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Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

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

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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Құрметті Ақсу ауданының тұрғындары! 
Алдағы 2022 - 2023 жылдардың жылыту маусы-

мына дайындық шараларын жүргізу аясында, күз 
айларында жылу беру кәсіпорындарына көмірді 
жеткізу жұмыстары атқарылады, ол коммунал-
ды - тұрмыстық көмірді тасымалдаушы вагондар 
санының қысқаруына әкеп соғады.

Осыған орай, жылыту маусымында көмірдің 
жетіспеушілігін және әлеуметтік шиеленісті 
болдырмау мақсатында, Ақсу ауданының 

Қыстың қамын жазда ойла!

әкімдігі қатты отынның қажетті мөлшерін көмір 
тұйықтары мен қоймаларынан алдын - ала жаз - 
күз мезгілінде сатып алу керектігін ескертеді.

«Ақсу ауданының тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы,  
жолаушылар көлігі, автомобиль 

жолдары және тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі.
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Қ А З А Қ С Т А Н
Р Е С П У Б Л И К А С Ы
П Р Е З И Д Е Н Т І Н І Ң 

С А Й Л А У Ы 2 0 Қ А Р А Ш А
Н О Я Б Р Я 2 0 2 2 В Ы Б О Р Ы

П Р Е З И Д Е Н Т А
Р Е С П У Б Л И К И
К А З А Х С Т А Н

С Д Е Л А Й  С В О Й  В Ы Б О Р !

Жуырда бір сағат қырық 
минутқа созылған Қазақстан 
Республикасының Президенттігіне 
үміткерлердің теледебаты өтті. 
Алдымен қарсыластар өздерінің 
сайлауалды бағдарламаларымен 
таныстырды.

Қ.Тоқаевтың өкілі Е.Қошанов 
кандидаттың елдің саяси жүйесін 
қайта қарауға, тәуелсіз сот жүйесін 
қамтамасыз етуге және сыбай-
лас жемқорлықпен жаппай күрес 
ұйымдастыруға шақыратынын 
айтты. Қ.Тоқаев сондай-ақ 
ұлтаралық ынтымақтастықты 
күшейтуді, балабақша, мектеп, 
жатақхана тапшылығының ал-
дын алдуы, әділетті салық пен 
жаңа салық кодексін қабылдауды, 
мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтеруді ұсынды.

С.Тұрсынбекова бірінші ке-
зекте әлеуметтік мәселелерді 
шешуді, сондай-ақ ең төменгі 
жалақы мен ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің мөлшерін қайта 
қарауды, кедейшілікпен күрес 
бағдарламасын қабылдауды 
және тұрғын үй мәселесін 
шешуді ұсынды. Сонымен қатар 
әйелдердің зейнет жасын 58 
жасқа дейін төмендетуді де на-
зарынан тыс қалдырмады. Жеке 
кәсіпкерлер мен шағын биз-
нес субъектілері үшін салықты 
алып тастауды, орта бизнес үшін 
жеңілдіктер белгілеуді, сондай-
ақ ірі және ойын бизнесі үшін 
салықты арттыру жайлы әңгіме 
өрбітті.

М.Қажыкен жастарға баса на-
зар аударып, тегін білім алуға 
басымдық беруді, әкімдердің 
құқықтарын кеңейтуді, сыбайлас 
жемқорлықпен күресті күшейтуді, 
мемлекеттік қызметкерлер тара-

пынан заң бұзушылық фактілерін 
жария етуді тілге тиек етті. Сондай-
ақ, кәсіподақтарды күшейтуді, 
кәсіпкерлермен бірлесе отырып, 
жаңа экономикалық модель 
құруды, аз қамтылған отбасыларға 
әлеуметтік баспана бөлуді, 

әлеуметтік мемлекеттік стандарт-
тарды көтеруді, зейнетақы жүйесін 
жетілдіруді, әйелдердің зейнет жа-
сын төмендетуді де атап өтті.

Қ.Әбден балалардың да-
муы мен білім алуына барлық 
жағдай жасауды, тегін ұйымдар 

мен үйірмелер желісін кеңейтуді, 
мектеп бағдарламасына ұлттық 
құндылықтарды және рухани да-
муды тәрбиелеу пәнін енгізуді, си-
рек кездесетін аурумен ауыратын 
балаларға грант бөлуді ұсынды. 
Және қыздарды тәрбиелеу 

орталықтарын ашуды, зейнет-
керлерге жеңілдетілген бағамен 
саяхаттау мүмкіндігін беруді және 
оларға көрсетілетін медициналық 
қызметтердің тізімін кеңейтуді де 
айтты.

