115,9  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 43140,6 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 43140,6 /100/12 + 0 = 36,0 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 60,4  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 82781,5 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 82781,5 /100/12 + 0 = 69,0 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 70,6  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 70821,5 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 70821,5 /100/12 + 0 = 59,0 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 72,5  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 82758,6 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 82758,6 /100/12 + 0 = 69,0 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 89,2  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 67264,6 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 67264,6 /100/12 + 0 = 56,1 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 63,5  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 94488,2 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 94488,2 /100/12 + 0 = 78,7 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 70,7  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 84865,6 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 84865,6 /100/12 + 0 = 70,7 теңге бір шаршы метр үшін айына 

Бір шаршы метр 
үшін айына 

төленетін төлемақы

50,5 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

60,6 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

69,7 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

64,4 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

31,0 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

49,8 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

50,7 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

52,7 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

54,3 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

56,7 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

62,5  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

78,4 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

60,1 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

48,9 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

36,0 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

69,0 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

59,0 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

69,0 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

56,1 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

78,7 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

70,7 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

Адрес дома

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Пушкина №7/12 села Жансугурова 
Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Толганбай Акына №71/1 села Жан-
сугурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Ермектасова №1/1 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Калилаханов №54/2 села Жансу-
гурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Нурсеитова №5 села Карачилик 
Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Ескелді Би №14 села Капал Ак-
суского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Адильбекова №3 села Капал Ак-
суского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Бейбітшілік №4 села Капал Аксу-
ского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Абай №2/1 села Капал Аксуского 
района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Момышұлы №12А/2 села Жансу-
гурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Нурбопа №77/1 села Жансугурова 
Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Желтоксан  №9/2 села Жансугуро-
ва Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Акын Сара  №32/2 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Р.Рахимбекова  №32/2 села Жан-
сугурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице М.Ауезова  №11/2 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Толганбай акын №31/2 села Жан-
сугурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице О.Жандосов  №14/1 села Жансу-
гурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице К.Айткожин  №1/2 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Ж.Бухарбай  №60/2 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице М.Толебаев  №13/2 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице М.Толебаев  №37/2 села Жансугу-
рова Аксуского района

Формула вычисления

А=Ц/Т/12+Р 
Ц =  3 650 000 тенге / 60,2  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 60631,2 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 60631,2 /100/12 + 0 = 50,5 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 460 000 тенге / 75,1  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 72703,0 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 72703,0 /100/12 + 0 = 60,6 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 77,1  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 83655,0 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 83655,0 /100/12 + 0 = 69,7 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 500 000 тенге / 84,09  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 77298,1 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 77298,1 /100/12 + 0 = 64,4 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 3 300 000 тенге / 88,6  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 37246,0 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 37246,0 /100/12 + 0 = 31,0 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 400 000 тенге / 73,6  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 59782,6 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 59782,6 /100/12 + 0 = 49,8 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 82,1  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 60901,3 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 60901,3 /100/12 + 0 = 50,7 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 400 000 тенге / 71,06  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 63326,7 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 63326,7 /100/12 + 0 = 52,7 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 600 000 тенге / 70,5  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 65248,2 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 65248,2 /100/12 + 0 = 54,3 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 73,5  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 68027,2 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 68027,2 /100/12 + 0 = 56,7 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 80,0  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 75000 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 75000 /100/12 + 0 = 62,5 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 63,8  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 94043,9 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 94043,9  /100/12 + 0 = 78,4 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 600 000 тенге / 63,8  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 72100,3 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 72100,3 /100/12 + 0 = 60,1 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 102,24  (общая площадь дома согласно данных 
технического паспорта) = 58685,4 стоимость приобретения одного квадрат-
ного метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 58685,4 /100/12 + 0 = 48,9 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 115,9  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 43140,6 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 43140,6 /100/12 + 0 = 36,0 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 60,4  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 82781,5 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 82781,5 /100/12 + 0 = 69,0 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 70,6  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 70821,5 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 70821,5 /100/12 + 0 = 59,0 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 72,5  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 82758,6 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 82758,6 /100/12 + 0 = 69,0 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 89,2  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 67264,6 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 67264,6 /100/12 + 0 = 56,1 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 63,5  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 94488,2 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 94488,2 /100/12 + 0 = 78,7 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 70,7  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 84865,6 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 84865,6 /100/12 + 0 = 70,7 тенге за один квадратный метр в месяц 

