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«Nur Otan» партиясы 
Ақсу аудандық сайлауалды 
бағдарламасын жүзеге асыру 
бойынша «Отбасы әйелдер және 
балалардың құқықтарын қорғау» 
бағыты қоғамдық кеңестің бірінші  

«ОТБАСЫ ӘЙЕЛДЕР ЖӘНЕ БАЛАЛАРДЫҢ 
ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ» БАҒЫТЫ БОЙЫНША 

ҚОҒАМДЫҚ  КЕҢЕСТІҢ ОТЫРЫСЫ

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай "30 
игі іс" акциясы және “Бақытты отбасы” партиялық жобасының аясын-
да  1 маусым "Балаларды қорғау" күніне орай "Б.Сырттанов" БПҰ  
төрағасы Б.Ермұханбетовпен бірге аудандық мәслихат депутаты 
С.Ермұханбетова Б.Сырттанов ауылдық округі бойынша  мүмкіндігі 
шектеулі және жағдайы төмен отбасы балаларын құттықтап шықты. 
Балалардың жолы ашық болып, ойлаған армандарына жетсін, біздердің 
қуанышымыз болсын! 

С.ЕРМҰХАНБЕТОВА,  
аудандық мәслихат депутаты.

«Nur Otan» партиясының сай-
лауалды бағдарламасының 
іске асырылуын бақылау бой-
ынша аудандық партия филиа-
лы жанынан қоғамдық кеңестер 
құрылып, аудандық Саяси кеңес 
Бюросының қаулысымен бекітілді.

«Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалы жаны-
нан құрылған «Экологиялық» 
қоғамдық кеңестің төрағасы 
Э.Самбетов, «Өңірлік даму» 
қоғамдық кеңестің төрағасы 
М.Естібаев және «Білім мен 
ғылымды дамыту, Ұлт денсаулығы 

мәселелері» жөніндегі қоғамдық 
кеңестің төрайымы болып 
Р.Ибраймова бекітілді. 

Осы аталған қоғамдық 
кеңестердің алғашқы отырыста-
ры өтіп, күн тәртібінде қоғамдық 
кеңес мүшелері мен төрағасы та-
ныстырылып, Қоғамдық кеңестің 
2021 жылға арналған жұмыс жос-
парлары бекітілді.

Балғын АСҚАРОВА, 
"Nur Otan" партиясы 

аудандық филиалының 
консультанты.

отырысы өтті. 
Қоғамдық кеңестің төрайымы  

болып Ермұханбетова Сағадат 
Тілектесқызы тағайындалды. 
Қоғамдық кеңес отырысында «От-
басы әйелдер және балалардың 
құқықтарын қорғау» бағыты 
қоғамдық кеңес мүшелерін таныс-
тыру.

«Отбасы әйелдер және 
балалардың құқықтарын қорғау» 
бағыты қоғамдық кеңестің 2021 
жылға арналған жұмыс жоспарын 
бекіту.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия 

филиалының эксперті.

Аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс 
залында санитарлық талаптар-
ды сақтай отырып, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
рәміздер күні салтанатты түрде 
аталып өтіп, оған мекеме, ұйым 
басшылары, ауыл тұрғындары 
және Тәжік - Ауған соғысы 
ардагерлері қатысты. 

Өткен жылы 6-шы мамырдағы 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым – Жомарт 
Тоқаевтың шешімімен Тәжік - 
Ауған шекарасындағы қақтығысқа 
қатысқандар ардагерлер санаты-
на енді. 

Биылғы жыллы Тәжік - Ауған 
шекарасынан қазақстандық 
жеке құрамдағы атқыштар 

батальонының шығарылғанына 
20 жыл толды. Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы және 
аталмыш мереке аясында осы бір 
қақтығысқа қатынасқан жауынгер-
лер марапатталды. 

Жиында аудан әкімі Базарханов 
Есім Сейілханұлы құттықтау сөз 
сөйлеп,  мерекеге орай Ащыбұлақ 
ауылынан Нұрмұханбетов Арнұр  
Ғалым - Қызырбекұлы, Ойтоған 
ауылынан Шарипов Дидарбек 
Керімбекұлы "Тәжікстан Республи-
касынан Тәжік қарулы күштерінің 
құрылғанына 25 жыл" орденімен 
марапатталса, Ешмұханбетов 
Есіл Өкенұлы РФ Қорғаныс 
министрлігінің 30.07.2020 жылғы 
№8 бұйрығымен "Әуе - десанттық 

күштеріне 90 жыл" орденіне ие 
болды. Үлгілі ауылынан жиынға 
келе алмаса да Бейсебеков Жо-
март Жақанұлы "Тәжікстан елінде 
әуе десант әскері құрылғанына 15 
жыл" орденінің иегері атанды.  

Сондай - ақ, бір қатар аза-
маттар ауданның әлеуметтік 
- экономикалық дамуына 
қосқан үлестері үшін Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
Рәміздері күніне орай аудан 
әкімінің "Құрмет Грамотасымен" 
марапатталды.

Салтанатты жиын соңы ау-
дан өнерпаздарының мерекелік 
концертіне ұласты.

Ербол СЫМХАНОВ.

"БІРГЕ ТАЗА ҚАЗАҚСТАН" 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АКЦИЯСЫ

ҚУАНСА - БАЛА ҚУАНСЫН

ПАРТИЯ ФИЛИАЛЫНЫҢ 
ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРІ

***

Рәміздер күні аталып өтті

Өткен сенбіде аудан бой-
ынша "Бірге таза Қазақстан" 
экологиялық акциясы ұйымдас-
тырылып, ауданымызды 
көркейту, көгалдандыру, та-
залау күні өтті. Бұл апта 
сайын ұйымдастырылатын 
көктемгі тазалық айлығының 
қорытындысы деуге болады. 
Қорытынды дегенде тазалық 
сақтау осы жерден тоқтатылды 
деген сөз емес. "Ауылына 
қарап азаматын таны" деген-
дей ауылымыздың таза болуы 
өзімізге жақсы. Шашылып жатса 
өзімізге сын екенін ұмытпайық. 

Акция барысында көше 
жағалаулары, адамдар дем ала-
тын орындар, арықтардың бойы 
өсіп кеткен биік қурай, шөптерден 
тазартылды. 

Акцияға ауданымыздағы 
барлық мекеме ұйым 
қызметкерлері, аудан тұрғындары 
тартылды. Орталықта акцияның 
ашылуы өтіп, сол жерден тазалау 
орындары бөлініп берілді.

Десе де, экологиялық тазалық 
акциясына қатыспаған мекеме-
лер бар. 

Ауылымыздың таза болуы тек 
қана мекеме қызметкерлерінің 
абыройы емес екенін ұмытпайық. 
Ауыл барлығымыздың тұрып 
жатқан үйіміз, Отанымыз. 

Ауданда ұйымдастырылатын 
тазалық шараларына 
бір кісідей атсалысайық. 
"Тазалық жинағаннан емес, 
шашпағаннан",-деп халқымыз бе-
кер айтпаған. Әркім өз ауласын, 
өз үйінің маңын, өздерінің дема-
лып отыратын орындарын шаш-
пай таза ұстаса, ауылымыз таза 
тұратыны белгілі. Өзімізді - өіміз 
сыйлайық. Ауылымызды таза 
ұстайық ағайын!

Ілияс МҰСАБАЛАНОВ,
аудандық ТҮКШ және ТҮИ 

бөлімінің басшысы.

Құрметті аудан және ау-
дан орталығы Жансүгіров 
ауылының тұрғындары!



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ11 маусым 2021 жыл

ЖОБА
Ақсу ауданының жерлерін аймақтарға бөлу жобасын (схемасын), ауылдық 

елді мекендердегі бағалау аймақтарының шекаралары және жер учаскелері үшін 
төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 8 - бабының 2 
-тармағына, 11 - бабының 1 - тармағына сәйкес, Ақсу аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Ақсу ауданының жерлерін аймақтарға бөлу жобасы (схемасы) осы шешімнің 1, 2 
-қосымшаларына сәйкес бекітілсін. 

2. Ақсу ауданының Жансүгіров ауылы және ауылдық елді мекендердегі бағалау 
аймақтарының шекаралары және жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкалары-
на түзету коэффициенттері осы шешімнің 3, 4 – қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

3. Ақсу аудандық мәслихатының «Ақсу ауданы бойынша жерлерді аймақтарға бөлу 
жобасы (схемасы), жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету 
коэффициенттерін бекіту туралы» 2010 жылғы 10 желтоқсандағы №39 - 242 (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №56762 тіркелген);

4. Ақсу аудандық мәслихатының «Ақсу ауданының елді мекендердегі бағалау 
аймақтарының шекараларын және жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкалары-
на түзету коэффициенттерін бекіту туралы» 2012 жылғы 8 маусымдағы №5 - 47 (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №66813 тіркелген) шешімдерінің күші жой-
ылды деп танылсын.

5. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

ПРОЕКТ
Об утверждении проекта (схемы) зонирования земель, границ оценочных зон и 

поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки сель-
ских населенных пунктов Аксуского района 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8, пунктом 1 статьи 11 Земельного Кодекса Республики 
Казахстан от 20 июня 2003 года, Аксуский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить проект (схему) зонирования земель Аксуского района согласно приложени-
ям 1, 2 к настоящему решению.

2. Утвердить границы оценочных зон и поправочные коэффициенты к базовым ставкам 
платы за земельные участки село Жансугурова и сельских населенных пунктов Аксуского 
района согласно приложениям 3, 4 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решении Аксуского районного маслихата «Об утверждении 
проекта (схемы) зонирования земель, границ оценочных зон и поправочных коэффициен-
тов к базовым ставкам платы за земельные участки сельских населенных пунктов Аксуско-
го района» от 10 декабря 2010 года №39-242 (зарегистрирован в реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов №56769);

4. Аксуского районного маслихата «Об утверждении границ оценочных зон и поправоч-
ных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки населенных пунктах 
Аксуского района» от 8 июня 2012 года №5-47 (зарегистрирован в реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов №66813).

5. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней по-
сле дня его первого официального опубликования.

қаулысына №1 қосымша
Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Т.Қалилаханов көшесі №82, №84, №86, №88, №89, 

№89А, №89Б, №89В, №90 және №91 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
кірпіштен салынған жалдамалы 10 тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің бір шаршы 
метр үшін айына төлемақы мөлшері

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 
үйді пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін есептеу кезінде мынадай 
көрсеткіштер қолданылды:

А – кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлем ақы мөлшері (айына бір шаршы метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (теңге);
Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл;
Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер 

учаскесін күтуіне қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін теңге).
Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) 

ғимараттың құрылысына арналған жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес немесе 
ғимаратты мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) "Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды 
қайта жаңарту, күрделі және ағымдық жөндеу" ҚР 1.04-26-2004 ҚН құрылыс нормаларына 
сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 
үйді пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері мынадай формула бойынша 
есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 10 765 588,28 теңге/68,5 (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес үйдің жалпы 

көлемі) = 157 161,9 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың құны (теңге); 
Т = 100 жыл;
Р = 0 теңге;
А = 157 161,9/100/12 + 0 = 131 теңге бір шаршы метр үшін айына.

Ақсу ауданы әкімдігінің 2021 жылғы
_______  № ___ қаулысына 2-қосымша

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Т.Қалилаханов көшесі №94, №95, №96, №97, №98, 
№100, №102, №104, №106, №229, №231, №233, №235 және №237 орналасқан мемлекеттік 
тұрғын үй қорындағы кірпіштен салынған 14 жеке тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын 
үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 
үйді пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін есептеу кезінде мынадай 
көрсеткіштер қолданылды:

А – кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлем ақы мөлшері (айына бір шаршы метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (теңге);
Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл;
Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер 

учаскесін күтуіне қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін теңге).
Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) 

ғимараттың құрылысына арналған жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес немесе 
ғимаратты мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) "Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды 
қайта жаңарту, күрделі және ағымдық жөндеу" ҚР 1.04-26-2004 ҚН құрылыс нормаларына 
сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 
үйді пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері мынадай формула бойынша 
есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 15 743 221,04 теңге/67,7 (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес үйдің жалпы 

көлемі) = 232 543,9 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың құны (теңге); 
Т = 100 жыл;
Р = 0 теңге;
А = 157 161,9/100/12 + 0 = 193,8 теңге бір шаршы метр үшін айына.

Ақсу ауданы әкімдігінің 2021 жылғы
_______ № ___ қаулысына 3-қосымша

Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Т.Қалилаханов көшесі №108, №110, №112, №114, 
№116, №99, №101, №103 және Нұрбопа көшесі №62, №64, №66, №68, №70, №72, №105, 
№107, №109, №111, №113, №115  орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы кірпіштен 
салынған 20 жеке тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына 
төлемақы мөлшері

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 
үйді пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін есептеу кезінде мынадай 
көрсеткіштер қолданылды:

Приложение №1 к постановлению
 Размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда за один 

квадратный метр в месяц, 10 арендуемых жилых домов из кирпича, расположенного по улице 
Т.Калилаханова № 82, № 84, № 86,       № 88, № 89, № 89А, № 89Б, № 89В, № 90 и № 91 села 
Жансугурова Аксуского района

При расчете размера платы, взимаемой за пользование жилищем из государственного жи-
лищного фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, применяются следующие по-
казатели:

А – размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, не входя-
щим в состав объекта кондоминиума (в тенге за один квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жи-
лища (в тенге);

Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание жилого дома (жилого здания) (в тенге за 

один квадратный метр в месяц).
Стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища 

(Ц) определяется в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство здания 
или по результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в соответствии со строительными нормами 
СН РК 1.04-26-2011 "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных 
зданий".

Размер платы за один месяц, взимаемый за пользование жилищем из государственного жи-
лищного фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц = 10 765 588,28 тенге/68,5 (общая площадь дома согласно данных технического паспорта) 

= 157 161,9 стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилища (в 
тенге);

Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 157 161,9/100/12 + 0 = 131 тенге за один квадратный метр в месяц.
                                                                        

Приложение 2 к постановлению Аксуского районного 
акимата от  _________ 2021 года № _______

Размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда за один ква-
дратный метр в месяц, 14 индивидуальных жилых домов из кирпича, расположенного по улице 
Т.Калилаханова №94, №95, №96, №97, №98, №100, №102, №104, №106, №229, №231, №233, 
№235  и №237 села Жансугурова Аксуского района

При расчете размера платы, взимаемой за пользование жилищем из государственного жи-
лищного фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, применяются следующие по-
казатели:

А – размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, не входя-
щим в состав объекта кондоминиума (в тенге за один квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жи-
лища (в тенге);

Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание жилого дома (жилого здания) (в тенге за 

один квадратный метр в месяц).
Стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища 

(Ц) определяется в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство здания 
или по результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в соответствии со строительными нормами 
СН РК 1.04-26-2011 "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных 
зданий".

Размер платы за один месяц, взимаемый за пользование жилищем из государственного жи-
лищного фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц = 15 743 221,04 тенге/67,7 (общая площадь дома согласно данных технического паспорта) 

= 232 543,9 стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилища (в 
тенге);

Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 157 161,9/100/12 + 0 = 193,8 тенге за один квадратный метр в месяц.
 