Н.Әуесбаев саяси рефор-
маларды, бірінші кезекте 
парламенттік - президенттік 
басқару нысанындағы республи-
каны құруды жақтайды. Айту-
ынша Қазақстанға бір палаталы 
күшті парламент қажет. Сондай-ақ 
ЖСДП-ның кандидаты сыбайлас 
жемқорлықпен күресті күшейтіп, 
Ұлттық қор қаражатын пайдала-
нуды тоқтату қажеттігін мәлімдеді. 
Сонымен қатар, ол халық 
шаруашылығын қалыптастыруды 
жақтайтынын да жасырмады.

Ж.Дайрабаев өзінің сай-
лауалды бағдарламасында 
Қазақстанның дамуының жаңа 
үлгісін үш аспектіден көретінін 
айтты: дала демократиясы 
қағидаттарын енгізу, Қазақстанды 
аграрлық державаға айналдыру, 
ана мен балаларға  барлық жағдай 
жасау. Сондай-ақ, мемлекеттік 
тілдің мәртебесін нығайтып, ша-
руаларды барлық салықтан боса-
туды жақтады.

Пікір - сайыстың екінші және 
үшінші кезеңдерінде үміткерлер 
бір - бірімен Қазақстанның 
болашағы мен елдегі ұсынылып 
отырған өзгерістер туралы 
пікірлерін ортаға салды, соны-
мен қатар қазақстандықтардың 
бірнеше бейне сұрақтарына жау-
ап берді. 

Соңғы кезеңде әрбір үміткер 
болашақ сайлаушыларға 
Үндеулерін жолдады.

Марал ҚУАТҚЫЗЫ.

САЙЛАУ - 2022 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы 
«Әкімшілік - аумақтық бірліктерге елді мекендердің құрамдас 
бөліктеріне атау беру оларды қайта атау сондай - ақ, олардың 
атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті 
аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларын бекіту туралы» №138 
Қаулысының  8 - тармағының 1,2 тармақшаларына сәйкес 2022 
жылғы желтоқсан айының 17 күні сағат: 10.00-де Жансүгіров ауылдық 
округі әкімдігінің мәжіліс залында Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылына 
қарасты Қалилаханов көшесінің жаңадан қосылған жалғасына Бостан 
Рызабековтың есімін беру бойынша мәселе қаралатындығын хабар-
лаймыз.

Хабарландыру!

Тәуелсіздік алған елдің ең 
бірінші айырықша белгісі - ұлттық 
валюта. Ол – Қазақстан Респуб-
ликасы көлемінде пайдаланыла-
тын заңды төлем құралы. Ақша 
– асыл қазына, халық байлығы.

Халқымыз теңгені бұрын да 
пайдаланған. 

Теңге өмірге оңайлықпен кел-
ген жоқ. Елбасымыз өз теңгемізді 
шығаруға қаржыгерлерге тапсыр-
ма берді. Ұлттық валютамыздың 
өз дизайні, өз идеясы болуы 
керектігін қатаң тапсырыл-
ды. Қазақстан аймағында ерте 
кезеңде қандай ақша болғанын, 
тарихта бұл жөнінде қандай де-
ректер бары іздестірілді.

Елбасының берген тапсыр-
масына сәйкес ұлттық валю-
та 1993 жылғы 12 қарашадағы 
Жарлығымен 15 қараша күні 
таңертеңгі сағат 8:00-ден бастап 
енгізіліп, елдің қолына тиіп, ел 
мәре – сәре болысты. Өйткені, 
төл теңгеміз тәуелсіздігіміздің бас-
ты белгісі еді. Биыл теңгеміздің 
айналымға шыққанына 29 жыл 
толып отыр. Қазақ теңгесі Англия-
да басылды.

Теңге - біздің дербес ел 

болғанымыздың белгісі. 
Басқаның валютасына тәуелді 
болу - барлық байлығыңды 
біреудің билігіне беру. Ұлттық 
валюта – еліміздің даму көзі, 
әлемдік деңгейге теңелудің 
алғашқы факторларының бірі. Ол 
барлық уақытта тәуелсіздігіміздің 
қамтамасыз етеді.

Ұлттық валютамыз "Теңге" 
күніне байланысты аудан әкімі 
Базарханов Есім Сейілханұлы 
ауданымыздағы қаржы 
саласының қызметкерлерін 
құттықтап, марапаттады. 

