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САЙЛАУ - 2021

Егінсу сайлау округі Егінсу ауылдық округі 
әкімін сайлау бойынша: 

Округ бойынша сайлаушылар тізіміне 301 аза-
мат енгізілді, оның 97,3% дауыс берді, жарамсыз 
бюллетеньдердің саны - 3, «бәріне қарсы» - 18. 

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: 
Бекбулатов С.Ж. – 0,1 %; Крыкбаев Д.М. – 91,3%; 

Нұртасов Ә.Н – 0,5%. 
Егінсу ауылдық округінің сайланған әкімі Қрыкбаев 

Дәулет Мұхаметкәрімұлы, 1972 ж.т., Егінсу ауылдық 
округі әкімі, Ақсу ауданы, Егінсу ауылында тұрады, 
«Nur Otan» партиясы ұсынған. 

Жансүгіров сайлау округі Жансүгіров ауылдық 
округі әкімін сайлау бойынша: 

Округ бойынша сайлаушылар тізіміне 8072 азамат 
енгізілді, оның 99% дауыс берді, жарамсыз бюлле-
теньдер саны - 71, «бәріне қарсы» - 223. 

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: 
Асаубаев М.О. – 6,2%; Мұсабаланов И.С – 84,1%; 

Тұрбеков А.А. – 9,7%. 
Жансүгіров ауылдық округінің сайланған әкімі 

Мұсабаланов Илияс Сабитұлы, 1985 жылы 
туған, «Ақсу аудандық тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» 
ММ басшысы, Ақсу  ауданы, Жансүгіров ауылында 
тұрады, өзін - өзі ұсынған.

Қаракөз сайлау округі Қаракөз ауылдық округі 
әкімін сайлау бойынша: 

Округ бойынша сайлаушылар тізіміне 530 аза-
мат енгізілді, оның 100% дауыс берді, жарамсыз 
бюллетеньдердің саны - 5, «бәріне қарсы» - 24. 

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: 
Көпелбаев Д.К. – 91,0 %; Қосмилианов М.Т. – 2,2%; 

Өтеген Т.Ө.– 6,8%. 
Қаракөз ауылдық округінің сайланған әкімі 

Көпелбаев Дастан Кенжебекұлы, 1987 ж.т., Қаракөз 
ауылдық округінің әкімі, Ақсу ауданы, Ақсу ауылында 
тұрады, өзін-өзі ұсынған. 

Ойтоған сайлау округі Ойтоған ауылдық округі 
әкімін сайлау бойынша: 

Округ бойынша сайлаушылар тізіміне 486 аза-
мат енгізілді, оның 91,3% дауыс берді, жарамсыз 
бюллетеньдердің саны - 323, «бәріне қарсы» - 104. 

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: 
Берікова В.Б. – 50,7%; Қалқаман Е – 48,4%; 

Санатбекұлы Н – 0,9%. 
Ойтоған ауылдық округінің сайланған әкімі 

Берікова Венера Берікқызы, 1984 ж.т., «Ақсу 
аудандық мәслихаты» ММ бас маманы, Ақсу  ауда-
ны, Жансүгіров ауылында тұрады, өзін-өзі ұсынған. 

 
Қарашілік сайлау округі Қарашілік ауылдық 

округі әкімін сайлау бойынша: 
Округ бойынша сайлаушылар тізіміне 1329 аза-

мат енгізілді, оның 63,9% дауыс берді, жарамсыз 
бюллетеньдердің саны - 21, «бәріне қарсы» - 302. 

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: 
Адамбаев А.К. – 21,1 %; Сақмолдин Ж.Т – 20,3 %; 

Кәкімбаев Н.Д. – 57,7 %; Қасымов А.С – 0,9 %. 
Қарашілік ауылдық округінің сайланған әкімі 

Кәкімбаев Нұрқуат Демесінұлы, 1973 ж.т., ЖШС 
«Ақсу ТВК» директоры, Ақсу  ауданы, Жансүгіров 
ауылында тұрады, «Nur Otan» партиясы ұсынған. 

Жаналық сайлау округі Жаналық ауылдық 
округі әкімін сайлау бойынша: 

Округ бойынша сайлаушылар тізіміне 440 аза-
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мат енгізілді, оның 91,8% дауыс берді, жарамсыз 
бюллетеньдердің саны - 12, «бәріне қарсы» - 25. 

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: 
Бекбатыров Қ.Т – 1,5 %; Мұсанов Б.А – 96,4 %; 

Ерғалиев Ж.Б – 2,1 %. 
Жаналық ауылдық округінің сайланған әкімі 

Мұсанов Берік Асылбекұлы, 1962 ж.т., Жаналық 
ауылдық округінің әкімі, Ақсу  ауданы, Жаналық ауы-
лында тұрады, «Nur Otan» партиясы ұсынған. 

 
Көшкентал сайлау округі Көшкентал ауылдық 

округі әкімін сайлау бойынша: 
Округ бойынша сайлаушылар тізіміне 702 аза-

мат енгізілді, оның 99,8% дауыс берді, жарамсыз 
бюллетеньдердің саны - 12, «бәріне қарсы» - 25. 

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: 
Алдабергенов О.Ж – 92,6 %; Сугралина Г.Н – 1,7 %; 

Тоғасов Е.Д – 5,7 %. 
Көшкентал ауылдық округінің сайланған әкімі Ал-

дабергенов Олжас Жұмашұлы, 1979 ж.т., «Көшкентал 
ауылдық округі әкімі аппараты» ММ бас маманы, Ақсу  
ауданы, Көшкентал ауылында тұрады, «Nur Otan» 
партиясы ұсынған. 

 
Молалы сайлау округі Молалы ауылдық округі 

әкімін сайлау бойынша: 
Округ бойынша сайлаушылар тізіміне 251 аза-

мат енгізілді, оның 99,2% дауыс берді, жарамсыз 
бюллетеньдердің саны - 2 «бәріне қарсы» - 60. 

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: 
Әміров Н.К. – 10,7 %;  Дауытбеков С.К – 88,8 %; 

Қожабергенов Д.Д – 0,5 %. 
Молалы ауылдық округінің сайланған әкімі Дау-

ытбеков Серікжан Қадыржанұлы, 1984 ж.т., Молалы 
ауылдық округінің әкімі, Ақсу ауданы, Алажиде ауы-
лында тұрады, өзін-өзі ұсынған. 

Арасан сайлау округі Арасан ауылдық округі 
әкімін сайлау бойынша: 

Округ бойынша сайлаушылар тізіміне 935 аза-
мат енгізілді, оның 99% дауыс берді, жарамсыз 
бюллетеньдердің саны - 1 «бәріне қарсы» - 17. 

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: 
Джакупов Д.А. – 87%; Жайнарбеков Ә.Т – 7%; 

Қоныров Қ.Н – 6%. 
Арасан ауылдық округінің сайланған әкімі Джакупов 

Данияр Әмірханұлы, 1989 ж.т., ЖШС «Семізбай-И» 
басшысы, Алматы қаласы, Мәдениет ықшам ауданы, 
«Ауыл» саяси партиясы ұсынған. 

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық Заңының 45-ба-
бына сәйкес 2021 жылғы 25 шілдедегі шешімімен 
сайланған Ақсу ауданының ауылдық округтерінің 
әкімдерін 2021 жылғы 27 шілдеде тіркеді. 

Ақсу  аудандық сайлау комиссиясының ауылдық 
округ әкімдерін сайлау қорытындылары туралы 

ХАБАРЛАМА
2021 жылы 25 шілдеде тоғыз округ бойынша 

ауылдық округ әкімдерінің сайлауы өтті. 13046 азамат 
сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізіміне 
енгізілді, оның ішінде 12395 (95%) дауыс беруге 
қатысты. 

Әкімге үміткерлер саны - 28 адам. Барлық 9 округте 
әкімдер сайланды. Оның ішінде үсынған: «Nur Otan»  
саяси партиясы - 4 адам, «Ауыл» саяси партиясы – 1 
адам,  өзін-өзі ұсыну бойынша - 4 адам. 

АҚСУ  АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.

2021 жылы 25 шілдеде төрт сайлау округі бойынша Ақсу ауданының ауылдық округтері 
әкімдерінің сайлауы өтті. 

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының 14-бабының 9) тармақшасына, 44-бабының 2-тармағына, 
45-бабына, 113-10-бабына сәйкес ауылдық округтер әкімдерін сайлау нәтижелері туралы учаскелік 
сайлау комиссияларының хаттамаларына сәйкес сайлау нәтижелерін анықтады: Егинсуский избирательный округ по выборам акима 

Егинсуского сельского округа:
В список избирателей по избирательному округу включено 

301 граждан, из них проголосовали 97,3%. Число бюллетеней 
недействительных – 3, с отметкой в строке «Против всех» - 18.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Бекбулатов С.Ж – 0,1 %; Крыкбаев Д.М – 93,3 %; Нұртасов 

Ә.Н. – 0,5 %.
Избран акимом Егинсуского  сельского округа Крыкбаев Дау-

лет Мухаметкаримович, 1972 года рождения, аким Егинсуского 
селского округа, проживает в селе Егинсу, выдвинут партией 
«Nur Otan».

  
Жансугуровский  избирательный округ по выборам аки-

ма Жансугуровского сельского округа:
В список избирателей по избирательному округу включено 

8072 граждан, из них проголосовали 99 %. Число бюллетеней 
недействительных – 71, с отметкой в строке «Против всех» - 
223.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Асаубаев М.О – 6,2 %; Мусабаланов И.С. – 84,1 %; Турбеков 

А.А. – 9,7 %.
Избран акимом Жансусугуровского сельского округа Муса-

баланов Ильяс Сабитович, 1985 года рождения, рукововдитель 
отдела ГУ «Жилищно комунального хозяйства и жилищной 
инспекции Аксуского района», проживает в селе Жансугуров, 
самовыдвижение.