Плата за один 
квадратный метр

50,5 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

60,6 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

69,7 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

64,4 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

31,0 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

49,8 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

50,7 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

52,7 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

54,3 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

56,7 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

62,5 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

78,4 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

60,1 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

48,9 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

36,0 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

69,0 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

59,0 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

69,0 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

56,1 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

78,7 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

70,7 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ30 сәуір 2021 жыл

Мекен - жайы

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Желтоқсан  көшесі 
№8/4 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Толғанбай ақын  
көшесі №70/1 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй 
қорындағы жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны 
үшін тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына 
төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Ойтоған ауылы Абай  көшесі №17А 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы М.Кенжебаев  көшесі 
№12/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Желтоқсан  көшесі 
№11/1 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Р.Рахымбекова  
көшесі №9/1 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй 
қорындағы жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны 
үшін тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына 
төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы М.Кенжебаев  көшесі 
№14/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Бұхарбаев  көшесі 
№73/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Р.Рахымбекова 
көшесі №29/1 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй 
қорындағы жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны 
үшін тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына 
төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Амангелді көшесі 
№27/2 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Амангелді көшесі 
№17/1 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Кеңжыра ауылы М.Әуезов көшесі №6 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Кеңжыра ауылы Туыстастық көшесі №4 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Еңбек ауылы Актамберді көшесі №16 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Қапал ауылы Молдағұлова көшесі №40 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Қапал ауылы Алыбаев көшесі №11 
орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы жал-
дамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің 
бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Ақсу ауылы Кәкімжан Қазыбаев көшесі 
№23 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Есеболатов көшесі 
№102 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
жалдамалы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Есептеу формуласы

А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 500 000 тенге / 66,5  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 67669,2 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 67669,2 /100/12 + 0 = 56,4 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 120 000 тенге / 65,3  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 78407,4 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 78407,4 /100/12 + 0 = 65,3 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 3 400 000 тенге / 102,24  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 33255,1 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 33255,1 /100/12 + 0 = 27,7 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 921 000 тенге / 66,2  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 74335,3 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 74335,3 /100/12 + 0 = 61,9 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 995 000 тенге / 85,9  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 69790,5 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 69790,5 /100/12 + 0 = 58,2 теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 81,2  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 73891,6 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 73891,6 /100/12 + 0 = 61,6  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 69,8  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 71633,2 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 71633,2 /100/12 + 0 = 59,7  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 86,63  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 57716,7 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 57716,7 /100/12 + 0 = 48,1  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 995 000 тенге / 91,1  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 65806,8 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 65806,8 /100/12 + 0 = 54,8  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 79,9  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 62578,2 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 62578,2 /100/12 + 0 = 52,1  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 62,7  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 79744,8 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 79744,8 /100/12 + 0 = 66,5  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 000 000 тенге / 65,5  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 79744,8 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 61068,7 /100/12 + 0 = 50,9  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 000 000 тенге / 107,2  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 37313,4 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 37313,4 /100/12 + 0 = 31,1  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 2 800 000 тенге / 111,1  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 25202,5 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 25202,5 /100/12 + 0 = 21,0  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 80,6  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 62034,7 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 62034,7 /100/12 + 0 = 51,7  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 69,5  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 71942,4 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 71942,4 /100/12 + 0 = 60,0  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 3 000 000 тенге / 72,8  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 41208,8 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 41208,8 /100/12 + 0 = 34,3  теңге бір шаршы метр үшін айына 
А = Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 95,9  (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес 
үйдің жалпы көлемі) = 62565,2 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың құны (теңге);  
Т = 100 жыл; 
Р = 0 теңге; 
А = 62565,2 /100/12 + 0 = 52,1  теңге бір шаршы метр үшін айына

