Ақсу өңірі
МӘҢГІЛІК ЕЛ - ҰЛЫ МҰРАТЫМЫЗ!

Газет 1934 жылѓы
1 ќазаннан шыѓады

Ќоѓамдыќ - саяси, әлеуметтік - экономикалық газет

№17 (10 116)

1 мамыр

 жұма

Көгілдір көктемдегі
ынтымаќ мерекесі

Ќ±рметті аќсулыќтар! Сіздерді мамыражай
мамырдаѓы Ќазаќстан халќыныњ бірлігі к‰ні
мерекесімен ќ±ттыќтаймыз.
Б±л к‰н азамат ынтымаќтастыѓын ту етіп
кµтеріп, µзара бауырмалдыќ, татулыќта
т±рып жатќан барша ќазаќстандыќтар ‰шін
ортаќ ќуанышты мереке.
Ќазаќстан - кењ байтаќ жері мен ќонаќ
жайлылыќ ыќыласы таѓдыр тєлкегіне ±шыраѓан
ж‰здеген ±лт пен ±лыстыњ екінші Отанына айналѓаны аян. Біз б‰гінгі тањда елімізде
достыќ пен µзара ынтымаќтастыќтыњ,
бейбітшілік пен рухани келісімніњ саќталып
отырѓанын маќтан т±тамыз. Еліміздіњ
болашаќќа негізделген сындарлы саясатын
ж‰зеге асыруѓа жєне халыќтыњ т±рмыстыќ
дењгейін кµтеруге м‰мкіндік беретін Елбасы
Жолдауын аќсулыќтар бір адамдай ќолдауда.
Жаңа Қазақстан құру жолында аянбай еңбек
етіп келеміз.

Осындай серпілістен кейін 1 мамыр мерекесін
жерлестеріміз жоѓары кµњіл - к‰ймен ќарсы алып
отыр. Олай деріміз, ауданымызда µндірістіњ
бар саласы бойынша алѓа басу байќалады. Оѓан
Аќсу ж±ртшылыѓыныњ єрќайсысы µз ‰лесін
ќосуда.
Ќ±рметті жерлестер! Сіздерді кµгілдір
кµктемдегі
ынтымаќ
мерекесімен
шын
ж‰ректен ќ±ттыќтап, барлыќтарыњызѓа зор
денсаулыќ, кµтеріњкі кµњіл - к‰й тілейміз. Алѓа
ќойѓан арман – маќсаттарыњызѓа жетіњіздер.
Еліміздіњ аспаны ашыќ болып, бейбітшілік туы
єрќашан желбірей берсін.
Отбасыларыњызѓа береке – бірлік болсын!
Есім БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі, "Amanat" партиясы
Ақсу аудандық филиалының төрағасы.
Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат хатшысы.
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aksuoniri@mail.ru

Қадірлі Ақсу ауданының
тұрғындары!

2022 жылдың 4 мамыр күні
сағат: 14.00-де Ақсу ауданы,
І.Жансүгіров ауылы, «Қобызшы
Молықбай Байсақұлы» атындағы
мәдениет
үйінде
Алматы
облысының әкімі Бозымбаев
Қанат Алдабергенұлының аудан
тұрғындарымен кездесуі өтеді.
Тұрғындар тарапынан сұрақтар
мен ұсыныстар облыс әкімінің
ресми блогында https://dialog.
egov.kz/blogs/65537/welcome
және Ақсу ауданы әкімдігінің

ресми
сайтында
https://www.
gov.kz/memleket/entities/zhetysuaksu?lang=kk қабылданады.
Облыс
әкімінің
халықпен
кездесуінің тікелей көрсетілімі
https://instagram.com/alm_obl_
akimat?utm_medium=copy_link
және Ақсу ауданы әкімдігінің
https://instagram.com/aksu_
akimat?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Instagram
парақшаларында
жүргізіледі.

***

Уважаемые жители
Аксуского района!

04 мая 2022 года в 14.00 часов в доме культуры имени «Қобызшы
Молықбай Байсақұлы» села Жансугурова состоится встреча акима
Алматинской области Бозумбаева Каната Алдабергеновича с населением.
Прием вопросов и предложений от жителей осуществляется на
официальном блоге акима области https://dialog.egov.kz/blogs/65537/
welcome и на официальном интернет-ресурсе акимата Аксуского района https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-aksu?lang=kk
Прямая трансляция встречи ведется на странице «Alm_obl_
akimat» в Instagram по ссылке: https://instagram.com/alm_obl_
akimat?utm_medium=copy_link, а также на странице акимата
Аксуского района в Instagram по ссылке: https://instagram.com/aksu_
akimat?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Мерекесі Қазақстан халқының
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.

ТАЗАЛЫҚ АЙЛЫҒЫНА АТСАЛЫСАЙЫҚ!
Тазалық айлығы басталып,
сенбіліктер қарқынды жүріп жатыр. Аптаның сәрсенбі, жұма
күндері түстен кейін жалпы аудан болып
қатысады. Осы
сәрсенбідегі сенбілікте аудан
тұрғындары белсенділік танытты. Алдымен орталық көшелерді
тазалап, орталық алаң, 8 батыр
аллеясы, гүлзарлардың шөбі орылып, төменгі және жоғарғы арбат
сыпырылды. Барлық көшелерде
мекеме - ұйымдармен бірге көше
тұрғындары қашадан қашаға
дейін
тазалық
жұмыстарын
жүргізді.
Аудан орталығы Жансүгіров
ауылының тазалығына басқа
ауылдардан да көмектер келді.
Атап айтқанда, Суықсай, Арасан,
Ойтоған, Сырттанов, Есеболатов, Қарасу ауылдық округінен
келген көмекшілермен «Жұмыла
көтерген жүк жеңіл»,-дегендей
бір кісідей сенбілікке шығып, аудан орталығында бірталай жұмыс
атқарылды.
Алдымызда мамыр айының
мерекелі күндері Қазақстан
халқының бірлігі және Ұлы Жеңіс
күні келе жатыр. Бұл мерекелерді
көрікті, көшелер мен тазаланған
аулаларда қарсы алу мақсатында,
баршамыз өскелең ұрпаққа үлгі
болатындай іс жасап, үйімізге,
ауылымызға, Отанымызға деген
сүйіспеншілігімізді көрсете білдік.
Мерекелі күндерден бөлек
жылдағы
дәстүр
бойынша

АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ
БАРЛЫҒЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕ

Қайырымдылық - қадірлі қасиет
Қайырымдылық
мұқтаж
жандарға көрсетілітін көмек.
Қайырымдылық
адамның
бойындағы ең асыл қасиеттердің
бірі. Біз Алла үшін тым болмаса бір мұқтаж жанның басын
сипасақ, ол үшін үлкен сауап
аламыз. Бойында кеңпейілділік,
әділет,
шапағат,
даналық,
қасиеттері бар адамдар - жомарт
адамдар деп есептейміз.
Өйткені,
олар
біреудің
қуанышына ортақтаса алатын,
әрі бақытты сәттерін бірге сезіне
алатын жандар. Біздің арамызда
да өмірлік қиын жағдайда жүрген

отбасылар, мүгедек адамдар
бар екенін ұмытпаумыз керек.
Осыған орай, қайырымдылық
акциясы
өткізілетіні
туралы
сіздерге хабарлаймыз. Акция мамыр айында өтеді.
Осы
акцияға
қатысам
деушілерге
біздің
мекен
жайымыз: Жансүгіров ауылы, ЖҚЖӘББ, Желтоқсан к-сі, 5,
телефон: 2-21-20, ұялы телефон:
87026801220.
М.ОМАРОВА,
ЖҚЖӘББ бөлімше
меңгерушісі.

БАСПАСӨЗ - 2022
ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ
ЖҮРІП ЖАТЫР!

Республикалық Ілияс Жансүгіров
оқулары да біздің ауданымызда
өтеді. 4 - 5 мамырда өтетін шараға
Республиканың түкпір - түкпірінен
өнерпаздар
мен
олардың
жетекшілері келетіні анық. Алыстан келген қонақтар «Ауылына
қарап азаматын таны»,-дегендей
ауылымызға қарап, өзімізге баға
беріп кететіні шындық.

Ендеше,
келген
қонақтарды
таза ауылымызбен, таза көңіл күймен қарсы алайық. Ауыл көркі
өз қолымызда, сондықтан да барша жұртқа айтарым, "тазалық –
денсаулық кепілі", ауыл ажарлы
болса, тұрмысымыз сәнді болады.
Ендеше, игі істен қалыспайық!
Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.

АУДАННЫҢ ТЫНЫС - ТІРШІЛІГІНЕН ҚҰЛАҒДАР БОЛҒЫҢЫЗ
КЕЛСЕ, АУДАНДЫҚ ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ "ҚАЗПОШТА" БАЙЛАНЫС
БӨЛІМШЕЛЕРІНЕ БАРЫП ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!
"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.

Газет индексі:
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Сел туралы мәлімет
және қауіпсіздік шаралары

Қазақстанда таулы жерлер
және тау бөктерінің аумағы
селдің, қар көшкіннің, сырғыма
мен қопарылманың әсеріне
жиі ұшырайды. Олар республика аумағының 13,3% немесе 360000 ш.м. ауданын
алып жатыр. Мұнда үлкен
ауылшаруашылық
жайылымдары, көптеген шаруашылық
объектілері мен коммуникация
желілері және басқа елді мекендер орналасқан.
Сел
туралы
жалпы
мәліметтер.
Сел – жылдамдығы 3 – 5 және
одан да жылдам м/сек, биіктігі
10-20 м дейінгі жеке толқынмен
жылжитын,су аралас, қатты
топырақ, тастар, талдар және әр

түрлі сынықтардың құрайтын, аз
уақытылы тау су тасқыны.
Селдің туындау себептері болып температураның көтерілуі,
қар
және
мұздықтардың
қарқынды еруі, өзен суларының
тез көтерілуі, жауын – шашын,
арналарды
көшкіндермен,
үйінділермен,
сынықтармен,
су деңгейін белгілі бір деңгейге
дейін көтерілуіне себепкер болатын қиратқыш сипаттағы бөгеттер
және басқалар болып табылады.
Сел
тасқыны
қауіпінің
белгілері:
Көлдерде судың толуы туралы
куәландыратын сел қаупі арнасында ағыстың тез азаюы немесе тоқтауы;
Сел каупі арнасында гуілдің
пайда болуы;

2013 жылдың 15 сәуір күні «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер туралы» Заңы
қабылданды.
Қабылданған Заң талаптары көрсетілетін
мемлекеттік қызметтер бойынша жаңа
көзқарастарды қалыптастырып, негізінен
қызмет алушы
және азаматтардың
құқықтары мен мүдделерін қорғауға
бағытталған. Сонымен қатар, мемлекеттік
қызмет алушы көрсетілген қызмет сапасымен қанағат тұтпайтыны, шағымдар болатынына байланысты, олардың құқықтары
мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында
Заңда көрсетілетін мемлекеттік қызмет
түрлеріне шағым беру тәртібіне қатысты
нормалар енгізілген.
Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде
халықтың құқықтарын, бостандықтары мен
заңды мүдделерін сақтауды қамтамасыз
ету белгілерінің бірі болып әкімшілік
кедергілерді азайту, халыққа мемлекеттік
қызметтерді көрсету тиімділігін арттыру
және мемлекеттік қызметтерді сапалы
көрсету болып табылады.
ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық
аумақтық
инспекциясы
тарапынан
өндіріс объектілеріне ветеринариялықсанитариялық
қорытынды
объектінің
ветеринариялық-санитариялық
қағидаларға және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
міндетін атқарушысының "Жануарларды
өсіруді, өткізуді жүзеге асыратын өндіріс
объектілеріне қойылатын ветеринариялық
(ветеринариялық-санитариялық)
талаптарды бекіту туралы 2015 жылғы 29
мамырдағы № 7-1/498, "Жануарлардан
алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (жануарларды сою), сақтауды,
қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне қойылатын
ветеринариялық
(ветеринариялықсанитариялық) талаптарды бекіту туралы"
2015 жылғы 18 қыркүйектегі № 7-1/832
бұйрығымен, "Ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын
өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі
ұйымдарға қойылатын ветеринариялық
(ветеринариялық-санитариялық)
талаптарды бекіту туралы" 2015 жылғы
23 қыркүйектегі № 7-1/848 бұйрығымен
бекітілген талаптарға сәйкестігі негізінде
беріледі.
Ветеринариялық
санитариялық
қорытынды алу үшін керек құжат топтамалары:
1). осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
2). жеке басын куәландыратын құжат
және өкілдің өкілеттігін растайтын құжат
(сәйкестендіру үшін);
3). меншік құқығында тиісті үй-жайлардың
бар екенін немесе жалдау шарты құқығында
тиісті үй-жайлардың бар екенін растайтын
құқық белгілейтін құжаттың көшірмесі;
4).ветеринариялық
санитариялық
қорытын-ды бланкісіне ақы төленгенін растайтын құжат.
Өтінішті қабылдау және мемлекеттік
қызметті
көрсету
нәтижесін
беру
"электрондық үкіметтің" www.egov.kz, www.

Селмен жыджыған тастардың
соққысынан жердің сілкінуі;
Селдік қатты топырақтың алдында толқын соққыларынан
пайда
болатын
шыңды
бұлттардың болуы;
Суыдың лайлануы.
Сел қауіпі аудандарда болу
кезіндегі қауіпсіздік шаралары:
Таулы
аймақтардағы
жағдайлар туралы ақпараттарды
бұқаралық
ақпараттық
құралдардан хабарды құлақ салып тыңдаңыз;
Тауға
шығар
алдында
өзіңізбен жылы киім, жолды жауып қалатын сел үйінділері үшін
тауда қонып қалуға тура келетін
жағдайда бір тәулікке жететін
азық - түлік алу қажет.
Өзен
ағымының
жоғарғы
жағында қатты жауын жатса сел
қаупі бар шатқалдардан кету
қажет. Сел көшкіннің себептерін
байқаған уақытта тез арада
ағымнан мүмкіндігінше ары
тауға қарай жоғарылау қажет;
Сел
тасқынына
түскен
жағдайда зардап шеккендерге қолда бар барлық заттармен көмек көрсету керек. Зардап шеккендерге ұсынылатын
мұндай заттар қанаттар немесе жіптер болуы мүмкін.
Құтқарылған
адамдарды
толқыннан ақырындап толқын
бағытына қарай шетке қарай
жақындатып шығару керек.
Бақытжан ӘДІЛЖАНОВ,
аудандық Төтенше
жағдайлар бөлімінің аға
инженері, азаматтық қорғау
аға лейтенанты.