Каракозский избирательный округ по выборам акима 
Каракозского сельского округа:

В список избирателей по избирательному округу включено 
530 граждан, из них проголосовали 100 %. Число бюллетеней 
недействительных – 5, с отметкой в строке «Против всех» - 24.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Копелбаев Д.К. – 91 %; Космилианов М.Т. – 2,2 %; Отеген 

Т.О. – 6,8%.
Избран акимом Каракозского сельского округа Копелбаев 

Дастан Кенжебекович, 1987 года рождения, аким Каракозского 
сельского округа, проживает в селе Аксу, самовыдвижение.

Ойтоганский избирательный округ по выборам акима 
Ойтоганского сельского округа:

В список избирателей по избирательному округу включено 
486 граждан, из них проголосовали 91,3 %. Число бюллетеней 
недействительных – 3, с отметкой в строке «Против всех» - 104.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Берикова В.Б. – 50,7 %; Калкаман Е. – 48,4 %; Санатбекұлы 

Н. – 0,9%; 
Избран акимом Ойтоганского сельского округа Берикова 

Венера Бериковна, 1984 года рождения, главный специалист 
ГУ «аппарата маслихата Аксуского района», проживает в селе 
Жансугурова, самовыдвижение.

Карашиликский избирательный округ по выборам аки-
ма Карашиликского сельского округа:

В список избирателей по избирательному округу включено 
702 граждан, из них проголосовали 100 %. Число бюллетеней 
недействительных – 21, с отметкой в строке «Против всех» - 
302.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Адамбаев А.К. – 21 %; Сакмолдин Ж.Т – 20, 3 %; Какимбаев 

Н.Д – 57,7%;  Касымов А.С 0,9 %;
Избран акимом Карашиликского сельского округа Какимбаев 

Нуркуат Демесинович, 1973 года рождения, Руководитель Аксу 
ТВК», проживает в селе Жансугурова, выдвинут партией Nur 
Otan.

Жаналыкский избирательный округ по выборам акима 
Жаналыкского сельского округа:

В список избирателей по избирательному округу включено 
440 граждан, из них проголосовали 91,8 %. Число бюллетеней 
недействительных – 2, с отметкой в строке «Против всех» - 12.

СООБЩЕНИЕ
25 ИЮЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ 

АКИМОВ СЕЛ, СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ АКСУСКОГО 
РАЙОНА ПО ЧЕТЫРЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Аксуская районная избирательная комиссия в соответствии с подпунктом 9) статьи 14, пун-

ктом 2 статьи 44, статьей 45, статьей 113-10 Конституционного закона Республики Казахстан «О 
выборах в Республике Казахстан», на основании протоколов участковых избирательных комиссий 
о результатах выборов акимов сельских округов Аксуского района установила итоги выборов: 

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Бекбатыров К.Т. – 1,5 %; Мусанов Б.А – 96,4 %; Ергалиев 

Ж.Б – 2,1%;
Избран акимом Жаналыкского сельского округа Мусанов 

Берик Асылбекович, 1962 года рождения, Аким Жаналыкского 
сельского округа, проживает в селе Жаналык, выдвинут пар-
тией Nur Otan.

Кошкенталский избирательный округ по выборам аки-
ма Кошкенталского сельского округа:

В список избирателей по избирательному округу включено 
701 граждан, из них проголосовали 100 %. Число бюллетеней 
недействительных – 12, с отметкой в строке «Против всех» 
- 25.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Алдабергенов О.Ж. – 92,6 %; Сугралина Г.Н – 1,7 %; Тога-

сов Е.Д – 5,7%;
Избран акимом Кошкенталского сельского округа Алдабер-

генов Олжас Жумашович, 1979 года рождения, ГУ аппарат 
Кошкенталского сельского округа главный специалист, прожи-
вает в селе Кошкентал, выдвинут партией Nur Otan.

Молалинский избирательный округ по выборам акима 
Молалинского сельского округа:

В список избирателей по избирательному округу включено 
251 граждан, из них проголосовали 99,%. Число бюллетеней 
недействительных – 2, с отметкой в строке «Против всех» - 60.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Әміров Н.К. – 10,7 %; Даутбеков С.К – 88,8 %; Кожаберге-

нов Д.Д – 0,5%;
Избран акимом Молалинского сельского округа Даутбеков 

Серикжан Кадыржанович, 1984 года рождения, Аким Мола-
линского сельского округа, проживает в селе Алажиде, само-
выдвижение.

Арасанский избирательный округ по выборам акима 
Арасанского сельского округа:

В список избирателей по избирательному округу включено 
935 граждан, из них проголосовали 99,%. Число бюллетеней 
недействительных – 1, с отметкой в строке «Против всех» - 17.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Джакупов Д.А. – 87 %; Конуров К.Н – 6,%; Жайнарбеков 

А.Т – 7,%;
Избран акимом Арасанского сельского округа Джакупов 

Данияр Амирханович, 1989 года рождения, ТОО Семізбай-И 
заместитель директора, проживает в городе Алматы, выдви-
нут  политической партией «Ауыл».

Аксуская районная избирательная комиссия  в соответ-
ствии  со статьей 45 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» решением 
от 27 июля 2021 года зарегистрировала избранных 25 июля 
2021 года акимов сел, сельских округов Аксуского района. 

 

СООБЩЕНИЕ
об итогах выборов акимов сельских округов в 

Аксуском районе
25 июля  2021 года  состоялись  выборы акимов сельских 

округов по четырем избирательным округам. 
В список избирателей по избирательным округам было 

включено 13046 граждан,  из них приняли участие в голосо-
вании 12395 (95 %).

Количество кандидатов в акимы – 28 человек. 
Избраны акимы во всех 9 избирательных округах. 
Из них: выдвинуты партией 
«Nur Otan» -  4 человека,
ПП «Ауыл» - 1 человек,
Путем самовыдвижения  - 4 человек.   

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

2021 жылға облыстық бюджеттен 303 051 мың теңге бөлінді. 
Сәуір айында 4 ауылға (Барлыбек Сырттанов ауылы, Жансүгіров 
ауылының Е.Маманұлы көшесіне, Тарас ауылына және Қызылқайын 
ауылына кіре беріс) жолдарға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
мемлекеттік ашық конкурс жарияланып, қазіргі уақытта мемлекеттік 
сатып алу порталында жарияланған конкурс нәтижелері бойынша 
жеңімпаздар анықталды.

Барлыбек Сырттанов ауылының ішкі көше жолдарының негізгі 
қабаты мен құбырлы өткелдері салынып, жол бетін тығыздау 
жұмыстары жүргізілуде.

Е.Маманұлы көшесінің жолдың негізгі қабаты мен құбырлы 
өткелдері толығымен салынып, асфальт төсеу жұмыстары 
жүргізілуде.

Тарас ауылына кіре беріс жолдың негізгі қабаты мен құбырлы 
өткелдері салынып, жол бетін тығыздау жұмыстары жүргізілуде.

Қызылқайын ауылына кіре беріс жолдың негізгі қабатын тегістеу 
және көпірлердің құбырлы өту жолдары жұмыстары атқарылып, 
жол бетін тығыздау жұмыстары жүргізілуде. 

Жәнібек БЕЙСЕБАЕВ,
«Ақсу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімі» ММ-нің басшысы. 

АҚСУ АУДАНЫНА ҚАРАСТЫ 
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ 

БОЙЫНША
АҚПАРАТ

25 шілде күні қызметтік 
мерзімі аяқталған ауылдық округ 
әкімдерінің сайлауы өтті. Бұл 
жолғы сайлауда жергілікті ауыл 
тұрғындары өз таңдауын жасады.

Сәрсенбінің сәтті күні 28 шілдеде 
аудан әкімдігінің кіші мәжіліс за-
лында жеңімпаз атанған халық 
қалаулылары әкімдік куәліктерін 
қолдарына алды. 

Салтанатты шарада аудан әкімі 
Базарханов Есім Сейілханұлы 
болашақ ауылдық округ әкімдерін 
жаңа қызметтерімен құттықтап, 
"Елдің таңдауы Сіздерге түскен 
екен, енді ауыл тұрғындарының 
сенімін ақтап, адал, дұрыс жұмыс 
жасаңыздар",- деген тілегін айтты.

Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының төрағасы Берік 
Байболов сайлау қорытындысы 
туралы хабарламаны оқып, 
жеңімпаздарға куәліктерін табы-
стады.

Аудандық мәслихат хатшысы 
Бейбіт Жаңылысұлы құттықтап, 
жылы лебізін білдірді.

Ербол СЫМХАНОВ.

ХАЛЫҚ ӨЗ ТАҢДАУЫН 
ЖАСАДЫ
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Ақсу аудандық мәслихатының 2016 жылғы 22 тамызындағы №7-29 «Ақсу ауданындағы аз қамтылған 
отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» 
шешіміне өзгеріс енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50-бабына сәйкес, 
Ақсу аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Ақсу аудандық мәслихатының 2016 жылғы 22 тамыздағы №7-29 «Ақсу ауданындағы аз қамтылған 
отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3957 тіркелген, 2016 жылдың 15 қыркүйектегі 
«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) шешіміне келесі өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген шешіммен бекітілген тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібін айқындау Қағидалары 
қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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

Лауазымы                                                        Аты - жөні

шешіміне қосымша/

АҚСУ АУДАНЫНДА ТҰРҒЫН ҮЙ КӨМЕГІН КӨРСЕТУДІҢ МӨЛШЕРІ МЕН ТӘРТІБІ
Осы аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсету Қағидаалары (бұдан әрі- 

Қағидалар) «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Рес-публикасы Заңының 
97-бабына, «Әлеуметтік тұрғыдан қорғалатын азаматтарға телекоммуникация қызметтерін көрсеткені үшін 
абоненттік төлемақы тарифінің көтерілуіне өтемақы төлеудің кейбір мәселелері туралы» 2009 жылғы 14 
сәуірдегі №512, «Тұрғын үй көмегін көрсету ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 30 желтоқсандағы №2314 
Қазақстан  Республикасы Үкіметінің  қаулыларына сәйкес әзірленді.