Бір шаршы метр 
үшін айына 

төленетін төлемақы

56,4 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

65,3 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

27,7 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

61,9 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

58,2 теңге бір шаршы 
метр үшін айына

61,6  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

59,7  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

48,1  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

54,8  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

52,1  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

66,5  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

50,9  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

31,1  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

21,0  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

51,7  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

60,0  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

34,3  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

52,1  теңге бір шаршы 
метр үшін айына

Адрес дома

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Желтоксан  №8/4 села Жансугуро-
ва Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Толганбай акына  №70/1 села 
Жансугурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Абая  № 17А села Ойтоган Аксу-
ского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице М.Кенжебаева  №12/2 села Жан-
сугурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Желтоксан  №11/1 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Р.Рахимбекова №9/1 села Жансу-
гурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице М.Кенжебаев  №14/2 села Жансу-
гурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Бухарбаева  №73/2 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Р.Рахимбекова  №29/1 села Жан-
сугурова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Амангелды  №27/2 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Амангелды  №17/1 села Жансугу-
рова Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице М.Ауезова  №6 села Кенжыра 
Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Туыстастык  №4 села Кенжыра 
Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Актамберді  №16 села Енбек Ак-
суского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Молдагулова  №40 села Капал 
Аксуского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Алыбаев  №11 села Капал Аксу-
ского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Казыбаева  №23 села Аксу Аксу-
ского района

Размер платы за пользование жилищем из государ-
ственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, арендуемого жилого дома, располо-
женного по улице Есеболатова  №102 села Жансугу-
рова Аксуского района

Формула вычисления

А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 500 000 тенге / 66,5  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 67669,2 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 67669,2 /100/12 + 0 = 56,4 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 120 000 тенге / 65,3  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 78407,4 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 78407,4 /100/12 + 0 = 65,3 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 3 400 000 тенге / 102,24  (общая площадь дома согласно данных 
технического паспорта) = 33255,1 стоимость приобретения одного квадрат-
ного метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 33255,1 /100/12 + 0 = 27,7 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 921 000 тенге / 66,2  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 74335,3 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 74335,3 /100/12 + 0 = 61,9 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 995 000 тенге / 85,9  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 69790,5 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 69790,5 /100/12 + 0 = 58,2 тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 81,2  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 73891,6 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 73891,6 /100/12 + 0 = 61,6  тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 69,8  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 73891,6 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 71633,2 /100/12 + 0 = 59,7  тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 86,63  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 57716,7 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 57716,7 /100/12 + 0 = 48,1  тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 86,63  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 57716,7 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 57716,7 /100/12 + 0 = 48,1  тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 79,9  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 62578,2 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 62578,2 /100/12 + 0 = 52,1  тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 62,7  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 79744,8 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 79744,8 /100/12 + 0 = 66,5  тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 000 000 тенге / 65,5  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 79744,8 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 61068,7 /100/12 + 0 = 50,9  тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 4 000 000 тенге / 107,2  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 37313,4 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 37313,4 /100/12 + 0 = 31,1  тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 2 800 000 тенге / 111,1  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 25202,5 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 25202,5 /100/12 + 0 = 21,0  тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 80,6  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 62034,7 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 62034,7 /100/12 + 0 = 51,7  тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 5 000 000 тенге / 69,5  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 71942,4 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 71942,4 /100/12 + 0 = 60,0  тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 3 000 000 тенге / 72,8  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 41208,8 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 41208,8 /100/12 + 0 = 34,3  тенге за один квадратный метр в месяц 
А=Ц/Т/12+Р 
Ц = 6 000 000 тенге / 95,9  (общая площадь дома согласно данных техни-
ческого паспорта) = 41208,8 стоимость приобретения одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге); 
Т = 100 лет; 
Р = 0 тенге; 
А = 62565,2 /100/12 + 0 = 52,1  тенге за один квадратный метр в месяц 