2 бет

Аудан тұрғындары назарына!

12.05.2022 жылдан бастап
26.05.2022ж дейін БЭП сайтында http://ecoportal.kz / "Алматы
облысында Ақсу және Сарқан
аудандарында орналасқан №6,
№7, №8, №9, №10, №11, №12,
№13 сегіз топырақты кен орындарын жою жоспары" жобасы
бойынша жария талқылаулар
арқылы қоғамдық тыңдаулар
өткізіледі.
Белгіленген қызметтің бастамашысы: "Жол" ЖШС, БСН
041140004530, мекенжайы: Алматы облысы, Жамбыл ауданы,
Қарғалы ауылы, ГЕОЛОГИЯ
көшесі, 129А. Қосымша ақпарат
алуға болатын байланыстар
мен электрондық мекен-жай:
тел. 87076844023, e-mail: geo.

***

Вниманию жители района!

С 12.05.2022г по 26.05.2022г на сайте ЕЭП http://ecoportal.kz/
проводятся общественные слушания посредством публичных обсуждений по проекту «План ликвидации восьми грунтовых участков №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13 расположенных в Аксуском и Сарканском районах Алматинской области».
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Жол», БИН
041140004530, адрес: Алматинская область, Жамбылский район,
с.Каргалы, ул.ГЕОЛОГИЯ, 129А. Контакты и электронный адрес
по которым можно получить дополнительную информацию: тел.
87076844023, e-mail: geo.company@bk.ru. Ознакомится с материалами проекта можно на сайте ecoportal.kz и на сайте МИО https://
www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat, в разделе «Общественные слушания».
Разработчик ИП «GeoCompany», тел. 87771230755. Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов по Алматинской области», тел.8(7282) 32-92-67.
Все замечания и/или предложения принимаются на Едином экологическом портале (ecoportal.kz), в разделе: «слушания» - «опубликованные публичные обсуждения».

Ветеринариялық - санитариялық
қорытынды алу жөніндегі талаптар
elіcense.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал)
арқылы жүзеге асырылады.
Жануарларды өсіруді, өткізуді жүзеге
асыратын
өндіріс
объектілерінде,
мамандандырылған фермаларда (кешендерде, құс фабрикаларында), бордақылау
алаңдарына қойылатын ветеринариялық
(ветеринариялық-санитариялық) талаптары:
1.Өндіріс объектісін салуға арналған жер
телімі биік, тегіс, құрғақ, тасқын
су мен нөсер жаңбыр суының астында
қалмайтын және желдің бағытын ескере отырып қорғалған жерді таңдайды.
2.Жаңа өндіріс объектілерін салуға
арналған
жер
телімі
бұрынғы
мал
шаруашылығы
қора-жайларының,
мал
қорымдарының, көң қоймаларының және
ет өңдейтін кәсіпорындардың орнынан
таңдауға жол берілмейді.
3.Өндіріс объектілерінің аумағын елді мекендерден санитариялық-қорғау аймағымен
бөледі.
Адамдар
мен
жануарлардың
бақылаусыз өтіп кетуіне тосқауыл қою үшін
өндіріс объектісінің аумағы биіктігі кемінде 2
метр қоршаумен қоршалады, ал жол жүру
бөлігі қатты су өтпейтін жол-құрылыс материалымен жабылады.
4.Өндіріс
объектісінің
аумағында
ғимараттар мен құрылыстарды орналастыру функционалдық аймақтау қағидаты бойынша жүзеге асырылады, әрбір аймаққа
технологиялық
үдерістің
ортақтығымен
біріктірілген құрылыстар орналастырылады.
5.Өндіріс объектісінің аумағы өндірістік
немесе негізгі мақсаттағы аймақ- негізгі табынды ұстауға және өнім өндіруге арналған
қора-жай, мал туғызатын бөлім, жаңа
туылған төлдерге арналған, төлдерді және
мал басын толықтыратын табынды ұстауға
арналған қора-жай, жануарларды қолдан
ұрықтандыратын пункт (құс фабрикаларын
қоспағанда), оқшаулағыш және карантиндік
бөлім, жемшөп қоспаларын дайындау
жөніндегі жемшөп цехы, қызмет көрсетуші
персоналға арналған санитариялық өткізу
орны бар ветеринариялық-санитариялық
блок, әкімшілік - шаруашылық, жемшөп
сақтау, көңді сақтауға арналған оқшауланған
орыны аймақтарына бөлінеді.
6.Өндіріс
объектісінің
аумағына
(аумағынан)
барлық
кіреберістерде
(шығаберістерде) автокөліктің қозғалғыш
бөлігін
зарарсыздандыруға
арналған
дезинфекциялық тосқауыл орнатылады.
Дезинфекциялық тосқауылдың үстіне екі
жағынан қабырғалармен жабылған қалқа орнатылады. Дезинфекциялық тосқауыл жыл
бойы жұмыстық жай-күйде ұсталады (қыс
кезеңінде жылытуды қамтамасыз етеді немесе төменгі температураларда қатпайтын
ерітінділер қосылады).
7.Көң сақтайтын орынды өндірістік
ғимараттардың желден ық жағында кешен аумағының сыртында кемінде 60 м
қашықтықта орналастырады.
8.Өндіріс объектісінің кіреберісінің жақын
маңына өндіріс объектісі мамандарының

company@bk.ru. жоба материалдарымен ecoportal.kz сайтында және ЖАО сайтында https://
www.gov.kz/memleket/entities/
zhetysu-tabigat,
"Қоғамдық
тыңдау" бөлімінде танысуға болады.
Әзірлеуші "GeoCompany" ЖК,
тел. 87771230755. Жергілікті
атқарушы орган: "Алматы облысы бойынша табиғи ресурстар
басқармасы" ММ, тел.8(7282)
32-92-67.
Барлық ескертулер және/
немесе ұсыныстар Бірыңғай
экологиялық
порталдың
(ecoportal.kz)
«тыңдаулар»
«жарияланған
қоғамдық
талқылаулар»
бөлімінде
қабылданады.

көліктерін қоюға арналған алаң жасайды.
9.Технологиялық үдерісті қамтамасыз ету
және өндірістік аймақта қызмет көрсету үшін
өндіріс объектісінің ішінде қолданылатын арнайы көлік бөлінеді.
10.Жануарларды күтіп-бағуға арналған
мал
шаруашылығы
қора-жайларының
құрамына жануарларды (төлді және ересек
мал басын) күтіп-бағуға арналған ғимараттар,
қалқалары, оттықтары, суаратын астаулары,
өткелектері, басқыштары мен таразысы бар
жануарларды серуендетуді ұйымдастыруға
арналған қоршалар, бір кіреберісі және
шығаберісі
бар,
периметр
бойынша
қоршалған және арық салынған көңді және
сұйық көңді сақтауға арналған алаңша кіреді.
11.Карантиндік бөлім және оқшаулағышты
бірыңғай
блокта
орналастырғанда,
олардың арасында тамбур жабдықталады,
онда
жұмысшылардың
арнайы
киімдеріне арналған шкафтар, қолжуғыш,
дезинфекциялық ерітінділер бар ыдыстар,
аяқкиімдерді дезинфекциялауға арналған
дезинфекциялық төсеніштер орнатылады.
12.Мал қора - жайларының едендері,
қабырғалары,
оттықтары,
сұйық
көң
жинағыштары мен басқа жабдықтары дезинфекция жасауға ыңғайлы материалдардан
жасалады.
13.Мал шаруашылығы қора-жайларында
ағаштан жасалған оттықтар, астаулар және
басқа жабдықтардың пайдалануына жол
берілмейді.
14.Жануарларды күтіп-бағуға арналған
қора-жайлар
мен
қоршалған
ашық
қашаларды көңнен тазартып отырады.
15.Әрбір
мал
шаруашылығы
қоражайларының (базаның), жемшөп дайындайтын цехтардың, жемшөп, астық сақтайтын
қоймалардың, және басқа объектілердің
терезелері, есіктері, желдету тесіктері жабайы құстардың ұшып кірмеуі үшін торлы
рамалармен жабдықталады.
16.Өндіріс объектілерінің жұмысын жабық
үлгідегі кәсіпорындар қағидаты бойынша ұйымдастырады. Өндіріс объектісінің
аумағына бөгде адамдардың, сондайақ өндіріс объектісіне тікелей қызмет
көрсетумен байланысты емес кез келген
көлік түрінің кіруіне жол берілмейді.
17.Өндірістік объектілерге кіреберістегі
әкімшілік-шаруашылық
және
өндірістік
аймақтар қоршауының бойын қызмет
көрсетуші персонал мен келіп-кетушілер үшін
санитариялық өткізгішпен жабдықтайды.
18. Оқшауланған қора-жайлар (секциялар) арасына 15 сантиметр тереңдікте
дезинфекциялық ерітіндімен толтырылған
дезинфекциялық астаушалар орнатылады.
Жануарлардан алынатын өнім мен
шикізатты дайындауды (жануарларды сою),
сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге
асыратын өндіріс объектiлері:
1).стационарлық
дезинфекциялық
жуу
пунктімен
немесе
жануарларды
союға әкелетін автокөлікті жууға және
дезинфекциялауға арналған алаңдармен

немесе автокөлікке арналған дезинфекциялаушы тосқауылмен;
2).ветеринар мамандар үшін жануарларды,
жануарлардан
алынатын
өнімдер мен шикізатты бақылауға және
ветеринариялық-санитариялық сараптауға
арналған жабдықтары бар үй-жайлармен;
3).жануарларды
орналастыруға
арналған
орындармен,
жануарларды
ветеринариялық қарап тексеруге арналған
өткелектермен;
4).санитариялық қасапханамен (кәдімгі
өндірістік цехтардағыдай, бірақ мөлшері
едәуір шағын, ет пен субөнімдерді стерильдеуге арналған бөлімшесі бар үй-жаймен)
немесе ауру немесе әлсіз жануарларды
оқшаулап өңдеуге арналған санитариялық
камерамен (ғимарат ішінде орналасқан
бөлек үй-жаймен);
5).карантинге арналған үй-жайлармен
(байқау және қажет болған жағдайда
диагностикалық
зерттеу
мақсатында
жануарлар басқа жануарлармен араластырылмай (тікелей немесе жанама)
оқшау ұсталатын орындарымен) және
оқшаулағышпен (ауру жануарларды орналастыру үшін мал сою объектісінің
аумағында оқшауланған үй-жаймен);
6).ет пен сойылған өнімдер өңделгенге
дейін олардың уақытша сақтауға арналған
оқшауланған тоңазытқыш камерамен;
7).сарқынды суды жинауға арналған
бетондалған
шұңқырмен
(септикпен)
және
зарарсыздандыруға
арналған
құрылыстармен;
8).жануарларды
союдың
алдында ұстауға арналған ғимараттармен
(қалқалармен) (сойылатын жануарларды
қабылдау, орналастыру, ветеринариялық
тексеру, сұрыптау және сойылатын жануарларды тынықтыру үшін жануарларды сою
объектісінің аумағындағы оңашаланған үйжаймен (алаңмен));
9).тұрмыстық үй-жайлармен және киімді
санитариялық өңдеуге арналған дезинфекциялау камерасымен;
10).көң мен қан-жынды жинауға және
уақытша сақтауға арналған алаңмен
жабдықталады.
Жануарлар мен құстардың жұқпалы
аурулары
бойынша
саламатты,
міндетті бірдейлендіруден өткен және
ветеринариялық құжаттары бар жануарлар
мен құстар ғана союға қабылданады
Құрметті аудан тұрғындары! Көптеріңіз
тұрақты түрде мал шаруашылығында мал
басын өсіру өнімдерімен айналысудасыздар. Жоғарыда көрсетілген талаптардың
Сіздер үшін өте маңызды жедел орындау
талап етіледі. Ұйымдастыру шаруашылық
шаралары ретінде бұл қағидаттар Сіздердің
малдарыңыздың эпизоотиялық тұрақтылық
кепілінің негіздемесі ретінде қаралады
және
ветеринариялық-санитариялық
қорытынды алу үшін өтініш берер кезінде
өндіріс объектілерін жоғарыда айтылған талаптармен сәйкестендіру сұралынады.
Анықтама алу үшін 2-01-73, 2-00-33
нөмірлеріне хабарлассаңыздар болады.
А.ТӨЛЕГЕНОВ,
мемлекеттік ветеринариялық санитариялық инспекторы.
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23 СӘУІР «ДҮНИЕЖҮЗІЛІК КІТАП ЖӘНЕ АВТОРЛЫҚ
ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ КҮНІ!»
КІТАП КӨЗІ ЖҰМЫҚҚА АРЗАН,
КӨЗІ АШЫҚҚА МАРЖАН.
МАҚАЛ.