 1. Жалпы ереже
1. Осы тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібінде Қағиданың 1-тармағында көрсетілген негізгі 

ұғымдар пайдаланылады.
2. Тұрғын үй көмегi жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен Қазақстан Республикасының аумағындағы жалғыз 

тұрғынжай ретінде меншік құқығында тұрған тұрғынжайда тұрақты тіркелген және тұратын аз қамтылған 
отбасыларға (азаматтарға), сондай-ақ мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген тұрғынжайды және жеке тұрғын 
үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғынжайды жалдаушыларға (қосымша жалдаушыларға):

1) кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға, оның ішінде 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жұмсалатын шығыстарға;

2) коммуналдық қызметтерді және телекоммуникация желісіне қосылған телефон үшін абоненттік 
төлемақының өсуі бөлігінде байланыс қызметтерін тұтынуға;

3) мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген тұрғынжайды және жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы 
орган жалға алған тұрғынжайды пайдаланғаны үшін шығыстарды төлеуге беріледі.

Аз қамтылған отбасылардың (азаматтардың) тұрғын үй көмегiн есептеуге қабылданатын шығыстары 
жоғарыда көрсетiлген бағыттардың әрқайсысы бойынша шығыстардың сомасы ретiнде айқындалады.

3. Тұрғын үй көмегi кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-
ұстауға, оның ішінде кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жұмсалатын шығыстарды, 
коммуналдық көрсетілетін қызметтерді және телекоммуникация желісіне қосылған телефон үшін абоненттiк 
төлемақының өсуі бөлігінде көрсетілетін байланыс қызметтерін тұтынуға, мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
берілген тұрғынжайды және жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi атқарушы орган жалға алған тұрғынжайды 
пайдаланғаны үшiн шығыстарды төлеуге арналған шығыстарға ақы төлеу сомасы мен отбасының 
(азаматтардың) осы мақсаттарға жұмсайтын шығыстарының жергілікті өкілді органдар белгілеген шекті жол 
берілетін деңгейінің арасындағы айырма ретiнде айқындалады.

4. Тұрғын үй көмегі аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) кондоминиум объектісін басқаруға және кон-
доминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға, оның ішінде кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі 
жөндеуге жеткізушілер ұсынған ай сайынғы жарналар туралы шоттарға және шығыстар сметасына сәйкес 
бюджет қаражаты есебінен көрсетіледі.

5. Шекті жол берілетін шығыстар үлесі аз қамтылған отбасының (азаматтың) жиынтық кірісінің он пайызы 
мөлшерінде. 

2. Тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібі
6. Тұрғын үй көмегі «Ақсу ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік 

мекемесімен (бұдан әрі - уәкілетті орган) тоқсанына бір рет көрсетіледі. Тұрғын үй көмегі өтініш берген тоқсанда 
құжаттарды ұсыну уақытына қарамастан ағымдағы тоқсанға тағайындалады және төленеді.

7. Аз қамтылған отбасы (азамат) (не нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілі) тұрғын 
үй көмегін тағайындау үшін Мемлекеттік корпорацияға және/немесе «электрондық үкіметтің» веб-порталы 
арқылы (бұдан әрі - портал) мынадай  құжаттарды ұсына отырып, жүгінеді:

1) өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін түпнұсқасы беріледі);
2)  аз қамтылған отбасының табысын растайтын құжаттар. Тұрғын үй көмегін алуға үмiткер отбасының 

(Қазақстан Республикасы азаматының) жиынтық табысын есептеу тәртiбiн тұрғын үй қатынастары саласындағы 
уәкілетті орган айқындайды;

3) зейнетақы аударымдары туралы анықтама (тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алынатын 
мәліметтерді қоспағанда);

4) жұмыс орнынан немесе жұмыссыз адам ретінде тіркелуі туралы анықтама;
5) балаларға және асырауындағы басқа да адамдарға алименттер туралы мәліметтер;
6) банктік шоты;
7) кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға, оның ішінде 

кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге ай сайынғы жарналар туралы шоттар;
8) коммуналдық қызметтерді тұтынуға арналған шоттар;
9) телекоммуникация қызметтері үшін түбіртек-шот немесе байланыс қызметтерін көрсетуге арналған 

шарттың көшірмесі;
10) мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғынжайды және жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган 

жалға алған тұрғынжайды пайдаланғаны үшін шығыстар туралы шот.
8. Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттар қабылданған кезде көрсетілетін қызметті алушыға тиісті 

құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі. «Электрондық үкімет» веб-  порталы  арқылы өтініш 
жасаған жағдайда көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
көрсетуге  сұрау салуының қабылдағаны  туралы мәртебе, сондай-ақ, мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетіле отырып, хабарлама жіберіледі.

9. Уәкілетті орган отбасы (азамат) (не нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілі) ұсынған 
құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дұрыс емес екенін анықтау негізінде тұрғын 
үй көмегін беруден бас тартады және өтініш берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтініш берушіге 
«электрондық үкімет» веб- порталы не Мемлекеттік корпорайия арқылы дәлеледі бас тартуды жібереді.

Алушылар тұрғын үй көмегін алу құқығына немесе мөлшеріне әсер ететін мән-жайлар туралы 10 жұмыс күні 
ішінде хабардар етеді, хабарламаған жағдайда, қайта есептеу келесі тоқсанда жүргізіледі (анықталған фактісі 
бойынша).

Артық төленген сомалар - ерікті түрде, ал бас тартылған жағдайда сот тәртібімен қайтарылуға жатады.
10. Тұрғын үй көмегі:
1) мүгедектерді және стационарлық емделуде бір айдан астам уақыт кезеңінде болатын адамдарды, күндізгі 

оқу нысанында оқитын оқушыларды, студенттерді, тыңдаушыларды, курсанттар мен магистранттарды, 
сондай-ақ І және ІІ топтағы мүгедектерді, сексен жастан асқан адамдарды, үш жасқа дейінгі балаларды бағып-
күтумен айналысатын азаматтарды қоспағанда, жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарда 
тіркелмеген жұмыссыздарға және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысудан жазба-
ша түрде бас тартқан Қазақстан Республикасының еңбекке жарамдыазаматтарына;

2) уәкілетті органдар ұсынған жұмысқа, оның ішінде әлеуметтік жұмыс орнына немесе қоғамдық жұмысқа 
орналастырудан, кәсіби даярлаудан, қайта даярлаудан, біліктілігін арттырудан дәлелсіз себептермен бас 
тартқан, осындай жұмыстарға қатысуды және оқуды өз бетінше тоқтатқан жұмыссыздарға тағайындалмайды; 

3) жеке меншігінде бір бірліктен артық тұрғын үйі (пәтерлер, тұрғын үйлер) бар немесе тұрғынжайды жалға 
немесе пайдалануға беруші аз қамтылған отбасылар (азаматтар) тұрғын үй көмегін алу құқығын жоғалтады.

11. Тұрғын үй көмегін алуға үміткер отбасының (азаматтың) жиынтық табысын есептеу тәртібі «Тұрғын үй 
көмегін алуға үмiткер отбасының (Қазақстан Республикасы азаматының) жиынтық табысын есептеу тәртiбiн 
бекіту туралы» 2020 жылғы 24 сәуірдегі №226 Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрінің бұйрығына сәйкес есептеледі (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№20498 тіркелген).

12. Тұрғын үй көмегін тағайындау кезінде алаңның нормасы есепке алынады:
1) бір отбасы мүшесіне - пайдалы алаңның 18 шаршы метрі;
2) Қазақстан Республикасының аумағында жалғыз тұрғынжайы ретінде меншік құқығындағы тұрғынжайда 

тұрақты тіркелген және жалғыз тұратын азаматтар үшін - 30 шаршы метр, бірақ нақтыдан асырмай.
13. Коммуналдық қызметті тұтыну нормалары тиісті уәкілетті орган қолданатын коммуналдық қызметтерді 

босату нормаларына баламалы.
14. Коммуналдық қызметтерді тұтыну тарифтерін қызмет жеткізуші ұсынады.
15. Тұрғын үй көмегін тағайындағанда келесі нормалар ескеріледі:
1) газ тұтыну - айына бір отбасына 10 килограмм (1 кішкене баллон);
2) электр энергиясын тұтыну: 1 адамға - бір айға 45 киловатт, 4 және одан көп адамнан тұратын отбасына 

- бір айға 150 киловатт;
3) кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп - ұстауға- жеткізушінің 

шотына сәйкес;
4) қатты отынды тұтынушылар үшін: пешпен жылытатын тұрғын       үйлерге - жылыту маусымына бір рет 

4 тонна көмір.
Коммуналдық қызметтерді тұтыну есебіне қабылданатын шығыстар коммуналдық қызметтерді тұтынудың 

белгіленген нормативтерінен аспайтын, өткен тоқсандағы нақты шығындар бойынша айқындалады.
16. Қатты отынның құнын есептегенде аймақта өткен тоқсанда қалыптасқан орташа баға ескеріледі.

 3. Қаржыландыру және төлеу
17. Тұрғын үй көмегін төлеу екінші деңгейдегі банктер арқылы алушылардың дербеc шоттарына аудару 

жолымен  жүзеге  асырылады.

 4. Қорытынды
18. Осы Қағидалармен реттелмеген қатынастар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

сәйкес реттеледі.

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ  АКСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА 
О внесении изменения в решение Аксуского районного маслихата от 22 августа 2016 года №7-29 «Об 

определении размера и порядка оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданом) 
Аксуского района»

В соответствии статьи 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», Аксуский 
районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Аксуского районного маслихата от 22 августа 2016 года №7-29 «Об определении раз-
мера и порядка оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданом) Аксуского района» (за-
регистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3957, опоблико-
вано 15 сентября 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»)следующее изменение:

Правила определенния размера и порядка оказания жилищной поиощи, утвержденных указанным решени-
ем изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования.