Плата за один 
квадратный метр

56,4 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

65,3 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

27,7 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

61,9 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

58,2 тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

61,6  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

59,7  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

48,1  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

48,1  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

52,1  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

66,5  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

50,9  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

31,1  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

21,0  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

51,7  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

60,0  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

34,3  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

52,1  тенге за один 
квадратный метр в 
месяц

Аудан бойынша безгектен эндемиялық  ауданға жататынымызды, яғни без-
гек ауыруын жұқтыру қаупі жоғары екенін жылда күн жылысымен өздеріңіздің 
естеріңізге салып отырмыз . Аудан бойынша 3-5км қашықтықта орналасқан  жалпы 
анофелагенді су айдындары 31 гектар, оның анофелагенді жер көлемінің алаңы 19 
гектар, Көкөзек ауылында анофелагенді көл орналасқан(контрольная точка).Осы 
анофелагенді көлде безгек масасын тасымалдаушы Anopheles масалары бар.

Безгек (Маlаrіа - безгек) — бұл инфекциялық қан ауруы, ол адамды қалтыратып, 
аласұрғызады Бұл безгекпен ауыратын адамның қанынан безгек паразиттерін сорып 
алатын шыбын-шіркейлер, маса-соналар арқылы тарайды және олар басқа адам-
ды шағып, оның қанына безгек инфекциясын түсіреді, бірнеше мәрте қайталанатын 
ауру түрі.Безгек - Plasmodium тұқымдасындағы қарапайымдылармен шақырылатын, 
трансмиссивті механизммен берілетін адам организмінде эритроциттерді зақымдап, 
клиникасында ұстама тәрізді қызбамен, гепатоспленомегалиямен, анемиямен 
өтетін антропонозды инфекция.Таратушы Anopheles тобына жататын масалар. Кли-
никасында ұстамалы қызба, гипохромды анемия, талақ пен бауырдың өсуі болады. 

Безгек ұстамасы әдетте 3 сатыдан тұрады:
Безгек қалтыраудан басталады және бас жиі ауырады, науқас 15 минуттан 1 

сағатқа дейін қалтырайды.
Қалтырау ыстықтың көтерілуіне жалғасып, ол 40°-қа дейін және одан да жоғары 

көтеріледі. Адам әлсірейді, терісі қызарады, сандырақтайды. Ыстық бірнеше сағат не-
месе күні бойы сақталады.

Ақырында адам малшына терлейді және ыстық түседі. Ұстамадан кейін адам 
әлсірейді, бірақ өзін біршама сергек сезіне бастайды.

 Әдетте адамда безгек кезінде әр 2-3 күн сайын қызу болады (безгектің түріне 
қарай), ал ұстама басталатын кезінде қызу күн сайын қайталайды. Ыстықтың түсуі 
мен көтерілуі оқтын-оқтын өзгеріп тұрады. Сондықтан себепсіз ыстығы көтерілген 
әрбір адам қанын безгекке тексерту керек.Созылмалы безгек көбіне талақтың үлкеюі 
мен қанның азаюына себепші болады.Жас балаларда беттің бозаруы мен қанның 
азаюы бір-екі күннен кейін басталады. Бұл жағдай безгек миды зақымдаған кезде 
болады (церебральды безгек), қызба ұстамасы естен тану ұстамасына жалғасады. 
Науқастың қолы көгіс тартады, демалысы жиілеп, тереңдейді. (Ескерту: Емшек сүтін 
ембеген балалар безгекпен тым жиі ауырады).