Келесі кезекте аудан әкімінің 
орынбасары, қаржыгер Са-
бырбаев Амандос Ақышұлы, 
аудандық Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Амангелді Айтба-
ев және аудандық экономика, 
қаржы және бюджетті жоспарлау  
бөлімінің басшысы Жандосова 
Гүлнара Жандосқызы құттықтап, 
ізгі тілектерін білдірді.

Салтанатты шара соңында 
марапатталған қаржыгерлер, бас 
маман есепшілері естелік суретке 
түсті.

Мереке құтты болсын!
Ербол СЫМХАНОВ. 

ҚАРЖЫГЕРЛЕР МАРАПАТТАЛДЫ
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АНА МЕН БАЛА 
ӨМІРДІҢ МӘНІ

Қазақстан Республикасы Президенттігіне кан-
дидат Салтанат Тұрсынбекова Атырау қаласында 
еліміздегі ана мен бала өліміне арналған жиын 
өткізді.

Кандидаттың штабы таратқан мәліметке 
қарағанда еліміздің батыс өңірінде үгіт-насихат 
жұмыстарымен жүрген Салтанат Тұрсынбекова 
«ranking.kz» деректеріне сілтеме жасап, Ұлттық 
жоспарға сәйкес, ана өлімі 2021 жылы 100 мың 
тірі туғанға шаққанда 35-тен төмендеп, 2025 
жылға қарай 10-ға дейін азаюға тиіс болған. 
Алайда іс жүзінде 2021 жылы бұл көрсеткіш 44,7 
болғанын, Атырау облысындағы ана өлімінің 
нақты көрсеткіші жобалағаннан үш есеге жоғары 
екендігін атап өтті. Оның айтуынша, нәресте 
өлімінің басты себептеріне перинаталдық кезеңде 
туындайтын жағдайлар, туа біткен ауытқулар, 
инфекциялық және паразиттік аурулар жатады.

Yessenov университетінің оқытушылары, 
студенттері, түлектері, жалғызбасты аналар мен 
әскерге шақырылған жастардың аналарымен 
кездесу өткізіп, көпшілікті толғандырған жайлар-
ды талқыға салған кандидатқа жұртшылық сай-
лауалды бағдарламасына қатысты сұрақ қойып, 
мәселелердің шешімін білді.

Материалдар "ЖЕТІСУ-АҚПАРАТ" сайтынан 
алынды. Дайындаған Мәди ӘСЕТҰЛЫ.

ЗАҢ ҚУАТТЫ 
БОЛМАСА

ҚР Президенттігіне кан-
дидат Мейрам Қажыкен 
Қаскелең қаласында білім беру 
кәсіподақтарының мүшелері – 
мұғалімдермен кездесті.

Бұл туралы хабарлаған кан-
дидат штабының мәліметіне 
қарағанда, мұғалімдерге өзінің  
сайлауалды бағдарламасында 
қамтылған тақырыптарды 
түсіндірген Мейрам Қажыкен 
кездесуде тұрғын үй, барлық 
деңгейдегі әкімдерді сайлау, 
әлеуметтік қорғау, азаматтық 
қоғамның бір бөлігі ретінде 
тәуелсіз кәсіподақтарды да-
мыту және медициналық 
қызметтердің сапасын арттыру 
мәселелерін талқылады.

Бұдан соң Алматы қаласында 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл тақырыбында өткен 
«дөңгелек үстелге» қатысқан 
Мейрам Қажыкен құқық қорғау 
органдары мен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес 
департаментінің өкілдеріне, 
қоғам қайраткерлеріне 
Қазақстанның әлеуметтік-
экономикалық дамуына сы-
байлас жемқорлықтың кері 
әсерін,  сыбайлас жемқорлықты 
қабылдау индексінің 
халықаралық рейтингінде 
Қазақстан 2021 жылы әлемдегі 
180 елдің ішінде 102-орынды 
иеленгенін талқылады. 

Сондай-ақ, парақорлықтың, 
пара берудің, лауазымды 
тұлғалардың өкілеттіктерін асы-
ра пайдалануды болдырмау 
жөніндегі мәселелер ортаға са-
лынып, нақты заңдар мен ере-
желер қуатты болмаса құқықтық 
мемлекет құру мүмкін еместігі 
айтылды.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
БАЙҚАУШЫЛАР 

ҚАТЫСТЫ
Президенттіктен үміткер  

Қарақат    Әбден Шымкент 
қаласындағы «АГФ Групп» 
атты тігін фабрикасының еңбек 
ұжымымен танысып, жеңіл 
өнеркәсіп өкілдерін толғандырған 
мәселелерді талқылады.