Должность                                                                        ФИО

Приложение к решению

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОМОЩИ В АКСУСКОМ РАЙОНЕ
Настоящие Правила оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) (далее- Правила) разра-

ботаны в соответствии со статьей 97 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях», 
постановлениями Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2009 года №512 «О некоторых вопросах компен-
сации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражда-
нам», от 30 декабря 2009 года №2314 «Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи».

1. Общие положения
1. В настоящих размерах и порядках оказания жилищной помощи используются основные понятия, указанные в 

пункте 1 Правил.
2. Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям (гражданам), 

постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единствен-
ное жилище, а также нанимателям (поднанимателям) жилища из государственного жилищного фонда и жилища, арен-
дованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, на оплату:

1) расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том 
числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

2) потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный 
к сети телекоммуникаций;

3) расходов за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным 
исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Расходы малообеспеченных семей (граждан), принимаемые к исчислению жилищной помощи, определяются как 
сумма расходов по каждому из вышеуказанных направлений.

3. Жилищная помощь определяется как разница между суммой оплаты расходов на управление объектом кондоми-
ниума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества 
объекта кондоминиума, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за теле-
фон, подключенный к сети телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жили-
щем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде и предельно-допустимым уровнем 
расходов малообеспеченных семей (граждан) на эти цели, установленным местными представительными органами.

4. Жилищная помощь оказывается по предъявленным поставщиками счетам о ежемесячных взносах на управление 
объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт 
общего имущества объекта кондоминиума согласно смете расходов и счетам на оплату коммунальных услуг за счет 
бюджетных средств малообеспеченным семьям (гражданам).

5. Доля предельно-допустимого уровня расходов к совокупному доходу малообеспеченной семьи (гражданина) в 
размере десяти процентов. 

 2. Размер и порядок оказания жилищной помощи
6. Жилищная помощь оказывается один раз в квартал государственным учреждением «Отдел занятости и социаль-

ных программ Аксуского района     (далее - уполномоченный орган). Жилищная помощь назначается и выплачивается 
на текущий квартал, независимо от времени предоставления документов в квартале обращения.

7. Для назначения жилищной помощи малообеспеченная семья (гражданин) (либо его представитель по нотариаль-
но заверенной доверенности) обращается в Государственную корпорацию и/или посредством веб-портала «электрон-
ного правительства» (далее - портал) с предоставлением этих документов:

1) документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал представляется для идентификации личности);
2) документа, подтверждающего доходы малообеспеченной семьи. Порядок исчисления совокупного дохода семьи 

(гражданина Республики Казахстан), претендующей на получение жилищной помощи, определяется уполномоченным 
органом в сфере жилищных отношений;

3) справки о пенсионных отчислениях (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных 
информационных систем);

4) справки с места работы либо справки о регистрации в качестве безработного лица;
5) сведений об алиментах на детей и других иждивенцев;
6) банковского счета;
7) счета о ежемесячных взносах на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта 

кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;
8) счета на потребление коммунальных услуг;
9) квитанции-счета за услуги телекоммуникаций или копии договора на оказание услуг связи;
10) счета о расходах за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным 

местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.
8. При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме соот-

ветствующих документов. В случае обращения  через веб- портал «электронного правительства» услугополучателю в 
«личный кабиинет» направляются статус о принятии запроса на оказание государственной услуги, а также уведомление  
с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Срок рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении жилищной помощи либо мотивированный 
ответ об отказе со дня принятия полного комплекта документов от Государственной корпорации либо через портал со-
ставляет срокам согласно Правил.

9. Уполномоченный орган отказывает в предоставлении жилищной помощи на основании установления недосто-
верности документов, представленных семьей (гражданином) (либо его представителем по нотариально заверенной 
доверенности), и (или) данных (сведений), содержащихся в них, и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи за-
явления направляет заявителю мотивированный отказ посредством веб- портала «электронного правительства»  либо 
Государственной корпорации.

Получатели жилищной помощи извещают уполномоченный орган об обстоятельствах, влияющих на право получения 
жилищной помощи или ее размер со дня их наступления в течение 10 рабочих дней, в случаях, когда получатель не 
известил перерасчет производится в следующем квартале (по факту обнаружения).

Излишне выплаченные суммы подлежат возврату в добровольном порядке, а в случае отказа - в судебном порядке.
10. Жилищная помощь не назначается: 
1) безработным, не зарегистрированным в уполномоченных органах по вопросам занятости и трудоспособным граж-

данам Республики Казахстан, письменно отказавшимся от участия в активных мерах содействия занятости, кроме ин-
валидов и лиц, в период их нахождения на стационарном лечении более одного месяца, учащихся, студентов, слуша-
телей, курсантов и магистрантов очной формы обучения, а также граждан, занятых уходом за инвалидами І и ІІ группы, 
лицами старше восьмидесяти лет, детьми в возрасте до трех лет;

2) безработным, без уважительных причин отказавшимся от предложенного уполномоченным органом трудоустрой-
ства, в том числе на социальное рабочее место или общественную работу, от профессиональной подготовки, перепод-
готовки, повышение квалификации, самовольно прекратившим участие в таких работах и обучении;

3) малообеспеченные семьи (граждане), имеющие в частной собственности более одной единицы жилья (квартиры, 
дома) или сдающие жилые помещения в наем или аренду, теряет правом на получение жилищной помощи.

11. Порядок исчисления совокупного дохода семьи (гражданина), претендующей на получение жилищной помощи 
рассчитывается в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 
от 24 апреля 2020 года № 226 «Об утверждении Порядка исчисления совокупного дохода семьи (гражданина Республи-
ки Казахстан), претендующей на получение жилищной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов № 20498).

12. При назначении жилищной помощи в расчет принимается норма площади:
1) на одного члена семьи - 18 квадратных метров полезной площади;
2) для одиноко проживающих граждан постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которые находится 

на праве собственности как единственное жилище на территории Республики Казахстан - 30 квадратных метров неза-
висимо от занимаемой площади, но не более фактической.

13. Нормы потребления коммунальных услуг эквивалентны нормам отпуска коммунальных услуг, применяемых соот-
ветствующим уполномоченным органом.

14. Тарифы потребления коммунальных услуг предоставляются поставщиками услуг.
15. При назначении жилищной помощи учитываются следующие нормы:
1) потребление газа - 10 килограмм (1 маленький баллон) в месяц на семью;
2) потребление электроэнергий: на 1-го человека - 45 киловатт в месяц, для семьи из 4-х и более человек -150 ки-

ловатт в месяц;
3) расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума - со-

гласно счета поставщика;
4) для потребителей твердого топлива: на жилые дома с печным отоплением  4 тонны угля  один раз на сезон ото-

пления.
Расходы, принимаемые к расчету потребления коммунальных услуг, определяются по фактическим затратам за 

предыдущий квартал, но не более установленных нормативов потребления коммунальных услуг.
16. При расчете стоимости твердого топлива учитывается средняя цена сложившаяся за предыдущий квартал в 

регионе.

 3. Финансирование и выплата
17. Выплата жилищной помощи осуществляется через банки второго уровня, путем зачисления на лицевые счета 

получателей.

4. Заключение
18. Отношения, неурегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с действующим законо-

дательством Республики Казахстан.    
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1987-88  жж. жаңа оқу жылы бастал-
ды.  Біз үшін ең қызығы – жаңадан келетін 
жас мұғалімдер, ағайлар,  апайлар,  жаңа 
пәндер,  класқа  жаңа  оқушы  келсе тіпті 
қызық.  Осы жолы маған жаңадан кел-
ген ағайдың аты өте қызық болды. Жа-
мау екен. Фамилиясы Бұхарбаев, таныс 
фамилия. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 
Камал Бұхарбаева апай сабақ беретін. Ол 
кісі декреттік демалысқа кетіпті.  «Е, туысы 
екен ғой, апай жоқта орнын сақтап берейін 
деген ғой» деп ойлап қоямын. Сабақтан соң 
үйге келгенде Жамбы апамнан сұрадым 
ағайынды кісілердің ұрпақтары екенін ай-
тып берді. Жамау Бұхарбаевтың атын га-
зеттерден көріп жүретінмін. Өзін сабаққа 
кіргенде бірақ көрдім. Ол кезде әр пәннің 
кабинетінде барып оқитынбыз. Кесте 
бойынша қазақ тілі мен қазақ әдебиеті 
кабинетіне келіп, өз орындарымызға 
жайғастық.  Жамау ағай өзін таныстырып, 
сабақты бастап кетті. Бастапқы кезде  қатал 
ағай сияқты көрінді. Өзіне сенімді, сабақ 
түсіндіруі ерекше,  сөйлегені нық.

Өз кезегімен сабақтар өтіп жатты. Қазақ 
тілінен ереже жазу үшін жазу дәптерін орта-
сынан тең бөлетінбіз, ереже жазатынбыз, 
сабақ соңында сол ережелерді жатқа айта-
тынбыз.  

Оқу жылының ортасынан асқан кезде 
Жамау ағайдың сабақ беру тәсілі өзгерді. 
Оқушыларды кезекпен мұғалім қылып 
өзі ең соңғы партада бақылап отыратын. 
Бір күні кезек маған да келді «дайында-
лып кел, келесі сабақта мұғалім болып 
сабақ жүргізесің»,-деді. Мен үйге мәз бо-
лып келдім, үйдегілерге мұғалім болып 
оқушыларға сабақ өтетінімді айтып, барым-
ды салып дайындалдым.

Ол уақытта  келіп жетті. Мұғалім үстеліне  
отырғанда қобалжу болды. Даусым да 

дірілдеп, тіземде дірілдеп ақырындап ба-
сылды. Жаңа тақырыпты бар ынтамды 
салып түсіндіруге тырысып бақтым. Енді 
үй тапсырмасын ереже сұрау керек. Қай 
оқушыдан   бастап сұраймын деген алдым-
да сұрақ тұрды.  Дайындалмай келген болса, 
ренжітіп аламын ба деп те ойлап қойдым... 