Инкубациялық кезең:3 күндік безгекте 10-11 күн,  овале безгекте 11-16 күн,  4 күндік 
безгекте 21-24 күн, тропикалық безгекте 9-16 күн)

Безгек ыстық жаңбырлы маусымдарда жиі болады. Бірақ күш-жігер жұмсап, оны 
болдырмауға болады. Барлық алдын алу шаралары жедел іске асырылуға тиіс

Өзіңізді шыбын-шіркей, масадан аулақ ұстаңыз. Олар жоқ жерге немесе масаха-
нада ұйықтаңыз. Баланың бесігін маса кірмеу үшін жұқа матамен жауып қою керек.

Безгектен сезіктенсеңіз жедел емдеуге кірісіңіз.Сіз емделіп, сауыққаннан кейін 
сізді шаққан шіркей басқаға ауруды таратпайды.

Осы ауруды емдейтін органдармен, олардың өкілдері сіздің ауылыңызға келген 
кезде, ынтымақтасып жұмыс істеңіз.

Егер сіздің отбасы мүшелерінің бірінің ыстығы көтерілсе, оларға бұл жөнінде ха-
барлап, айтыңыз және олардан қан алып, анализ жасауына мүмкіндік жасаңыз

 Шіркейлерді және оның ұрықтарын құртыңыз. Шіркейлер лас суда тез көбейеді. 
Тоғандарды, шұңқырларды, лас су жиналып қалатын ескі бак немесе құтыларды 
тазартыңыз. Шіркейлер көбеюі мүмкін барлық су тоғандарын немесе батпақты 
құрғатыңыз.  

                                                                                        Б.ТЕМІРХАНОВ.
 аудандық СЭББ басшысы.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      
                        А.СЕҢКІБАЕВА,

 аудандық СЭББ маманы.  

Безгек  (Малярия)
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Құттықтаймыз!

ЕСКЕ АЛУ

Бала күннен тай - құлындай тебісіп бірге 
өскен құрдасымыз, Суықсай ауылының тума-
сы, Талдықорған қаласының тұрғыны ШӘКІРОВ 
ҚАЙЫРЖАН ҚЫДЫРБЕКҰЛЫН сәуір болмай 
тәуір  болмайды дегендей сәуір айында ердің жасы 
елу жасқа толып отыр.

Қайыржанның деніне саулық, отбасына 
аманндық, бала – шағасыннның тек жақсылығын 
жылдан жылға аман есен көре беруіне тілектеспіз.

Құрдастарды бір - бір тауға теңеген,
Тілегінде сөзге қосып не деген.
Үш күнді емес, отыз жылды ойлайтын.
Қайыржан дос  қарап тұрсаң көреген. 
Баллар аман, көп болсын деп немерең,
Немереден өсіп - өнсін шөберең,
Ердің жасы елу жасың бір белес,
Жиырма бес жас артта қалды боп елес.
Елу жасың – жиырма бестің екеуі,
Бауырларың сөз сөйледі жетеуі.
Құрдастарың кем соқпасын солардан,
Бұл өлеңім шын достықтың өтеуі.

МЫҢ ТОҒЫЗ ЖҮЗ ЖЕТПІС БІРДІҢ ЖІГІТТЕРІ АТЫНАН 
БАУЫРЖАН БОЛАТХАНҰЛЫ.

Досы көпті жау алмайды,
Деген сөз бар көнеден.

Бала - шағаң аман боп,
Жүзге жетсін немерең.

Мықты болып босағаң,
Шайқалмасын керегең

                                                 кеткелі,
Бес жыл бопты бұл өмірден өткелі. 
Жылжи берер тоқтамайды уақыт, 
Ол кеткелі бұл бесінші көктемі.

Бақыт дейді – бақыт барма жалғанда,
Әр пенде де кетер солай арманда.
Сағынғанмен қолдан келер шара жоқ,
Көнеміз ғой тағдыр басқа салғанға.

Кім шешеді бұл жалғанның күрмеуін?
Біз шешеміз бұл жалғанның сүрлеуін.
Тек жәннаттың орын алып төрінен,
Пырақ болсын деп тілейміз мінгенің.