Приложение 3 к постановлению  Аксуского районного 
акимата от  _________ 2021 года № _______

Размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда за один ква-
дратный метр в месяц, 20 индивидуальных жилых домов из кирпича, расположенного по улице 
Т.Калилаханова №108, №110, №112, №114, №116, №99, №101, №103 и по улице Нурбопа №62, 
№64, №66, №68, №70, №72, №105, №107, №109, №111, №113, №115  села Жансугурова Аксу-
ского района

При расчете размера платы, взимаемой за пользование жилищем из государственного жи-

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 
ШЕШІМІ

РЕШЕНИЕ АКСУСКОГО РАЙОННОГО 
МАСЛИХАТА

ПРОЕКТ
Об установлении размера платы за пользование жилищем из государственного 

жилищного фонда
В соответствии с пунктом 1 статьи 97 Закона Республики Казахстан «О жилищных от-

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

1. Согласно приложениям 1-7 к настоящему постановлению установить размер платы за 
пользование жилищем из государственного жилищного фонда Аксуского района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя аки-
ма Аксуского района А.Сабырбаеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в ор-
ганах юстиции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Аким района                                          Е.БАЗАРХАНОВ.

ЖОБА
Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы 

мөлшерін белгілеу туралы
Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 97-бабының 

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

1. Осы қаулының 1-7 қосымшаларына сәйкес Ақсу ауданы бойынша мемлекеттік тұрғын 
үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары А.Сабырбаевқа 
жүктелсін.

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

 Аудан әкімі                                             Е.БАЗАРХАНОВ.

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА
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лищного фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, применяются следующие показатели:
А – размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, не входящим в состав объ-

екта кондоминиума (в тенге за один квадратный метр в месяц);
Ц – стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (в тенге);
Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание жилого дома (жилого здания) (в тенге за один квадратный 

метр в месяц).
Стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (Ц) определяется 

в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство здания или по результатам государственных 
закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-26-2011 
"Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий".

Размер платы за один месяц, взимаемый за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, не 
входящим в состав объекта кондоминиума, рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц = 13 067 000,59 тенге/67,7 (общая площадь дома согласно данных технического паспорта) = 193013,3 стои-

мость строительства одного квадратного метра общей площади жилища (в тенге);
Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 157 161,9/100/12 + 0 = 160,8 тенге за один квадратный метр в месяц.

 Приложение 4 к постановлению Аксуского районного 
акимата от  _________ 2021 года № _______

Расчет размера арендной платы на 1 кв.м.взимаемый в государственном 50-ти квартирном доме расположенных 
по адресу с.Жансугурова, ул.Желтоксан, дом  №20А

При расчете размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, входящим в со-
став объекта кондоминиума, применяются следующие показатели:

А – размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, входящим в состав объекта 
кондоминиума (в тенге за один квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (в тенге);
Т – расчетный срок службы зданий (лет).
Стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (Ц) определяется 

в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство здания или по результатам государственных 
закупок здания. (199 972 484,66 тг.)

П-общая площадь жилищ в жилом здании кв. метров 5671,2 кв.м.
Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-26-2011 

«Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий». 
Ц=Р/П=199 972 484,66 /4721,3≈42 355,4 тг.
Стоимость строительства квартир составляет 42 355,4 тенге за 1 кв. метр общей площади квартиры.
Жилое здание построено с крупнопанельными стенами, перекрытия железобетонные. В соответствии со строи-

тельными нормами СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных 
зданий» расчетный срок службы здания составляет 100 лет.

Размер арендной платы за 1 месяц за пользование жилищем, находящегося в ведении местного исполнитель-
ного органа (государственного предприятия) и входящего в состав объекта кондоминиума, рассчитывается по фор-
муле. 

A=Ц/Т/12=42 355,4 : 100 : 12≈35,3 тенге за 1 кв. метр в месяц.

  Приложение 5 к постановлению Аксуского 
районного акимата от  _________ 2021 года № _______

Расчет размера арендной платы на 1 кв.м. взимаемый в государственном  35-х квартирном доме расположенных 
по адресу с.Жансугурова, ул.Желтоксан, дом  №20

При расчете размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, входящим в со-
став объекта кондоминиума, применяются следующие показатели;

А – размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, входящим в состав объекта 
кондоминиума (в тенге за один квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (в тенге);
Т – расчетный срок службы зданий (лет).
Стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (Ц) определяется 

в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство здания или по результатам государственных 
закупок здания. (119 320 282,0тг.).

П-общая площадь жилищ в жилом здании кв. метров 2798,9 кв.м
Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-26-2011 

«Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий». 
Ц=Р/П=119 320 282,/2789,9 ≈42 768,6 тг.
Стоимость строительства квартир составляет 42 768,6 тенге за 1 кв. метр общей площади квартиры.
Жилое здание построено с кирпичными стенами, перекрытия железобетонные с крупноблочными стенами. В со-

ответствии со строительными нормами СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых 
и общественных зданий» расчетный срок службы здания составляет 125 лет.

Размер арендной платы за 1 месяц за пользование жилищем, находящегося в ведении местного исполнитель-
ного органа (государственного предприятия) и входящего в состав объекта кондоминиума, рассчитывается по фор-
муле. 

A=Ц/Т/12=42 768,6:125:12≈28,5 тенге за 1 кв. метр в месяц 

Приложение 6 к постановлению Аксуского районного
акимата от  _________ 2021 года № _______

Расчет размера арендной платы на 1 кв.м. взимаемый в государственном 30-ти квартирном доме расположенных 
по адресу с.Жансугурова, ул.Желтоксан, дом  №1А

При расчете размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, входящим в со-
став объекта кондоминиума, применяются следующие показатели:

А – размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, входящим в состав объекта 
кондоминиума (в тенге за один квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (в тенге);
Т – расчетный срок службы зданий (лет).
Стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (Ц) определяется 

в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство здания или по результатам государственных 
закупок здания. (98 811 223 тг.)

П-общая площадь жилищ в жилом здании кв. метров (2704,1 кв.м);
Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-26-2011 

«Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий». 
Ц=Р/П=98 811 223 /2704,1 ≈36 542  тг.
Стоимость строительства квартир составляет 36 542  тенге за 1 кв. метр общей площади квартиры.
Жилое здание построено с кирпичными стенами, перекрытия железобетонные. В соответствии со строительны-

ми нормами СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий» 
расчетный срок службы здания составляет 125 лет.

Размер арендной платы за 1 месяц за пользование жилищем, находящегося в ведении местного исполнитель-
ного органа (государственного предприятия) и входящего в состав объекта кондоминиума, рассчитывается по фор-
муле. 

A=Ц/Т/12=36 542 : 125:12≈24,4 тенге за 1 кв. метр в месяц 

Приложение 7 к постановлению Аксуского районного акимата от  _________ 2021 года № _______
Расчет размера арендной платы на 1 кв.м. взимаемый в государственном 19-ти квартирном доме расположенных 

по адресу с.Жансугурова, ул.М.Ауезова, дом  №21
При расчете размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, входящим в со-

став объекта кондоминиума, применяются следующие показатели:
А – размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда, входящим в состав объекта 

кондоминиума (в тенге за один квадратный метр в месяц);
 Ц – стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (в тенге);
 Т – расчетный срок службы зданий (лет).
 Стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилища (Ц) определяется 

в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство здания или по результатам государственных 
закупок здания. (73 188 777  тг.)

 П-общая площадь жилищ в жилом здании кв. метров (2060,2 кв.м.);
 Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-26-2011 

«Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий». 
Ц=Р/П=73 188 777  /2060,2 ≈35 039,7 тг.
Стоимость строительства квартир составляет 35 039,7 тенге за 1 кв. метр общей площади квартиры.
Жилое здание построено с кирпичными стенами, перекрытия железобетонные с крупноблочными стенами. В со-

ответствии со строительными нормами СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых 
и общественных зданий» расчетный срок службы здания составляет 125 лет.

Размер арендной платы за 1 месяц за пользование жилищем, находящегося в ведении местного исполнитель-
ного органа (государственного предприятия) и входящего в состав объекта кондоминиума, рассчитывается по фор-
муле. 

A=Ц/Т/12=35 039,7:125:12≈23,4   тенге за 1 кв. метр в месяц

А – кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлем ақы мөлшері (айына бір шаршы метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (теңге);
Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл;
Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер 

учаскесін күтуіне қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін теңге).
Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) 

ғимараттың құрылысына арналған жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес немесе 
ғимаратты мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) "Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды 
қайта жаңарту, күрделі және ағымдық жөндеу" ҚР 1.04-26-2004 ҚН құрылыс нормаларына 
сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 
үйді пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері мынадай формула бойынша 
есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 13 067 000,59 тенге/67,7 (техникалық төлқұжаттың деректеріне сәйкес үйдің жалпы 

көлемі) = 193013,3 тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың құны (теңге); 
Т = 100 жыл;
Р = 0 теңге;
А = 157 161,9/100/12 + 0 = 160,8 теңге бір шаршы метр үшін айына.

Ақсу ауданы әкімдігінің 2021 жылғы
________ № ___ қаулысына 4-қосымша

Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №20А мекен жайында орналасқан 50-пәтерлі 
мемлекеттік тұрғын үйді жалдау ақысының мөлшерін белгілеу

Кондоминиум объектісінің құрамына кіретін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер 
қолданылады:

А – кондоминиум объектісінің құрамына кіретін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына 1 шаршы метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (теңге);
Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл.
П – Тұрғын үйдегі тұрғын алаңы 5671,2  шаршы метр
Тұрғын үйдің жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 

құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік са-
тып алу қорытындылары бойынша анықталады. (199 972 484,66 тг.)

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) «Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта 
жаңарту, күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН құрылыс нормаларына сәйкес 
анықталады.

Ц=Р/П=199 972 484,66 /4721,3≈42 355,4 тг.
Тұрғын үйдің жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың  құны – 42 355,4 теңге. Тұрғын үйдің 

қызмет көрсету есептік мерзімі – 100 жыл.
Кондоминиум объектісінің құрамына кіретін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйді 

пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақының мөлшері мынадай формула бойынша 
есептеледі:

A=Ц/Т/12=42 355,4 : 100 : 12≈35,3 теңге 1 шаршы метрге айына 

Ақсу ауданы әкімдігінің 2021 жылғы
________ № ____ қаулысына 5-қосымша

Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №20 мекен жайында орналасқан  39-пәтерлі мемлекеттік 
тұрғын үйді жалдау ақысының мөлшерін белгілеу

Кондоминиум объектісінің құрамына кіретін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер 
қолданылады:

А – кондоминиум объектісінің құрамына кіретін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына 1 шаршы метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (теңге);
Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл.
П – Тұрғын үйдегі тұрғын алаңы (2798,9 кв.м.);
Тұрғын үйдің жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 

құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік са-
тып алу қорытындылары бойынша анықталады. (119 320 282,0тг.)

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) «Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта 
жаңарту, күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН құрылыс нормаларына сәйкес 
анықталады.

Ц=Р/П=119 320 282,/2789,9 ≈42 768,6 тг.
Тұрғын үйдің жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың  құны –  42 768,6 теңге. 
Тұрғын үйдің қызмет көрсету есептік мерзімі – 125 жыл.
Кондоминиум объектісінің құрамына кіретін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйді 

пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақының мөлшері мынадай формула бойынша 
есептеледі:

A=Ц/Т/12=42 768,6:125:12≈28,5 теңге 1 шаршы метрге айына 

Ақсу ауданы әкімдігінің 2021 жылғы
_______ № ___ қаулысына 6-қосымша

Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №1А мекен жайында орналасқан  30-пәтерлі 
мемлекеттік тұрғын үйді жалдау ақысының мөлшерін белгілеу

Кондоминиум объектісінің құрамына кіретін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер 
қолданылады:

А – кондоминиум объектісінің құрамына кіретін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына 1 шаршы метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (теңге);
Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл.
П – Тұрғын үйдегі тұрғын алаңы (2704,1 кв.м.);
Тұрғын үйдің жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 

құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік са-
тып алу қорытындылары бойынша анықталады. (98 811 223 тг.)

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) «Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта 
жаңарту, күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН құрылыс нормаларына сәйкес 
анықталады.

Ц=Р/П=98 811 223 /2704,1 ≈36 542  тг.
Тұрғын үйдің жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың  құны –  36 542  теңге. 
Тұрғын үйдің қызмет көрсету есептік мерзімі – 125 жыл.
Кондоминиум объектісінің құрамына кіретін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйді 

пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақының мөлшері мынадай формула бойынша 
есептеледі:

A=Ц/Т/12=36 542 : 125:12≈24,4 теңге 1 шаршы метрге айына 

Ақсу ауданы әкімдігінің 2021 жылғы
_______ № ___ қаулысына 7-қосымша

Жансүгіров ауылы, М.Әуезов көшесі, №21 мекен жайында орналасқан     19-пәтерлі мемлекеттік 
тұрғын үйді жалдау ақысының мөлшерін белгілеу

Кондоминиум объектісінің құрамына кіретін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер 
қолданылады:

А – кондоминиум объектісінің құрамына кіретін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына 1 шаршы метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (теңге);
Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл.
П – Тұрғын үйдегі тұрғын алаңы (2060,2 кв.м.);
Тұрғын үйдің жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 

құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік са-
тып алу қорытындылары бойынша анықталады. (73 188 777 тг.)

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) «Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта 
жаңарту, күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН құрылыс нормаларына сәйкес 
анықталады.

Ц=Р/П=73 188 777  /2060,2 ≈35 039,7 тг.
Тұрғын үйдің жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың  құны –  35 039,7 теңге. 
Тұрғын үйдің қызмет көрсету есептік мерзімі – 125 жыл.
Кондоминиум объектісінің құрамына кіретін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйді 

пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақының мөлшері мынадай формула бойынша 
есептеледі:

A=Ц/Т/12=35 039,7:125:12≈23,4   теңге 1 шаршы метрге айына 
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ӨЗ ӘКЕ-ШЕШЕСІН ӨЗІ, ӨЗ БАЛАСЫН 
ӘКЕ-ШЕШЕСІ ТАНЫМАҒАН ТҰТЫЛҒАН 

КҮН
Кент апай жайлы тағы әңгіме етсем, 

кешіріңдер, оқырман. Келесі жылы Кент 
апай Жаркент арқылы Қытай асып кетіпті. 
Сонда өздеріңізге әйгілі тауда туған ұлды 
шешесіне қалдырып кетіпті. Ол бала 
қолдан-қолға өтіп, ақыры балалар үйіне 
тапсырылған екен.

Кейін ел Қытайдан қайта оралғанда, 
сол баланың әкесі – Ұлықпан інісі Иықсан 
болып әйелдерімен туған жеріне қайта 
оралған-ды. Келген соң қалған бала жай-
лы іздестіре бастаған. “Біледі” деген жерді 
арылтқан. Бірге балалар үйінде болғандар 
да шыққан. Кәзір қайда тұратынын 
білетіндер де белгілі болған. Ақыры кемпір-
шал іздеп барып, баланы тауып, көшіріп 
келген. Қысқасы, мұның өзі бір кітап. Келген 
баланы тапқанына арнап той да жасаған. 
Келін де, балалар да риза болып, өлген 
тіріліп, өшкен жанған.

Осының барлығына көлденең бір нәрсе 
тұрған. Ол – ой. Ой болғанда жай ой емес, 
дүдәмалдық ойы болған. Бала болса: 
“Апырмай осы кісілер анық біздікіме екен» 
десе, үлкендер «апырай, осы бала анық 
біздің бала ма?» деген күдік тудырған.

Кейбір ара ағайын: 
– Бұл балалар Совет тәрбиесін алған, 

сендер болсаңдар, ол жақтан келдіңдер. 
Уақыт өтеді, үйренісіп кетесіңдер,- деп 
ақылға шақырған.