Сосын сабаққа әрқашан дайындалып 
келетін, жақсы оқитын Құндызбаева  Шы-
нарды тақтаға шығарып аралас құрмалас 
сөйлем ережесін сұрадым. Сөйтсем, ол да 
шатасып, басқа ережемен араластырып  
алды. Қайталап сұрадым тағы соны айтып 
берді. Шатастырған жерін айтып түсіндіріп  
«бес» деген бағаға жетпейтінін айттым,  Жа-
мау ағай қарап отырып шыдамай орнынан 
тұрып  есікке қарай келді, коридорға шығып 
қайта кірді. Сабақта аяқталды. Жамау ағай 
«жарайсың, сен жақсы мұғалім болады 
екенсің»,-деп күнделігіме бестік бағасын 
қойып берді. Шынар сыныптасым үзілісте  
"бес" деген баға  қойсаң  болмайтын ба еді,- 
деп өз ренішін  айтты.

Жамау ағайдың бұл тәсілі - оқушылардың 
қабілетін ашу, ойыңды ашық, анық еркін 
жеткізуге тәрбиелеу, мұғалімнің жұмысын 
сезіну, жауапкершілікке баулу екенін кейін 
түсіндім. 

Ауылдасым Жанар Рахипованың «Жамау 
және 9 "А"» деген  естелігін оқып, Жамау 
ағайдың киетін  ақшыл костюмі, мұрты, жы-
миып күлгені, үстелде тұратын стакан са-
лып қоятын темір ыдысы  бәрі  есіме түсті. 
«Жамаутану» айдарының ашылуы ауылдас-
тарымды қуантқан шығар деген ойдамын.  
Менің де  Жамау және 8 «а» деп жазғым 
келді. 

Жамау ағайдың рухы разы болсын!

 Жантас БИҒАЛИ,
Алматы қаласының тұрғыны, кәсіпкер.

Бір ғанамын 
Болғаны – ұл ғанамын.
Болар ұлға бар ма еді бұлдамағың?
Шайпау әйел сияқты шатақ өмір, 
Шырғалаңың көп екен, шырғалаңың.

Бір ғанамын,
Болғаны – ұл ғанамын.
Еркесі едім қажырлы мұңды ананың.
Сараң әйел секілді су татырмас,
Шыға берді –ау алдымнан шырғалаңың.

Өмір, сенің қайтейін, шырғалаңың,
Басын шатты шырмаумен бұл баланың.
Өшің бардай
Жасадың сен қысастық, 
Адам атын алайда былғамадым.

Бұхарбай батыр 
әулеті едім

Әлін де білмес әулекі ненің
Қадірін ойлап байқасын!
Бұхарбай батыр әулеті едім,
Қарағым, маған не айтасың?

Өзіңді, жаным, өзгеше сыйлап,
Дос қайғысынан қашпағам.
Табиғат төлі – хайуанды қинап,
Мал сою жаққа баспағам.

Барымды елдің алдына жайып,
Ішіме сырды бүкпегем.
Жауларым менің қайғымды бай қып,
Бауырымды жікке жіктеген.

Жаныма жақын келмеші сен де,
Табылмай қойса мұңдасым.
Ерліктен басқа не керек елге,
Ұлдары есен туғасын.

Ел-Ана егер қажет етсе бірде,
Мен дағы от боп жанармын.
Соғыста тірі қалғанға – жүлде,
Қолыма қару алармын.

Қарағым, маған сен кінә қойма,
Мал сою жаққа барғам жоқ.
Ұл болып тудым, оны да ойла,
Ер болып өлсем арман жоқ.

Ерлерге бақыт қыймаған Құдай,
Аямас, білем, сорын да.
Шыбын да жанды қинамас бұлай,
Жүрегім сенің жолыңда.

Ерліктің жолы жіңішке, жаным,
Тарихқа үңіл, нанбасаң.
Батырлық болмас ұлысқа мәлім,
Махаббат егер болмаса.

Күн туса, қалқам, сенің атыңмен,
Анамның арын қорғаймын.
Серіктес болмай махаббатыңмен,
Мен ешқашан оңбаймын.

Сондықтан жаным, алдыңа сенің
Кішірейіп келсем сөкпегін.
Есеп білмейтін ерлік дегенің
Есерлік қана деп пе едің?

Көшерімде
Байқайыншы, не бар?- деп ашсам бүгін,
Жартыланып қалыпты көк сандығым.
Тоғыз айда ап келген дүниеге,
Құдай маған қияр ма, тоқсан жылын

Көз алдымнан көшіп бір мұнар –ағын,
Белгілі ғой ақтық дем шығарарым.
Өмір сұрап алғам жоқ мен Құдайдан,
Ұзақтығын енді оның сұрамадым.

Бөгет болмай жауған қар, нөсерің де,
Қарайламай артыма көшерімде,
Жетіп жатыр
Татитын жүз жайсаңға
Жалғыз өлең қалдырсам осы өмірде...    
         

***
Есебі мықты ептіден
Үлгі алман,
Тыңда, енді сен.
Қышқылтым болмас деп білем,
Қыдырлы күздің жемісі ем.

Сөкті ме бұл жұрт, кім білсін,
Кешігіңкіреп жеткенде.
Өзімнен соңғы бүлдіршін
Берерін беріп кеткенде.

Мен келдім, басқа не дейін,
Ащының дәмін татқам сан.
Барымды жайып көрейін,
Асылым шығар – ақтарсың.

                                                                     *
Той қамдайды болашақ,
Сөне көрме жана сап.
Бәрінде жүр бір бәйге ат,
Жарыстың ба? Дара шап!

Толсаң, тасып төгілме
Мынау тасқын өмірде.
Қыран ұшса көгінде,
Жылан жатар төрінде.

Өре құлаш сермесең,
Сақ бол!
Желге ерме сен!
Дара шабу даңқ емес, 
Көмбеге аман келмесең.

***
Сезімді самал боп шайқадың,
Жырымды өзіңсіз бастамай.
Ауылым – әфсанам, айтарым,
Аузымнан жүремін тастамай.

Мамырда жоңышқа гүл жарып,
Біз деген қызыққа бататын.
Үйеңкі, қарағаш ырғалып,
Сауыққа шақырып жататын.

Мәнді үйлер. Биіктеп өседі ел.
Өзіміз иттерін шулатқан, 
Көшелер, көшелер, көшелер.
Ұйқысыз думанмен түн қатқан.

Көктемде арайға малынып,
Жыл құсы той бастар көгінде.
Құстардай жететін сағынып,
Көктемім өзіңсің менің де...

Жамау БҰХАРБАЕВ,
ақын.

Өткен айдың соңғы аптасы Баспасөз күні, 

яғни ақпарат қызметкерлері, журналистердің төл 

мерекесінде бастау алған "Жамаутану" беті жалғасын 

табуда.
Жамау ағамыздың шәкірті Жанар Рахипова бас-

тап "Жамау және 9 "Б" деген еске алу мақаласы мен 

Жамау ағамыздың бір топ өлеңдері жарық көрген. 

Енді ауыл азаматы Жантастың Жамау және 8 "А" 

деген еске алуын жариялап отырмыз. Газетіміздің әр 

айының соңғы аптасына "Жамаутану" бетін береміз 

деп жоспарлағанбыз. Осындай естеліктеріңіз болса 

газетімізге жолдауларыңызға болады. Сонымен қатар 

Жанардың бастамасымен ақынның өлеңдері шығып 

тұрады.
Ербол СЫМХАНОВ,

Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.   

     

Жамаутану беті

ЖАМАУ және 8 «А»

Киіз үйі, қара домбырасы 
және айтыс өнері  қазақтың ең 
ежелгі мұралары ретінде белгілі. 
Табиғаттың үнін, тұлпардың 
дүбірін, адамның сырын 
шанағынан төгілткен домбыра 
қазақтың жаны, рухы, тарихы, салт 
- дәстүрі, бүкіл бітім болмысы деп 
айтуға болады. Ол ұлы даланың 
төсінде ежелгі заманнан бері 
халқымызбен бірге жасап келе 
жатыр. Ол қазақтың біренді мен 
паспорты, ешкімге ұқсамайтын 
қайталанбас келбеті. Елімізде 
қасиетті қара домбыраға деген 
құрмет ешқашан төмендеген емес. 
Домбыра қазақ үшін жәй ғана 
музыкалық аспап емес, одан әлде 
қайда биік тұрған киелі құндылық.  
Халқымыз домбыраға үкі тағып, 
төрге ілген. Күйшілерді төредей 
күтіп, төбесіне көтерген. Кезінде 
осы аспапты Сара Тастанбекқызы 
қолына алып  ақындық өнеріне 
шыныққан. Ол домбыра шертуді 
ағасы Сахариден тоғыз жасында 
үйренген. Соның айғағы ретінде 
ақын Сараның өзі бала күнінде 
қолына ұстап, талай тойларда ән 
салған қасиетті қара домбырасы 
бүгінде Ақын Сараның мемори-
алды музейінде қаз қалпында, 
көздің қарашығындай сақталуда. 
Бұл домбыраны Сараның туы-
сы Мейрамбай деген кісі сақтап, 
қызы Нұрғайша музейге өткізіп 
кеткен. Бала кезінен ақындыққа 
жақын болған Сара өзінің жазған 
өлеңдерінде өзі өскен ортасын, 
басынан кешкен өмір деректерін, 
тағдыры тап қылған қоғам-заман 
шындықтарын көрсете отырып, 

терең мағыналы ойларын білдірген. 
Музейдің құнды жәдігеріне жата-
тын  аспап 1886-1890 жылдары 

аралығында дайындалған. Домбы-
ра қатты ағаштан жасалған, шанағы 
тік төртбұрыш болып келеді, 12 

пернелі, шектері малдың шегінен 
тартылған. Сараның дарынды 
ақын және  ашық тұлға шыққанына 