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: әкесі – Бейімбет, 
анасы – Меруерт, 

бауырлары – Абылай, Әйгерім, 
Абай, Айару.  

Алтынарық ауылының тұрғындары болған ардақты 
Әке, аяулы Анамыз МҰҚЫШЕВ МҰХАМЕДЖАН және 
МҰҚЫШЕВА ТӨРЕХАН өмірден өткендеріне биыл 22 
жыл  болды. Әке-шешемізді сағына еске алып, жатқан 
жерлері жәйлі, топырағы торқа болсын. Артында қалған 
ұрпақтары барда әке-шешеміздің оты сөнбейді, мәңгі 
бізбен бірге болады. 

Асыл Әке шаңырақтың тірегі ең,
Асыл Ана тек жақсылық тілеген.
Өтсе дағы қанша көктем, қанша жыл,
Ұрпағыңның сағынышы үдеген.
Сіздер берген мейірімді аңсаймыз,
Сағыныштан көңіліміз жүдеген.
Жатқан жерің жайлы болсын қос шынар,
Өздеріңе арналады бұл өлең.

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: қыздары, ұлдары, келіндері, 
күйеубалалары.

Қызылту ауылының 
тұрғыны, баламыз 
ҚАСЫМҒАЛИЕВ АР-
НАЙ БЕЙІМБЕТҰЛЫ 1996 
жылдың 6 - мамырында 
дүниеге келген. 2016 жылдың 
6 қаңтарында мезгілсіз 
дүниеден өтті. Егер тірі 
болғанда биыл 6 мамырда 25 
жасқа толар еді. Баламызды 
қатты сағындық. 

Жатқан жері жарық, 
топырағы торқа болсын. 
Ұстағаны шырақ, мінгені 
пырақ болсын. 

Бес жыл бопты Арнайымыз 

Алтынарық ауылының тұрғыны, сүйікті Әке, асыл жар, 
ақылшы ата ҚАСЫМБЕКОВ ҚАЛМҰХАМБЕТ 1 ма-
мырда  тірі болғанда 82 жасқа толар еді. 

Әкеміз ел үшін адал еңбек еткен ардақты азамат еді. 
Көпке сыйлы, отбасының тірегі,
Асыл Әкем – азаматтың бірі еді.
Қатал тағдыр алып кетті арадан,
Сағыныштан көңіліміз жүдеді.
Бірге жүрсең 82-ге келер ең,
Қарап жүрші ұрпағыңа төбеден.
Жатқан жерің жайлы болсын жан Әке,
Сағынады балаң, жарың, немерең.

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: жұбайы – Рая, 
ұл-келіні – Азамат-Әсем, қыз-күйеубалалары 

– Салтанат-Әділ, Ләззат-Бауыржан, немерелері – 
Әсем, Әлнұр, Әдемі, Әсел, Дулат, Нұрислам, Нұрәлі, 

Арайлым, Айша, Кәусар, Балауса, Мұстафа.

ҚҰТТЫҚТАУШЫЛАР: ұлы – Асхат, келіні – Жанар, немерелері – Ақайша, 
Әлішер, Абылайхан.

Шаңырағымыздың бас иесі, 
балаларының асқар таудай сүйеніші, 
немерелерінің абыздай ардақты әжесі 
НҰРҒАЗИНА КҮЛӘШ БИСЕКЕҚЫЗЫ 
жеті асудың бел ортасы - 75 жасқа то-
лып отыр. Осынау мерейлі белесінде 
Анамызға шаңырағымыздың тамыры 
терең бәйтеректей тірегі болып орта-
мызда жүре беріңіз, деніңіз сау, тірлігіңіз 
қуаныш пен қызыққа толы болсын,-деп 
тілейміз.