Тігін фабрикасының ұжымы 
кандидат ұсынған әйел-
аналарды, көпбалалы отба-
сыларды қолдау мен ұлттық 
құндылықтарды дәріптеуге 
қатысты шараларға баса мән 
беріп, өздері алаңдайтын 
мәселелердің шешімін 
сұрады. Сондай-ақ, кездесуге 
қатысқан ЕҚЫҰ байқаушылар 
миссиясының өкілдері Кристо-
фер Маккалоу мен Кристина Бог-
данова үгіт-насихат науқанының 
нәтижесімен, Қарақат Әбденнің 
сайлауалды штабтарының 
жұмысымен танысты.

Қазақстан Республика-
сы президенттігіне кандидат 
Қарақат Әбден еліміздің 8 об-
лысында 30-дан астам кездесу 
өткізді. Алдағы күндері Түркістан 
және Жамбыл облыстарының 
жұртшылығымен жүздеседі.

ӨНДІРІС 
ОРЫНДАРЫН 

АРАЛАДЫ
ҚР Президенттігіне кандидат 

Жигули Дайрабаев Маңғыстау 
облысына барып, жергілікті 
жұртшылықпен кездесулер 
өткізді.

«Ауыл» халықтық - 
демократиялық патриоттық 
партиясының хабарлау-
ынша, үміткер ең алды-
мен  Мұнайлы ауданында 
орналасқан «Сауқымбек» ұн 
тарту зауытының ұжымымен 
жүздескен. Бірнеше жыл бұрын 
іске қосылған өндіріс ошағы 
жоғары сұрыпты ұн өндіріп, 
70-ке жуық адамды тұрақты 
жұмыспен қамтып отыр.

Ұн тарту зауытынан кейін мал 
бордақылау кешеніне барған 
Жигули Дайрабаев Мұнайлы 
ауылының тұрғындарымен 
кездесіп, төрт түлікке қажетті 
жемшөп дайындау жайын 
ерекше назарға алып, өзекті 
мәселелерді сұрады. Соның 
ішінде мал бордақылау кешені 
суды тасымалдап отырғанын, 
ауызсу жағдайы өзекті екенін  
біліп, бүгінгі күні әлемде бас-
ты проблемаға айналған суға 
сұраныс толастамайтынын алға 
тартып, мәселені мемлекеттік 
деңгейде ғана шешуге болаты-
нын ескертті.

Бұған дейін Жигули Дай-
рабаев үгіт-насихат тобының  
өкілдері еліміздің барлық 
аймағында, атап айтқанда, 
Жамбыл, Түркістан, Қызылорда, 
Ақтөбе, Ақмола, Қарағанды, 
Павлодар, Жетісу, Алматы, 
ШҚО, Абай облыстарының сай-
лаушылармен кездесу өткізді.

ЖАҢАӨЗЕН 
ЖҰРТШЫЛЫҒЫМЕН 

ЖҮЗДЕСТІ
Жалпыұлттық социал-демократиялық партия-

сынан Президенттікке кандидат Нұрлан Әуесбаев 
Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында 
кездесу өткізді. 

Бұны әлеуметтік желідегі парақшасына 
хабарлаған кандидат жиналған қауымға өзінің 
сайлауалды бағдарламасын таныстырып, алға 
қойған мақсат-мұраттарын паш еткенін жарияла-
ды.

Жергілікті тұрғындардың қойған сауалына жау-
ап берген Президенттіктен үміткер «Мәслихаттар 
қалай құрылуы керек?» деген мәселені талқылап, 
мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудің жолда-
рын қарастырды. Сондай-ақ, мұнай-газ саласы 
ел бюджетінің басым бөлігін құрайтынын атап 
өткен кандидат Маңғыстау өңірі инфрақұрылым 
жағынан кенжелеп қалған аймақтың бірі екенін, 
теңгерімсіз өңірлік саясаттың салдарына жата-
тын тығырықтан барлық деңгейдегі әкімдерді 
сайлау арқылы шығуға болатынын алға тартты. 
Әуесбаевтың айтуынша, әр елді мекенде өзіне 
тиесілі ашық бюджет жасақталып, мемлекет 
ақшасының қалай және қайда жұмсалып жатқаны 
ашық көрсетілуі тиіс. Жалпы үміткердің сайлауал-
ды бағдарламасын насихаттау, халыққа түсіндіру 
мақсатында елімізде 21 штаб жұмыс істеп тұр.