КІТАП - РУХАНИ
БАЙЛЫҚ БАСТАУЫ

Халықаралық кітап мерекесі Халықаралық кітап баспа
қауымдастығының қолдауымен 1969 жылдан тойланып келеді.
1995 жылдың 16 қарашасында өткен ЮНЕСКО-ның Бас
конференциясының 28 сессиясында мереке туралы Қарар
қабылданып, 23 сәуір «Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық
қорғау күні» болып жарияланды. Жыл сайын бұл күн әлемнің
100-ден астам елінде «Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық
күні» ретінде аталып өтеді. Бұл мереке кітап оқуды жандандыру,
адамзаттың әлеуметтік және мәдени дамуына өлшеусіз үлес қосқан
адамдардың еңбегін құрметтеуге шақырады. Айтулы датаға орай
22 сәуір күні аудандық орталық кітапхансы мен аудандық балалар
кітапханасы «Кітап - рухани байлық бастауы» атты мерекелік шара
ұйымдастырылды. Мереке бағдарламасында көпшілік оқырманға
жаңа түскен кітаптар көрмесі, әдеби викториналар, ойындар, сауалнамалар ұсынылды.
Шара барысында аудандық кітапхана директорының орынбасары Сүлейменова Шолпан Маратқызы алғы сөз алып, биылғы
жыл "Балалар жылы" деп жарияланғанын, кітапханаларда ұлттық
құндылықтарды жаңғырту, дәріптеу, ел руханиятын көтерген
тұлғалардың
тағылымды
шығармашылығымен
таныстыру,
әдебиеттерді насихаттау мақсатында түрлі жаңа форматтағы
іс-шаралар, жобалар іске асырылатынын, бұл жобалардың
балалардың креативті ойлауына, өздерін дамытуға ықпал зор
екеніне тоқталды. Атап айтсақ, "Балалар жылы" аясында «Мақал
- сөздің мәйегі» атты облыстық, аудандық байқауы, сондай-ақ,
«Тез оқуды үйреніңіз» атты әдебиеттік оқудан республикалық жылдам оқу сайысы, Республикалық «Бір ел – бір кітап» акциясы және
«Кітапханаға кітап сыйла акциясы» жалғасын табуда. Ауданның үш
орта мектепбінің жоғары сынып оқушыларының арасында «Мақал сөздің мәйегі» атты сайысы ұйымдастырылды. Сайыс екі кезеңнен

тұрды. /І кезең бойынша сайысқа қатысушы 1 минут ішінде
ӨНЕР, БІЛІМ, ТІЛ тақырыбына мақал – мәтел айтады. ІІ кезеңде
мақалдардың жалғасын табу/ «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар»,демекші Е.Сиқымов атындағы орта мекткеп – интернатының
оқушылары Серікқызы Сабина бірінші орынды иеленсе, Қалияс
Бүрлен екінші орын иегері атанды,қалған қатысушылар Алғыс хатпен марапатталды. Сайысқа қатысушылардың өнерін әділқазылар
- Мансурова Жазира Айтмұханқызы Е.Сиқымов атындағы орта
мектеп – интернатының кітапханашысы, Жеңіс Ақнұр Асқарқызы
аудандық жастар ресурстық орталығының маманы және Абдрахманова Бақытгүл Әбдіхамитқызы аудандық балалар кітапханасының
меңгерушісі бағалады. Кітапханамыздың тұрақты оқырмандарының
бірі, ұлағатты ұстаз Молдабекова Гүлбаршын апайымыз өзінің ақ
жарма тілегін білдірді.
Сондай-ақ, аудандық балалар кітапхансы 4-8 сынып оқушылары
арасында «Жүйрік болсаң тауып көр...» атты әдеби лото және
ойын ұйымдастырды. Кітапханада «Кітапханаға кітап сыйла акциясы» жалғасын табуда. Акцияға қолдау көрсетіп, өздерінің
сый кітаптарын ала келген Сүлейменова Шолпан Маратқызын,
тұрақты оқырмандарымыз Қадыл Әлиді, Ербосынов Дастанды зор
құрметпен атауға болады. Бүгінгі мерекелік шарада асыл қазынамыз
КІТАП мәртебесін асқақтатқан, кітапқа деген құрметтеріңіз үшін
баршаңызға шын жүректен алғыс айтамыз. Кітапты материалдық
ғана емес, ең алдымен рухани құндылық ретінде түсінетін және
бағалайтын оқырмандар көптігі бізді қуантады.
Гүлшат ТҰРСЫНҚЫЗЫ,
аудандық орталық кітапханасының бөлім меңгерушісі.
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САРАНЫҢ АҚЫН
ІЗБАСАРЛАРЫ
Ақын Сараның мемориалды
музейінің
ұйымдастыруымен
Қапал ауылдық мәдениет үйінде
қазақтың дүлдүл ақындары
Сара
Тастанбекқызының
шығармашылығына және Ғали
Ормановтың
туғанына
115
жыл, Қанипа Бұғыбаеваның
туғанына 80 жыл толуына орай
«Сараның ақын ізбасарлары»
атты оқушылар арасында жазба ақындар мүшайрасы өтті.
Ұлттық өнеріміз бен ұлттық
мәдениетімізді дәріптеп, ақын
Сара
Тастанбекқызының
есімін
кеңінен
насихаттап,
жазба
ақындардың
талантын ашып, шығармашылыққа
шабыт
беру
мақсатында
ұйымдастырылған мүшайраға
Ақсу ауданының мектептерінен
17 оқушы қатысып, бақ сынасты. Мүшәйраға айтыскер ақын,
Қазақстан
Республикасының
"Құрметті
азаматы"
Бекбо-

лат Қапашұлы Атамбаев және
"Ақсу ауданының ішкі саясат,
мәдениет,
тілдерді
дамыту
және спорт бөлімі" басшысы
Нұрбол Нұрбекұлы Қасымбеков
келіп, қадірлі қонағы болды.
Әдебиетті өнер деп, ал соның
бір жанры поэзияны киелі, жанды өнер деп бағалайтын өнер
саңлақтарының
ізбасарлары
Жетісудың жерұйығы саналатын
Қапал мәдениет үйінің сахнасында өз өнерлері мен шабыттарын ортаға салды.
Ел тәуелсіздік алғаннан бері
қарай отыз жылдың ішінде поэзия тарландарының іздерін суытпай, арттарынан еріп, солардың
жолдарын жалғастырып келе
жатқан
өскелең
ұрпақтың
ақындық бәйгедегі шамалары мен шабыстарын сахна
төрінде көрсеткен жас талапкер ақандардың аяқ алыстарынан байқауға болады. Бұдан
біз өз әдебиетміз бен тілімізде,
тарихымызда, жазба ақындық
өнерімізде барынша ілгерілеу
бар екендігін көреміз. Сахнаға
шыққан әр талапкердің сахна мәдениетін сақтауы, өлеңді
оқыған кездегі дауыс мәнерін
дұрыс қолдануы, жұртшылықтың
назарын өздеріне аударулары,
өлең шығарудағы буын сандарын, тармақтарын, шумақтарын,
ұйақстарын
композициялық
түрде дәл келтірулері сияқты
машықтарына назар салсақ,
бұлар
талапкерлер
емес
бұрыннан тәжірибе жинаған
ақындар екен деп ойлап қалуға
болады.
Мүшәйра төрт кезең бойынша
өткізілді. Бірінші кезең «Айтыс
өнерінің саңлағы» деп аталды.
Бұл кезеңде талапкер Ақын
Сараның бір туындысын жатқа
оқып беруі шарт болды. Екінші
кезең «Ақын өлеңдері-ұрпаққа
-мұра, елге-өнеге» деген айдармен мәлімделді, жас талапкер
ақынға бұл кезеңде қойылған
шарт- Ғали Орманов пен Қанипа

Бұғыбаеваның бір-бір өлеңдерін
жатқа мәнерлеп оқу. Үшінші
кезең «Сұрақ-жауап» сайысында
талапкерлер үш ақынның өміріне
қатысты сұрақтарға жауап беру
жағынан өздерінің зияткерлік
қабілеттерін көрсетумен білім
сынасты.
«Ақындықтың
біз
білмес сырлары бар» деп аталатын соңғы төртінші кезеңде
қатысушыларға жеребе карточка таңдатумен, карточкаларында өздеріне түскен тақырып
бойынша
өлең
шығарулары
жүктелді. Талапкерлер өнерлерін
бағалаушы
әділқазылар
алқасының құрамы үш адамнан
сайланды.
Сайыстың әр кезеңдері бес
балдық жүйемен бағаланды.
Осы аталған төрт кезең бойынша талапкерлер арасында
өткен бәйге түс ауа өз мәресіне
жетті. Әділқазылар алқасы сайыс қорытындысын шығарғанша
ауылдық
мәдениет
үйінің
қызметкерлері Хамитов Семсер,
Мұқашев Төлегеннің, Ғали Орманов атындағы орта мектебінің
жетінші
класс
оқушысы
Семсерқызы
Еркеназдың
орындауларында Біржан сал
Қожағұлұлы,
Ақын
Сараның
әндері, Есболған Жайсаңбаев
атындағы
орта
мектебінің
жетінші сынып оқушысы Байғожа
Ерасылдың
сазсырнаймен
орындаған күйлері жұртшылық
назарларына ұсынылып, орындаушылар қалың елдің қошеметіне
бөленді. Бәйге болған соң, сайыс болған соң, жүзден - жүйрік,
мыңнан - тұлпар, жүз - сайыскер,
бір - жеңімпаз шығатыны белгілі.
Мүшәйра
барысында
әділқазылар
алқасының
шешімімен
бірінші
орынды
Ю.Гагарин
атындағы
орта
мектебінің оқушысы Құмарова
Шұғыла,
екінші
орынды
Е.Сиқымов
атындағы
орта
мектебінің оқушысы Асқабыл
Бүлдіршін,
үшінші
орынды
Көшкентал
орта
мектебінің

оқушысы
Ыдырыс
Сымбат
иеленіп, арнайы диплом және
сыйлықтармен
марапатталды. Сонымен қатар, Мәншүк
Мәметова атындағы орта мектеп оқушысы Жанай Ділназ,
Ж.Сыдықов атындағы орта мектеп оқушысы Төлеген Аягөз,
Ғани Мұратбаев атындағы орта
мектеп оқушысы
Дүйсенбай
Ақжүніске
ынталандыру
сыйлықтары
табысталды.
Қалған қатысушы талапкерлер де еленіп, Ақын Сараның
мұрасын
насихаттауға
өз
үлестерін
қосқандары
үшін
оларға алғыс хаттар берілді.
Сайыс соңында айтыскер ақын
Бекболат Қапышұлы Атамбаев талапкелерге жігер бере
сөйлеп, болашақта бұдан да
үлкен сайыстардан көрініп, биік
жетістіктерге жетулеріне өз
тілегін білдірді. Ақсу ауданының
ішкі саясат, мәдениет, тілдерді
дамыту және спорт бөлімінің
бастығы Нұрбол Нұрбекұлы
Қасымбеков осындай жас буынды ақындар тұрғанда біздің
мәдениетіміз бен әдебиетіміз,
Сара, Ғабит, Қанипа сияқты
мол шығармашылық иелерінің
мұралары ұрпақтан - ұрпақа
жете
беретініне
сенімді
екенін баса айтып, сайысқа
қатысушылар мен олардың
жетекшілеріне,
жиналған
жұртшылыққа
өз
алғысын
білдірді.
Ұйымдастырылған
іс-шара естелікке суретке тусу
сәттерімен, Ақын Сараның мемориалды музейіне келіп, экспозиция залдарында Сараның
жеке
заттарын көріп, музей
құндылықтарын
тамашалаумен өз жалғасын тапты. Келген
қонақтар
мүшайраны
ұйымдастырған музей ұжымына
зор алғыстарын білдіріп, риза
көңілмен тарқасты.
Айдын ЖАҚЫПБЕКОВ,
Ақын Сараның
мемориалды музейінің
қор сақтаушысы.
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"Ойлап тұрсам дүние шолақ
екен, бір - біріне адамдар
қонақ екен", – деген халық
даналығындай,
пейілінің
кеңдігі,
жан
дүниесінің
пәктігімен айналасына мейірім
шуағын шашып жүрген, жаны
жайсаң Мұхаметәлі (Жайлау)
ағамызды қайтпас сапарға
қимас көңілмен шығарып
салғанымызға да жыл толыпты - ау…
Қуанышы мен қайғысы
қатар жүретін бұл фәниде
өмір мен өлім алмасып,
алғашқысы соңғысына орын
босатып жатқан қу тірлік қой.
Тіршілігінде өнегесін көріп,
тәлім алған аяулы Жайлау
ағаның
бақилық
сапарға
озғанына жыл болғанымен,
мейірімді дидары мен асыл
қасиеттері жадымызда мәңгі
сақталатыны сөзсіз.
«Санаулы күн,
Санаулы ай,
Санаулы жыл.
Санай
жүріп
самайлар
ағарды кіл.
Уақытты
не
пайда
санағаннан,
Алатұғын өмірде бағаңды
біл»,
–
деп
Мұқағали
айтқандай, аяулы ағаның
бүгінде
артында
аңызға
айналған асыл қасиеттері мен
ізгі істері қалды.
Жайлау
ағамен
кіндік
қанымыз
тамып,
өскен
жеріміз бөлек, жас шамамыз
алшақ болса да, етене жақын
араластық. Сыйласа, сырласып жүрген кезеңде Жайлау ағаның адами болмысына, азаматтық әлеміне тәнті
болдым. Жанашыр, қамқор,
ақылшы туған ағамдай болып
кетіп еді!..
Даңғаза
мақтаныпмасаттанудан
жаны
ада,
қашанда тынымсыз тірлік пен
мызғымас бірліктің ортасында
жүретін, адал еңбегімен елінің
қадірлі де қасиетті азаматы
дәрежесіне көтерілген жүрегі
мейірімді, ісі қайырымды
Жайлау ағамызды
еске
алғанда, көз алдымызға ұзын
бойлы, тығыршық денелі,
сымбатты да бидай өңді,
иман жүзді, ақ жарқын мінезді
азаматты елестетеміз! Адами болмысы ерекше еді…
Жеке бас ұқыптылығында,
тиянақтылығында шек жоқ,
күнделікті жүрісі де жоғары
талғамға сай, үлгі - өнеге
аларлық бекзат болмыс еді.
Текті тұлға дегеніміз осындай
- ақ болар деп ойлайсың.
Мұхаметәлі
Қазбанбетов
«Ақсу
өңірі»
газетінің
өркендеп, дамып, бүгінгі жеткен жетістігіне өз үлесін ерекше қосты, киелі шаңырақтың
нағыз
жанашыр
патриоты болып, оны өзінің кесек
істерімен дәлелдей білді.
Мұхаметәлі Найманханұлы
бойында туа біткен ерекше
харизмалық қабілеті – жоғары
қызмет - лауазымнан айырылып қалармын деп, жылы орнын сақтау үшін жалтақтамай,
өткір ой - пікірін ашық айтып, өз ұстанымын қорғай
білетіндігі
еді.
Әкімшілік
алдына мәселе қойғанда
жалтақтап, бос сөзбен жалаң
сөйлемей, көтеріп отырған
сұрақты
нақты,
фактіге
негіздей отырып, өз ұсыныспікірін дәлелдей білуші еді.
Сондай - ақ, Жайлау аға
адамның сыртынан сын айтып, ғайбаттауды, ешқашан
ашу шақырып, кек сақтауды
білмеді. Өз қарамағындағы
қызметкердің
сағын сындырмады, керісінше, оларға
ақыл - кеңесін айтып, руханиморальдық тұрғыда қолдады,
әсіресе, өмірлік іс - тәжірибесі
аз, қызметке жаңа келген
жас
мамандарға
ерекше
жанашырлықпен көмектесіп,
үлкенге – құрмет, кішіге – ізет
көрсете білді.
Ол
Жайлау
ағамыз
еді.
Жәкең
(Мұхаметәлі
Қазбанбетов) ешкімді жатсынбады. Қара шаңыраққа
келгендерді
құшақ
жая
қарсы алып, арқа - жарқа
әңгімелесіп,
бір
жасап