– Сендердің қандарыңа ұқсамайды, ел 
аралап жүрген бір қу болар,- деушілер де 
табылған. Ақиқатының куәгері жоқ.

Ақыры баланы көшіріп жіберген. Өз 
туған баласын өзіне күдіктендіріп қойған 
замана шіркінге не айтқандайсың? 
Баланың қиындықтан аман қалғаны ақиқат. 
Соғысқа жасы толмаған. Баласы осы 
жігіт болмағанмен Совет үкіметінің бір 
бұрышында жүргені ақиқат. Әйтпесе, осы 
бала осылардікі болуға ықтимал.

Қу асыра сілтеудің кеселі Қазақ 
жерінің көп түкпірінде осындай болса, 
қанша қазақтың қазасымен біткенін өзің 
пайымдаңыздар оқырман.

Бұл ашаршылықтың орыс ағайынға 
тигені де ақиқат болар, бірақ жермен кәсіп 
ете алған ұлттар, ісіп-кепкенмен, өлгендері 
болмады. Сенің қаның кімнің мойнына бо-
лар екен?

Ол кезде “балық басынан шіріп” жатқанын 
қайдан білсін.

ӘКЕМНІҢ ЖОҚ ЗИРАТЫН ІЗДЕУ
/Эпилог орнына/

Қырғыннан аман қалғандарға келесі 
жылдың астықтары да асыға өсіп келеді. 
Адамдарға арман болып түске кіретін 
астыққа жұрт: “Астық үлестіретін бо-
лыпты” деген жақсылықты естіп, жаны-
нан үміткерлігі күшейді. Кешікпей сыбыс 
ауылға жақсылық алып келді. Кілтші был-
тыр жапқанынан қамбаның құлпысына 
жармасқанымен, су тиіп, тот басып 
қалғандықтан, көпке дейін ашылмады. 
Жыл бойы шыдаған жұрт, ашқанға дәті 
әрең шыдады. Ақыры сықырлаған ауыр 
есік ашылғанда жұрт: “Ей, Алла мұныңа 
да рахмет!” деп күңіреніп, қамба ішіне кіріп 
келісті. Қамбадағы бидай болмай, тары 
болып шықты. Оған да есеп жасап жатқан 
жұрт жоқ. Қырманнан былтыр келгеннен 

үстіне торғайдан басқа із түспегеніне қарап 
тұрмай : “Жарықтық адамзаттың рыздығы-ақ 
дән сені де көрген де, көрмей өлген де бар!” 
деп, ауызға шикідей құйып жеп жүр. Ауыз-
дарынан аққан ақ көбікті алақандарымен 
сүртіп, қайта жалап қояды.

– Үйіңе апарып жемейсің бе, шикідей жеп 
сен де өлмексің бе?- дей жүріп қамбашы 
қаптарына шелектеп салып беріп аттандыру-
да. Барлық үйлерден будақтап түтін шықты. 
Үйдегілер қайнатып бір, қуырып бір, қаралап 
бір, ақтап екі уыстап жеп жүр. Қуырғанда 
қазаннан секіріп түскен тарының бірде 
дәнін қалтырмай, теріп жеп отырған өлім 
сарқыттары болған балалар. Қатықсыз қою 
тары көжеге тойып алған адамдар, өткеніне 
салауат, тірлігіне рахмет айтып жатуда.

Шіркін, тамақты айтсаңшы, жұрттың жүрісі 
ширай, күлкісі жадырай бастады. Үлкендер 
мен балалар балалар үйінің есік алдын тору-
ды қойды. Бірді-жарым қалған иттерге жуын-
ды жеке тиді. Таза арықтар бері қарап оңала 
бастады. Аштан өлмей тоқтан өлгендер де 
азайып, тірлік пен өліктің арасы қашықтай 
бастады. Жаңа астыққа жұрт ілінді. Сол 
жылы балалар үйі Қапалдың педагогикалық 
училищесіне жолдамамен шығарып салды. 
Сәті түсіп оқуға іліндім. Мен де теңіздегі 
қиқымдай, замана ағынымен жүзуге тура 
келді. Ұмытып барады екенмін, оқуға 
аттандырғанда мені бір орыс жігітінің арба-
сына салып жіберген. Кешікпей бұл жігітті 
мен таныдым. Ол бұрынғы мені арбаға 
көтеріп салған Кирилл Тихонович болып 
шықты. Сол бұрынғы әдетінше: 

– Сол жатқаннан көп жатқан боларсың. 
Саған қолым тигенде-ақ сүзек екеніңді 
байқағанмын, дене ыстығың қол шалатын 
еді. Сүзектің жұққыш екенін біле тұрсам да, 
обалсынып кетіп, азар болса менде ауы-
рармын деген ойда жақсылық еткен едім, – 
дейді.

Кейіннен сол Тихон Кирилловичпен 
бірге істесіп, бір бастауыш ұйымда есеп-
те бірге тұрамыз деп кім ойлаған. Сүйткен 
қайырымды адам қартайып, таяу жылда 
қайтыс болды, топырағың торқа болғыр!

Сағабүйеннен оқуға түсіп кеткен балалар 
көп болды. Дайындық курсті бітіріп, негізгі 
курсқа көшіп, келесі жыл елге қайттық. 
Әкем жайлы жолдастарыма сан айтқанмын. 
Барлығы да жаны менімен бірге ауырған. 
Жолда болғандықтан әкемнің сүйегін 
іздестіруге көмек беруді сұрағанмын. Олар 
келіскен. Жолдан Теріс аққан бұлаққа да 
келіп жеттік. Жүгімді арқадан тастай салы-
сымен биіктеу жердегі қара тасқа ұмтылдым. 
Менің ойымда сол қара тастың түбінде әлі 
отырғандай, мені сағынып отырғандай сезім 
биледі. Көзімнен жас аға жүріп жеттім. Еш 
адам да, не белгі де жоқ.

Шамасы жоғарылап кеткен болар де-
ген ойда, қапталдап жоғарылай бердім. 
Жолдастарым да үш саймен қапталдай 
өрлеп келеді. Еш белгі жоқ. “Ақырын 
жанған шам ұзаққа шыдар” демекші, әлі де 
жоғарылап кеткен болар деп, жоғарылай 

КЕЙУАНАНЫҢ КӨЗ 
ЖАСЫ
(Деректі хикая)

АҚТАҢДАҚТАР АҚИҚАТЫ

түсемін. Құлағыма мысықтар қосарланып 
жүргендегі үрейлі дауыс келеді. Жастығыма 
қарамастан, шырылдатып әкемді бір нәрсе 
жеп жатқандай сезініп, қарсы, жылдамда-
та жүремін. Ол құс екен, ұшып кетті. Адам 
өлгенше шөп үстінде, өлген соң шөп астында 
деп, шөп шығып үлгірмеген жерді тінтемін. 
Әр қарайғанға барып, киім жыртығы болар 
деп үміттенемін. Бәрі босқа. 

Бос құмыра теңіз тұрмақ мұхитты қиып 
өтеді, алтын салған құмыраның қолынан ол 
келмейді деп тағы көтерілемін. Жоқ. Мы-
сым әбден құриды. Ойыма: – Өзі әлсіз адам 
осынша биікке қалай көтерілмек, онан да 
ойдан іздемейсің бе? деген ой келеді. Бұл 
да ақиқат екенін аңғарып, таудың сайының 
келесі қабағымен қайта түсемін. Жолдастар 
да солай жасайды. Жатып жерде, ұшып 
көкте, ағып суда жоқ. Басымызды қосып, 
жоғары емес төмен кеткен боларға саямыз. 
Тамаққа отырамыз.

Таршылық тауқыметін көп тартқан бала-
лар қалталарындағы нандарының уағына 
дейін алақанға салып жеп, суық сумен су-
сындап алып, аз-кем дем алу үшін әңгімеге 
басамыз. Ол кезде аса сенімді адамдар 
болмаса сыр айтуға болмайтын болып келе 
жатқан. Жаңғыз болсаң да сыбырлап сөйлеу 
басталған. Себебі, жел жеткізіп қояды. Біз 
болсақ, жасымыздан бірге өскен, қиындық 
салмағын бірге арқаласқандарданбыз. Есіз 
далада еркін сөйлеуге құмармыз. Анық-
қанығын жете білмегендіктен барлығын да 
кінәлаймыз.

– Жол жөнекей өліктер сүйегі көп жатыр 
еді. Олардың сүйегі тасша төгіліп жатса ке-
рек еді. Барлығын жинап көмген болар. Егер 
барлығына ай қойып, Меккеге қаратса, Го-
лощекинге “ескерткіш” болар еді. Қиянаттың 
жүзін жасырып үлгіріпті. Мүмкін, менің әкем 
де көп құрбанның бірі болып, шұқыныққа 
тасталған болар. Оның сүйегін ана қара 
тастың арғы жағынан қалай таппақ? Әлде 
жыртқыштар көтеріп кетті ме екен? Ол 
мүмкін емес. Бұл жол үстінде, ондай ірі 
жыртқыш қайдан болмақ?

– Жаман ой жат топшылаудан шықпақ. 
Жандай шап, көп асыра сілтеушілер сорақы 
істерін жасырып үлгірген шығар. Тірілікке 
асыра сілтеушілердің сорақы ісін жасыру 
үшін жаралмаған болар. Керісінше, оларды 
масқаралау үшін жаралған болар. Олар жер 
бетінде індеттің таралып кетуінен қорқу үшін 
емес, қылмысын жасыру үшін керек болған. 
Қылмысты жасыру жоғарғы жақтан болуы 
да мүмкін. Аштан өлтіргенннен ұялмай, 
ашық қалғаннан ұялды дейсіз бе? – дейді 
Қанияхмет Қыдырбаев. 

Жыли білмес, ыси да білмес демекші, 
қырғынға қарсы бір қазақ баласы пікір айта 
алмағаны маған жұмбақ. Барлық адам үшін, 
тірлігінде бар адам түрліше болғанымен, 
өлгенде бірдей болатынын бір қазақ оқығаны 
білмегені ме? Тірінің дидарынан ұялмаған, 
өлінің кескінінен қалай тайсалмақ? Бұл 
жоғарыдан да болуы ықтимал-ды.

Партияға деген шексіз берілісті пайдала-

нып, батыр қазақ баласы қырылып қалғаны 
өкінішті-ақ. Сүйтіп, диірменнің айнала-
сын су билеген заман болды. “Топырағың 
торқа болсынның орнына, өлерің көбейсін” 
деп қарап отырды. “Жаны ауырмастың 
қасында басың ауырмасын” деген осы бол-
ды дейді Қабдуали Смағұлов.  Кім біледі, 
көзі көрмегенді айту ағат та болар. Деген-
мен, жақсы ит иесін иісінен таныр, жәреукі 
ит аяғын жалап таныр демекші әлде бір 
иттердің жоқ екеніне көзің қалай жетпек?

- Күні жеткенше сынық сабау – жүн ілгіш – 
күресінде қалады, жарық сабау тез сынғыш 
– ет астына жағылар болып, алдыңғының 
артынан кетер күн туар. Сан “Қабаған 
ит арсылдақ, қорқақ ит қаңқылдақ”-тар 
жағынып жүрген болар. Қашан қанды 
басың бері тарт болғанша жүрген болар, – 
дейді Әбдікәрім Әшімбеков.

– Үйді теріс тігіп желге өкпелеп, жұртты 
теріс ұғып, елге өкпелеп жүргенде бол-
май қалмас. Көппен ойнау аса оңай бола 
қоймас. Піл масадан, түйе сонадан, қорқау 
шыбыннан өлетінін білгендері жөн. “Көп 
түкірсе – көл”, “Көп қорқытады, терең баты-
рады” болар. Суы тартылған құр құдықты, 
судан сырт кемені керексіз санауға бол-
мас. Құдықты аршыса су шығады. Кемені 
көлге іліндірсе көлік боларын ұмытуға 
болмас. Бастықтар тастың мықтысын тау-
ып қуанғаны жөн. Ал оның морттығын да 
ескергені жөн. Арасында мұхит та кемені 
тесіп суға жіберетін тышқан жүрмесіне 
кім кепіл? Дегеніңмен көпті қырудың жөні 
бөлек.

Енді өткенге салауат. Басқа пәледен сақ 
болса екен. Әзірейіл келгенде “Өзім де 
барғалы жатыр едім!” деу тіл алғыштыққа 
жатпас. Ерте сақтанып ел болғанымыз жөн 
болар.

- «Ақмақ ағаш – аспаншыл» демекші, 
тым биік өскендерді жел сындырғанына 
жаным ауырмас еді,- дейді Шойбеков 
Қанапия.

– Алтын ағаш тағыңнан, қисық та бол-
са аяғым артық дегендей, өз Отаным – 
үкіметімнен айналдым, тек осы ел қырған 
қулар құрыса екен! Атынан садаға кеткір 
Голощекиннің екі сөзінің бірі Ленин мен 
Коммунист партиясы болатын еді. Қой 
терісін жамылған қасқырдың өзі болып 
шықты. Сан қайратқа келмес мүйізден, 
айбарлы келген құлақ артық екен. Бүкіл 
қазақтың ішінен бірер болса да жігіттер 
озды.

Қатыгездер қисық саусақтарына сай 
келмегені үшін сан түзу қолды қиратып та 
үлгірді. Өзі күн болу үшін, елге көлеңке 
түсіргендерге лағнат. Асқарға қарап аяқ 
астын сезбестердің бәрі құрыса екен. Әлі 
де азусыз қасқырдың аузы бос деп, тісін 
қайраушылар болмаса екен дейді Қажен 
Малдыбаев. Дем алып алған жігіттер 
жолдың екі жағымен қатар қимылдадық. 
Барлық жоғалған табыла бермес. Сүйегі 
шұңқырға төгілген көп өліктің бірі болып, 
әкемде белгі үшін зират та қалмады. Тек 
қана Коммунист партиясы жетім екенімді 
білдіртпеді. Мен де әкеге деген махабба-
тымды аямауға тырыстым. 

Мұндағы қалғандардың бірінің емес, 
барының көргені осы еді.

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
зейнеткер - журналист. 

Жансүгіров ауылы, Ақсу ауданы.
Қараша – желтоқсан айы. 1988 жыл.

Әлемде мыңдаған жеке тілдер бар. Әр халықтың басты байлығы, баға жетпес қазынасы - тіл. 
Ана тілі арқылы – әр адам өз ұлтының жан дүниесі мен мәдениетінен ғасырлар бойы жиған 
рухани азығынан нәр алатыны сөзсіз. 

Біздің қазақ тілі – сан жағынан әлем тілдері ішінде 70-ші орында, түркі тілдерінің арасын-
да төртінші тұрған, ал тіл байлығы жағынан үшінші орынды алатын, түркілік болмысының 
сақталуы жағынан - ең бірінші тұрған тіл. Қазақ елі –  сонау замандардан қиыннан қиыстыра, 
төтеден төге, тапқыр да ақылды, бейнелі де бедерлі, аталы да баталы, нақыл сөйлеген. 
Жас ұрпақты шешендік сөздер, жыр-дастандар, мақал-мәтелдері сынды тәрбие құралдары 
арқылы тапқырлыққа, өткірлікке, адамгершілікке баулыған. 