Ө З  Т А Ң Д А У Ы Ң Д Ы  Ж А С А !
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П Р Е З И Д Е Н Т І Н І Ң 

С А Й Л А У Ы 2 0 Қ А Р А Ш А
Н О Я Б Р Я 2 0 2 2 В Ы Б О Р Ы

П Р Е З И Д Е Н Т А
Р Е С П У Б Л И К И
К А З А Х С Т А Н

С Д Е Л А Й  С В О Й  В Ы Б О Р !

САЙЛАУ - 
2022

Өткен аптаның соңына 
20 қараша Қазақстан 
Республикасының Президентін 
сайлауына орай арнайы 
дайындықтан өткен Пан-
филов аудандық аумақтық 
сайлау комиссиясының 
төрайымы Нұралинова 
Күлбан Нұртайқызы мен Көксу 
аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының төрайымы 
Байұзақова Жанар Қанатқызы 
ауданымызға келіп, аудандағы 
42 сайлау учаскесінің сайлау 
комиссиясының төрағалары, 
хатшылары және комиссия 
құрамымен кездесу өтізіп, 
сайлаудың дұрыс, әділ өтуі 
туралы түсіндіру жұмысын 
өткізді. 

Арнайы оқу семинарына 
аудан прокурорының орын-
басары Сабырбаев Әділет, 
аудандық орталық сайлау 

комиссиясының төрағасы Бай-
болов Берік, аудан әкімдігінің 
аппарат басшысы Серікхан 
Жақыпов, төтенше жағдайлар 
бөлімінің басшысы Нұрдәулет 
Жақсыбаев және БАҚ өкілдері 
қатынасты. 

Оқу семинары қарапайым 
әңгіме түрінде өтіп, әр 
түрлі жағдайларда сайлау 
комиссиясының төрайымы мен 
учаскелік полция қызеткері өзін 
қалай ұстауы керектігі, әркімнің 
өз міндеті қандай екені жете 
түсіндірілді. Ортаға тәжірибелі 
төрағаларды шығарып, 
сайлаудың басталғанынан 
аяқталғанына дейінгі іс – 
әрекеттері пысықталды. 
Сұрақтар қойылып, 
қанағаттанарлық жауаптар 
қайтарылды.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ. РҚШ мүшелері Ақсуда мәдениет қызметкерлерімен кездесті
Республикалық қоғамдық штабының келесі бір тобы Ақсу ауданында "М.Байсақұлы" атындағы 

мәдениет үйінде мәдениет саласының қызметкерлерімен кездесті. Айтулы шарада штаб мүшелері 
мемлекет басшысының әр жылдарда жолданған Жолдауларында еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
дамуы үшін жасалған бағдарламалар мен бастамалары әрдайым жүйелі жүзеге асып жүргенін, 
соның нәтижесінде қай салада өрістеу барына тоқталды. Еңбек адамына, ұстаздарға, дәрігерлерге 
қолдаудың жан - жақты болғанын да атап өтті. Әділетті һәм бақуатты елде өмір сүру үшін сол жолға 
бастайтын тұлғаны қолдау – мемлекеттің өсіп-өркендегенін қалайтын әр азаматтың міндеті екені де 
нақты айтылды. 

- Қ.Тоқаев сайлауалды бағдарламасында басты нысанаға даму мен өрістеуді нысанаға алған. 
Ал болашақ үшін бүгін қарекет етуді де назардан тыс қалдырмады. Болашақ дегеніміз – бала. Ал 
баламыздың алымды да қарымды болуы мемлекеттің жарқын болашағының кепілі. Қ.Тоқаев 2024 жыл-
дан бастап «Ұлттық қор – балаларға» бастамасы қарқынды жүзеге асады. Балалардың шығармашылық 
және зияткерлік әлеуетін дамыту үшін 100 ірі орталықтың іргесі қаланады, - деді А.Толамисов.

Келелі кездесуді А.Досмұхаметов тізгін алып: «Халықтың әлеуетін арттырып, қолайлы жағдай жасап, 
Әділетті Қазақстан орнатып, елімізді өркендету – Қасым-Жомарт Тоқаевтың  басты мақсаттарының 
бірі. 