ЖЫЛ ТОЛДЫ ҮЛКЕН ЖҮРЕК ТОҚТАҒАЛЫ,
БІЗ ОНЫ САН АЙТАМЫЗ ЖОҚТАП ӘЛІ.
Ә.ТӘЖІБАЕВ.
қалатын-ды. Оны бізге де тәлім
етті. Көпшіл еді. Кеңдігінен кем
болмады. Бәріне көніп, қиынды
жеңгенмен,
дертіне
шипа
таппады.
Ақыры
ажалдың
құрығына ілікті. Ол кісіден біз
қапелімде айырылып қалдық.
Бітім - болмысы бөлек,
адамдығы биік, қайтпас сапардан оралмайтынын білгенде
өзегіміз өртенді. Сағыныштан
сарғайған
естеліктер
ғана
мұндайда дем береді...
Жүйткіген
жүйріктей,
аққан
жұлдыздай
зулап
өтіп жатқан уақыт-ай. Өлімі
өзінікі
болғанымен,
өмірі
өзгенікі болған аяулы Жайлау
ағамыздың бір жылдық асы
таяп қалыпты.
Алланың нұры – көктемгі ақ
жауындай көпке пайдасы тиген

4 бет
ағып жатыр біртіндеп… Асау
аттай арындаған қайран Уақыт
тоқтаусыз зымырап барады.
Кеше ғана бұрынғы бас редакторым, ұстазым Жайлау
ағамызды ақырғы сапарға,
мәңгілік мекеніне шығарып салып едік. Міне, бір жылдық асы
да болады.
Өлшеулі
өмірдің
бір
қиындысы. Шарасыз қалған
шерменде көңіл - күйдің іздейіздей
қанатының
талғаны.
Көнбесіңе амал жоқ, тағдырдың
басқа салғаны. Кімге болса да,
тірліктің бір күні тоқтайтыны –
ақиқат. Қамшының сабындай
қысқа ғұмыр шіркіннің бұралаң
жолында киелі күннің қасиетті
нұр - шуағы сияқты Жайлау
ағамыздың мейірім - шапағаты
сәт сайын отбасына және
шәкірттері бізге керек екен.
Дәл қазір ағамыздың соңғы
сәттері, ақырғы сапарының
өзі
сағымды
сағынышқа
айналғандай. Табиғаттың жыл

ҚҰС ҚАНАТ ҒҰМЫР...
аға еді. О бастан
өлмек айқын. Бұл
пәниде темір өзекті
пенде жоқ. Өлмес
адам елде жоқ.
Өлімнен өтер өткел
де жоқ. Бірақ төрге
шықса
төбедей,
төбеге
шықса
төредей,
жақын
мен алысты бірдей
тең көрген, елінің
жігері,
қоғамның
тірегі бола білген
Қазбанбетов
М ұ ха м ет ә л і
ағамызды өлімге
қию да, енді арамызда жоқ дегенге
сену де қиын екен.
Қадыр
Мырза
Әли ақынның бір
өлеңінде:
Адам күліп
тумайды…
Адам жылап
туады.
Жылайтыны
туғанда — жамандар бар қинайтын,
Ж ы л а й т ы ны
өлерде
—
жақсылар
бар
қимайтын, - дейді.
Онысы рас енді.
Міне, ел арасында Төле бидей
болмаса да, төбе
бидей
баянды
беделі бар, өнегесі
өзгеше, шапағаты
мол,
ортамызда
жүргенде «хансың»
деп, «ханға лайық

ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ
Қайда барса тақиясын тастамай,
Төрден төбе көрсететін патшадай.
Жаны қазақ, қаны қазақ жан еді,
Ақ жүрегі үлбіреген мақтадай.
Көңілі кең жайлау еді Ағаның,
Жәй ағамды енді қайдан табамын?..
Қапылыста қағып кеткен ажалдың,
Қайран бар ма, таба алмадық
амалын...
Кетті солай, кетті кесек тұлғамыз,
Қасірет қой түсінгенге бұл нағыз.
Әлі оған үңіледі болашақ,
Әлі ол жайлы айтылады түрлі аңыз.
Арлы істері жүк болардай атанға,
Жақсылықтың жаршысы еді
қашан да!
Шындық өліп қалғандай боп
жыладым,
Шығарып сап тұрып соңғы сапарға...
Қош енді Аға, сен кеткелі жыл өтті,
Азамат ең даладай кең жүректі.
Мәңгі өшпей жүрегінде жұртыңның,
Ұлы болып сақталасың Ұлтыңның!

жансың»,-деп бағалайтын азаматты – Жайлау
ағамызды халық болып соңғы сапарға көзіміздің
жасын сыға тұрып, қимай шығарып салғанымыз
күні кеше сияқты еді. «Кешегі күннен жүйрік
жоқ»,- деген осы да.
Керуен күндер келмеске кетіп, жұлдыз түндер

Кенжебек ӘКІМБЕК.

мезгілдерінің
өзі
бұрынғыдан жылдам өтіп жатқан
секілді.
«Ақсу
өңірі»
газетін басқарып,
соңынан ерген жас
журналистерге,
яғни, өзіме ақыл
- кеңесін айтып,
бағыт - бағдар бере
білген асыл ағамыз
2021 жылдың Рамазан
айының
соңғы күні, 12 мамырда
өмірден
озды. Көзді ашып –
жұмғанша бір жыл
өте шығыпты.
Жайлау ағаның
өмір бойғы бар
арманы – балаларын
жеткізіп,
жетілдірсем
деп
еді.
Жұбайы
Гүлжахан тәтеміз
екеуі
қосылып,
бізді ылғи да ақ
жолға, адалдыққа,
қарапайымдылық
пен еңбекқорлыққа
баулып, ақыл –
кеңестерін айтып
отырды.
Сол ұлағатты мекемеден Жайлау
ағаның ізімен еңбек
етіп, тіршілік етіп,
ауданымыздың
газетінің абыройын
түсірмей келудеміз.
Марқұм
Жайлау
ағамыздың
қайтпас
сапарға

аттанғанына бір жыл толуына орай рухы разы
болсын деген ниетпен осы мақаланы жазып отырмын.
Осындай ерен еңбек иесінің аудан тарихын зерттеп, аудандық «Ақсу өңірі» газетінде
еңбек етіп, қол жеткізген жетістіктерін айтып,

«Жақсының жақсылығын айт,
мерейі тасысын»,-дегендей
Жайлау ағаның өзі жоқ болса да, аты ешқашан өлмейді
демекпін.
Қазақ айтады ғой: «Өлі разы
болмай, тірі байыз таппайды»,- деп дәл осындай адал
да еңбекқор жандарды бір
уақыт еске алып, газет бетіне
жазу, ең алдымен біздің парызымыз. Аудан тарихы мен осы
тарихты құрайтын тұлғаларды
ұмытпай, қастерлеу үшін
керекті іс деп ойлаймын.
Еліне сыйлы азаматтың артында осындай іздер қалды.
Жайлау ағаның өшпес бейнесі
бірге еңбек еткен жандардың,
көзін көрген азаматтардың
жүрегінде мәңгі сақталады.
Қазақта «Бақ деген – құс,
ұшады да кетедi. Тақ деген –
түс, кiредi де кетедi. Байлық
деген – мұз, еридi де кетедi.
Мәңгiлiк қалатын – адал iс»,деген ұлағатты сөз бар. Бүкіл
саналы ғұмырының ширек
ғасырдан аса бөлігін жұмысқа
арнап өткізген Жайлау ағамыз
киелі қара шаңырақтың артына адал iс қалдырған,
ірге тастірегі бола білген
еңбегі ерек, болмысы бөлек
тұлғасы
еді…
Өкініштісі,
өмірден көргені көп, көңіліне
тоқығаны мол, нағыз мәуелі
бәйтеректей кемел толысқан
шағында кенеттен дүниеден
озды.
«Өткен адам болады
көзден таса,
Өлдi, өштi, оны ешкiм
ойламаса.
Ол кетсе де белгiсi
жоғалмайды,
Керектiсiн
ескерiп
ұмытпаса», – деп Шәкәрiм
айтқандай, Жайлау ағамыз
өмірден өтсе де ізгі істері
ел
жадыңда
сақталып,
ұмытылмайтыны,
керуен
көші жылжыған сайын, оның
азаматтық тұлғасы мұзарт
шыңдардай биіктей беретіні
сөзсіз.
Мұхаметәлі Найманханұлы
мына
фәни
дүниеде
бойындағы
әкенің
қаны,
ананың
сүтімен
дарыған
тектілігін парасаттылығымен,
көркем мінезімен, көпшілікпен
сыпайы қарым-қатынасымен,
тоқ етерін айтқанда биік
болмысы, кісілік келбетімен
адамгершіліктің
ғажайып
үлгісін көрсете білді. Асыл
аға артына қалдырған мол
рухани мұралары арқылы
саф алтыннан құйылғандай
ғұмырлық зәулім мүсінін сомдап кетті.
Халқымыз аруақ еске алған
сайын бір аунайды деседі,
ағайын - туыс, ұрпақтары
мен әріптес - қызметтестері
еске алып жатқан ағамыздың
нұрын Құдайым о дүниелік
мәңгілік рахатта болатын
қайғысыз,
қамсыз
әлем
жәннәттың төрінде шалқуды
нәсіп етсін!
М ұ х а м е т ә л і
Найманханұлының
халқы
алдындағы
адал
еңбегі
ешқашан
өшпей,
жас
ұрпаққа үлгі – өнеге болмақ.
Білікті журналист (Жайлау)
Мұхаметәлі
Қазбанбетов
еңбек
еткен
жерінің
барлығында да өзін нағыз
кәсіби маман ретінде көрсете
білді.
Аудармашылықпен
айналысып,
эссе
жазды,
қоғамдық жұмыстарға да
белсенді араласты.
Оның дөп басып айтқан
өткір сөздері, өзіне тән орынды
әзілдері
журналистік
қауым жиылыс-тарын қызу
да қызықты өткізуге себін
тигізетін. Жақсы адам Алланың
нұры.
Жарық
Жалғаннан Мәңгілік Бақиға аттанды. Бұл Өмірге өшпестей
із тастады.
Жатқан жерің жайлы да
жарық болсын! Топырағың
торқа, жаның жәннаттан орын
алсын!
Бақұл бол, ұстаз - аға!
Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА,
Қазақстан Журналистер
одағының мүшесі.

1 мамыр 2022 жыл

АЌСУ ӨЊІРІ

Жазушы ағамыздың «Кіндікқоңыр»,
«Кесенедегі құс ұясы», «Отыздың ойраны», «Шоңай батыр», «Ақсудан шыққан
арыстар», «Алтын ұям - Ақсуым» атты
т.б. 20-дан астам кітаптары жарық көрді.
Көреген жазушы шығармасына арқау
болар кейіпкерді алыстан іздеген жоқ.
Туған ауыл-аймағының заман қойнауына
сіңіп қалып бара жатқан саф алтындай біртуар дара тұлғаларының ерен
ерлігін, зор еңбегін, тарихи оқиғалар мен
нақты деректерге сүйеніп, қазіргі кезде
ұмыт бола бастаған ауыл-аймақтың көне
атауларының тарихын зерттеп, қайта
түлетті, ел санасында қайта жаңғыртты.
Мұхаметәлі
Найманханұлының
кітаптарының
негізінде
арнайы
сахналық көріністер дайындалып, Қазақ
әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі
"Ілияс Жансүгіровтың 100 жылдығы",
"Ақын Сараның 115 жылдығы", "Құдаш
Мұқашевтың
60
жылдығы",
"Ақсу
ауданының 70, 80 жылдық" мерейтойлары кең көлемде аталып өтілді.
Кітаптағы тарихи деректер облыстық
«Жетісу»
шежіресі,
республикалық
«Алтын кітапқа» және республикалық
«Дала», «Атамекен» журналдарына
енгізілді.