Академик В.В.Родлов: " Қазақтар мүдірмей, кідірмей ерекше екпінмен сөйлейді. Ойын 
дәл, айқын ұғындырады. Ауызекі сөйлеп отырғанның өзінде, сөйлеген сөздері ұйқаспен, 
ырғақпен келетіндігі соншалық, бейне бір өлең екен деп қаласың",-деп көрсетеді. «Біз бар-
ша қазақстандықтарды біріктіруші басты факторларының бірі – еліміздің мемлекеттік тілін, 
барлық қазақтардың ана тілін одан әрі дамытуға күш жігерімізді жұмсауымыз керек»,-деген 
елбасымыздың сөзінде қазақ тілінің дәрежесінің жоғары бағалап, қазақстандықтарға ортақ 
тіл болу керектігін айқындайды.

«Алмас қылыш – майданда серік, 
Асыл сөз – майданда да, сайранда да серік»,-деп келетін қисын өмірлік шынайы болмыстан 

алынған. Қауымды басқару, елдің сөзін ұстап, жол көрсету - ойлай білетін, сол ойын дәйекті 
жеткізе білетін адамның қолынан келеді. Ең асыл құндылығымыз қазақ тілін ардақтап, оны 
сақтап қалу – ғасырлар бойы қалыптасқан ұланғайыр мұраларымыздың, ата-бабамыздан 
қалған кең - байтақ Қазақстанымыздың болашағы жарқын болуының кепілі. Осыған орай 
даналыққа құрылған қанатты сөздерді, мақал-мәтелдерді, шешендік өнерді жас ұрпақтың 
бойына қалыптастырып, сол арқылы рухани байлығын арттыру, ойға шебер, тілге шешен етіп 
тәрбиелеу міндетіміз деп білемін. Тіліміз - біздің мақтанышымыз, көз қарашығындай көретін 
қазынамыз, асыл мұрамыз!

Бейбіт ТАНЫСБЕКОВ,
Қаракөз ауылдық клубының меңгерушісі.

Тіл - ең асыл құндылық! 

ішкі қажеттілік»,-деген Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзін бәріміз де санамызбен түсініп, 
оның шынында да, қазіргі қоғамға тигізер ықпалы туралы ойлануымыз керектігі де түсінікті.

Қазіргі уақытта латын әрпін қолдану, ең алдымен, заман талабы болып отыр. Сондықтан 
да заманауи технологияларға тәуелді екенімізді мойындап, кез келген жаңа дүниелермен са-
насуымыз жөн сияқты. Латын әліпбиіне кіру- әлемдік ғылыми, тілдік кеңістікке кіру үшін қажет. 
Бұл басқасын айтпағанда, түркі халықтарына ортақ әріп. Сонымен қатар, әріп қолданысы 
қазақ тілінің фонетикасына үйлесімдірек болып табылады. Біз, әлемдік ғылым мен техно-
логияны, экономиканы игеру үшін ағылшын тілін үйреніп келеміз. Латын әліппесі сол тілді 
игеруге негіз, тиімді алғышарт болары сөзсіз. Халықаралық терминологияны алыңыз, немесе 
медицина мен басқа ғылымдар тілі көбінесе латынша жазылады .

Менің пікірімше, ынтасы бар адамға бұл әріпті үйренудің еш қиындығы жоқ, соның ішінде 
жоғары білімді немесе шет тілін білетін адамдарға. Алысқа бармай-ақ қоялық, қазір көп 
адамдар әлеуметтік желілерде отырады. Сонда отырып- ақ, өзара латынша жазуды үйрене 
берсе де болады. Латын әліпбиіне көшіу – ол, өз әліпбиімзіге оралу, нақтырақ айтақанда түрік 
әлеміне, тіліне оралу деп түсінемін, сондықтан   тез арада көшуіміз кажет деген пікірдемін. 
Суықсай ауылдық кітапханасы, мәдениет қызметкерлері және жастар ісі жөніндегі әдіскер 
нұсқаушысының ұйымдастыруымен "Латын әліпбиі - өзекті мәселе" атты дөңгелек, "Латын 
әліпбиіне көшу ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадам" атты ауызша жорнал, жастар ара-
сында "Латын әліпбиіне көшу рухани жаңғыру талабы" атты тақырыпта стооителлинг өткізілді.

Қорыта келгенде, латын әліпбиіне көшу ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі 
және жаһандық әлемімен ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта 
оралып, ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады демекпін.

Бақытгүл ҚАСЫМЖОМАРТҚЫЗЫ,
Суықсай ауылдық кітапханасының кітапханашысы. 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ – ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ  
Латын әліпбиіне көшу ұлтымыздың санасын бұғаудан 

босатады, түркі және жаһандық әлемімен ықпалдасуға, 
ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық 
санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады. Еліміздің 
латын әліпбиіне көшу ұлтымыз үшін жасалған маңызды 
қадамдардың бірі. Ұлы Дала елінің тарихына көз жүгіртсек, 
бірінші тұғыры байлық – жер, екіншісі – тіл, үшіншісі – мем-
лекет және оның тарихы болуы керектігі айқындалады.

Елімізде латын әліпбиіне көшу мәселесі соңғы жиырма 
жылда көтеріліп, соның оң жылында қызу талқыланып келе 
жатқан тақырыптардың бірі екендігі бәрімізге белгілі-ақ. 
«Латын әрпіне көшу – қазақ тілін дамыту мен жаңғыртудағы 

Қай кезде де тіл - ең асыл құндылық!
Өз тіліңде сөйле дейміз, мін қылып
Ана тілді құрметтей біл, қастерлеп
Тарих бізді, бақылап тұр сын қылып
Осы өткелден өткен біздің бабалар
Не бір шешен сөз бастаған қара нар
Тілің жоқта сенде жоқсың, ұлтта жоқ!
Сүрлеу жолда бізге берер баға бар!
Тіл — адамдық қарым-қатынастың негізгі құралы, адамдардың 

жүріс-тұрысын реттеу, қоғам мен саясаттың жүргізілуін басқару 
құралы.  

Тіл – адамзаттың мәдени дамуының қажетті шарты, өзара қарым-
қатынас орнатудың, ой-сананың қалыптасуы мен дамуының кұралы.  

(Басы өткен сандарда. Соңы).
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Ауданымыздан шыққан жас дарын Елдос 
Тоқтарбайдың Ілияс – мәңгілік сағыныш 
немесе Ілиястанудың кейбір мәселелері 
хақындағы ғылыми - танымдық эссесінде 
Ақсу өңірі туралы былай дейді: «Қазақтың 
алғашқы инженері, теміржол қатынасының 
атасы Мұхамеджан Тынышбайұлының 
туған, өскен топырағы да осы – жұрт. 
Алаш үкіметінің құрамында болған Базар-
бай Мәметовтің де атажұрты. Ілиястың 
қатарластары болған Көлбай Тоғысов, 
Бейсембай Кедесов, Мәкей Еркінбековтер 
де – осы топырақтың тумалары. Қазақ 
поэзиясының құлагері – Ілияс туған киелі 
өңір, қасиетті аймақтан осындай таланттар 
шоғыры шыққан»,-деп Мәкей Еркінбековтің 
Ілиястың қатарласы, досы болып бірге 
жүргенін дәлелдейді. Мақала соңында 

манда жетім балаларды асырап, қатарға 
қосқан. Фильм түсіру барысында көптеген 
деректер мұрағаттардан, музейлерден та-
былды. Мәкейді көзі көрген қариялардан 
сұхбат алынды. Қиын - қыстау кезде еліне 
жанашыр бола білген ұлағатты ұстаз, 
тәжірибелі ұйымдастырушы тұлға ұлтымен 
қайта қауышты. Ілияспен дос болып, өзі 
де өлең жазғанымен неге ақындық қыры 
ашылмай қалды? Ізденіс нәтижесі фильмде 
көрсетіледі.

Кітаптың тұсаукесерінде Омаров Қалила, 
Еркінбекова Бақыт кітаптың лентасын қиып, 
бес данасы ҚР Ұлттық кітапханасының 
қорына сыйға берілді. 

Кітаптың авторы І.Әлбатырұлы кейіпкері 
жөнінде айтып, кітап мазмұнымен таны-
стырды. Жазушы Ілескен Әлбатырұлының 
«Мәңгілік елдің Мәкейі» кітабы – Қазақ 
даласының өркендеп, өсуі, білік пен білімі 
қанат жайған асқақ ел жолында еңбек етіп, 
жаны мен қанын сарп еткен арыстарымыздың 
бірі - Қазақ ССР мектебіне еңбегі сіңген 
мұғалім Мәкей Еркінбеков. Кітапта саналы 
ғұмырын ұстаздық жолға арнаған Ақсу елінің 
арда азаматының өмірі айшықталып, қазақ 
даласындағы перзенттерге жасаған еңбегі 
көрсетіледі, ұлысқа деген ұлағаты дарала-
нады. Осы жолдағы игі күресі мен өлшеусіз 
үлесі баяндалады. Кітап ойлы оқырманға 
арналған.

Шара онлайн болғандықтан ZOOM арқылы 
өтті. Конференция жұмысына Қазақстан Рес-
публикасы Білім және ғылым министрлігінің 
мекемелерінде әр жылдарда жұмыс 
жасаған ұстаздар мен еңбек ардагерлері, 
тарихшылар мен әдебиетшілер, білім мен 
мәдениет қайраткерлері, отандық ғалымдар, 
қоғамдық ұйымдар қызметкерлері және 
БАҚ өкілдері қатысты. Омаров Қ.Н., Умаров 
М.Қ., Еркінбекова Б.К., Абдикеримова Ж.А., 
Қарабаев Қ., Атамбаев Б.Қ., Иманғазинов 
М.М, Сламбеков З.Е., Әлбатырұлы І., 
Қожағұлов С.Қ., Хапезұлы Ғ., Кемелханов 
А., Бексұлтанов А.Ә., Базаралин А.Б, Бай-
газина Г.Б., Ақылбеков А., Жауынбаева Н.Қ., 
Бекболатұлы Б., Балтабаев А.К., Тлеуқұлова 
С.С., Тұрсынова С.К., Ташкенбаева Ж.А., 
Еркінбекова А.Р., Кәдірхан Т.А., Еркінбекова 
А.Р., Шалғынбаева А., Ақылбеков А., Исабе-
кова К.Б., Айдарханова Г.С., Ержиенова С., 
Қасымбекова Л., Сымханов Е., Абдрахмано-
ва Б., Дүйсекова Е., Рахипбекова С., Бейсе-
бекова А., Шаихова Ш., Баязитова З., Елу-
бекова А.Б., Мамажанова К., университет, 
колледж, мектеп, кітапхана, архив пен музей 
қызметкерлері және тағы басқалар. 

Шара барысында - Ақсу ауданының айтыс-
кер ақыны, мәкейтанушы Атамбаев Бекболат 
Қапашұлы - «Мәкей Еркінбековтің өмірі мен 
еңбек жолы», филология ғылымдарының 
докторы, «Ілиястану» ғылыми практикалық 
орталығының меңгерушісі Иманғазинов 
Мұратбек Мүбаракханұлы «Ұстаздың ұлағат 
жолы», тарих ғылымдарының кандидаты, 
доцент Сламбеков Зарықбек Ешімбекұлы. 
«Қазақ қоғамының дәстүрлі құрылымындағы 
төрелердің орны», жазушы, журналист, 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетінің аға оқытушысы. Әлбатырұлы 
Ілескен «Мәкейдің мәңгілік мұрасы», ҚР 
еңбек сіңірген қайраткері, ҚР кинематографи-
стер одағының мүшесі, кинодокументалист 
Омаров Қалила Нематұлы «Мәкей төренің 
құпиясы» деректі фильмі және мәкейтану 
проблемалары» тақырыптарында баян-
дама жасап, Шалғынбаева А., Қожағұлов 
С.Қ., Ақылбеков А., Бексұлтанов А.Ә. 
өз пікірлерін білдірді. Соңында «Мәкей 
Еркінбеков 1920 - 1940 жылдардағы ағарту 
ісінің ұйымдастырушысы» тақырыбындағы 

Республикалық ғылыми - практикалық 
конференция төмендегідей ұсыныстар 
қабылдады.

ҚР Үкіметінің жанындағы Республикалық 
ономастика комиссиясына, Алматы 
облыстық ономастика комиссиясына:

Қазақ ССР мектебіне еңбегі сіңген 
мұғалім, Қарасу жетім балалар үйінің ди-

ясы барлығы тоталитарлық жүйенің орыстан-
дыру - шоқындыру, бүтіндей бір ұлтты жою 
саясатының нәтижесі болған ғой.

Өзіміз де мектепте оқып жүргенде 
емтиханға кірерде мектеп фойесінде дайын-
далып тұрып, кезекпен сыныпқа кіріп билет 
алушы едік қой. Өз кезегің келгенде сынып 
есігін ашпай тұрып, қолымызды маңдайға 
бір, ішке бір, кеудеге екі рет ұрып жіберіп 
кіретінбіз. Қазір ойласаң күлкің келеді. Бірақ 
ол оған сенгендік емес, автоматты түрде жа-
салатын. Оған біз кінәлі емеспіз. Тәрбие со-
лай болды. 

Мәкей Еркінбековтың атаусыз қалуына 
да сол заман кінәлі. Макаренконы мектеп-
те оқыдық, таныдық. Ал, Мәкей атамыз со-
нымен тұспа - тұс, бірдей қызмет етіп, тіпті 
одан асып түсетін дәрежесі бар еді. Бірақ аты 
аталмады. Себебі, сол кезде «Халық жауы» 
атанған Ілиястың досы еді. Бұл туралы да 
фильмде жақсы айтылған. 

Қазақта «Әкең өлсе өлсін, әкеңді көрген 
өлмесін»,-деген сөз бар. Иә, Мәкейді көзі 
көрген, қолында тәрбиеленген қазыналы 
қарттарымыз бар екен. Деректі фильмде 
сөйлеп тұрған, жетім балалар үйінің түлегі 
– академик Жүрімбек Сыдықов атамыз да 
ол кезде бар еді. Біздің ұстазымыз, журна-
лист, марқұм Мұхаметәлі Найманханұлы да 
бүгін ортамызда жоқ. Апаларымыз жайлы 
білмеймін. Бірақ ізденіс, фильм түсіру дер 
кезінде басталғанын білемін.    

Ендеше, бұл мәселенің бастауынан – 
шарықтау шегіне дейін әңгімелеп берейін. 
Алдымен Мәкей Еркінбеков кім? – деген 
сұрақтан бастап, соған өзіміз қысқаша жауап 
берейік. МӘКЕЙ ЕРКІНБЕКОВ – Қазақ ССР 
мектебіне еңбегі сіңген мұғалім, Қарасу жетім 
балалар үйінің директоры, білікті педагог, 
ұйымдастырушы, XX ғасырдың басындағы 
халықтың сауатын ашу жұмыстарының 
белсендісі, зор ағартушы тұлға, Жетісу елінің 
арда азаматы. 

Қазақ тарихындағы ақтаңлақ тұлғаның 
педагогикалық мұрасын барынша шынайы 
көрсетумен қатар, бұл шара Умаровтар 
әулетінің жас толқыны Мұхтардың алғашқы 
үлкен жұмысын насихаттау мақсатында 
өткізілді.

Ендеше, алдымен ҚР Ұлттық 
кітапханасының директоры Оспано-
ва Бақытжамал Қайырбекқызына және 
Көрмелер және мәдени бағдарламалар 
қызметінің жетекшісі Абдикеримова Жанар 
Алпысбайқызына үлкен алғысымызды айту-
дан бастайық.

Шара аясында Мәкей Еркінбековтің 
өмірі мен қызметіне, шығармашылығына 
арналған «Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген 
мұғалімі, Қарасу балалар үйінің директоры 
Мәкей Еркінбеков», «Ұлағатты ұстаз Мәкей 
Еркінбеков есімі ел есінде», «Ұлағатты ұстаз 
Мәкей Еркінбеков ұрпақтары» атты және та-
лантты режиссер Мұхтар Умаровқа арналған 
«Мұхтар Умаровтың режиссерлік жолы» атты 
фотокөрмелер ұйымдастырылды.