Сондықтан әділдікті қолдап, еліміз үшін бірге таңдау жасайық», - деген сөзбен тәмамдады.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
"AMANAT" партиясы Ақсу аудандық филиалының эксперті.

САЙЛАУ АЛДЫНДАҒЫ 
БАСҚОСУ

Құрметті ақсулықтар! 
Еліміздің көшбасшысын, мем-
лекет басшысын сайлауға екі 
- ақ күн қалды. Ертең Үгіт на-
сихат жұмысы тоқтатылады. 
19 қараша - бір күн тыныштық 
күні. 20 қарашада әркім өз сай-
лау учаскесіне барып еліміздің 
болашағы үшін өз таңдауын жа-
сайды.

Жалпыға бірдей сай-
лау құқығына сәйкес, 
республиканың 18-ге толған 
азаматы тегiне, әлеуметтiк, 
лауазымдық және мүлiктiк 
жағдайына, жынысына, 
нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге 
көзқарасына, нанымына, 
тұрғылықты жерiне немесе 
кез - келген басқа жағдайға 
қарамастан, сайлауда дауыс 
беруге құқылы.

Республика Президентiн сай-
лауда жасырын дауыс берiледi, 
әрi сайлаушылардың еркiн 
бiлдiруiне қандай да бақылау 
жасауға жол берiлмейдi.

Жаңа Қазақстанымыздың 
тізгінін кім ұстайтыны, 
еліміздің болашағы тыныш 
та, бай - қуатты болуы зіміздің 
қолымызда. Сондықтан бар-
ша ақсулық жерлестерімді 20 

қарашада бір кісідей дауыс 
беруге шақырамын. Әркімнің 
дауысы маңызды. Ендеше, өз 
таңдауымызды жасайық.

Аслан МЕНДИХАНОВ,
аудан әкімдігінің 

Ұйымдастыру, мемлекеттік - 
құқықтық бөлімінің 

басшысы.

ӘРКІМНІҢ ДАУЫСЫ МАҢЫЗДЫ
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Жасым мен жинағымның сомасы 
жеткілікті болғаннан кейін, мен 
оның бір бөлігін сақтандыру компа-
ниясына аудардым. Енді қалған бір 
бөлігін қайтадан зейнетақы қорына 
қайтарғым келеді. Бұл мүмкін бе?

2003 жылдан бері біздің азаматтардың 
өмірді сақтандыру компанияларымен 
(бұдан әрі – ӨСК) зейнетақы аннуитеті 
шартын жасасуға құқығы бар. Мұндай 
шарт азаматтарға зейнеткерлік жасын 
күтпестен жыл сайынғы индекстеуді 
(кемінде 5%) ескере отырып, ӨСК-ден 
тұрақты төлемдерді өмір бойы алуға 
мүмкіндік береді. 

2022 жылғы 12 қыркүйектен бастап 
қолданысқа енгізілген сақтандыру 
нарығын дамыту туралы Қазақстан 
Республикасының Заңымен зейнетақы 
аннуитеті шарты бар азаматтарға ӨСК-
дан ақшаны БЖЗҚ-ға ішінара қайтару 
құқығы берілді.

Заңды іске асыру үшін 2022 жылғы 
20 қазанда тиісті нормативтік құқықтық 
акт (НҚА) қабылданды. Ол ресми 
жарияланғаннан кейін 10 күнтізбелік күн 
өткен соң, атап айтқанда, 2022 жылғы 8 
қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.

Көрсетілген күннен бастап, зейнетақы 
аннуитеті шарты бар азаматтар ӨСК-ге 
өтінішпен жүгініп, зейнетақы аннуитеті 
шартының ең төменгі құнынан асатын 
сақтандыру сыйлықақысының бір бөлігін 
БЖЗҚ-ға қайтара алады. 

Ол үшін зейнетақы аннуитеті шарты 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан 
төмен емес төлемдеррді қамтамасыз 
етуге тиіс жаңа шарттармен қайта жаса-
лады. 

Сақтандыру ұйымдары сақтанушы 
өтініш берген күннен бастап 20 
күнтізбелік күн ішінде қайтарылуға жа-
татын ақша сомасын БЖЗҚ-ға аударуға 
міндетті.

Жақында жеке шағын компанияға 
курьер болып жұмысқа орна-
ластым. Менің жеке шоты-
ма зейнетақы аударымдары 
уақытылы түсіп отырғанын білуге 
бола ма?  Оны қалай жасаймын? 