ЖАНЫ ЖАЙСАҢ ЖАМБОЗЫМ
Өмір өзен өткелі жоқ тоқтамайды, Атқан
оқтай, шапқан аттай зулап жатқан жалған
дүние кімдерден озбадың десеңші. Қарап
тұрсаң жақсы мен жайсаң өтіп кеткен
екен - ау. Енді бүгін ойланып, есіме алып
отырған елі үшін ерекше азамат болса,
мен үшін қайталанбас қамқорым, айта
жүретін азаматым, бауырына басқан бір
туар тұлға. Мен үшін жаны ауыратын жанашырым Қазбанбетов Мұхаметәлі (Жайлау) еді.
Бұл кісімен 1985 жылдан бері өнерім
арқылы танысқанмын. Сол кездерде ауылдарда қыс кезеңінде өнер байқаулары
болушы еді. Ауданнан қазылар алқасы
келіп қатысып, әр адамның өнерін
бағалайтын. Мен сол кезде байқаудан
аудандық жарысқа өтіп кеткенмін. Әр
ауылдан жеңіп шыққан жеңімпаздарды
аудандық байқауға қатыстыратын. Алғаш
мал дәрігері бойынша оқу біртіріп келгенде Кеңжыра ауылына сауын сиыр
фермасына осеминатор боласың деп
жұмысқа жіберді. Сол кезде мал арсында
туберкулез, бруцеллез көптеп тарап, тиылмай тұр екен. Жаңадан келген бас мал
дәрігері Мұрат Келгенбаев осы жұқпалы
аурулармен күресіп, бұқалардың бәрін
құртып, тек қолдан ұрықтандыру керек
деп шешіпті. Бұрынғы істегендер ертең
сиырлар қысыр қалса сотталамыз деп
бәрі жұмыстан шығып кеткен екен. Мені
жаңа келген жас маман деп сол жұмысқа
кіргізді де жіберді. Ал, мен болсам ертең
не болатынынын білмей, көзді жұмып
суға секіргендей кірісіп кеттім. Таңғы
төртте жұмысқа барамын, ал сағат беске дейін сиырларды анықтап, ұрықтай
бастаймын, өйткені, жұмыстың заңдылық
тәртібі солай, одан кейін кешкі бесте тағы
қайталаймын. Бір күн демалыс болмайды, сенбі, жексенбіге қарамайды. Бір
күн жоқ болсаң тағы бір ай күтесің. Ал,
келесі жылы жоспармен алынатын сүттің
көлемі азаюы мүмкін.
Осының арасында қоғамдық жұмыстар,
байқаулар, концерттер болады. Бармайын десең парторг, комсорг дегендер
жаныңды қоймай алып кетеді. Оларда өз
жұмысын жүргізуі керек қой. Әр ауылға
пъеса, концерт қоятынбыз. 1988 жылдарда аудан бойынша алғаш рет суырып салма, төкпе ақындар айтысы өтіп,
мені апарып қатыстырған еді. Сонда аудан ақындары ішінде Бас жүлдені жеңіп
алдым. Сол кезде Жайлау ағамыздың
көзіне ерекше түсіппін. Киелі сахнада
халқым маған "Ақын" деп айдар тақты.
Жайлау ағамызбен екеуміздің арамыз жақындай түсті. Жүйрікке бұғалық
тастағандай, ноқталап тізгінін өз қолына
алды. Өнер
жолында жүре берейін
десең, үкіметтің жұмысы қалып барады.
Үкіметтің жұмысында жүре берейін десең
Жәкең сүйреп айтысқа алып барады.
Соның екеуіне де үлгеруім керек! Ерте
таңертеңгі жұмыстан соң Жайлау ағамыз
алып кетіп, әр ауданда өтетін айтыстарға
апарып, кешке жұмысқа алып келетін.
Ал, енді совхоз
басшысы жұмыстан
жібермейін десе ауданның бірінші хатшысы тікелей директорға хабарлайтын.
Өз жұмысымды да ақсатқан жоқпын.
Бұзау санының жоспарын 95 пайыз межеге жеткіздім. Аудандық жиналыста ең
үздік сыйлыққа ие болдым. Ауылдағы бас
мал дәрігері Мұрат Келгенбаев не ақын
бол, не мал дәрігері бол деп ұрсушы
еді. Былай жүрсең, арба сынады, былай
десең өгіз өледі. Бармаймын десең аудан қоймайды, барайын десең совхоздан таяқ жейсің. Соның бәріне үлгердім.
Жайлау
ағамыздың
өнерсүйгіштігі,
адамгершілігі,
«бұлақ көрсең көзін
аш»,-дегендей білімділігі осыдан – ақ
сезілгендей. Тереңнен қауға тарта
білетіндігі осы емес пе. Менімен алғаш
танысқан кезінде КазГУда журналистика
факультетінде оқитын. Марқұм айтыскер
ақын Есенқұл Жақыпбеков пен Шорабек
Айдаровпен жатақханада бір бөлмеде
тұрып, талай қызықтарын
бөліскенін
айтып отыратын. Жайлау ағамыздың
адамдығы, өнерді сүйе білетін қасиеті,
жанашырлығы, кісіге деген қамқорлығы
болмаса меніңде жасымнан қонған
ақындық өнерім сол малдың қасында
тапталып қала беретінбе еді? Бұл кісің
анасында көргенмін. Ауылына қадірлі де,
қасиетті еңбек сүйгіш, жүрегі кең адам
еді. Соғыстан кейінгі Сталинград қаласын
қалпына келтіру жұмысында үлкен еңбек
еткен. Мен білетін жақсы досы, кезінде
спортта бірге жүрген, Ақсу ауданының,
Алматы облысының «Құрметті азаматы»
Тоқан Байболов аудан әкімі болған, қазір
зейнеткерлікте. Жайлау ағамыз туралы
жақсы естеліктер айтып еді.
Жәкең
жанына
ертіп
қаншама
аудандарға
апарып,
айтыстарға
қатыстырып
еді.
Облыстық
айтыстарда жүлделі болғанмын. Содан
Республикалық айтыстарға да шақыра

бастады. Облыстық білім беру бөлімі
басқармасынан Гүлсара Тастандықызы
талай айтыстарға шақырту жіберуші еді.
Көргенде сол күндерді еске алады.
Жайлау ағамыздың ауданға сіңірген
енбегі айтарлықтай зор. Әртүрлі салада істесе де, шығармашылықты да қоса
ала жүріп, әрі қызметін адал атқарды.
Өмірінің соңғы жылдары «Ақсу өңірі»
газетінде бас редактор болып қызмет
атқарды. Қаншама жастарға үлгі - өнеге
көрсетіп, тәлім - тәжірибесін үйрете білді.
Жан жары Гүлжахан жеңгеміздің өзі бір
ғанибет. Жәкеңнің бір жағына шыға жүріп,
ақылына ақыл қосып, қамқоршысы бола
білді. Ашуланса алдын кесіп өтпей, сенікі
жөн, мақұл,-дей салатын жеңгеміз.
Мен Жәкеңнің арқасында қаншама
ауданға қонаққа барып,
ауданымызға
келген қонақтарды Ақсудың шекарасында киіз үй тігіп тұрып, қарсы алушы
едік. Жақсы - жайсаңдармен бірге отырып, талай ойымды тереңдетіп едім.
Ауданымызға келген ақын – жазушылар
Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев, Сайын Мұратбеков, Тұрсынзада
Есімжанов, Қанипа Бұғыбаева, Сәбит
Оразбаев, облыс әкімдері Тұрсынов, Серік
Шаяметов, Заманбек Нұрқаділов, Серік
Үмбетов, Шалбай Құлмаханов, Асылмұрат
Тұрғанбеков,
журналист
Нұртілеу
Иманғалиұлы, әнші Мақпал Жүнісова,
Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова сынды қонақтарға аранау
айтып, баталарын алған едім. Осының
бәріне шақырып, ауданның Бас ақыны
ретінде сен болмасаң кім айтады,-деп
ауылдан алдырушы еді. Домбырамды өзі
ұстап, жылы сөздерімен демеу беруші еді.
Мұның барлығы Жәкеңнің кішіпейілділігі,
ақынжандылығы.
Мен үшін
ауылымыздағы
парторг
Дүйсен ағамыз «Газ 53» автомашинасымен тауға шығып, тауда батпақта да
қалған кезі бар еді. Тау үстінен мені таба
алмай, белшеден батпақ болып етекке
зорға түскен екен. Сөйтсе облыстан мені
тез тауып әкеліңдер, Ақмолаға айтысқа барады деген екен. Облыс танып алған соң,
Қазақстанның түкпір - түкпіріне жіберіп
отырады. Ақсу ауданының, облыстың намысын қорғап Республикалық айтыстарда
да жүлделі орындар алдым. Еңбектерім
бағаланып,
Алаш
азаматы
Мәкей
Еркінбековті зерттеп, жарыққа шығарған
үшін еңбектерім еленіп, былтыр күзде
Нұр-Сұлтан қаласында
Министірлікте
Қазақстан Республикасының «Құрметті
азаматы» атағына ие болдым және
келесі күні Достық үйінде Тәуелсіздіктік
30 жылдық медалімен марапаталдым.
«Өткенді еске алмағанның - болашағы
бұлыңғыр»,-дегендей осындайда өткен
күндер еске оралады. «Басы бұлақтан
басталған өзеннің, аяғы айдын көлден
шығады»,-дегендей осы Жәкең болмаса,
мені танымаса, кекілімді үкілеп, басымды ноқталап алға жетектемесе, осындай
үлкен биіктерге жетер ме едім? Еңбегімді
бағалап,
шығарған
кітаптарында
өмірбаянымды бастырып, 5 - 6 кітапқа
шығарды. Жайлау ағамыз жиырмадан
астам кітаптың авторы. Артында жары
мен екі ұлы бар. Үлкен ұлы - Алпамыс
ұстаз, кіші ұлы - Ілияс қалада еңбек етеді.
Гүлжахан женгеміз Жайлау ағамыздың
шаңырағының жалауын желбіретіп отыр.
Қайран Жәкеңді мен білгелі 37 жыл болыпты. Ауданымызға қаншама еңбегі
сіңді. Ең алғашқы болып бүкіл ауданды аралап, Ақсу жерінің қаншама тарихын зерттеп, шежіреші қариялармен
сұхбаттасып, Ақсудан шыққан ақындарды,
батырларды, би - болыстарды, әнші - жыршы, бақсыларды аты - жөндерін жазып
алып, кітап қылып, кейінгі ұрпаққа тарих
етіп қалдырды. Жәкең осының бәрін жинамаса көп тарихымыздан айырылып
қалар едік. Өйткені, көне көз қариялардың
бүгінде көбі жоқ. Өмірден озған.
Айналдырған ауру алмай қоймады.
Мінекей ол кісі кеткеніне де бір жыл толып қалыпты – ау. Алыстаған сайын
асқақтай түседі. "Бәйтерекке қарап тал
өседі, әкеге қарап бала өседі",-дегендей
Алпамыс баласы талай жазады деген
сенімдемін. Осындай көп енбегі сіңген
Азаматты кейінгі ұрпақ есіне алып, өзі
істеп кеткен «Молықбай Байсақұлы»
атындағы Мәдениет үйінде іс - шаралар өтсе, Жансүгір ауылында бір көшеге
есімі берілсе,-деген де тілегіміз бар. Бес
күндік өмірден өтіп кеткен Қазбанбетов
Мұхатметәлі ағамыздың аруағы бейіште
болғай, риза болып, ел - жұртыңызға,
артыңызда өсіп келе жатқан ұрпаққа
шапағатыңыз тиіп жатсын!
Бекболат АТАМБАЕВ,
ҚР-ның "Құрметті азаматы",
Қазақстан Ақын - жыршылар
Одағының мүшесі, Ақсу ауданының
Бас ақыны, Мәкейтанушы.
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Жарқын бейнеңіз
жадымызда!
/Мұхаметәлі Найманханұлы туралы
бір үзік сыр/
Еліміздің әр аймағының, әр ауылының
дамуы, тарихы қоғамдағы әр саланың
мықты майталмандарының ерен еңбегінің
жемісі. Бұл мақала ел үшін елеулі еңбек
еткен Қазақстан Республикасы Жазушылар Одағының мүшесі, Ақсу ауданының
Құрметті азаматы Қазбанбетов Мұхаметәлі
Найманханұлы туралы болмақ.
Мұхаметәлі Найманханұлы
елі мен
жерінің өркендеп дамуына үлкен үлес
қосқан қоғам қайраткері, қаламының
сиясы кеппеген шебер де суреткер жазушы.
Мұхаметәлі Найманханұлы еңбек жолын өз туған жерінде бастап, мектеп
мұғалімі, газет тілшісі, аудандық «Ақсу
өңірі» газетінің бас редакторы, аудандық
жауапты қызметкер лауазымын да аса
абыроймен атқара білген.
Алғашқы еңбек жолын 1970 жылы
осы аудандағы Сағабүйен ауылындағы
Т.Тоқтаров атындағы орта мектепте дене
тәрбиесі пәнінің мұғалімі болып бастаған.
1970-1973 жылдары 1-разрядтағы волейболшы
болып,
облыс
құрама
командасының сапында ойнады.
1976-1986 жылдары аудандық «Ақсу
өңірі» газетінің
әдеби
қызметкері,
ауылшаруашылығы бөлімінің меңгерушісі,
1987-1990 жылдары Қазақстан Компартиясы аудандық комитетінің нұсқаушысы,
1990-1997 жылдары аудандық «Қазақ
тілі» қоғамының төрағасы, аудан әкімі
жанындағы Тіл комитетінің төрағасы,
аудандық Мәдениет бөлімінің бастығы
қызметтерін атқарды. 1997 жылдан 2019
жылғы наурыз айына дейін аудандық ішкі
саясат бөлімінің бас маманы қызметтерін
аса абыроймен атқарды.
1990 жылы Қаз ҰУ-нің журналистика факультетін сырттай оқып бітірген,
мамандығы журналист. 1978 жылдан
КСРО журналистер Одағының, 1995 жылдан Қазақстан Журналистер Одағының
мүшесі болды.
Жазушының
қаламы
қай
кезде де қолынан түспеген. Ауылда
жас
дарындардың
шығармашылық
қабілеттерінің ашылуына себепкер болды, жастарға қанат бітіріп, арман-үмітін
ұштады.
Қандай заман болса да, тығырықтан
жол таба білу, ел игілігіне адал қызмет ету
жолында алға ұмтылып, көшбасшы болу
– бірегей азаматтың қолынан келетін іс.
Зерделі жас халық ауыз әдебиетімен
қоса Ақсудан шыққан сөз өнерінің майталмандары Ақын Сара Тастанбекқызы,
Ілияс
Жансүгіров,
Қуат
Терібаев,
Тұрсынзада Есімжанов, Ғали Ормановтың
шығармаларына қанып өседі. Алматыдағы
Қазақ Мемлекеттік Университетінде оқып
жүрген кезінде Тұманбай Молдағалиев,
Қадір Мырзалиев, Мұхтар Мағауин сынды қазақтың мүйізі қарағайдай біртуар
ақын-жазушыларынан бағыт-бағдар, дәріс
алып, шығармашылығын шыңдайды. Танымал ақындар Есенқұл Жақыпбеков,
Шорабек
Айдаровпен қатар
жүріп,
студенттік шақты бірге өткізген дос болады.