ҚР Ұлттық кітапханасының Көрмелер 
және мәдени бағдарламалар қызметінің 
қызметкері Қарабаев Құрмет ашып, моде-
раторды таныс-тырып сөз берді. ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері, кинорежиссер - докумен-
талист, фильмнің продюсері Қалила Омаров 
шараны жүргізіп отырды.        

Деректі фильм көрсетілгеннен кейін режис-
сер Мұхтар Умаров фильм туралы қысқаша 
дерек берді. 

Режиссер Мұхтар Умаровтың «Мәкей 
төренің құпиясы» деректі фильмі

Мәкей Еркінбеков ақтаңдақ тұлға. 
Қаншама баланы қамқорлағана алып, білім 
берген мейірімді азамат. Ашаршылық за-

Ілияс туралы айта келіп, «Есілдің жағасына 
барған сайын Ілиястың рухты жырларын 
оқып тұратын әдетім бар еді. Өлеңін оқыған 
сайын оны сағына түсесің. Есіме бірден жа-
зушы Серік Жәнәбілдің ақынның тағдырына 
арналған «Ол ертең атылады...» хикаяты 
түседі. Өзеннің асау толқынынан сағыныш 
сазы естіледі де тұрады... Бүгін – сейсенбі. 
Ақ таң рауандап атқанда, ақынның рухына 
батиқа оқып, дұға еттік. Қабыл болсын! Иә, 
сағыныштың соңы болмайды. Сағыныш – 
мәңгілік!»,-деп қорытындылайды. Қандай 
керемет ой, қандай керемет толғаныс.

Ал, бүгін мені толғандырып отырған 
Ілиястың досы – Қазақ ССР мектебіне 
еңбегі сіңген мұғалім, Қарасу жетім бала-
лар үйінің директоры, жетімдердің пана-
сы, әкесі, анасы болған, білікті педагог, 
ұйымдастырушы, XX ғасырдың басындағы 
халықтың сауатын ашу жұмыстарының 
белсендісі, зор ағартушы тұлға – Мәкей 
Еркінбеков туралы болмақ.

Мәкейдің Ілиястан бір жас қана кішілігі 
бар. Екеуі дос болған. Мәкей де Ілиястай 
ақын екен.

Қаншама жыл іздеусіз, шаң басқан ар-
хивте көмулі жатқан Мәкей төре қайтадан 
көтерілді. Себебі, ол қайнар бұлақ сияқты 
тұп – тұнық, терең тұңғиықтан кезегі кел-
генде жарып шыға алатын алып күш иесі. 
«Қайнар бұлақ тып - тыныш жата алмайды, 
үстінен тау көтеріп бассаңдағы»,- дегендей 
тауды да, тасты да уақыты келгенде жа-
рып шығып отыр. Бұл игі бастама осыдан 
үш – төрт жыл бұрын ғана Мәкей төренің 
немересі биология ғылымының кандида-
ты ғылыми кеңесші Бақыт Еркінбекованың 
табандылығы, ізденімпаздылығы, 
көрегенділігінің арқасында қолға алынып, 
нәтижесінде «Мәкей Төренің құпиясы» 
атты фильм түсіріліп, кітап шығарылды. 
Бақыт Еркінбекованың әкеге деген, ата-
сына деген сағынышынан туған бастама – 
күллі қазақтың сағынышына айналды. Ба-
сында бастаған Елдос Тоқтарбайдың «Иә, 
сағыныштың соңы болмайды. Сағыныш 
– мәңгілік!» деген сөзі тағы да осы араның 
кетігіне кірпіш болып дәл қаланып отыр. 

Кітап та, деректі фильм де былтыр 
аяқталған. Карантинге байланысты салта-
натты ашылуы біраз тоқтатылып, жақында, 
мамыр айының соңында Саяси қуғын - 
сүргін құрбандарын еске алу күніне қарсы 
Алматы қаласында 2021 жылғы 26 мамыр, 
сағат 11.00-де  Республикалық ұлттық 
кітапханада Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы және 
«Мәкей Еркінбеков 1920 - 1940 жылдардағы 
ағарту ісінің ұйымдастырушысы» атты он-
лайн Республикалық ғылыми - практикалық 
конференция аясында Қазақ ССР-нің 
еңбек сіңірген мұғалімі Мәкей Еркінбековтің 
125 жылдық мерейтойына орай режис-
сер Мұхтар Умаровтың «Мәкей төренің 
құпиясы» деректі фильмі мен жазушы 
Ілескен Әлбатырұлының «Мәңгілік елдің 
Мәкейі» кітабының онлайн тұсаукесері өтті.

Іс - шараның мақсаты - Қазақстан 
тарихындағы ақтаңлақ тұлға, ұлағатты 
ұстаз, тәжірибелі тәрбиеші Мәкей 
Еркінбековтің педагогикалық мұрасын ба-
рынша шынайы көрсетумен қатар, Ума-
ровтар әулетінің жас толқыны Мұхтардың 
алғашқы шығармашылық жұмысын наси-
хаттау. 

1930 жылдардағы қанды оқиға жаңғырығы 
мәңгі ел жадында. Саяси қуғын - сүргін, 
қолдан жасалған ашаршылық талай бейбіт 
отбасыларының оты өшіп, ана жесір, бала 
жетім қалды. Түптеп келгенде, саяси қуғын 
- сүргін, аштық, өзге ұлттардың депортаци-

ректоры Мәкей Еркінбековтің есімі Ақсу 
ауданындағы бір мектепке беруін өтіну (өзі 
еңбек еткен қазіргі Еңбек, бұрынғы Қарасу 
ауылындағы Қарасу негізгі орта мектебі).

ҚР Білім және ғылым министрлігіне:
Жоғарғу оқу орындары мен коллед-

ждерде үздік білім иегерлеріне Мәкей 
Еркінбеков атындағы республикалық грант 
тағайындалуын ұсыну.

Алматы облысының мектептерінде 
«Мәкей танымы» факультатив сабақтарын 
өткізуді ұсыну.

Жалпы білім беру ұйымдарында оқу 
сапасының көрсеткіші ең жоғары болған 
мектеп оқушысына Мәкей атындағы сти-
пендия тағайындау. 

Облыстық білім басқармасы мен 
аудандық білім беру ұйымдарының басшы-
ларына: 

Ұлағатты ұстаз Мәкей Еркінбековтің 
есімін дәріптеу мақсатында Алматы об-
лысы бойынша жыл сайын «Мәкейтану 
оқуларын» өткізу. 

Қазақ ССР мектебіне еңбегі сіңген мұғалім 
Мәкей Еркінбековтің оқытушы, меңгеруші 
қызметтерін атқарып, еңбегі сіңген Жетісу 
жерінің мектептерінде мұражай ашылу. 

ҚР Мәдениет және спорт министрлігіне:
Республиканың театрларында Мәкей 

Еркінбековке арналған қойылымдар 
шығару мақсатында пьеса жазылып, сце-
нарийге тапсырыс беру.

Облыстық кітапханалар жоспарына жыл 
сайын Мәкей Еркінбековке арналған іс-
шаралар өткізуді енгізу. 

Мұрағат қызметкерлеріне: 
Архив пен музейлер қорларында Мәкей 

Еркінбеков туралы ізденіс жұмыстарын 
жалғастыру.

М.Тынышпаев атындағы облыстық та-
рихи өлкетану музейінде М.Еркінбековке 
арналған тұрғылықты экспозиция жұмыс 
істеп, көрме ұйымдастыру, облыстағы фи-
лиалдарында осы тарапта атқарылған 
шаралардың есебін талқылау. 

Жоғары және қосымша білім 
ұйымдарына: 

Ұлағатты ұстаз, тәжірибелі тәрбиеші 
Мәкей Еркінбековті терең зерттеу 
мақсатында студенттер арасында курстық 
және дипломдық жұмыстардың орындалу-
ына қолдау көрсету.

БАҚ қызметкерлеріне: Қазақ ССР 
мектебіне еңбегі сіңген мұғалім Мәкей 
Еркінбековке арналған іс-шаралардың 
жүзеге асыру барысы туралы мәліметтерді 
ұдайы бұқаралық ақпарат құралдарында 
(газет, журнал, телеарна) жариялап отыру, 
тарату.

Ұсыныстар бойынша дауыс беріп, 
шараға қатысушылар бірауыздан қолдады. 
Олардың ішінде мен де бармын. (қарсы 
және қалыс қалғандар жоқ).

Конференция қорытындысы бойынша 
«Мәкей Еркінбеков 1920-1940 жылдардағы 
ағарту ісінің ұйымдастырушысы» атты 
республикалық ғылыми-практикалық кон-
ференция материалдары жинақ болып 
шығарылады. 

Конференция аяғында Мәкей 
Еркінбековтің немересі Бақыт Еркінбекова 
алғыс білдірсе, модератор Қалила Ома-
ров Мәкей Еркінбековтың жоғалған бес 
дәптерінің біреуі табылғандығын айтып 
сүйінші сұрады. Қалған қол жазбалары да 
табылып қалар деген ниеттеміз. 

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

ЖЕТІСУ ЕЛІНІҢ АРДА АЗАМАТЫ, БІЛІКТІ ҰСТАЗ - МӘКЕЙ ЕРКІНБЕКОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 125 ЖЫЛ!

САҒЫНЫШТЫҢ СОҢЫ БОЛМАЙДЫ, ОЛ МӘҢГІЛІК
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Құқықтық статистика органдарымен мемлекеттік қызметтің 4 түрі 
көрсетіледі: соттылықтың болуы туралы анықтама, әкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы анықтама, мұрағаттық анықтама және прокура-
тура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми 
құжаттарға апостиль қою туралы анықтама беру. 

Мемлекет Басшысының мемлекеттік қызметті электрондық форматқа 
көшіру бойынша тапсырмасын іске асыру шеңберінде Комитет мемлекеттік 
қызметтің үш түрін автматтандыру және оңтайландыру жөнінде бірқатар іс-
шаралар жүргізді. 

Сонымен "Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама беру" 
мемлкеттік қызмет толық автоматтандырылды. 

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметтерді көрсету нәтижесін 
беру www.egov.kz «Электрондық үкімет» веб-порталы (әрі қарай – портал) 
арқылы альтернативті түрде де, сонымен бірге анықтаманы қағаз үлгісінде 
алу қажет болған жағдайда Мемлекеттік корпорация арқылы жүзеге асы-
рылады.

Сонымен бірге қызметтерді оңтайландыру шеңберінде азаматтарға жыл-
жымалы жүйенің абоненттік қондырғысы арқылы, яғни, mGov порталының 
мобильдік қосымшасы арқылы электрондық анықтама алу мүмкіндігі 
берілген. 

Азаматтарға арналған жаңа енгізулердің бірі Мемлекеттік корпорация 
филилалының мекен-жайын таңдаумен шетелге шығу үшін анықтама алуға 
электрондық сұрау беру мүмкіндігі болып табылады, ол жерде қағаз түрінде 
жауап алуға болады. Бұрындары Мемлекеттік корпорацияға міндетті бара 
отыра қағаз варианты ғана жіберу мүмкін болатын. 

Электрондық анықтаманы «EgovKzBot»Telegram-бота көмегімен алуға 
болады. 

Анықтама алу үшін «Мобильді азаматтар базасына» (МАБ) тіркелу қажет. 
Бұл үшін eGov.kz порталында Жеке кабинетке өзінің деректерін енгізу 
қажет. 

Анықтама алу үшін Telegram мессенджерді көшіру керек, «EgovKzBot» 
іздеу жолына енгізу, енгізу/қайта енгізу. Әрі қарай «Қызметтер» бағанында 
"Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама беру" атты 
сервисті таңдау, содан кейін азаматқа растау коды көрсетілген SMS – ха-
барлама келеді, кодты енгізгеннен кейін соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы ақпарат берілетін болады. 

Сондай-ақ, порталда электрондық анықтаманы ЭЦҚ қоймай-ақ «Бір 
реттік SMS паролінің сервисінің» көмегімен алуға болады. 

Сонымен қатар, порталда «Үшінші тұлғалармен анықтама алу сервисі» 
жүзеге асырылған. Енді, жұмыс берушілердің өздері он-лайн қызметін 
қолдана отыра «жеке кабинет» және (немесе) sms-растау арқылы сұрау 
жіберілетін адамға қатысты, адамдардың келісім шарты болған кезде 
басқа адамдарға қатысты соттылықтың болуы немесе болмауы туралы 
электрондық сұрау жібере алады. 

Осындай қызметті алудың негізгі шарты МАБ-на тіркеу болып табылады. 
МАБ-не тіркелу үшін қызмет алушыға порталдағы «жеке кабинетте» «теле-
фон» деген бағанда телефон нөмірін көрсету керек немесе оны ЖСН-ді 
Мемлекеттік корпорацияның кез келген фронт-офисіне тіркеу қажет. 

«Комитеттің және оның аумақтық бақсармаларының мұрағаттары 
шеңберінде мұрағаттық анықтамаларды және/немесе мұрағаттық құжат 
көшірмелерін беру» мемлекеттік қызметі ішінара автоматтандырылған. 

Қызмет алуға үшін электрондық сауалдарды жіберу сервисі портал 
арөылы іске қосылды. Қазіргі уақытта, қызметті портал арқылы немесе 
Мемлекеттік корпорация арқылы тапсыруға болады. Қызметтің нәтижелерін 
Мемлекеттік корпорациясы арқылы ғана алуға болады. Қызмет көрсету 
мерзімі 30 күнтізбелік күннен 10 күнтізбелік күнге дейін қысқартылған. 

«Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдары-
нан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік қызметі 
автоматтандырылмаған, ол Мемлекеттік корпорация арқылы қағаз түрінде 
көрсетіледі. Қызмет көрсету мерзімі 5 жұмыс күні.  Прокуратура органда-
рынан шығатын апостиль қоятын құжаттардың 99%  есепке ала отыра, 
соттылықтың болкы немесе болмауы туралы анықтаманы құрайды, мына-
дай мүмкіндік іске асырылады: 

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

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

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

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

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

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

және Ақсу аудандарының аға прокуроры.

"Құрметті қала және аудан тұрғындары 
назарына!" Құқықтық статистика 

органдарымен көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі 

оң өзгерістер енгізілгенін 
хабарлайды

Мобильді қосымшаны Мобильді 
азаматтар базасында тіркелген 
ҚР азаматтары пайдалана алады. 
Мобильді азаматтар базасында 
тіркелу жолдары:

1. Электрондық үкімет порталы 
(ЭҮП);

2. «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ 
арқылы тіркелуге болады. 

eGov mobile электрондық 
үкіметтің мобильді қосымшасы 
Google Play (талап етілетін нұсқасы 
Android - 5.0 немесе одан кейінгі 
нұсқасы), AppStore-дан (талап 
етілетін нұсқасы iOS - 11.3 немесе 
одан кейінгі нұсқасы) жүктеу үшін 
қолжетімді.

Қосымшада ЭЦҚ-мен не-
месе бір реттік пароль арқылы 
авторизациялануға болады. 
Бір реттік пароль – сұрау салу 
жібергеннен кейін пайдаланушының 
ұялы телефонына келетін тексеру 
коды бар sms-хабарлама келеді. 
Бір реттік парольді пайдалану үшін 
пайдаланушы мобильді азаматтар 
базасында тіркелуі тиіс.