оның ортасы ақындарға толы 
болғандігі деп білеміз. Қосағашта 
өмірге келген ақын Толғанбай 
Мырзағұлұлы Сараға ұстаздық 
етсе, Молықбай қобызшының 
күйлерін Сара домбыраға салып 
оған еліктеп өскен екен. Сараның 
өмірі мен шығармашылығын 
зерттеушілердің айтуы бойын-
ша Сараның тағы бір домбыра-
сы болған. Ол домбыраның бет 
жағында әйнек орналасқан екен. 
Бірақ өкінішке орай ол домбы-
ра сақталмай қалған. Алайда, 
музейдің қоры жаңа жәдігермен 
толықты. Ол Қазақ халқының 
әйгілі әнші - композиторы, ақын 
Біржансал Қожағұлұлының 
домбырасының көшірмесі. 
Біржансал Қожағұлұлының 
домбырасының түпнұсқасы Ал-
маты қаласындағы Ықылас 
атындағы халық музыкалық аспап-
тар музейінің қорында сақтаулы 
тұр. Домбыраның көшірмесі 
түпнұсқаның параметрлерімен 
жасалған. Қапал ауылының 
тұрғыны Мулюков Гариф 
Аминұлы демеуші болып, өз 
қаржысына қолөнер шебері Са-
тыбалды Кенжеғараевқа дом-
быраны жасатып, музейге сыйға 
тарту етіп отыр. Белгілі ақын 
Қадыр Мырзалидың «Домбыра» 
атты өлеңінде  «Нағыз қазақ қазақ 
емес, нағыз қазақ домбыра»,- деп 
айтқан қанатты сөзі бар. Домбы-
ра дүбірі рухымызды жандырып, 
елдігімізді еңселетсін.

А.ӘЛІМБАЕВА,
Ақын Сараның мемориалды 

музейінің меңгерушісі. 

Домбыра дастан



4 бетАЌСУ ӨЊІРІ30 шілде 2021 жыл

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

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

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді (конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 30 
күнтізбелік күннен кейін, 15 жұмыс күні ішінде,  2021 жылдың 31 тамыздан 20 қыркүйекке дейін 
қабылданады. Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 5, Ақсу 
ауданының жер қатынастары бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінім дерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 
2021 жылдың 20 қыркүйек 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2021 жылдың 21 қыркүйекте  10 сағат 00 минут-
та   мына мекен жайда ашылады: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,  Желтоқсан  
көшесі 5,   аудан әкімінің орынбасары кабинетінде.

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

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

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

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

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

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

Конкурстық ұсыныста мынадай құжаттар болуы қажет:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АҚСУ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.
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ШАРУА НЕМЕСЕ ФЕРМЕР ҚОЖАЛЫҒЫН ЖҮРГІЗУ ҮШІН УАҚЫТША 
ӨТЕУЛІ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ (ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ 

КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Аксуский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодекса Республики 
Казахстан и Приказа №518 от 20 декабря 2018 года Заместителя Премьер-министра Республи-
ки Казахстан - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан «Об утверждении Правил 
организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного земле-
пользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяй-
ственного производства», в районной газете «Ақсу Өңірі» и интернет-ресурсе Акимата Аксуского 
района объявляет о проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного 
землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохо-
зяйственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 
30 календарных дней после публикации, в течении 15 рабочих дней; с 31 августа по 20 сентября 
2021 года. по адресу: (Алматинская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желток-
сан 5,) в кабинете отдела земельных отношений Аксуского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается : 20 сентября 
2021 года, в 18 часов 30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена   21 сентября 2021 года в 10 
часов 00 минут (Алматинская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в 
кабинете заместителя Акима района.

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

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

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

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

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

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

Конкурсное предложение должно содержать:
бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных 

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ПРАВА ВРЕМЕННОГО ВОЗМЕЗДНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

(АРЕНДЫ) ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ИЛИ ФЕРМЕРСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОНО ПРОИЗВОДСТВА

Местоположение

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Пло-
щадь

га

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Состав 
угодий

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

 Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Качественная харак-
теристика почв

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Сероземы обыкно-
венные легкосугли-
нистые богарные

Балл 
бонитет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Водообеспе-
ченность

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохозяй-
ственная специа-
лизация региона
Специализиро-

ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный 

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный

Специализиро-
ванный 

Специализиро-
ванный 

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



5 бетАЌСУ ӨЊІРІ30 шілде 2021 жыл

Орналасқан 
жері

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Алаңы, 
га.

5,5

6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

8,0

5,5

5,5

5,5

9,0

5,5

5,6

6,0

6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

6,0

5,5

5,5

5,5

6,0

5,32

5,5

5,5

6,8

8,4

Алқап 
құрамы

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Кәдімгі сұр топырақ 
Женіл сазды тәлім

Қара-сарғылт 
саздақты аралас 

қара-сарғылт кемісті 
орташа тастақты 

10-30%  және қара-
сарғылт сәл жуыла-

тын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас 
қара-сарғылт кемісті 

орташа тастақты 
10-30%  және қара-
сарғылт сәл жуыла-

тын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас 
қара-сарғылт кемісті 

орташа тастақты 
10-30%  және қара-
сарғылт сәл жуыла-

тын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас 
қара-сарғылт кемісті 

орташа тастақты 
10-30%  және қара-
сарғылт сәл жуыла-

тын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас 
қара-сарғылт кемісті 

орташа тастақты 
10-30%  және қара-
сарғылт сәл жуыла-

тын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас 
қара-сарғылт кемісті 

орташа тастақты 
10-30%  және қара-
сарғылт сәл жуыла-

тын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас 
қара-сарғылт кемісті 

орташа тастақты 
10-30%  және қара-
сарғылт сәл жуыла-

тын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас 
қара-сарғылт кемісті 

орташа тастақты 
10-30%  және қара-
сарғылт сәл жуыла-

тын 10-30%

Балл 
бонитеті

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

Су көздерімен 
қамтасыз 

етілуі

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

№

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Местополо-
жение

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Пло-
щадь

га

5,5

6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

8,0

5,5

5,5

5,5

9,0

5,5

5,6

6,0

6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

6,0

5,5

5,5

5,5

6,0

5,32

5,5

5,5

6,8

8,4

Состав 
угодий

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Качественная характери-
стика почв

Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Сероземы обыкновен-
ные легкосуглинистые 

богарные
Темно-каштановые 

суглинистые в сочетании с 
темно каштановыми непол-
наразвит среднокаменист

10-30% и темно-каш 
слабосмытыми  10-30% 

богарные
Темно-каштановые 

суглинистые в сочетании с 
темно каштановыми непол-
наразвит среднокаменист

10-30% и темно-каш 
слабосмытыми  10-30% 

богарные
Темно-каштановые 

суглинистые в сочетании с 
темно каштановыми непол-
наразвит среднокаменист

10-30% и темно-каш 
слабосмытыми  10-30% 

богарные
Темно-каштановые 

суглинистые в сочетании с 
темно каштановыми непол-
наразвит среднокаменист

10-30% и темно-каш 
слабосмытыми  10-30% 

богарные
Темно-каштановые 

суглинистые в сочетании с 
темно каштановыми непол-
наразвит среднокаменист

10-30% и темно-каш 
слабосмытыми  10-30% 

богарные
Темно-каштановые 

суглинистые в сочетании с 
темно каштановыми непол-
наразвит среднокаменист

10-30% и темно-каш 
слабосмытыми  10-30% 

богарные
Темно-каштановые 

суглинистые в сочетании с 
темно каштановыми непол-
наразвит среднокаменист

10-30% и темно-каш 
слабосмытыми  10-30% 

богарные
Темно-каштановые 

суглинистые в сочетании с 
темно каштановыми непол-
наразвит среднокаменист

10-30% и темно-каш 
слабосмытыми  10-30% 

богарные

Балл 
бонитет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

Водообеспе-
ченность

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохозяйствен-
ная специализация 

региона
Специализирован-

ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

№

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56



6 бетАЌСУ ӨЊІРІ30 шілде 2021 жыл

Орналасқан 
жері

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі 

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі
Қызылағаш 

ауылдық 
округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Алаңы, 
га.

8.0

8,5

8,0

5,5

5,5

5,5

6,0

6,7

6,0

6,0

7,5

9,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

7,5

6,0

7,3

7,2

5,5

5,5

6,4

8,7

7,0

6,2

5,5

5,5

Алқап 
құрамы

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Қара-сарғылт 
саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Ашық қоныр Женіл 

сазды тәлім

Ашық қоныр Женіл 
сазды тәлім

Ашық қоныр Женіл 
сазды тәлім

Ашық қоныр Женіл 
сазды тәлім

Ашық қоныр Женіл 
сазды тәлім

Ашық қоныр Женіл 
сазды тәлім

Ашық қоныр Женіл 
сазды тәлім

Ашық қоныр Женіл 
сазды тәлім

Ашық қоныр Женіл 
сазды тәлім

Ашық қоныр Женіл 
сазды тәлім

Ашық қоныр Женіл 
сазды тәлім

Ашық қоныр Женіл 
сазды тәлім

Қара-сарғылт 
саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара-сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт 
саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%

Балл 
бонитеті

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

Су көздерімен 
қамтасыз 

етілуі

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

№

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Местополо-
жение

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Пло-
щадь

га

8,0

8,5

8,0

5,5

5,5

5,5

6,0

6,7

6,0

6,0

7,5

9,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

7,5

6,0

7,3

7,2

5,5

5,5

6,4

8,7

7,0

6,2

5,5

5,5

Состав 
угодий 

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Качественная характеристика 
почв

Темно-каштановые сугли-
нистые в сочетании с темно 

каштановыми неполнаразвит 
среднокаменист

10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Светло-каштановые  легко-

суглинистые богарные

Светло-каштановые  легко-
суглинистые богарные

Светло-каштановые  легко-
суглинистые богарные

Светло-каштановые  легко-
суглинистые богарные

Светло-каштановые  легко-
суглинистые богарные

Светло-каштановые  легко-
суглинистые богарные

Светло-каштановые  легко-
суглинистые богарные

Светло-каштановые  легко-
суглинистые богарные

Светло-каштановые  легко-
суглинистые богарные

Светло-каштановые  легко-
суглинистые богарные

Светло-каштановые  легко-
суглинистые богарные

Светло-каштановые  легко-
суглинистые богарные

Темно-каштановые сугли-
нистые в сочетании с темно 

каштановыми неполнаразвит 
среднокаменист

10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит 

среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%  богарные

Темно-каштановые сугли-
нистые в сочетании с темно 

каштановыми неполнаразвит 
среднокаменист

10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%  богарные

Балл 
бонитет

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

Водообеспе-
ченность 

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохозяй-
ственная специа-
лизация региона

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

№

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86
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Орналасқан 
жері

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Қызылағаш 
ауылдық 

округі

Алаңы, 
га.