Тарих тақырыбына қалам тартқанда
туған жерден шыққан атақты қазақ зиялыларын білмеу, зерделемеу мүмкін емес.
Мұхаметәлі Найманханұлы Ақсу ауданы
тарихын зерттей жүріп, ақын Сара, Ілияс
Жансүгіров, Барлыбек Сырттанов, Біләл
Сүлеев сынды алаш азаматтарының
өмірін зерделеп, бұрындары олар туралы еш жерде
жазылмаған талай
ақиқаттың бетін ашты.
Мұхаметәлі Найманханұлы – аудан тарихын тұңғыш жүйелеп жазған қаламгер.
Ақсу ауданының тарихы 1980 жылдарға
дейін кейбір деректі құжаттар түрінде
болмаса, жүйелі түрде жазылмаған
екен. Мұхаметәлі Найманханұлы жиған
мәліметтер мен деректерді журналистік
көзқараспен зерделеп, бір ізге салып,
80-ші жылдардың соңында құрылған
халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының
аудандық бөлімшесінің төрағасы болып
жүргенде «Гүлденген өлке – алпыста!»
атты кітапша шығарды. 2007 жылы оны
толықтырып, республикалық баспадан
535 беттік «Алтын ұям – Ақсуым» атты
еңбегі жарық көрді.
Қазбанбетов
Мұхаметәлі
Найманханұлының қазақ әдебиетінің
дамуына қосқан үлесі аса зор деп
мақтанышпен айта аламын.
Мұхаметәлі
Найманханұлы
«Жазушының мақсаты – халыққа қызмет
ету»,- деп түсінеді. Мәнсап қумады,
шығармашылыққа толы өмірін қазақ
тілінің дамуына арнады. Нағыз «тіл жанашыры» бола білді. Аудандық «Қазақ
тілі» қоғамында ешкімнен сескенбей,
қазақ тілінің қайта жандануына орасан
зор үлес қосқан азамат.
Ақсу ауданының
орталығындағы
Жансүгіров
ауылының
«Қаныш
Имантайұлы Сәтбаев атындағы орта
мектеп-гимназиясының»
директордың
оқу-ісі жөніндегі орынбасары Касенова
Гүлмира Тынышбекқызының, яғни, менің
жетекшілігіммен оқушым Сеитова Индира «Жазушы Қазбанбетов Мұхаметәлі
Найманханұлының тарихи туындылары»
атты зерттеу жұмысын аудандық Кіші
Ғылыми Академиясында (КҒА) қорғап,
жүлделі орын иеленді. Оқушының бұл
ғылыми зерттеу жұмысы «Қазақстан
Республикасы Кіші Ғылым Академиясы Алматы облысының 21-ші ғылыми
- практикалық конферениясының доклад
тезистері» жинағына енгізілді.
Жазушы
Қазбанбетов
Мұхаметәлі
Найманханұлының
қаламынан
туған
еңбектерін
оқыған сайын
шығармалардың ұрпақ үшін құндылығы
арта түседі. Дарынды жазушы, халықтың
жанашыры бола білген Мұхаметәлі
ағамыздың азаматтық, тұлғалық келбеті
заман өткен сайын биіктей түсері сөзсіз.
Жадымызда жарқын бейнеңіз мәңгі
сақталады, Мұхаметәлі аға!
Гүлмира ТЫНЫШБЕКҚЫЗЫ,
«Қ.Сәтбаев атындағы орта мектепгимназиясы» директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары.

АЌСУ ӨЊІРІ
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Извещение о проведении конкурса по предоставлению права временного
возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или
фермерского хозяйства, сельскохозяйственноно производства

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

Алматы облысы, Ақсу аудан әкімдігі, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 бабында және «Шаруа немесе фермер
қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан
Республикасы Ауылшаруашылығы министрінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы №518 бұйрығы негізінде,
«Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу)
құқығын беру жөніндегі конкурс өткізетіндігі туралы хабарлайды:
Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді(конкурстық ұсыныс) қабылдау, жарияланғанан соң 30 күнтізбелік күннен кейін, 15 жұмыс
күні ішінде, 2022 жылдың 30 мамырдан 17 маусымға дейін қабылданады. Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,
Желтоқсан көшесі, 5, Ақсу ауданының ауылшаруашылығы мен жер қатынастары бөліміне табыс етеді.
Конкурсқа қатысу туралы өтінім дерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 2022 жылдың 17 маусымда 18
сағат 30 минутқа дейін.
Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2022 жылдың 20 маусымда 10 сағат 00 минутта мына мекен жайда ашылады:
Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, аудан әкімінің орынбасары кабинетінде.
Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу)
құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде:
1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған жері, заңды
тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық капиталдың жалпы
мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе
акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;
2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген
болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы
мәліметтер;
3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4) конкурстық ұсыныс;
5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану
(жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу)
шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі
міндеттеме қамтылуға тиіс.
Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу)
құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлғаның немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды
тұлғасының уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген және ресімделген сенімхаттың негізінде
ұсына алады.
Конкурстық ұсыныста мынадай құжаттар болуы қажет:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы
жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың,
ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны);
2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту ісшараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;
3) ауылшаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер
заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын
әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық
және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.
Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері нөмірленіп, тігілген
түрде, жабық конвертте ұсынылады.
Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға
алу) шартының ажырамас бөлігі болып табылады.
Сонымен қатар, Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, конкурсқа
қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады,
конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін - қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.
Өтінімде және конкурстық ұсыныста қатысушыға грамматикалық және арифметикалық қателерді түзету қажет болған
жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосып жазулар болмауы тиіс.
Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін
уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және "
жылғы __________"_____ " дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.
Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72832) 2-21-26 телефон арқылы хабарласуға болады.
АҚСУ АУДАНЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ МЕН ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Орналасқан
жері
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Егінсу
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі

Алаңы,
га.

Алқап
құрамы

Топырақтың сапалық
сипаттамасы

1000

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

3,8

Қажет емес

Мамандандырылған

1000

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

3,8

Қажет емес

Мамандандырылған

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

1000
1000
1000
1000
1000

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

Балл
Су көздерімен
бонитеті қамтасыз етілуі

3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес

Өңірдің ауыл
шаруашылығына
мамандануы

Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған

1000

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

3,8

Қажет емес

Мамандандырылған

1000

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

3,8

Қажет емес

Мамандандырылған

1000

Жайылым

Құмдар тегіс бекітілген

1,8

Қажет емес

Мамандандырылған

500

Жайылым

Құмдар тегіс бекітілген

1,8

Қажет емес

Мамандандырылған

500

Жайылым

Құмдар тегіс бекітілген

1,8

Қажет емес

Мамандандырылған

500
500
500
500
500

Жайылым

Құмдар тегіс бекітілген

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

1,8
3,8
3,8
3,8
3,8

Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес

Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған

500

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

3,8

Қажет емес

Мамандандырылған

500

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

3,8

Қажет емес

Мамандандырылған

500

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

3,8

Қажет емес

Мамандандырылған

328,4

Жайылым

Құмдар тегіс бекітілген

2,4

Қажет емес

Мамандандырылған

86

Жайылым

Шалғынды-серозем
аздап сортаң

7

Қажет емес

Мамандандырылған

Жайылым

Шалғынды-серозем
аздап сортаң

Жайылым

Ашық сұр топырақты
құмдар

Жайылым

Шалғынды-серозем
аздап сортаң

180
178
100
117,05
205

Жайылым
Жайылым

Құмдар тегіс бекітілген
Шалғынды-серозем
аздап сортаң

5,2
3,6
6,8
2,4
6,6

Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес

Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған

98,1

Жайылым

Чернозем карапайым
орташа куатты

65,0

Қажет емес

Мамандандырылған

225,1

Жайылым

Чернозем карапайым
орташа куатты

65,0

Қажет емес

Мамандандырылған

292,4

Жайылым

Тау-дала дамымаған

18,3

Қажет емес

Мамандандырылған

6 бет

Аксуский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодекса Республики Казахстан и Приказа №518 от 20
декабря 2018 года Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан
«Об утверждении Правил организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства», в районной
газете «Ақсу өңірі» и интернет-ресурсе Акимата Аксуского района объявляет о проведения конкурса по предоставлению права
временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.
Заявки на участие в конкурсе (конкурсная документация) будут приниматься по истечении 30 календарных дней после
публикации, в течении 15 рабочих дней; с 30 мая по 17 июня 2022 года. по адресу: (Алматинская область, Аксуский район, село
Жансугуров, улица Желтоксан, 5,) в кабинете отдела сельского хозяйства и земельных отношений Аксуского района.
Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная документация) заканчивается : 17 июня 2022 года, в 18 часов 30 минут.
Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена 20 июня 2022 года в 10 часов 00 минут (Алматинская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан, 5,) в кабинете заместителя Акима района.
Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна содержать:
для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридического лица, его место нахождения,
сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, сведения о руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном капитале (от общего размера
уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;
для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификационный номер, сведения о документе, удостоверяющем личность
заявителя;
местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
конкурсное предложение;
обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства
в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости подписания указанного договора в случае признания заявителя победителем конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.
Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства могут представлять уполномоченные представители физического лица или негосударственного юридического лица Республики Казахстан на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Конкурсное предложение должно содержать:
бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);
обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по
развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;
обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации
структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно
обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.
Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумерованными страницами, за исключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".
Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой частью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.
В заявке и на конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строчками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда участнику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.
В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства"
и "Не вскрывать до: "___" _______ года" (указывается точная дата).
Для получения дополнительной информации и запроса звоните 8 (72832) 2-21-26 (районное управление земельных отношений).
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА
№
1

ПлоМестоположение щадь,
га.
Егинсуский
сельский округ
1000

Состав
угодий

Качественная
характеристика почв

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

Пастбища

Балл
Водообспечен- Сельскохозяйственбонитет
ность
ная спелиализация
региона
3,8

Не требуется

Специализированный

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

3,8

Не требуется

Специализированный

2

Егинсуский
сельский округ

3

Егинсуский
сельский округ

4

Егинсуский
сельский округ

5

Егинсуский
сельский округ

6

Егинсуский
сельский округ

7

Егинсуский
сельский округ

8

Егинсуский
сельский округ

1000

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

9

Егинсуский
сельский округ

1000

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

10

Егинсуский
сельский округ

1000

Пастбища

Пески закрепленные
равнинные

1,8

Не требуется

Специализированный

11

Егинсуский
сельский округ

500

Пастбища

Пески закрепленные
равнинные

1,8

Не требуется

Специализированный

12

Егинсуский
сельский округ

500

Пастбища

Пески закрепленные
равнинные

1,8

Не требуется

Специализированный

13

Егинсуский
сельский округ

Пастбища

Пески закрепленные
равнинные

1,8

Не требуется

Специализированный

14

Егинсуский
сельский округ

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

15

Егинсуский
сельский округ

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

16

Егинсуский
сельский округ

Пастбища

Пески бугристые с сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

17

Егинсуский
сельский округ

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

18

Егинсуский
сельский округ

500

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

19

Егинсуский
сельский округ

500

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

20

Егинсуский
сельский округ

500

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

3,8

Не требуется

Специализированный

21

Егинсуский
сельский округ

328,4

Пастбища

Пески бугристые с
сероземами светлыми

2,4

Не требуется

Специализированный

22

Егинсуский
сельский округ

86

Пастбища

7

Не требуется

Специализированный

23

Егинсуский
сельский округ

Луговые
среднесуглинистые с
сероземно - луговыми

180

Пастбища

Луговые с солончаками

5,2

Не требуется

Специализированный

24

Егинсуский
сельский округ

178

Пастбища

3,6

Не требуется

Специализированный

25

Егинсуский
сельский округ

Луговые
среднесуглинистые с
сероземно - луговыми

100

Пастбища

Не требуется

Специализированный

Егинсуский
сельский округ

117,05

Пастбища

Лугово-сероземные слабосолонцеватые
Лугово-сероземные
слабосолонцеватые

6,8

26

2,4

Не требуется

Специализированный

27

Егинсуский
сельский округ

Пастбища

Лугово-сероземные
слабосолонцеватые

6,6

Не требуется

Специализированный

28

Суыксайский
сельский округ

98,1

Пастбища

65,0

Не требуется

Специализированный

29

Суыксайский
сельский округ

225,1

Пастбища

65,0

Не требуется

Специализированный

30

Суыксайский
сельский округ

292,4

Пастбища

18,3

Не требуется

Специализированный

1000
1000
1000
1000
1000
1000

500
500
500
500
500

205

Чернозем
обыкновенные
среднемощные
Чернозем
обыкновенные
среднемощные
Горно-степные
малоразвитые
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№
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Орналасқан
жері
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі
Суыксай
ауылдық
округі

Алаңы,
га.