Біріншіден, жұмысқа орналасу кезінде 
Сіз міндетті түрде жұмыс берушімен 
еңбек шартын немесе азаматтық-
құқықтық келісім-шарт жасасу арқылы 
қарым-қатынасты рәсімдеуіңіз керек. Екі 
жағдайда да жұмыс беруші (салық агенті) 
ай сайын міндетті зейнетақы жарнала-
рын (МЗЖ)  жеке зейнетақы шотыңызға  
табысыңыздың 10% мөлшерінде 
аударуға міндетті.  Оның жарналарды 
аудару бойынша өз міндеттемелерін 
адал орындайтындығына көз жеткізу 
үшін олардың шотқа түсуін бақылау 
қажет.  

БЖЗҚ салымшыларға түрлі 
әдістерді ұсынады. Олардың ішінен 
ең жоғары сұранысқа ие боп тұрған 
- Қор сайтындағы және БЖЗҚ ұялы 
қосымшасындағы Жеке кабинет.   

ЭЦҚ немесе ЖСН мен құпиясөзді пай-
далана отырып, Сіз кез келген уақытта 
Жеке кабинетіңізге кіріп, зейнетақы 
жинақтары мен қаражаттың түсуін көре 
аласыз. 

Ол үшін  Қор сайтына кіресіз, оның 
жоғарғы оң жақ бұрышында «Жеке ка-
бинет» деген тиісті жазуы бар белгіше 
орналасқан. Соны басып, «Жеке тұлға 
кабинетін» таңдаңыз. Жаңадан ба-
стаушылар үшін тіркелу қажет. Егер 
электрондық цифрлық қолтаңбаңыз бол-
са, ол Сізге екі жағдайда қажет болады. 
Біріншіден, ЭЦҚ көмегімен Сіз жай ғана 
өз кабинетіңізге кіресіз. Бірақ цифрлық 

қолтаңбаның жарамдылық мерзімі бар 
және оны egov порталында қайта тіркеу 
өте жылдам. Десек те, оның көмегімен 
мынаны бірден жасап алғаныңыз дұрыс: 
Сіз Жеке кабинетке – «Қызметтер» 
бөліміне кіріп, деректемелерге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу және «ИНТЕР-
НЕТ - ақпараттандыру әдісін» таңдаңыз.  

Егер ЭЦҚ болмаса, Сіз БЖЗҚ-ның кез 
келген бөлімшесіне бір рет барып, онда 
ақпараттандыру тәсілі ретінде интернетті 
таңдайсыз. Осыдан кейін Жеке кабинет-
ке ЖСН және өзіңіз таңдаған құпиясөз 
арқылы кіруге болады. 

Жоғарғы сол жақ бұрышта «Қызметтер» 
функциясы бар. Оны басу арқылы  
қызметтердің түрлері көрсетілген ортақ 
бөлімге кіресіз. Сізге жеке зейнетақы шо-
тынан үзінді көшірме алу керек. Өзіңізді  
қызықтыратын кезеңді көрсетіп, содан 
кейін алынған үзінді көшірмені компьютер-
ге жүктеуге немесе қалауыңыз бойынша 
электрондық поштаға жіберуге болады.

Жеке кабинет арқылы шоттың жай-
күйін ғана емес, сонымен қатар зейнетақы 
жинақтарын төлеуге өтініштерді қарау 
мәртебесін бақылап,  деректемелеріңізді 
өзгертуге,  зейнетақыны болжауға және 
т.б. болады. 

Қорда зейнетақы жүйесі мәселелері 
жөнінде жалпы кеңес алуға болатын 1418 
тегін нөмірі бойынша бірыңғай байланыс 
орталығы жұмыс істейді. 

БЖЗҚ - да қандай төлемдер бар 
және оларға кімдер құқылы?

БЖЗҚ-дан белгіленген кесте бойынша 
міндетті зейнетақы жарналары мен кәсіптік 
зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы 
төлемдеріне зейнет жасына толған адам-
дар: ерлер – 63 жасқа толғанда, әйелдер 
-  ағымдағы жылы 60,5  жасқа толғанда, 
2023 жылы - 61 жасқа толғанда құқылы.   

Алушылардың екінші санаты - егер 
мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе, 
бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар 
адамдар.