5,5

5,8

5,5

5,5

8,5

8,0

5,5

5,5

6,55

6,54

5,5

5,5

6,0

5,5

6,1

5,5

Алқап 
құрамы

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Қара –сарғылт 
саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%
Қара –сарғылт 

саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орта-
ша тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт 

сәл жуылатын 10-30%

Балл 
бонитеті

27,3

27,3

27,3

27,3

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

Су көздерімен 
қамтасыз 

етілуі

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

№

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Местополо-
жение 

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Қызылағашский 
сельский округ

Пло-
щадь

га

5,5

5,8

5,5

5,5

8,5

8,0

5,5

5,5

6,55

6,54

5,5

5,5

6,0

5,5

6,1

5,5

Состав 
угодий 

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Качественная характеристи-
ка почв 

Темно-каштановые сугли-
нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%    богарные

Темно-каштановые сугли-
нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%    богарные

Темно-каштановые сугли-
нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%    богарные

Темно-каштановые сугли-
нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%    богарные

Темно-каштановые сугли-
нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%    богарные

Темно-каштановые сугли-
нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые сугли-

нистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнараз-

вит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабос-
мытыми  10-30%   богарные

Балл 
бонитет

27,3

27,3

27,3

27,3

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

Водообеспе-
ченность 

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохозяйствен-
ная специализация 

региона 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

№

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

«Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» ММ төмендегі жұмыс жобасы 
үшін қоршаған ортаға әсерді бағалау жобасы бойынша ашық оты-
рыс түріндегі қоғамдық тындаулар өткізетіні туралы хабарлайды: 
«Алматы облысы, Ақсу ауданы, Арасан ауылында мәдениет үйі 
ғимаратының құрылысына» қатысу үшін келесі сілтеме бойынша 
өтулеріңізді сұраймыз: 

https://us04web.zoom.us/j/979226 4046?pwd=aHA5UTJReFg2dVcv
NIk1bFFnOTIMdz09 Идентификатор конференции: : 976 980 7979, 
Пароль входа: 12345

Қоғамдық тындаулар 2021 жылдың 27 тамыз күні сағат: 11.00 -да, 
видеоконференция арқылы өтеді. Жоба материалдарына тапсырыс 
беруші: Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» ММ, 

8-728-3221262 e-mail: aksu_ku111@mail.ru.
Бас жобалаушы «Капремпроект» ЖШС, 87272685122, 

kapremproekt@mail.ru
ҚОӘБ жобасын әзірлеуші: ТОО «Фирма «Пориком» 8 (727) 

2495968  sporikom@mail.ru
Жергілікті атқарушы органның жауапты тұлғасы: Ақсу ауданының 

құрылыс бөлімі» ММ -нің бөлім басшысы Қожабергенов Д.Д.,  байла-
ныс тел.8-728-32-21262

Жоба бойынша құжаттама орналастырылған жергілікті атқарушы 
органның интернет-ресурсының мекенжайынhttps://www.gov.kz/
memleket/entities/zhetysu-aksu/press/news/details/231580?lang=kk

Тел: 8(7283) 32-92-67, e-mail: 329267eco@mail.ru
Сараптама жүргізетін орган:  Жеке ведомстводан тыс кешенді са-

раптама 
ҚР ЭК 57-2-бабының 3-тармағына сәйкес жобалау құжаттамасымен 

Жансүгіров ауылы, Желтоқксан  көшесі, 5 үй мекен-жайы бойынша 
танысуға болады. Байланыс телефондары: 8 (72832) 2-12-62.

Жоғарыда аталған жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстарды 
келесі электрондық мекен-жайға жіберуге болады: aksu_ku111@
mail.ru.

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ 
НАЗАРЫНА!

ГУ «Аксуский районный отдел строительства» объявляет о про-
ведении общественных слушаний в форме открытых собраний по 
проекту Оценка воздействия на окружающую среду к рабочему про-
екту:  «Строительства дома культуры в селе Арасан Аксуского райо-
на Алматинской области».   Для принятия участия, просим перейти 
по следующей ссылке:

https://us04web.zoom.us/j/979226 4046?pwd=aHA5UTJReFg2dVcv
NIk1bFFnOTIMdz09       

Идентификатор конференции: 976 980 7979, Пароль входа: 12345
Общественные слушания состоятся 27 августа 2021 года по ви-

деоконференции. Время проведения - 11:00. Заказчик материалов 
проекта ГУ «Управление строительства Алматинской области». 
8-728-3221262 e-mail: aksu_ku111@mail.ru.

Генеральный проектировщик ТОО «Капремпроект» 87272685122, 
kapremproekt@mail.ru.

Разработчик проекта ОВОС:  ТОО «Фирма «Пориком» 8 (727) 
2495968  sporikom@mail.ru

Ответственное лицо местного исполнительного органа: ГУ «От-
дел строительства Аксуского района» -  руководитель отдела Кожа-
бергенов  Д.Д., тел.8-728-32-21262

Адрес интернет ресурса местного исполнительного органа где 
размещена документация по проекту https://www.gov.kz/memleket/
entities/zhetysu-aksu/press/news/details/231580?lang=kk

Тел: 8(7283) 32-92-67, e-mail: 329267eco@mail.ru
Орган который будет проводить экспертизу: Частная комплексная 

вневедомственная экспертиза.
В соответствии с п. 3 статьи 57-2 ЭК РК с проектной документаци-

ей можно ознакомиться по адресу: с. Жансугурова, ул. Желтоксан, 
5. Конт. телефоны: 8 (72832) 2-12-62.

Замечания и предложения по вышеназванному проекту можно 
направлять на следующий электронный адрес: aksu_ku111@mail.
ru.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА!

КЕЗ - КЕЛГЕН ВАКЦИНА 
ҚАУІПСІЗ ӘРІ ТИІМДІ

СОНДЫҚТАН ВАКЦИНА-
НЫ КҮТІП, ТАҢДАУДЫҢ 
ҚАЖЕТІ ЖОҚ, ҚОЛ 
ЖЕТІМДІ ВАКЦИНА БОЛ-
СА САЛДЫРЫП, ҚОРҒАНУ 
КЕРЕК.

БАЛАЛАРДЫ ВАКЦИНА-
ЦИЯЛАУ ТЕК ЕРІКТІ ТҮРДЕ 
ЖҮРГІЗІЛЕДІ. ТАҢДАУ 
ҚҰҚЫҒЫ АТА - АНАЛАРДА.

АЛЕКСЕЙ ЦОЙ, 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

МИНИСТРІ.

***

COVID - 19



8 бетАЌСУ ӨЊІРІ30 шілде 2021 жыл

ҚҰРЫЛТАЙШЫ: 
Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Ақсу ауданы 

әкімдігі.

Газет   Ќазаќстан  Республикасы  Инвестициялар  
және  Даму  Министрлігі Байланыс, 

ақпараттандыру    және     ақпарат      комитеті 
2015 жылы 16 қараша айында есепке ќойылды.  
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Аќсу ауданы, 
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Жарнама, хабарландырулар, арнау, 
құттықтаулардың мазмұны мен 

мәтініне жарнама беруші жауапты.  Тапсырыс 488
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Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

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

Газеттің ресми сайты 
aksuoniri.kz

ЕСКЕ АЛУ

Қасиетті Құрбан айт елімізде 
мемлекеттік мереке ретінде ата-
лып өтіледі. Осы күні мешіттерде 
айт намазы оқылды. Бұл діни 
мерекенің ең басты шарты – 
құрбан шалу.  Ақсулықтар да 
Құрбан айт мерекесін ыстық 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

ыждаhатпен қарсы алып, құрбан 
шалды.  

Айттың бірінші күні аудан бой-
ынша 210 қой – ешкі және 3 ірі 
қара мал құрбандыққа шалынып, 
барлығы 350 мұқтаж отбасыға 
қайырымдылық негізде ет тара-

тылды. Орталықтандырылған 
құрбан шалудан басқа өз 
үйлерінде діни рәсімді өткізіп, 
құрбан мал еттерін мешіттерге 
әкеп тапсырған адамдар да 
көп болды. Ол еттер де аз 
қамтылған отбасыларға тара-
тылды. 

Сондай – ақ, аудандық 
мешіттің ұйымдастыруымен 
Құрбан айт мерекесінде көкпар 
өтті. Есеболатов ауылында 
көкпар мен қымыз ішуден жарыс 
болды. Жеңімпаздарға «Алғыс 
хат» пен сыйлықтар табыстал-
ды.

Ауданымыздың бас имамы 
Анарбай Тасболатұлы қазіргі 
пандемияның қиындығы діни 
рәсімдерге де кедергісін келіріп 
отырғанын айтты. Ең басты-
сы, адамның саулығы дейді,-
ол. Сондықтан мешіт ислам 
күнтізбесіндегі айтулы мей-
рамды той жасаудың емес, 
ізгілік пен мейірімділіктің алтын 
арқауына айналдыру маңызды 
екенін атап өтті. Осындай 
ел азаматтарына үлгі болар 
бауырларымыздың қатары 
көбейе берсін,- деді аудан има-
мы Анарбай Тасболатұлы.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

Қазіргі таңда кәсіп жасаймын 
деген жандарға мүмкіндіктер 
мен таңдау өте көп, басты-
сы көзін таба білсең болғаны. 
Ауданымыздың дамуына өз 
үлестерін қосып жатқан жандар 
жетерлік. Соның бірі де, бірегейі 
Нарышева Бағлан Егеубекқызы 
апайымыз. Күні кеше өзінің 
жаңа кәсібін ашып, жұмысын 
дөңгелетіп жүргізіп отыр. 