Egov mobile қосымшасы ЭЦҚ-
ны барынша ыңғайлы пайдалануға 
мүмкіндік береді:

• eGov mobile қолданыстағы 
ЭЦҚ-ны 4 таңбалы PIN кодқа және 
Сіздің құрылғыңыздың кіріктірілген 
биометриясына (Face ID, Touch 

Egov mobile мобильді 
қосымшасы

ID) бекітуге мүмкіндік береді. ЭЦҚ-
ны PIN кодқа және биометрияға 
бір рет бекітіп, әр авторизацияла-
ну және көрсетілетін қызметті алу 
кезінде Сізге ЭЦҚ таңдауға және па-
роль енгізуге алаңдамауға мүмкіндік 
береді.

• Сондай-ақ, eGov mobile-да ЭЦҚ-
ны мобильдік қосымшадан шығару 
функциясы қолжетімді.

Қосымшаның басты бетінде пай-
даланушы үшін қосымшамен жұмыс 
істеу жөнінде қысқаша нұсқаулық 
берілген. Нұсқаулықтар әлеуметтік 
желілер бойынша пайдаланушыларға 
таныс түрде орындалған.

«Танымал қызметтер» бөлімінде 
барынша талап етілетін анықтамалар 
көрсетілген, қызметтердің толық 
тізімімен «барлық қызметтер» 
сілтемесі бойынша немесе 
«қызметтер» бөлімінде танысуға бо-
лады. Айта кететін жайт, көрсетілетін 
қызметті eGov mobile арқылы алу 
бұрыңғыдан ыңғайлырақ болып 
отыр. Біз көрсетілетін қызметтерді тек 
қосымшаға ауыстырып қана қоймай, 
көрсетілетін қызметтерді толығымен 
басқаша ойластырып қарастырамыз. 
Көрсетілетін қызметті алу кезінде    

өзіңіздің деректеріңізді енгізу қажет 
емес, сіздің деректеріңіз eGov жеке 
кабинетінен автоматты түрде толты-
рылатын болады.

Сондай-ақ, басты бет-
те қосымшалар дүкені 
орналастырылған:

«Хабарламалар» бөлімінде Сіз 
қызмет мәртебесінің өзгеруі туралы 
барлық хабарламаларды көре ала-
сыз.

«Профильде» отбасы, жеке 
құжаттар, әлеуметтік мәртебесі, 
заңды тұлғаға қатысу туралы 
ақпарат, авто және жылжымай-
тын мүлік туралы ақпарат және т. 
б. туралы әртүрлі мемлекеттік де-
ректер қорынан жеке ақпараттар 
көрсетіледі.

Сондай-ақ, профильде 
қосымшаның параметрлерін 
өзгертуге болады.

Сырым САЛИХАНОВ, 
Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің Алматы облысы 

бойынша департаментінің 
Мемлекеттік қызметтер 

басқармасының бас маманы.

Қазіргі таңда ауданға қарасты әрбір елді мекенде  мал 
басының өсіп келе жатқаны белгілі, олардан алынатын 
өнімнің де саны мен сапасы артуда. Мал басы толықтай 
жекешелендіріліп, мал  шаруа қожалықтары мен отбасылық 
иелікке көшкен.    

Ауданда 2021жылдың басына 91127 бас МІҚ,  345749  бас 
ҰММ,   700 бас шошқа,  25779 бас жылқы, 52 бас түйе тіркелген. 

Осы орайда, жедел қарқынмен дамып келе жатқан мал 
өсірушілерге- күнделікті ветеринариялық- санитариялық  
талаптарды сақтау қажеттілігі туындауда: 

1). Қора - жайларды салуға арналған жер телімі биік, 
тегіс, құрғақ, тасқын су мен нөсер жаңбыр суының астында 
қалмайтын және желдің бағытын ескере отырып қорғалған жер 
таңдау.

2). Ірі шаруа қожалықтарына адамдар мен жануарлардың 
бақылаусыз өтіп кетуіне тосқауыл қою үшін, объектінің аумағы 
биіктігі кемінде 2 метр қоршаумен қоршау, ал жол жүру бөлігі 
қатты су өтпейтін жол-құрылыс материалымен жабу.

3). Жабық қора - жайлар, ашық алаңдар  мал көңінен тазар-
тылып, көңді сақтауға арналған оқшауланған орын жабдықтау. 
Ол өндірістік ғимараттардың желден ық жағында кешен 
аумағының сыртында кемінде 60 м қашықтықта орналастыру.

4). Жабық қоралар мал жайылымға шыққаннан кейін, ағымды 
жөңдеу жұмыстары жүргізіліп, дезинфекция жасалады. Терезе 
мен есіктер жабылып, жазғы санацияға қою. 

5).Шаруа қожалықтары мал егетін орны (раскол)  болуы шарт.  
6).Су жинақтаушы ұңғымалар мен қора-жайлардың ара 

қашықтығы кемінде 50 метр қашықтықта болуы тиіс.
Жедел қарқынмен дамып келе жатқан, мал шаруашылығын 

ары қарай дамытуға кедергі келтіріп отырған, аудан аумағында  
кездесетін аса қауіпті жұқпалы және  инвазиялық аурулар. Ау-
рудан айықтықтыру жұмыстарына жұмсалатын шығын, орасан 
зор экономикалық әсерге әкеліп соқтыратыны белгілі, олар  
мал өлімі, төл алмау, өнім сапасының нашарлауы. 

Жылма - жыл ауданда пастереллез, нодуларды дерматит, 

Жануарларды тасымалдау 
талаптарын орындау - 
тұрақтылық кепілі

везикулярлы стоматит, бруцеллез,  іш - құрт аурулары кездесіп 
отырады. Дамуға кедергі болып отырған негізгі аурулардың бірі- 
адам мен жануарға ортақ бруцеллез ауруы. 

2020 жылы осы аурудың алдың мақсатында 102288 бас МІҚ, 
382959 бас ҰММ, 20 бас шошқа, 22 бас түйе, 502 ит тексеріліп, 
тексеру нәтижесімен, 122 бас МІҚ, 138 бас ҰММ бруцеллез ауру 
ең көп анықталған округтер  (Жансүгіров а/о-29 бас , Қызылағаш 
а/о -25 бас,  Қаракөз а/о -21 бас МІҚ-дан) (Жансүгіров а/о -73 бас, 
Есеболатов а/о -20 бас ҰММ-дан)  бруцеллез ауруы анықталды. 

2021 жыл  5 айлык есеп бойынша осы аурудан  55841 бас 
МІҚ, 96550 бас ҰММ, 20 бас шошқа, 22 бас түйе, 1950  ит 
тексеріліп, тексеру нәтижесімен 88 бас МІҚ-дан бруцеллез ау-
руы анықталды. Ең көп анықталған округтер  (Жансүгіров а/о 
-22 бас, Ойтоған а/о -9 бас, Қызылағаш а/о -11 бас МІҚ-дан), 
(Жансүгіров а/о - 8 бас, Есеболатов а/о - 4 бас, Қарашілік а/о -3 
бас ҰММ-дан) бруцеллез ауруы анықталды. 

Ауданның ветеринариялық қызметі, мал иелерімен 
бірлескен шығу себептерін анықтауға  жүргізіп, анықталғаны:

1. Тексерген  малдарда бруцеллез ауруының  негізінен созыл-
малы түрде өтуі салдарынан ауруға тән клиникалық белгілердің 
білінбеуі (буын ісінулері, іш тастамауы болмауы,);

2. Мал иелері тарапынан  ұдайы сұрыптау жұмыстарының 
жүргізілмеуі; (үлкен жастағы  малдар ауруды таратушы  болуы 
мүмкін)

3. Түрлі себептермен ауладағы малдардан қанды толық 
алғызбау, соның салдарынан тексерілмеген малдардан қатынас 
арқылы беру жағдайы;

4. Малдардың қозғалысын бақылау жұмысының өте қиындығы, 

сатып әкелген басқа жағдаймен келген малдарды мал иелері 
уақытында айтпау жағдайлары;

5. Сырғалау жұмысының кешіктірілуі. Түсіп қалған сырғалар 
туралы мал иелері уақытылы хабарламауы. Бірдейлендіруден 
өтпеген малдарды әкелу. Мал АШЖБ дерекқор базасында бо-
лауы:

6. Барған жерлерде мал иелері басқа жұмыспен айналы-
сып, бірінші рет қан алу жұмысы созылып, екінші рет қан алу 
жұмысының басталмауы. (егін себу т.б.)

7. Аурудың шығу себептерінің толық талданбауы, жұғуы 
жолдарының жан - жақты қаралмауы, жұғу көздерінің 
анықталмауы;

8. Халыққа ауыл шаруашылық малдарын күтіп бағу туралы, 
бруцеллез ауруының алдын-алу бойынша, аурудан сақтануы 
жолдары  жөніндегі үгіт-насихат жұмысының аздығы;

9. Бруцеллез болып анықталған малдарды,  сау малдан 
дереу оқшауланбауы,  мал иелері әр түрлі әрекетерге (өлді, 
жоғалды, табылмады),  барып, ауру малды жасырып, қайта 
өңдеу орнына өткізбей, аурудың таралуына жол берілуі;

10. Мал тұрған қора-жайлар мен аулаларда механикалық та-
зарту, залалсыздандыру, жазғы санацияға қою жұмыстарының  
нашар немесе мүлдем  жүргізілмеуі;

11. Мал шаруашылығымен айналысатын жеке және заңды 
тұлғалардың ветеринар мамандарға  өз қызметтік міндеттерін 
орындауға жәрдем көрсетпеуі;

12. Бруцеллез ауруын таратушылардан (отардағы иттер) 
толық қан алынбауы, кейіннен осы иттер (өздігінен жазылып 
кету). 

13. Жазғы жайылымдарға малдарды топтастырып бағу 
кезінде малдарда тиісті тасымалдау құжаттарының болмауы,  
мал қосылған жерлердегі  ветеринариялық пункт меңгерушілері  
округ тұрғындарына тиісті малдардан ғана қан алып,  сол 
жердегі басқа  округ тұрғындарына тиесілі  малдардан қан 
алмай, өз округтің мамандары келіп алады деген уәжбен 
қалтырып кетуі; 

Тұрғындардың жаппай табиғатқа шығу кезеңі 
де басталып келеді. Бұл кезеңде шаруа қожалық 
иелері егістік, шабындық алқаптарыңда былтыр-
дан қалған ескі шөптерді өртейтін уақыт. Көптеген 
дала өрттердің шығу себептері ол құрғақ шөптерді 
қасақана өртеу, я болмаса техникалардың түтін 
шығатын мұржаларынан шоқ ұшқындарының 
ұшуынан болады. Сол себепті, техникалардың 
мұржаларына шоқ ұшқынын басу құралдарын 
орнатқандары абзал. Бұдан басқа табиғат аясына 
демалысқа шыққан адамдардың қарапайым өрт 
қауіпсіздік ережелерінің сақтамауынан, олардың 
ең көп кездесетіні жаққан отты толықтай өшірмеуі. 
Осыған орай, Ақсу ауданының Төтенше жағдайлар 
бөлімінің қызметкерлері ағымдағы жылдың мамыр 
айының 26-ші жұлдызында Ақсу ауданы  әкімдігінде 
егін шаруашылық қожалықтарымен және ауыл ша-
руаларымен «Дала өрттерін болдырмау маусы-
мына» байланысты ауылшаруашылық бөлімінде 
дөңгелек үстел өткізді.

Ақсу ауданы төтенше жағдай бөлімінің бас ма-
маны Т.Зейнолданов өрттің - тілсіз жау және оның 
қай жерде және қашан шығуын болжау мүмкін емес 
екенін, кез - келген уақытта әрдайым айтылған  
қауіпсіздік және техникалық ережелерді сақтау ке-
рек екенін дөңгелек үстел барысында нақтылап айта 
өтті.

Қорытындылай өтсек, осы жиыннан кейін әрбір 
шаруа қожалықтары алған біліктілігін арттырып, 
төтенше жағдайларда байсалды іс - әрекет істей 
алатын маман иесі болатынына кәміл сенеміз!

Шаруа қожалықтарымен өткізілген 
дөңгелек үстел

Өрт шығу қауіпі жоғарыланған кезең келді. Осыған  
орай Сізге айтарым, отпен сақ болыңыздар. Өздеріңізге 
белгілі қураған шөп-шаламдар және қоқсықтарды арнау-
лы жерлерде жағып, оны қадағалаған жөн. Бірақ елдің 
көбісі оны қалай болса солай өртеп, немқұрайлылықпен 
қарайды. Шаруа қожалықтар былтырдан қалған сабан-
ды, қоқсықтарды және қураған шөптерді өртейді. “Өрт 
сөндіргеннен гөрі оның алдын алғаны дұрыс”,- дейді 
халық мақалы. Шындығына келсек, егер өрт қауіпсіздігі 
тәртібін қатаң сақтап, байқап жұмыс істегенде ғана өртті 
болдырмауға болады. Өкінішке орай, тұрғындар орман 
мен далалар халық қазынасы екенін естен шығарып 
кетеді.

Өрт қауіпі мол көктем, жаз мезгілдеріне дайындық ша-
раларын жасап, олардың орындалуын тексеруге, халық 
тұратын қала, ауылдар үшін жалпы шараларды өткізуге 
атсалысу керек.

Халық тұратын үйлерде және кәсіпорындардың 

Табиғатты аялау - баршамыздың парызымыз
аумақтарында, сонымен қатар ормандар мен далалар-
да жанғыш заттардың қоқыстарын және т.б. тастауға 
болмайды, өрт кауіпі бар жерлер жанғыш заттардың 
қоқыстарынан, түскен жапырақтардан уақытында таза-
ланып тұруы керек.

Халқымыз “Өрт тілсіз жау”, - деп бекер айтпағандықтан, 
өрттен тек қана мүлікке ғана зақым келмей, адамдардың 
денсаулығы, кейбір жағдайда кісі өліміне әкеліп соғуы 
мүмкін.

Міне, осындай өрттен сақтандыру ережелері Ақсу 
ауданының ТЖС МБҚ бөлімінің қызметкерлерімен 
дауыс ұлғайту құралдары арқылы жиі оқылып тұрады. 
Бірақ, осы қарапайым ережелерді бұзушылар көптен 
кездеседі.

Б.ӘДІЛЖАНОВ, 
 аудандық аға инженері, 

азаматтық қорғау лейтенанты.                        