Алқап
құрамы

Топырақтың сапалық
сипаттамасы

92,9

Жайылым

Чернозем қарапайым
орташа қуатты

65,0

Қажет емес

Мамандандырылған

165,0

Жайылым

Тау-дала дамымаған

18,3

Қажет емес

Мамандандырылған

130,0

Жайылым

Чернозем қарапайым
орташа қуатты

65,0

Қажет емес

Мамандандырылған

168,0

Жайылым

Чернозем қарапайым
орташа қуатты

65,0

Қажет емес

Мамандандырылған

400,0

Жайылым

Тау-дала дамымаған

18,3

Қажет емес

Мамандандырылған

500,0
204,7
300,0
87,2
200,0

Жайылым

Тау-дала дамымаған
Тау-дала дамымаған

Жайылым
Жайылым

Тау-дала дамымаған

Жайылым

Чернозем қарапайым
орташа қуатты
Тау-дала дамымаған

Жайылым

Балл
Су көздерімен
бонитеті қамтасыз етілуі

18,3
18,3
18,3
65,0
18,3

Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес

Өңірдің ауыл
шаруашылығына
мамандануы

Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған

250,0

Жайылым

Тау-дала дамымаған

18,3

Қажет емес

Мамандандырылған

236,0

Жайылым

Тау-дала дамымаған

18,3

Қажет емес

Мамандандырылған

210,0

Жайылым

Тау-дала дамымаған

18,3

Қажет емес

Мамандандырылған

550,0

Жайылым

Тау-дала дамымаған

18,3

Қажет емес

Мамандандырылған

138,0

Жайылым

Тау-дала дамымаған

18,3

Қажет емес

Мамандандырылған

112,54

Жайылым

Тау-дала дамымаған

4,7

Суармалы
егістік

Ашық каштан кәдімгі
орташа қуатты

1,7

Суармалы
егістік

Ашық каштан кәдімгі
орташа қуатты

7,0

Суармалы
егістік

Ашық каштан кәдімгі
орташа қуатты

6,0

Ашық каштан кәдімгі
орташа қуатты

Суармалы
егістік

18,3
70,0
70,0
70,0
70,0

5,0

Суармалы
егістік

Ашық каштан кәдімгі
орташа қуатты

70,0

3,75

Суармалы
егістік

Ашық каштан кәдімгі
орташа қуатты

70,0

40,0

Суармалы
егістік

Ашық каштан кәдімгі
орташа қуатты

70,0

3,75

Суармалы
егістік

Ашық каштан кәдімгі
орташа қуатты

70,0

20,0

Тәлім егістік

Ашық каштан
қарапайым төмен қуатты

21,0

Тәлім егістік

Ашық каштан
қарапайым төмен қуатты

19,0
350,0
350,0

Жайылым
Жайылым

Тау-дала дамымаған
Тау-дала дамымаған

21,0
18,3
18,3

Қажет емес
Сумен
қамтамасыз
етілген
Сумен
қамтамасыз
етілген
Сумен
қамтамасыз
етілген
Сумен
қамтамасыз
етілген
Сумен
қамтамасыз
етілген
Сумен
қамтамасыз
етілген
Сумен
қамтамасыз
етілген
Сумен
қамтамасыз
етілген
Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес
Қажет емес

Жемқорлық - қоғамға
қастық

Сыбайлас
жемқорлықтың
ұзақ тарихы бар және адамзат
қоғамының
дамуымен
тығыз байланысты. Сыбайлас
жемқорлықтың
тарихи
тамыры, орналасқан жеріне
жету үшін сыйлықтар жасау
дәстүріне оралады. Құрметті
сыйлық адамды басқа өтініш
берушілерден ерекшелеп, оның
өтініші тыңдалып, орындалуына ықпал етті.
Сыбайлас жемқорлық - бүкіл
әлемдегі ең жойқын және
күрделі мәселелердің бірі. Бұл
апатты салдарға, өмір сүру
сапасының нашарлауына, кедейлер санының көбеюіне және
қоғамдық сенімнің бұзылуына
әкеледі.
Сыбайлас
жемқорлық
қылмыстарының
теріс
құбылысы
қоғамдағы
моральдық - идеологиялық
негіздердің
қалыптасуына
айтарлықтай
әсер
етеді.
Нәтижесінде халық қоғамның
барлық негізгі топтарының сыбайлас жемқорлыққа жоғары
төзімділігін дамытады, осы

құбылысқа деген сыпайылық
қалыптасады.
Сыбайлас
жемқорлық жүйелі сипатқа ие
болуы мүмкін.
Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы іс-қимылды қылмыстыққұқықтық
қамтамасыз
ету
мақсатында және халықаралық
міндеттемелерді
орындау
мүддесінде
Қазақстан
Республикасының Қылмыстық
кодексі сыбайлас жемқорлық
қылмыстар
жасағаны
үшін
қылмыстық
жауаптылықты
белгілейді.
Заңдарды
қатаңдату
жоғарыда аталған мәселені
шешу
үшін
жеткіліксіз,
сондықтан ұйымдар сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимылға
белсенді үлес қосқаны үшін жауап береді.
Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы менеджмент жүйесін
мұқият жоспарлау, құру, бейресми енгізу және тиімді жұмыс
істеу
ұйымдарға
сыбайлас
жемқорлық тәуекелдерін едәуір
азайтуға
мүмкіндік
береді,
ұйым
қызметінің
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы заңнамаға
және ерікті міндеттемелерге
сәйкестігін қамтамасыз етеді
және мүдделі тараптарға Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
бақылау
рәсімдерін
енгізу
жөніндегі Сіздің жұмысыңызды
көрсетеді.
Гүлжан СУГРАЛИНА,
Қарасу ауылдық округі
әкімі аппаратының
бас маман – іс жүргізушісі.

Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған
Мамандандырылған

№
31

7 бет

ПлоМестоположение щадь,
га.
Суыксайский
сельский округ
92,9

Состав
угодий
Пастбища

Качественная
характеристика почв
Чернозем
обыкновенные
среднемощные
Горно-степные
малоразвитые

Балл
Водообспечен- Сельскохозяйственбонитет
ность
ная спелиализация
региона
65,0

Не требуется

Специализированный

18,3

Не требуется

Специализированный

65,0

Не требуется

Специализированный

65,0

Не требуется

Специализированный

32

Суыксайский
сельский округ

165,0

Пастбища

33

Суыксайский
сельский округ

130,0

Пастбища

34

Суыксайский
сельский округ

168,0

Пастбища

35

Суыксайский
сельский округ

400,0

Пастбища

Чернозем
обыкновенные
среднемощные
Чернозем
обыкновенные
среднемощные
Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

36

Суыксайский
сельский округ

Пастбища

Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

37

Суыксайский
сельский округ

Пастбища

Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

38

Суыксайский
сельский округ

Пастбища

Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

39

Суыксайский
сельский округ

87,2

Пастбища

65,0

Не требуется

Специализированный

40

Суыксайский
сельский округ

200,0

Пастбища

Чернозем
обыкновенные
среднемощные
Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

41

Суыксайский
сельский округ

250,0

Пастбища

Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

42

Суыксайский
сельский округ

236,0

Пастбища

Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

43

Суыксайский
сельский округ

210,0

Пастбища

Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

44

Суыксайский
сельский округ

550,0

Пастбища

Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

45

Суыксайский
сельский округ

138,0

Пастбища

Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

46

Суыксайский
сельский округ

112,4

Пастбища

Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

47

Суыксайский
сельский округ

4,7

Орошаемое
пашня

Светло-каштановые
обычные среднемощные

70,0

Обеспечен
водой

Специализированный

48

Суыксайский
сельский округ

1,7

Орошаемое
пашня

Светло-каштановые
обычные среднемощные

70,0

Обеспечен
водой

Специализированный

49

Суыксайский
сельский округ

7,0

Орошаемое
пашня

Светло-каштановые
обычные среднемощные

70,0

Обеспечен
водой

Специализированный

50

Суыксайский
сельский округ

6,0

Орошаемое
пашня

Светло-каштановые
обычные среднемощные

70,0

Обеспечен
водой

Специализированный

51

Суыксайский
сельский округ

5,0

Орошаемое
пашня

Светло-каштановые
обычные среднемощные

70,0

Обеспечен
водой

Специализированный

52

Суыксайский
сельский округ

3,75

Орошаемое
пашня

Светло-каштановые
обычные среднемощные

70,0

Обеспечен
водой

Специализированный

53

Суыксайский
сельский округ

40,0

Орошаемое
пашня

Светло-каштановые
обычные среднемощные

70,0

Обеспечен
водой

Специализированный

54

Суыксайский
сельский округ

3,75

Орошаемое
пашня

Светло-каштановые
обычные среднемощные

70,0

Обеспечен
водой

Специализированный

55

Суыксайский
сельский округ

20,0

Богарное
пашня

Светло-каштановые
обычныемаломощные

21,0

Не требуется

Специализированный

56

Суыксайский
сельский округ

19,9

Богарное
пашня

Светло-каштановые
обычные маломощные

21,0

Не требуется

Специализированный

57

Суыксайский
сельский округ

Пастбища

Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

58

Суыксайский
сельский округ

Пастбища

Горно-степные
малоразвитые

18,3

Не требуется

Специализированный

500,0
204,7
300,0

350,0
350,0

Орман және дала
өрттерінің алдын алу!

Алматы облысы Әкімі Қ.Бозымбаевтың «Алматы облысының аумағындағы дала, тау, орман
және тау-орман өрттерін сөндіру үшін күштер мен
құралдарды тарту жөніндегі 2022-2027 жылдарға
арналған жоспарды бекіту туралы» 2022 жылғы
21-ақпандағы №30 Қаулысына сәйкес, ағымдағы
жылдың 14-сәуір күні Ақсу ауданы, Қапал ауылдық
округінің мемлекеттік жер қорында бірлескен
2022 жылдың өрт қаупі маусымына дайындық
ретінде дала, орман және тау-орман өрттерінің
алдын алу, жою жөнінде тактикалық оқу-жаттығу
өткізілді.
Оқу-жаттығуға қатысқандар: Ақсу ауданының
ТЖБ-нің қызметкерлері 2 адам және 1-дана Нива
автокөлігі, Қапал ауылының №29-өрт сөндіру
бекетінің жеке құрамы 4 адам және 1-дана АЦ5-40 Урал автокөлігі, Қапал ауылының ерікті

өрт сөндіру жасағы 13 адам және 3-дана Нива
автокөлігі, Қапал ауылының кәсіптік техникалық
колледжінің ұжымы 9 адам және 1-дана Газель
автокөлігі және «Жоңғар орман шаруашылығы»
коммуналдық мемлкеттік мекемесінің өртке қарсы
қызметкерлері 12 адам және 2-дана Уаз автокөлігі,
1-дана АЦ-1,6 Газ-3308 өрт сөндіру көлігі, 1-дана
МТЗ-82,1 трактор тіркемесімен. Жаттығу барысында өрт қауіпсіздік ережелері ескеріліп, техника
қауіпсіздігі сақталды.
Құрметті
аудан
тұрғындары,
қарапайым
өрт
қауіпсіздігі
ережелеріне
немқұрайлы
қарамаңыздар, табиғат аясында өрт қауіпсіздік
ережелерін сақтаңыздар!
А.САБЫРБАЕВ,
«Жоңғар орман шаруашылығы»
КММ ОӨСС-ның бастығы.

АЌСУ ӨЊІРІ
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Алдыңызда қарызым
шексіз менің
Анашым «Жаным, айым, күнім» - дейтін,
Перзентін жақсы көріп, мәпелейтін.
Алдыңызда қарызым шексіз менің,
Сіз ғой менің көңілімді көтеретін.
Анашым, сіз мен үшін дарасыз,
Ақылы мол, бар әлемнен дарасыз
Анашым, орныңыз бөлек мен үшін,
Мен үшін қымбат адамсыз.
				

***

Айға ұшып барамын

(Өтірік өлең)
Қоянға мен мініп ап,
Айға ұштым зымырап,
Жолда маған кездесті,
Бір топ кірпікшешендер
Ұстап алып біреуін,
Айғайға бастым қаттырақ.
Шошып кетіп аюлар,
Жан-жаққа кетті зымырап.

Ата-ананы құрметтеу
парызымыз!

Ақыры айға жетіп мен,
Асыр салып жүгірдім.
Көзімді ашсам түс екен,
«Қап, әттең» - деп өкіндім.

Бағып-қағып өсірген бізді ата-ана,
Жақсылыққа үйретті бізді ата-ана.
Тәрбие беріп өсірген бізді ата-ана,
Үмітін ақтап шығармын мен жақында.
Ата-ананы құрметтеу парызымыз,
Ата-ананың көп алдында қарызымыз.
Ата-ана кедей болсын, бай болсын,
Әр ата – ана, отбасыммен аман болсын.

Өкінбеймін мен мүлде,
Ғарышкер боламын өскенде.
Армандар көп тек менде.

Сымбат ТӨЛЕУХАН,
«Қаракемер орта мектебі, мектепке дейінгі
шағын орталығымен» КММ-нің
5 "Ә" - сынып оқушысы.

Балзия ТҰРДЫҚАН,
«Қаракемер орта мектебі, мектепке дейінгі
шағын орталығымен» КММ-нің
5 "Ә" - сынып оқушысы.

Жетекшісі: Д.АБИЛМАЖИНОВА, «Қаракемер орта мектебі, мектепке дейінгі шағын
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Заңсыз сақтап жүрген қаруларынызды
тапсырып, сыйақы алыныздар!
Құрметті Ақсу ауданының тұрғындары! 2022 жылдың
сәуір айының 25-нен бастап барша азаматтарға
заңсыз сақтаған қаруларды, жарылғыш заттарды өзінің
тұрғылықты жері бойынша өткізуге болатындықтарын
хабарлаймыз. Қаруды өз еркімен өткізу туралы
ережесі бойынша заңсыз сақтаған қаруларды өткізгені
үшін сыйақы тағайындалады. Ол үшін өздеріңізбен
бірге келесідей құжаттар тапсыруыңыз керек:
1. Жеке кулік көшірмесі 2 дана;
2. Кез - келген банкіден жеке азаматтың 20 (жиырма)
санды есеп - шоты бар екенін растайтын анықтама 2
дана;
3. Заңсыз сақтаудағы атыс қару;.

ЕСКЕРТПЕ:
Сыйақы тағайындау барысында қарудың техникалық
жағдайы ескеріледі. Егер өткізілген қару қолданысқа
жарамды болса, онда оған берілетін сыйақы да
көбірек болады. Қару қолданысқа жарамды болса заңға сәйкес, 10-нан 100-ге дейінгі айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде өтемақы төленеді. Қаруды
ерікті түрде өткізу Ақсу ауданының полиция бөлімінің
қызметкерлеріне жазбаша түрде арыз беру негізінде
қабылданады. Сонымен қатар қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылатынын хабарлаймыз.