Жетпіс бесің жеті белес ортасы,
Асқар таудың сияқтанған жартасы.
Өсіп, өніп қанат жайсақ бүгін біз,
Сүтіңізді ақтай білген арқасы.
Жан болған соң бауырмал да, жайдары,
Ынтымақтың Сіз ұйытқысы, қайнары.
Асыл Ана ортамызда Сіз барда,
Бұл әулеттің еңкеймейді байрағы!
Құтты болсын, жетпіс бестің белесі,
Тоқтамасын өмір - кештің кемесі.
Жамбылдайын жүз жасыңды көрейік,
Мерейтойлар тойланумен келесі!,-деген 

шынайы ақ тілегімізді өзіңізге осынау атау-
лы күніңізде арнағымыз келеді.

Жыл сайын елімізде жазғы маусым-
да су айдындарында қиын жағдай 
орын алуда. Жазғы суға шомылу 
кезеңінде облыс су айдындарын-
да адамдар батып бара жатқан суда 
төтенше жағдайлар тіркеледі. Өкінішке 
орай, көп жағдайда ересектердің 
абайсызда балалар қаза болады. Су 
айдындарында адамдардың өлім-
жітімінің негізгі себептері лауазымды 
тұлғалар мен су айдындары иелерінің 
судағы қауіпсіздікті ұйымдастыруға 
жауапсыз қатынасы болып табыла-
ды. Бақыланбайтын су айдындарында 
азаматтардың ұйымдастырылмаған 
демалысы су айдындарында қауіпсіздік 
талаптарын білмеуі немесе сақтамауы 
алкогольдік мас күйде суға шомылу 
балалардың суда жүзе алмауы және 
ересектердің тиісті бақылауынсыз 
қалдыруы.

Осыған байланысты суда адамдар-
дың қаза болуының алдын алу және 

ескерту мақсатында, Ақсу ауданының 
ТЖБ қызметкерлері ЖАО маманда-
рымен бірлесіп, суға түсуге тыйым 
салынған ықтимал қауіпті учаскелер 
мен орындарды анықтау үшін демалыс 
орындарын қарап, рейдтер жүргізеді, 
сондай-ақ, демалушы тұрғындар 
арасында "Суда абай болыңыз!" 
тақырыбында жадынамалар таратады.

Құрметті азаматтар! Ақсу ауданының 
төтенше жағдайлар бөлімі су ай-
дындары маңында, сондай-ақ, 
табиғатқа демалуға шыққанда өте 
мұқият болуларыңызды айрықша 
ескертеді. Естеріңізде болсын, 
қауіпсіздік қағидаларын бұзу қайғылы 
оқиғаларға соқтыруы мүмкін. Өзіңіздің 
және жақындарыңыздың өміріне сақ 
болыңыздар!

Б.ӘДІЛЖАНОВ,
 аудандық төтенше жағдайлар 

бөлімінің аға инженері, азаматтық 
қорғау лейтенанты. 

СУҒА ШОМЫЛУ ОРЫНДАРЫНДА 
АЛДЫН АЛУ МАҚСАТЫНДА!

Таяда ғана жасөспірімдер ара-
сында өткен жарыстан кейін Текелі 
қаласында облыстық біріншілік 
өтті. Оған өңірдің барлық аудан-
дарымен қоса "Өркен", "Жетісу" 
1 мен "Жетісу" 2 сияқты азулы ко-
мандалар да қатысты.

Жерлесіміз Мұхаметәлі Ақбота 
ойнайтын "Жетісу" 2 команда-
сы (Бас бапкер Жарылғасов Ти-
мур Мақсұтұлы) бірінші орынды 
иеленіп, алтын медаль жеңіп алды.  
  Команда бүгін Орал қаласына 
2004 - 2005 жылғы қыздар 
арасындағы  Жастар ойнына аттан-
ды. Жерлестерімізге жеңіс тілейік. 
                

Г.АХМЕТОВА.

ЖЕҢІСТЕН СОҢ 
ЖЕҢІС 

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ 