Міне, жазғы мезгіл де көп күттірмей келді. Жазғы кезең әр адамның ең 
қызыққа және саяхатқа толы кезеңі. Әрбір адам саяхатқа шыққан уақытта судың 
жағасына баруды жоспарлайтыны туралы бәрімізге мәлім. Суға шомылу кезінде 
адам өміріне зардап келмес үшін, Ақсу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің 
қызметкерлері Сіздерді «Суға шомылу кезеңіндегі қауіпсіздік ережелерін» қатаң 
түрде сақтауларыңызды талап етеді. Қауіпсіздік ережелерін қадағалау арқылы 
біз демалысымызды жақсы өткізіп қана қоймай адам өмірін сақтап қаламыз. 
Сондықтан ТЖБ қызметкерлері жазғы демалыс кезеңінің  басталуына орай су 
жағалауындағы демалушылармен профилактикалык рейд өткізді. Рейд бары-
сында суға түсушілерге суға шомылу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп, 
алғашқы көмек көрсету тәсілдерін үйретті. Осыған байланысты азаматтардың 
назарына бірінші кезектегі қауіпсіздік ережелерін еске саламыз:

• Суға түсуге рұқсат етілмеген орындарда шомылуға;
• Мас күйінде суға түсуге және шомылуға;
• Балаларды қараусыз қалдыруға;
• Тексерілмеген және жабдықталмаған жерлерде сүңгуге;
• Жарлардан, қайықтардан, катерлерден және секіруге бейімделмеген 

құрылыстардан суға секіруге болмайды;
• Суға шомылатын жерді, жалпы жағдайды судың тазалығын тереңдігін 

мұқият қарап тексеріп алыңыз;
• Суға түскенде бір - біріңізді көзден таса қылмаңыз;
• Қоршау белгілерінен, бүйлардан тысқары аумаққа шықпаңыз;
• Техникалық ескерту белгілерінің, бүйлардың және басқалардың үстіне 

шығушы болмаңыздар;
• Өте ұзақ шомылмаңыз, өзіңізді шаршауға және тоңып қалтырауға дейін 

жеткізбеңіз;
• Үрлемелі матрастармен жағалаудан алысқа кетіп қалмаңыз;
• Егер Сіз ағысы қатты суға тап болсаңыз, ағысқа қарсы жүзуге тырыспаңыз, 

күшіңізді сақтап, ағыс бойынша жағаға қарай бет алыңыз;
• Суда ойнауға, достарыңызды шалуға немесе батырып ойнауға болмайды.
Егер де Сіз, суға батып бара жатқан, суға шомылу ережелерін 

көрсеңіз жергілікті құтқару қызметкерлеріне «101», «112» нөміріне дереу 
хабарласаңыздар!

Суға шомылу кезеңіндегі қауіпсіздік шаралары
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14. Ауылшаруашылық малдарының жасына, жынысына 
қарай топтастырылмауы, малдардың түрлеріне қарай жеке 
бағылмауы;

15. Ауру көздері болып табылатын кеміргіштер, жәндіктерге 
қарсы дератизация, дезинсекция жұмыстарының мүлдем 
жүргізілмеуі;

16. Ауру қоздырғыштарының қоршаған ортада біршама 
уақыт төзімді болып, сау малдарға жұғу қауіпінің туындауы ; 

17. Мал иелерінің тарапынан іш тастау, өлі туған төлдердің 
тіркелуі жағдайлары туралы ветеринариялық мамандарға 
уақтылы  ескертпеуі; 

18. Мал төлдету науқаны   кезеңдерінде ветеринариялық- 
санитариялық талаптардың сақталмауы.

19. Басқа облыстардан, алыс жақын шетелдерден   әкелетін  
малдар туралы алдын-ала 30 күнтүзбелік күн ішінде ескерт-
пей, карантиндеу жөніндегі жоспарының жасалынбай тиісті 
карантиндік шаралардың өткізілмеу салдарынан. 

Ал аудан аумағында тіркелетін көптеген жұқпалы 
аурулардың  індет көзі ретінде өлген малдарды дұрыс 
залалсыздандырылмағандықтан қалыптасуда.  Өлекселер 
шашылып, мал жайылымын, суаттарды ластап ауру 
таратудың негізгі себептерінің бірі болып отыр. Бұндай 
жағдайлар мал дәрігерлік қызметке уақытылы хабарламау, 
салдарынан туындауда. 

Қазіргі кезде мал басының ауыл маңында шоғырлануы  
жоғарғы деңгейге жетті. Бұдан туындайтын мәселе мал жаз-
да басқа орындарға көшпеуі салдарынан  ауыл маңындағы 
жайылымдар әбден тозып, істен шыға бастады. Жұқпалы 
аурулар қоздырғыштарымен  ластану жағдайлары да арт-
ты,  санитариялық жағдайлары да нашарлады.  Сондықтан 
аурудың тізбесін жою үшін  жаппай малдарды жайлауға, баз-
дардан көшіріп жазғы жайылымға шығару қажеттілігі туын-
дады.. 

Мал иелері қолындағы малдарын көктем шыға салысы-
мен жазғы жайылымға қосу жолдарын қарастыруда, бұл 
мал бағушымен иесі тарапынан өзара келісім негізінде 
жүргізілуде. Мал бағушы бұны табыс көзі ретінде бағаласа, 
мал иесі ерте көктемнен қара күзге дейін бақтырып шықсам 
деген ойда. .Сол жердің мал ұстау жағдайына, суатына, 
жайылымға, қора-жайына жете мән бермейді. Бүгінгі ме-
зетте мал қосушы жергілікті жердегі ветеринариялық пункт 
меңгерушісіне жолығып, мал қосу орнын ескертіп, қосатын 
малдарды алдын-ала дайындауы тиіс, яғни қан алу, тек-
серу, егу жұмыстары жүргізу керек. Содан кейін  өтініш 
беріп, ветеринариялық пункт меңгерушісінен №-1 үлгідегі 
ветеринариялық анықтама алу тиіс.

Ветеринариялық анықтама жануардың 
ветеринариялық паспортының және жеке нөмірінің, 
ветеринариялық қарап тексеру нәтижелерінің бар бо-
луы, тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағындағы 
эпизоотиялық жағдай, ауыл шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру жөніндегі деректер базасындағы немесе одан 
үзіндідегі жануарлар туралы мәліметтер негізінде жануарға, 
жануардан алынатын өнім мен шикізатқа беріледі және 
өтініш беруші жүгінген күні ресімделеді.

Ветеринариялық анықтаманы берер алдында 
ветеринариялық пункт меңгерушісі жануарларды клиникалық 
қараудан өткізеді. Бірдейлендіру жағдайын қарайды. Тасы-
малдау көлігінің ветеринариялық-санитариялық талаптарға 
сәйкестігін  және аумақтық эпизоотиялық жағдайын ескеріп, 
мөрімен қолымен расталған ветеринариялық анықтаманы 
береді. Берілген ветеринариялық анықтамалар мәліметтері 
ақпараттық жүйеге енгізіледі.

Ветеринариялық пункт меңгерушілері төмендегі 
жағдайларда ветеринариялық анықтама беруден бас 
тартады:

1. Өтініш беруші өткізген құжаттар топтасын толық 
өткізбесе; 

2. Өткізген құжаттарының сәйкес келмеуі;
3. Малдардың шығу орнындағы инфекциялық аурулар 

бойынша эпизоотиялық ахуалдың өзгеруі;
4. Шығу орны саламатсыз аймақ болып белгіленуі;
5. Жануарлардың жеке нөмірінің болмауы;
6. Тасымалдау көлігінің вет-санитариялық талаптарға 

сәйкес келмеуі.
7. Өтініш берушіге заңды күшіне енген осы қызмет түрімен 

айналысуға шектеу қойылған  соттың шешімі.
Мал бағушы сонымен қатар қора - жайыларымен 

ашық алаңдарын орналасу мүмкіншілігін ескеру керек.   
Зоотехникалық норматив бойынша,  1 бас МІҚ жайылымдық 
алқаптың көлемі 0,4-0,5 га, 1 бас ҰММ мал үшін  0,1- 0,2 
га). Мал қосып алушы осы жағдайларды ескермей ша-
мадан тыс мал қосып суаты, жайлымы, қамау орны 
жеткеліксіз болғандықтан, әр түрлі аурулар, ауруларға 
күдікті жағдайлар шығып жатады. Сол сияқты малдарды 
мүмкіншілігінше жыныстық топтамасына қарай бағу керек. 
Көршілес орналасқан мал бағушыларымен мал араласпау 
ара қашықтық сақтауы тиіс.

Қазақстан Республикасының «Ветеринария 
туралы» Заңының 25 бабында жеке және заңды 
тұлғалардың жануарлар ауруларының оның ішінде 
жануарлар мен адамға ортақ аурулардың алдын  алу 
жөніндегі міндеттері  көрсетілген, олар

1). ҚР ветеринария саласындағы заңдармен белгіленген 
жануарлар ауруларының алдын алуды және жануар 
оның өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін вет-сан 
ережелерді сақтай отырып, ветеринариялық және әкімшілік- 
шаруашылық іс шараларды жүзеге асыру.

2). Аумақты, мал шаруашылығы қора-жайларын таза 
ұстауға, қоршаған ортаның ластануына жол бермеу

3). Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді 
(сырғалау) қамтамасыз ету. 

4). Ауылдық округтің ветпункт мамандарына, мем. 
ветеринариялық - санитариялық бақылау және қадағалау ин-
спекциясына:  жаңадан сатып алынған жануарлар, алынған 
төл, оның сойылғаны мен өткізілгені туралы хабарлау;

Жануарлар кенеттен  шығын болғанда, бірнеше жануар 
бір мезгілде ауырған немесе әдеттен тыс мінез көрсеткен 
жағдайлар туралы хабарлауға және ауруға күдік болған кез-
де, ветеринария мамандары мен мемлекеттік вет-сан ин-
спекторлар келгенге дейін, жануарларды басқа малдардан 
оқшаулап ұстауға жағдай жасау;

5). Ветеринариялық санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету үшін өз жануарларына уақтылы вакцина егу және 
олардың диагностикасын қамтамасыз ету;

6). Союдың алдында ветеринариялық тексеру жүргізбей 
жануарларды өткізу үшін союға және сойғаннан кейін 
ұшаларына ветеринариялық-санитариялық сараптама жа-
самай өткізуге жол бермеу; 

7). Ветеринария саласындағы  мамандардың 
ветеринариялық іс-шаралар өткізуге қызметтік міндеттерін 
орындауға жәрдем көрсету;

8). Жануарларды карантиндеу жүргізу.
Аудандық аумақтық инспекция тарапынан бақылау 

және қадағалау жұмысының жүргізуде, Қазақстан \
Республикасының «Кәсіпкерлік Кодексін» басшылыққа ала-
ды. Бақылау және қадағалау жұмыстары объектіге бар-
май, қажетті құжаттар топтамасы негізінде, ақпараттық 
жүйеден, ветеринариялық есеп ессептіліктен, ашық ақпарат 
құралдарынан  алынған мәліметтер негізінде жүргізіледі.  Бар-
май профилактикалық жүмыстардың қорытындысы бойынша 
анықтама, қорытынды ұсыным т.б құжаттар толтырылып, заң 
бұзушылықты жою жөнінде түсініктеме парағын беру арқылы 
жүргізіледі. Ал объектіге бару арқылы профилактикалық 
бақылау және қадағалау жұмысы тексеру тағайындау актісін 
алу негізінде атқарылады. Ол  үшін Қазақстан Республика-
сы  Бас прокуратурасы, Құқықтық статистикасы және арнайы 
есепке алу жөніндегі комитетінің, Алматы облысы бойын-
ша басқармасынан арнайы актіні тіркеу алынады .Көптеген 
жағдайда осы мекеме тарапынан тексеруге негіз болатын 
нақты жағдайлар бойынша адам өмірі мен денсаулығына, 
қоршаған ортаға, жеке және заңды тұлғалардың мүдделері 
бұзылған кезде ғана беріледі. 

Мал иелері тарапынан  мал иелері мал бағушылар 
осы шараларды орындамай заң бұзушылыққа жол бер-
ген жағдайда, Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық 
бұзушылық  кодексінің  406-бабы бойынша төмендегідей 
шаралар қолданылуы қарастырылған:

1. Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы 
заңнамасын: 

1) карантин және шектеу іс-шараларының шарттары мен 
талаптарын сақтамау; 

3) ветеринариялық (ветеринариялық - санитариялық) 
қағидаларды, талаптарды және ветеринариялық 
нормативтерді: 

мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылауға 
және қадағалауға жататын, орны ауыстырылатын (тасы-
малданатын) объектiлердi Қазақстан Республикасының 
аумағында тасымалдауды (орнын ауыстыруды) жүзеге асыру 
кезiнде сақтамау; 

 4)  кейіннен өткізуге арналған ауыл шаруашылығы жануар-
ларын союдың  шарттары мен талаптарын сақтамау; 

жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға, шағын 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға – елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз, 
iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 

Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза 
қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған 
әрекеттер (әрекетсіздік) – 

жеке тұлғаларға – қырық, лауазымды адамдарға, шағын 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға – бір жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз, 
ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне төрт жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 

3. Ветеринариялық іс-шараларды өткізбеу немесе 
тиісінше өткізбеу, сондай-ақ оларды өткізу мерзімдерін 

бұзу – 
жеке тұлғаларға – жиырма бес, лауазымды адамдарға, 

шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық 
емес ұйымдарға – бір жүз жиырма бес, орта кәсіпкерлік 
субъектілеріне – екі жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға 
әкеп соғады. 

Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза 
қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған 
әрекеттер (әрекетсіздік) – 

жеке тұлғаларға – елу, лауазымды адамдарға, шағын 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға – екі жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – 
бес жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 

9. Жергілікті атқарушы органдардың ветери-
нария саласындағы қызметті жүзеге асыратын 
бөлімшелеріне, жергілікті атқарушы органдар 
құрған мемлекеттiк ветеринариялық ұйымдарға, 
мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау 
және қадағалау органдарына: 

1) жаңадан сатып алынған жануар (жануарлар), алынған 
төл, оның (олардың) сойылғаны және өткізілгені; 

2) жануарлар қырылған, бiрнеше жануар бiр мезгiлде 
ауырған немесе олар әдеттен тыс мiнез көрсеткен жағдайлар 
туралы хабарламау және ауру деп күдiк келтiрiлген кез-
де ветеринария саласындағы мамандар, мемлекеттiк 
ветеринариялық-санитариялық инспекторлар келгенге дейiн 
жануарларды оқшаулап ұстау бойынша шаралар қолданбау 
– 

жеке тұлғаларға ескерту жасауға немесе бес айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға, шағын кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жи-
ырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде 
айыппұл салуға әкеп соғады. 

Осы баптың тоғызыншы бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза 
қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған 
әрекет (әрекетсіздік) – 

жеке тұлғаларға – отыз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
немесе коммерциялық емес ұйымдарға – елу, орта кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне – бір жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп 
соғады.

13. Ветеринария саласындағы мамандардың ветери-
нариялық іс - шаралар өткізу бойынша қызметтiк 
мiндеттерiн орындауы кезінде оларға жәрдем 
көрсетпеу –  

жеке тұлғаларға – бес, лауазымды адамдарға, шағын 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 
– елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 

14. Жануарларды карантиндеу қағидаларын бұзу – 
жеке тұлғаларға – бес, лауазымды адамдарға, шағын 

кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 
– елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 

15. Эпизоотияға қарсы күрес мәселелерi жөнiндегі 
нормативтiк құқықтық актiлердi, сондай-ақ ветери-
нария саласындағы өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлердi эпизоотияның таралуына немесе өзге де 
ауыр зардаптарға әкеп соқпаған бұзу – 

жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 
– елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.  

Осы баптың он үшінші, он төртінші және он бесінші 
бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін 
бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік) –

жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға, шағын 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға – елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бір жүз, 
ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

Жансүгіров а/о округі бойынша 10 тұлғаға 277 115 тг (мал-
ды ешбір құжатсыз тасымалдап тасымалдау талаптарын 
бұзған,  мал иесі  малдардың өлгені туралы ветеринария 
қызметке хабарламаған ), Есеболатов а/округі бойынша  1 
тұлғаға 29170 тг(малды ешбір құжатсыз тасымалдаған, та-
сымалдау талаптарын бұзған), Ақсу а/округі бойынша 3 
тұлғаға 72 925 (малдарды ешбір құжатсыз тасымалдаған, 
тасымалдау талаптарын, ветеринариялық іс-шараларды 
өткізбей, өткізу мерзімдерін бұзған), Қызылағаш а/округі 
бойынша 1 тұлғағаға  14585 теңге (малды ешбір құжатсыз   
тасымалдаған, тасымалдау талаптарын бұзған) ,  Жыл басы-
нан 15 тұлғаның үстінен  әкімшілік істер қозғалып, заң бұзушы 
тұлғаларға 393795 теңге айыппұл салынып, жергілікті бюд-
жет есебіне өндірілді .