Р.КАНЕНОВ,
Ақсу АПБ-нің АҚҚАБТ-ның аға инспекторы, полиция майоры.

МАМАН КЕҢЕСІ
2022ж. 24 – 30 сәуір аралығында Дүниежүзілік денсаулық
сақтау ұйымының бастамасы бойынша Еуропа аймағында,
соның ішінде ҚР-да «Барлығына ұзақ өмір!» ұранымен
Еуропалық иммундау апталығы өткізіледі. Еуропалық иммундау апталығының мақсаты иммундау арқылы барлық
жастағы адамдарды сырқаттанушылықтардан қорғау
болып табылады. Еуропалық иммундау апталығының
негізгі міндеті – арнайы алдын – алу шаралары арқылы
әрбір адамның сырқаттанушылықтан қорғануға қажеттілігі
және оған құқығы бары туралы түсінігін қалыптастыру.
ҚР-да
тұрғындар
арасында
эпидемиологиялық
салауаттылықтың тұрақтылығы тиімді және қауіпсіз вакцинаны үзбей қолданудың көмегімен сақталуда, сондай
– ақ, ұзақ жылдар бойы эпидемияның және ауыр түрдегі
сырқаттанушылықтардың да алдын алуда. Жұқпалы
аурулар қысқа уақытта көптеген дені сау адамдардың
ағзасына ену қабілеттілігімен бұрынғы жүз жылдықта
қауіпті болған, бүгінгі күні де аса қауіпті болып қалуда.
Вакцинаның артықшылығы адамда сырқаттанушылыққа
бөгет жасайтын тұрақты белсенді жасанды иммунитетті
қалыптастырады. Иммундауды тоқтатқан кезде немесе
тұрғындарды жеткіліксіз деңгейде екпемен қамтығанда
қауіпті жұқпалы аурулар қайта оралып, эпидемия
жағдайының туындауы мүмкін. Осыған орай, иммунопрфилактика саласындағы мемлекеттік саясат ең басты алдын
алуға бағытталған, ал сырттан жұқпалы ауру енгізілгенде
басты мақсат жұқпаның таралуына жол бермеуге және
жұқпаны жоюға бағытталады. Вакцинацияның тиімділігі
екпені уақытылы және толық алуға тікелей байланысты.
Иммундау көрсеткішінің төмендеуі жұқпалы ауруларды қабылдағыш адамдардың көбеюіне әкеліп соқтыруы
мүмкін, соның нәтижесінде сырқаттанушылықтың бұрқ
етпе жағдайлары туындайды. Әр түрлі елдерде вакцинациядан жаппай бас тартудың нәтижесі эпидемияға әкеліп
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Еуропалық иммундау апталығы
соқтырды.
Сондықтан біз өздері мен балалары үшін ешбір себепсіз
екпеден бас тартқан тұрғындардың ойлануына назар саламыз. Дамыған әлемде балаларды иммундау, қауіпті жұқпалы
аурулардан қорғау үшін қомақты қаржы бекер бөлінбейді! Екпелер – бұл жұқпалы аурулардан сақтанудың жалғыз сенімді
жолы. Сіздердің де балаларыңыздың қорғалуға құқығы мен
мүмкіндігі бар! Иммундау апталығы шеңберінде егілусіз
қалып жатқан басқа рес-публикалардан, аймақтардан келген, тіркеусіз (оның ішінде саяжайларда), заңсыз тұрақтаған
халық топтарын, діни сенімге байланысты екпеден бас тартқан
тұрғындарды анықтап жұқпалы сырқаттанушылыққа қарсы жоспарлы иммундауға медициналық ұйымдарға есепке алу шаралары ұйымдастырылады. Аудандық медициналық ұйымда
иммундау мәселелері бойынша халықтың өтініштеріне
арналған «қызу байланыс телефондары» қызмет көрсетеді.
Иммундау апталығы туралы туындаған барлық сұрақтар
бойынша Сіздер тұрғылықты жерлеріңізде орналасқан
емханаға, егу пункттеріне, жергілікті аудандық санитариялық
- эпидемиологиялық бақылау басқармасына байланыс телефондары арқылы хабарласа аласыздар. Ақсу аудандық аурухана педиатрі Бейсен Үгітбекұлы 872832-2-18-32, терапевт
Садиева Диана Нұрланқызы - 2-18-32.
Б.ТЕМІРХАНОВ,
аудандық санитариялық эпидемиологиялық бақылау
басқарма басшысы.
Ж.ЕРКЕНОВА,
аудандық санитарлық - эпидемиологиялық
бөлімінің маманы.
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ЕСКЕ АЛУ

Ардақты да аяулы жеңешем АУБАКИРОВА Шакетай өмірдің талай қызық та, қиын өткелдерінен
сүрінбей өтіп, ұлын ұяға, қызын
қияға қондырған шағында баянды
да, бақытты өмір сүрген кезінде
мәңгілік көз жұмды.
Жанымызға жақын, мейірімді,
қайырымды жеңешемді сағына,
сарғая айларды өткізгенімізге бір
жыл да толыпты.
Сабырлы, жаны жаз, жайсаң,
туысқа жұғымды, әулиеттің құты,
берекесі,
ағайынның
дәнекері
болған алтын жеңешемнің жарқын
бейнесі есімізде мәңгілік жадымызда сақталады.
Жеңеше жырақ кеттің мәңгілік
бізден алыс,
Өзіңді жиі еске аламыз жақын,
таныс.
Өмірді өзен десек жылжып аққан,
Алланың жазғаны ғой осы бір
алапат ағыс.
Аруағың ұл – қызыңды жетелесін,

Кене
энцефалиті
Кене
энцефалиті
–
кене
энцефалитінің вирустары,
миды
және жұлынды зақымдайтын, табиғиошақтық
ауру.
Ауданымыз
кене
энцефалитінен қолайсыз аймаққа жатады, күн жылысымен табиғатта көп
кездесетін жәндіктер мен бірге кене де
шығады. Жылда кене шағып тіркелген
азаматтардың басым көпшілігі он
төрт жасқа дейінгі балалар. Кене
энцефалитін тарататын иксод кенелері.
Кенелер наурыз айынан шілденің ортасына дейін және тамыз айынан қазан
айына дейінгі аралықта көп кездеседі.
Клиникасы: Инкубациялық кезеңі 1-3
күннен 25-30 күнге созылады. Орташа
7-14 күн. Кене энцефалитінің клиникасында 2 синдромды қарастыруға
болады
1-интоксикация
синдромы, 2 әртүрлі деңгейде орналасқан
жүйке жүйесінің зақымдалу синдромы. Осыған байланысты клиникалық
түрлері бар: Қызбалы, менингиальды,
менингоэнцефалитикалық,
менингоэнцефал ополиомиелитті,
полирадикулоневритті,
клиникалық
түріне қарамастан ауру жедел басталып, жалпы интоксикация синдромымен өтеді. Байқалады: қалтырау,
дене қызуының өте тез жоғарлауы
38-39 С, бас ауруы, жүрек айнуы,
құсу. Науқастың бет әлпетіне тән: бет,
мойын, кеуденің жоғарғы бөлігінің гиперемиясы байқалады. Көз коньюктивасы тамырының иньекциясы, кейде

Көретін қызықтарын еселесін.
Ұжданды ұрпақтарың артыңыздан,
Көгеріп гүл – гүл жайнап өсе берсін.
ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: Закира
НҰРЫШҚЫЗЫ және балалары.
жас ағуы жақсы көрінеді. Науқастар:
апатиялы әлсіз, сұраққа баяу жауап
береді, үрей және қорқынышты сезеді,
аурудың бастапқы кезеңінде тырысу синдромы байқалуы мүмкін.Егер
адамды кене шақса, олар тез арада
3 күнге дейін дәрігерге көріну керек,
өйткені, аурудың негізгі емі болып кене
энцефалитіне қарсы егілетін иммуноглобуллин салынады. Егер ол адам
кенеге қарсы екпе алса,оған иммуноглобулин салынбайды. Кене шаққан
азаматтар аудандық инфекциянист пен
неврапотолог дәрігерлерінің қарауында
21 күн болады. Дәрігерлер сіздерге
иммуноглобулинді ақысыз салады.
Арудың алдын алу шаралары.
1.Елді
мекендер
бойынша
тұрғындардың белгілі бір топтарын
кенеге қарсы иммундаумен қамту,
иммундауға
кене
энцефалитінен
қолайсыз
аймақтардан
келгендерге және қолайсыз аймақтарда
тұратындарға, жұмыс жасауға немесе демалуға баратын адамдарға
жүргізіледі.
2. Кене шаққан адамдарға арнайы
кене энцефалитіне қарсы иммуноглобулин салу, кене шаққан күннен бастап 3
күн ішінде жүргізіледі.
3. Кенелерге жағымсыз иіс туғызатын
репелленттер
мен
аэрозольдарды
қолдану.
4. Арнайы киім кию, табиғат аясына
шыққанда шалбарды шұлықтың ішіне
кіргізіп, үстіне жең шеті резеңкеленген
ұзын жеңді киім кию.
5. Табиғат аясына шыққанда ең
маңыздысы өзінің, бір - бірлерінің
үстілерін жиі – жиі қарап, тексеру.

Лайм боррелиозы
Кене боррелиозы немесе Лайм ауруы - табиғи ошақтық, адамның жүйке жүйесін,
жүрегін, аяқ-қолдары мен терісін зақымдайтын жұқпалы ауру, дер кезінде емделмеген жағдайда оның созылмалы түріне айналады. Лайм ауруын зерттеу 1975
жылдан басталған, Америка Құрама штаттарындағы Лайм қаласында балалар
арасында кене шаққаннан кейін буынның қабынуы байқалған, алғашқы зерттеулер жүргізілген жердің атауына байланысты Лайм ауруы деп аталған. Лайм
ауруының қоздырғыштары - боррелилерге немесе или спирохеттерге жатады,
оларды тасымалдаушы - иксод кенелері болып табылады. Ауру қоздырғышын
сақтаушыларға ұсақ сүтқоректілердің, тағы жануарлардың, құстардың
көптеген түрлері жатады. Табиғи ошақтарда боррелиоздың қоздырғыштары
кенелердің және тағы жануарлардың арасында айналыста болады. Егер ауру
қоздырғыштары кенелердің сілекей бездерінде болса, олар кенелердің сілекейі
арқылы адамды шаққан күні жұғады, егер боррелилер кенелердің ішегінде
болса, ауру қоздырғыштары кене шаққан соң 2 күннен кейін жұғады, сондықтан
жабысқан кенені ертерек алып тастағанда аурудың жұғуын болдырмауға болады.
Ауру қоздырғыштарының тағы бір жұғу жолы - ешкінің шикі сүтін пайдалану, яғни,
қоздырғышар тағам арқылы да беріледі. Лайм ауруы кенелердің белсенділігінің
жоғары маусымдары-көктем мен жаз айларында тіркеледі. Науқас адамнан сау
адамға жұқпайды.
Аурудың жасырын кезеңі 1-53 күнді, орташа 12 күнді құрайды. Ауру кене шаққан
жердің қабынуымен, терінің алларгиялық өзгеруімен сипатталады, оның айырықша
белгісі - кене шаққан жерде қызарудың яғни эритеманың (қолтықтың астында,
шаптың маңында және іште) пайда болуы. Эритема алдымен кішкене дақ ретінде
пайда болып, біртіндеп көлемі өсе бастайды, диаметрі 3-70см дейін, орташа
көлемі 15 см. дейін жетуі мүмкін, оның ортасы ақшылдау, ал шеті қызыл түсті
болып, сақинаға ұқсас келеді. Кене шаққан жер қызарып, эритема немесе қызару
пайда болғанда бірден медициналық көмекке жүгіну қажет.Терінің зақымдануынан
басқа да аурудың белгілері пайда болады: дене қызыуының жоғарлауы, бастың
және буындардың, бұлшық еттердің ауыруы, лимфа бездерінің үлкеюі. Боррелилер адам ағзалары мен тіндерін зақымдайды, науқастардың 10%-ның жүйке
жүйесі мен жүрек-қан тамырлары зақымданады. Аяқ-қол зақымданғанда бұлшық
еттер мен буындар ауырады. Шет және орталық жүйке жүйесінің зақымдануыменингит, қозғалыстық радикулоневриттер, энцефалитер, т.б. түрінде байқалады.
Емделмеген жағдайда ауру басталған күннен бастап бірнеше айлар өткен соң
науқастардың 60%-да буындардың қабынуы байқалады, үлкен буындар, әсіресе
тізе буындары ауырып, шеміршек пен сүйек тіндері зақымданады. Аурудың ең
арзан әрі тиімді алдын алу жолдары - жеке басты кенеден қорғау болып табылады, оған кенелер тарататын жұқпалардың табиғи ошақтарына барғанда белгілі
ережелерді сақтау, кенелерді денеге жолатпайтын қорғаныс заттарын пайдалану
жатады.
Б.ТЕМІРХАНОВ,
аудандық СЭББ басшысы.
А.СЕҢКІБАЕВА,
аудандық СЭББ жетекші маманы.

Жансүгіров, Сәтбаев көшесі, 58. «Газ - 53» автокөлігі 900 000, лақты,
лақсыз ешкілер 20 000, 25 000, 30 000, үш айлық еркек бұзау 75 000 сатылады. Келісуге болады.
Тел.: 2 - 00 - 88, 8 747 136 13 64, 8 778 780 95 13, 8 747 131 58 03.

Газет бетінде жарияланған
мақалалар авторының пікірі редакция
көзқарасы болып табылмайды.
Мақалалар өңделеді, авторға
қайтарылмайды.
Жарнама, хабарландырулар, арнау,
құттықтаулардың мазмұны мен
мәтініне жарнама беруші жауапты.
Газет қазақ тілінде аптасына бір рет,
жұма күні шығады.
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