Ашылған жаңа “Үміт 2” дүкені 
халыққа өте жайлы, бағасына 
көңілің тояры сөзсіз. Өз ісінің 
қыр - сырын жетік меңгерген 
апайымыз дүкеннің сату 
стилін керемет ойлап тапқан. 
Мәселен, Сіз құны орта есеппен 
алғанда 30 теңге тұратын жұқа 
дәптерді 22 теңгеге ала ала-
сыз. Бұл дегеніміз осы дүкеннен 
өзіңізге керек кейбір тауарды 
өз бағасынан біршама арзанға 
табуыңыз мүмкін дегенді 
білдіреді. Алдағы уақытта дүкен 
өз бағытынан танбай, жемісті 
болсын,-деп тілейміз. Алға 

КӘСІП ТҮБІ – НӘСІП
КӘСІПКЕРЛІККЕ - КЕҢ ӨРІС

Халық ақыны Қуат Терібаев екі заманның 
куәгері. Оның ақындық творчествосы әр 
қырлы, солай десек те, жалынды жырла-
рында негізінен советтік дәуір шындығы 
бейнеленеді. Ол ақындық шеберлікті 
айтыскерлік және дастаншылдықпен 
ұштастырып, Жетісу жерінде 
алдыңғылардың бірі, ал Ақсу алабында 
жеке дара “Қазақ ССР-інің халық ақыны” 
деген құрметті атаққа ие болды,ССР Жа-
зушылар одағының мүшелігіне Ілиястан 
соң өтті. Қуат Ілияспен бауырлас (Қуат 
- емелеліден, Ілияс - қайнардан), Ілияс 
дүлділ ақын, Қуат тұйғын ақын болып, 
арттағы ұрпақтарына өшпес мұра 
қалдырып кетті. Атаның мерейтойында 
артынан ерген ұрпақтарының ол кісіге 
арналған өлең жолдарын паш етіп, аудан 
халқының назарына ұсынуды жөн көрдік.

Пір тұтамын
Мір оғынан сөздерің жаратылған,
Сомдалған ақындықпен дара тұлғаң.
Кесапат кемшілігін кейбіреудің,
Бетке айтып әрқашан ар атынан.
Біреуді айыптасаң ар атынан,
Қыранның жел суылдап қанатынан
Сондай бір сәттен кейін күйге енесің
Кетпесе екен деп елім санатынан
Адамдықты жырыңмен мүсіндерсің
Адалдықтан жаралсын ісің дедің
“Жаман айтпай жақсы жоқ” деген сөзді
Арқау етіп жырыңа түсін дедің

ҚУАТ ТЕРІБАЕВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 130 ЖЫЛ!

(Ел азаматтарының естеліктерінен...)
Ақын ескерткіші 

алдында
Көрінген бір дара шың Қуат маған
Желекті жыр жалауын құлатпаған
Топ жарған талай тарлан сол Қуаттың 
Жырының күн бетіне шуақтаған 
Ақсудай ақын Қуат жыр ақтарған
Біраз жыл ұмытылып жырақ қалған
Арманды әуен болып Күнсағила
Тұратын көз алдымда жылап қалған
Қуаттан нөсерлі жыр аспандаған
Төгілсе тебіренбей тас қалмаған
Күйзеліп Күнсағила күйін шертсе
Жан барма жанарынан жас тамбаған
Жақсының қолын байлар қу жоқшылық
Еді ғой қара тұман басқан алдан
Кедейлік сан зарлықтың қолын кесіп
Боялтып омырауын жасқа малған
Шығармай қара қорған тас қаладан
Көргенді соның бәрін дастан далам
Көзінен моншақ төккен Қуат жыры
Жанындай жақын туған жастан маған
Ақынмен жөргегімде-ақ сырласқанмын
Көргенмін көгін мұнар мұң басқанын
Қырандай дүр сілкінтіп, қанат қамдап
Жырымен еткенін де нұрлы аспанын

“Жаяудың шаңы шықпас” кер замандас
Кім көрген жоқшылықтың қырды асқанын
“Қап түбін тесіп шығып” сондағысы
Жеткенді жалаулатып сырлы асқақ үн
Дегенің қайта туды осы емес пе
Жаттап жүр үлкен-кіші жыр дастанын
Оянды өшіп барып, Қуат бүгін
Қуаттың қайта естідік қуатты үнін
Бағыштап аруағына ақынның
Таппайды жырға қосып бұлақ тыным
Елжіреп ерке күліп, мейір төгіп
Ойнайды төбесінде шуақты күн.

Дубек МҰСАНОВ.

Түсін дедің айырып қараны ақтан
Гүл иісіндей сезілер дала бақтан
Тұйғын ақын атандың Қуат аға
Пір тұтамын өзіңді етіп мақтан.

Жұмабек ҚУАНЫШБАЕВ.

Жаңалық ауылы Жаңатілеу мектебінің 1976 жылғы түлектері, яғни 
1959 жылы туған ұл – қыздардың мектеп бітіргеніне биыл 45 жыл бола-
ды екен. Өзімізді оқытқан ұстаздарымызТасқын БАТҚАЛҰЛЫ, сынып 
жетекшіміз Зәкен ХАМЕТЖАНҚЫЗЫ және сыныптастарымыз – Раиса 
СӘБИТҚЫЗЫ, Алмагүл ЕЛУБАЙҚЫЗЫ, Хамила ЖҰМАХАНҚЫЗЫ, 
Өмірсерік СЕРІКБАЙҰЛЫ, Нұрмұханбет ТЫНЫСБЕКҰЛЫ, 
Қыдырқаш БАРЛЫБЕКҰЛЫ – (келін) Жанат ШАЯНБАЙҚЫЗЫ, 
Төлеуғали ҚҰРМАШҰЛЫ, Молдаш ТӘҢІРБЕРГЕНҰЛЫН 
және (күйеубала) Берік БӨРІБАЙҰЛЫН сағына еске аламыз. 
Марқұмдардың жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа, жандары 
жәннатта, тәндері рахатта болсын деп дұға етеміз.

Ағарып самайымыз, сақалымыз,
Жарасып ақ кимешек, шапанымыз.
Бәріміз ата болдық, әже болдық – 
Десек те сиреп қапты – ау қатарымыз.

Аппақ тісті сарғайтып, алтындадық,
Ешқашан дос көңілін қалтырмадық.
Сыйласып сіз, біз десіп, күнде іздесіп,
Мінекей алпысты да алқымдадық.

Енді бүгін текті ата, текті анамыз,
Қартайып барамыз ба? – деп қаламыз.
Өмірден озып кеткен ұстаздар мен – 
Сыныптас ұл – қыздарды еске аламыз.

Өмір өзі алды да қарымтасын,
Әжім түсіп, сиреді қалың шашың,
Тіршілігін жасауда тірі достар,
Марқұмдарды Алла өзі жарылқасын.

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: Сынып жетекшіміз Қағазбек ҚОЙШЫБАЕВ 
және осы сыныптың ұл – қыздары, күйеубалалары, келіндері.

Жансүгіров ауылында дүкен ашылды. Базарға қарама – қарсы (бұрынғы 
бильярд клубы «Мадина»). Н.Сүлейменов көшесі, №1 «А».  Жұмыс  уақыты: 
9.00 – 18.00 дейін, түскі үзіліс: 13.00 – 14.00. Жиһаздық тауарларды несие-
ге және ай сайын бөліп төлеуге «Каспий» немесе «Хоум Кредит» арқылы 
алуға болады. Дайын және тапсырыспен жасатуға болады. 

Телефон: 8-705-484-72-55 Қуаныш. 

Ардақты әкеміз Жалғасбай 
ҚАНАПИЯҰЛЫН сұм ажал орта-
мыздан алып кеткеніне бір жарым 
жылдан асып отыр. 

Егер көзі тірі болса, 29 шілдеде       
80 жасқа толар еді… 

Әкемізді сағына еске ала отырып, 
топырағың торқа, жанның жәннатта 
нұрлансын деп Алладан тілейміз.

Сезім шіркін көңілдерді кернеген, 
Қимастықтың күйін шертіп 
                                              тербеген.

Күтпеп едік, көріп жүрміз бүгінде 
Қиындықты біздер бұрын 
                                             көрмеген. 

Өзің жайлы айта алмаймыз 
                                               тауысып,
Ел айтады, жұрт айтады 
                                            жарысып.
Көпшіліктен алған алғыс, 
                                            сауабың,
Жатқан шығар, рухыңменен 
                                             қауышып.

Сағыныштан жүрек тулап 
                                             алқынды, 
Жылағаннан көз жасымыз 
                                             сарқылды. 
Ғұмыр берсін. 
                       Артыңдағы ұрпағың,
Өшірмейді әке сенің даңқыңды.

Бақыт дейді, бақыт бар ма 
                                             жалғанда 
Көнеміз ғой тағдыр басқа 
                                                салғанға. 
Өзімізді санаушы едік бақытты, 
Ата - анамыз ортамызда 
                                               болғанда.

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: Бала 
- шағасы, күйеубалалары, 

келіндері, немерелері, туған - 
туыстары атынан 

Ербол мен Шынар. 

қарай адымдаған сайын адам 
белгілі бір жетістікке қол жеткізері 
хақ. Сондықтан әр кез ізденісте 

болып, талмай еңбек еткеніміз 
дұрыс.

Ақбота САЛИХ.

ҚҰРБАН АЙТТА МҰҚТАЖ 
ЖАНДАРҒА ЕТ 
ТАРАТЫЛДЫ