82 тұлғаға  нұсқамалар беріліп, нұсқама талаптарын  орын-
дау қамтасыз етілді.           

Қазақтан Республикасының «Ветеринария туралы» 
Заңының 10-1 бабына   сәйкес:

Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
әкімінің құзыретіне,  Елді мекен жерлерінде мал жаятын 
орындарды айқындау;

Елді - мекендер аумақтарын санитариялық тазалауды 
ұйымдастыру,  яғни,  елді-мекендер, оның маңындағы ша-
мадан тыс малдардың шоғырлануы жайылым мен суаттың 
ластануы жол бермеу деген ұғымды білдіреді. Сондықтан 
жергілікті атқарушы орган лауазымды иелері  бұрл шараларға 
жете мән берсе екен деген ойдамыз

Құрметті аудан тұрғындары - жоғарыда көрсетілген 
талаптарды орындай отырып, біз өз кезегінде мал басын 
тұрақты өсуіне жәрдемші боламыз. Сол сияқты жұқпалы ау-
рулардан шығу көрсеткіштерін азайтуды қамтамасыз етеміз. 

Құрметті ағайын ауылда тұратын адамдардың тұрмыс 
жағдайы әл-ауқаттының, көңіл-күйінің ауаны қолындағы ма-
лына байланысты.  Демек, ауданның эпизоотиялық ахуалы, 
Сіздер мен біздерге байланысты екені  жете түсіну қажет.      

Туындаған сұрақтар бойынша мына телефондар арқылы 
ақпарат алуға   болады: 

ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық аумақтық инспекция-
сы  8(72832) 2-00-33. Алматы облысының ветеринария 
басқармасы ММ «Ветеринариялық пункттері бар Ақсу 
аудандық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ  8(72832) 2-94 
-43.

Ж.РАХИМОВ, 
мемлекеттік ветеринариялық - 

санитариялық инспекторы.   

Жануарларды тасымалдау 
талаптарын орындау - 
тұрақтылық кепілі
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Рухани жаңғыру – 
мемлекетіміздің алдына 
қойған міндеттеріне жету 
жолы. Еліміздің салт - дәстүр 
мен санасын, дүниетанымын 
өзгертетін қозғаушы күш. Ұлттық 
құндылықтарымызды сақтай 
білу, адамдардың арасындағы 
қарым - қатынасты жақсарту, 
отбасылық татулық пен бере-
ке - бірлікке ұйытқы болу, әр 
адамның ізгі істеріне баға бере 
отырып, одан әрі жақсы істерге 
итермелейтін мінез - құлықтың 
шоқтығы болу әр пендеге міндет.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
“Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру” мақаласында жазған, 
- “Ұлттық салт - дәстүрді, 
тілімізді, өнерімізді, музыкамыз, 
әдебиетіміз, жоралғыларымыз 
бір сөзбен айтқанда, ұлттық 
рухымызды бойымызға мәңгі 
сіңіруіміз тиіс”. 

Қазақ даласы киелі де, көркем 
жер. Ал, қазақ халқы ерек-
ше мейірімді халық. Мен осы 
тұрғыда айтар едім, егер біз 

РУХАНИ БАЙЛЫҚ – ЕРЕКШЕ ДАРЫН

киелі жерімізді, бабаларымыз-
ды, батырларымызды қадірлей 
білсек, берекеміз артқан, азу-
лы, мейірімді ұрпақ тәрбиелеуге 
үлесімізді қосар едік.

Осы тұрғыда Ақсу ауданы менің 
туып - өскен жерім әлдеқайда 
өзін биік тұрғыдан көрсете білді. 
Жуырда Бөрібай батырдың мүсіні 
бой көтерді, рухымыздың баюына 
үлесін қосуда. 

Аудан орталығы ерекше 
әсемдігімен көз тартады. Кеше 
иығын салбыратып жүрген ау-
ылдастарым, бүгін бір - біріне 
мейірімділікпен қарап, сәлемін 
алып жатқаны. "Ауыл түзелмей 
– ел түзелмейді",-дегеніміз рас 

болса, енді өміріміз өзгеретініне 
көзіміз жетіп тұр. "Ақыл жастан, 
қына тас-тан",-демекші осы 
өзгерістердің ұйытқысы болған, 
осындай ізгі істің жетекшісі бо-
лып отырған аудан әкімі Базар-
ханов Есім баламыз. Ақсулықтар 
осы балаға ерекше риза. 
Қанатың талмасын демекшімін 
Есім баламызға. Есімхан 
бабамыздың аруағы қолдасын 
оны. Аудан үшін еңбек етіп 
жатқандар жеткілікті, солардың 
ішінде ерекше құрметпен Бейбіт 
Сүлейменовты, Қайрат Абды-
рахмановты атаған жөн.

Ақсудың киелі ауасы, жері, 
жақсы адамды өзіне тарта-
ды. Сондай-ақ, біздің ауданға 
имам Анарбай Тасболатұлының 
келгені де Алланың бізге деген 
сыйы десек болады. "Жақсының 
жақсылығын айт, нұры 
тасысын",-демекші  жақсылықты 
айта жүргенді жөн көрдім.

Ғалия БОСТАН,
қоғамдық тілші. 

Өмірінде өртті бір рет көрген адам оның қандай апат 
екенін біледі. Өрт жолындағының бәрін жалмап, тіпті  
ең қымбатты адам өмірін де аямайды. Біздің күнделікті 
тіршілікте: «Сіріңкемен ойнама», «Отпен ойнау қауіпті», 
«Өрт – тілсіз жау» және т.б.  ұрандарға құлағымыз 
үйреніп кеткен. Көп жағдайларда балаларды көз 
қызықтырар белгілері бар сіріңке, темекі қораптары 
қызықтыратыны естен шығып жатады.

Соңғы күндері облыс аумағында жекеменшік үйлерде 
өртену саны күрт көбеюде. Өрт талдауы бойынша осы 
өрттің шығуына көбінесе балалардың отпен ойыны 
себеп болуда. Бір тал сіріңке шиі жаз бойы тірнектеп 
жинаған шөп маясын бір сәтте күлге айналдырады. 
Осындай өрттің аяғы көбінесе жақын тұрған үйлерге, 
қора - қопсыға, тіпті балардың өзіне және ересек 
адамдарға қауіпті.

Балаларда үлкендерге тән психологиялық қорғаныс 
реакциясы толық дамымаған. Көпшілігі өрт кезінде 
аман қалу үшін не істеу керектігін біле бермейді. 
Осы себептерден өрт кезінде көп жағдайларда төсек 
астына, шкаф ішіне, көрпе астына немесе бөлмедегі 
қуыстарға тығылып, өрттен қашады. Есік ашық болса 

БАЛА ЖӘНЕ ӨРТ

да, шығуға тырыспайды.  Оларды қою түтін жайлаған 
бөлмелерден  табу өрт сөндірушілерге қиындыққа 
соғып жатады.

Ауданымызда балаларға оттан абай болу-
ды үйрету жұмыстары жүргізілуде. Мектептерде, 
балабақшаларда өрт қауіпсіздігі шараларын оқыту 
жетілдендірілуде, бұқаралық ақпарат құралдары 
қамтылуда. Аудандық мектептерде Жас құтқарушылар 
жасақтарының жұмыстары жандандырылуда, ол үшін 
жас құтқарушылар жасақтарын құру жоспары құрылып, 
аудандық білім бөлімімен келісілді.

Соған қарамастан бұл алдағы балалардың 
кінәсінен болған өрт санын  кеміту үшін атқарылатын 
жұмыстардың бір бөлігі. Әрбір ересек адам олар үшін 
жауапты екенін естен шығармауы ең маңызды мәселе.  
Естеріңізде болсын, балардың отпен ойнауына қарсы 
күрес өртке қарсы күрес қана емес, ол ең алдымен 
балалырымыздың бақытты да, шаттыққа толы өмірі 
үшін күрес.

      Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,
аудандық ТЖБ бастығы, 

      азаматтық қорғау майоры.                                                        

101 ХАБАРЛАЙДЫ

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2021 ЖЫЛДЫҢ 
ЕКІНШІ ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҒЫНА ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, 
аудандық және ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне 

барып жазылыңыздар.
"Ақсу өңірі" газетіне жарты жылға 2207 теңге 40 тиын.Б
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Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер 
туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі №88 Заңына және бекітілген 
мемлекеттік  көрсетілетін қызметтер реестріне сәйкес жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 12 мемлекеттік  қызмет түрін 
көрсетеді. Қызметтер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 22 қаңтардағы №26  
бұйрығына және Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрінің «Әлеуметтік - еңбек саласында 
мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы» 2021 
жылғы 25 наурыздағы №84 бұйрығына сәйкес ұсынылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер: «Мүгедек балаларды үйде 
оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу», «Ақталған адамға куәлік беру» 
және «Тұрғын үй көмегін тағайындау» өтініштері ХҚКО арқылы, басқа  
мемлекеттік қызмет  түрлері қағаз жеткізгіште баламалы түрде қызмет 
көрсетуші, яғни, бөлім арқылы да өтініштер  қабылданып,  ұсынылады. 
Мүгедектігі бар адамдар  оңалту құралдары, әлеуметтік қызмет 
түрлерімен  мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасы негізінде 
қамтамасыз етіледі. Мемлекет тарапынан әлеуметтік сала бойын-
ша әлеуметтік қызмет көрсетудің жаңа жүйесі - әлеуметтік қызметтер 
порталы енгізілді. Бұл қызмет түрі  мүмкіндігі  шектеулі  адамдарға 
арналған.

Әлеуметтік қызметтер порталы мемлекетіміздегі мүгедектігі бар 
адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және тұрмыс сапасын 
жақсартуға бағытталған. Бұл 2025 жылға дейінгі Ұлттық жоспарды 
жүзеге асыру барысында 2020 жылдан бастап іске қосылды. Пор-
тал ең алдымен техникалық оңалту құралдарының және арнаулы 
әлеуметтік қызметтерді ұсынуға арналған бизнес - процестердің 
мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, қызметтер мен 
оңалту құралдарын алушылардың жеке қажеттіліктеріне сәйкес кел-
меу мәселелерін шешеді. Өйткені, мүгедектігі бар адамдар тауар мен 
қызметтің қажетті түрін өз бетінше таңдай алу құқығына ие. Сонымен 
қатар мүгедектігі бар адамдардың өтініштеріне сәйкес техникалық 
жабдықтар мен оңалту қызметтерінің белгіленген құнын өтеу механизмі 
көзделген. Порталда қымбат тауарлар мен қызметтерді таңдаған кезде 
қосымша төлемдерді іске асыру функциясы  қолжетімді  болады.

Портал арқылы арнаулы әлеуметтік қызмет, оңалтудың техникалық 
құралдарымен қамтамасыз ету, ымдау тілі маманының, жеке көмекші, 
санаторлық - курорттық емделу қызметін алуға болады. Техникалық 
оңалту құралдарының 55 түріне, атап айтқанда, жейде, колготки, 
шұлық киюге, түйме тағуға арналған құрылғы, белсенді ұстағыш, ыдыс 
- аяқ, қақпақты ашуға, кілтке арналған ұстағыш, сөз шығаратын тоно-
метр, термометр, жолақшасы бар глюкометр, брайль қарпін өз бетімен 
үйренуге сөйлейтін құрал, брайль алмалы - салмалы әліппесі, ине 
сабақтағыштар, сіңіргіш жайма, катетер, паста герметик, қорғаныш 
крем, сіңіргіш ұнтақ-опа, иісті бейтараптандырғыш, теріні тазартқыш, 
санитарлы құрылғысы бар кресло орындық, дәретханаға, ваннаға 
арналған ұстағышқа, протездік - ортопедиялық, дыбыстық техникалық, 
тифлотехникалық  және      гигиеналық құралдар, кресло - арбалар, 
жеке көмекшілер, ымдау тілі мамандары және санаторий - курорттық  
емделудің қызметтері портал арқылы тапсырыс бере алады.

Ең алдымен, мүмкіндігі шектеулі адамдар «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес АҚ Алма-
ты облысы бойынша филиалының «Халыққа қызмет көрсету бойын-
ша» Ақсу ауданы бөліміне жеке куәлігімен барып электронды циф-
рлы қолтаңба (ЭЦП) алуы қажет. Әлеуметтік қызметтер порталына 
қосылу e.gov.kz электронды үкімет порталы арқылы жүзеге асыры-
лады. Аудандық сервистік әкімдігінде, аудандық жұмыспен қамту 
орталығында, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 
мен ауылдық  округі әкімдіктерінде өзіне - өзі қызмет көрсету аймақтары 
құрылған. Ондағы мамандар оңалту жабдықтары мен қызметтерін 
таңдау құқығын  жүзеге  асыруға  көмектеседі. Жылдың басынан 
бері әлеуметтік қызметтер порталы арқылы 56  мүгедектігі бар адам 
оңалтудың техникалық құралдарын, 56 – жеке көмекшінің қызметін, 
50 – санаторлық-курорттық емдеуге тапсырыс рәсімдеп, тиісті құрал 
түрлерін пошта  арқылы  курьерлік жеткізумен  алуда.

К.БЕКІШОВА,
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімінің бас маманы.

Мемлекеттік қызметтерді  
алуда әлеуметтік қызмет 

порталы қалай жұмыс жасайды

Тәуелсіздік – бабалардың ар-
маны, аналардың тілегі болған, 
халқымыздың ғасырлар бойы 
аңсаған, сол жолда ерлердің ерен 
ісімен, кешегі дүниені дүр сілкіндірген 
желтоқсан оқиғасымен келген тари-
хымызда алтын әріптермен жазы-
лып қалған еліміздің Тәуелсіздігіне 
биыл 30 жыл толып отыр.

Осы аз ғана уақыт ішінде еліміз 
талай белестерді бағындырып, 
дамыған мемлекеттер қатарына 
енді. Ол Тұңғыш Президентіміз 
Н.Назарбаевтың «100 нақты қадам» 
елімізде «2050 – Стратегиясын» 
жүзеге асыру мен Қазақстан мем-
лекеттілігін нығайтуға, жолдан адас-

пауға, күрделі кезеңнен сенімді 
өтуге жағдай туғызатын заңнамалық 
құжатының арқасы деп білеміз.

«Ұлт жоспары» Қазақстандық 
арманға бастайтын жол. Мем-
лекет басшысы осы бағытағы 
іс - қимылдарды инагурация 
рәсімінде сөйлеген сөзінде 
айырықша атап өткен болатын. Ал, 
5 институцианалдық реформаны 
"Нұр Отан" партиясының съезінде 
жариялады. Мұнда реформаны іске 
асыру жолдары тегіс қамтылған. 
Ұлт жоспарының кіріспесінде: «100 
нақты қадам» – бұл жаһандық және 
ішкі сын - қатерлерге жауап және 
сонымен бір мезгілде, жаңа тари-
хи жағдайларда ұлттың дамыған 
мемлекеттердің отыздығына кіруі 
жөніндегі жоспары» екені атап 
көрсетілген. 

 Арай АЛТАЙҚЫЗЫ.
Есеболатов ауылдық 

мәдениет үйінің қызметкері.

Ұлт жоспары – «100 нақты қадам»

Рахипов Асан Касымовичтің атындағы кад. №03-254-039-165, 
алаңы 9,59 га тәлім жердің мемлекеттік актісі жоғалғандығы тура-
лы хабарлаймыз.