Жасына байланысты зейнетақы 
және мемлекеттік базалық зейнетақы 
тағайындау, сондай-ақ, БЖЗҚ-дан міндетті 
зейнетақы жарналары және міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен 
төлемдер алу үшін бірыңғай өтініш және 
құжаттар топтамасымен «Азаматтарға 
арналған үкімет» Мемлекеттік 
корпорациясының Халыққа қызмет 
көрсету орталығына ғана жүгіну қажет. 
Алушыға белсенді, яғни әдепкі бойынша 
мемлекеттік кепілдікті төлеу жөніндегі 
қызмет көрсетілетін болады. 

Егер мүгедектігі мерзімсіз болып 
белгіленсе, бірінші және екінші топтағы 
мүгедектігі бар адамдарға БЖЗҚ-дан 
зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру 
үшін, Қордың тікелей кеңсесіне немесе 
«Электрондық қызметтер» бөліміндегі 
сайт арқылы жүгінулері қажет. Зейнетақы 
төлемдерін алу үшін қажетті құжаттар 
тізімі enpf.kz сайтында егжей тегжейлі 
көрсетілген.

Бұл ретте зейнетақы төлемін алуға 

өтініш берген күн болып: 
- зейнет жасына толған алушылар 

үшін - өтініш Мемлекеттік корпорацияда 
тіркелген күн;

- бірінші және екінші топтағы мүгедектігі 
бар алушылар үшін, егер мүгедектігі 
мерзімсіз болып белгіленсе - БЖЗҚ-
ға құжаттар қабылданған не түскен күн 
есептеледі.

Салымшы 45 жасқа толған кезде, 
зейнетақы жинақтары республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген және 
тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында 
қолданыста болған ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің 70 пайызынан төмен болмаған 
кезде зейнетақы аннуитеті шартын жасасу 
арқылы өз жинақтарын сақтандыру компа-
ниясына аударуға болады.

Бұдан басқа, зейнетақы жинақтары 
төлемін алуға Қазақстан Республикасы-
нан тыс жерлерге тұрақты тұруға кет-
кен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдардың Қазақстан Республикасының 
заңнамасында айқындалған, кету дерегін 
растайтын құжаттарды ұсынған жағдайда 
құқығы бар. Тұрақты тұруға кетуге бай-
ланысты төлемдерді алу үшін көші-қон 
полициясы органдарында белгіленген 
тәртіппен кетуді ресімдеу рәсімінен өту, 
басқа мемлекеттің азаматтығын алу, со-
дан кейін Қорға қажетті құжаттар тізімін 
ұсыну қажет.  

Зейнеткер немесе БЖЗҚ-да зейнетақы 
жинақтары бар және зейнет жасына 
толмаған адам қайтыс болған жағдайда, 
жинақтар заңнамада белгіленген 
тәртіппен мұраға қалдырылады. Сондай-
ақ, БЖЗҚ қайтыс болған адамды жерлеуді 
жүзеге асырған адамға  52 АЕК шегінде 
жерлеуге біржолғы төлем төлейді. Бүгінде 
оның мөлшері 166 мың 632 теңге.

Менің анама БЖЗҚ-да жинақтары 
бар екендігі туралы sms-хабарлама 
келді. Бұл не? Өйткені, оның 
зейнеткерлікке шыққанына бес жыл-
дай болды. Бұл «алаяқтық» емес пе?

БЖЗҚ «Азаматтарға арналған үкімет» 
Мемлекеттік корпорациясымен бірлесіп 
зейнет жасына толған және БЖЗҚ-да 
зейнетақы жинақтары бар адамдар бойын-
ша жыл сайынғы салыстырып, тексеруді 
жүзеге асырады.

Салыстыру барысында БЖЗҚ маманда-
ры зейнет жасына толған және мемлекеттік 
бюджеттен зейнетақы алатын адамдарға 
БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдеріне жүгіну 
қажеттілігі туралы хабарлайды. 

Мұның неліктен болып жатқанын 
түсіндірейік: жасына байланысты 
зейнетақы және мемлекеттік базалық 
зейнетақыны тағайындау үшін, сондай-ақ, 
БЖЗҚ-дан міндетті зейнетақы жарналары 
және міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
лары есебінен төлемдер алу үшін аза-
маттар бірыңғай өтінішпен және құжаттар 
топтамасымен «Азаматтарға арналған 
үкімет» Мемлекеттік корпорациясының 
Халыққа қызмет көрсету орталығына ғана 
жүгінулері қажет.  

Алайда, 2018 жылға дейін, Сіздің анаңыз 

зейнетке шыққан кезде, мұндай қызмет 
болған жоқ: зейнет жасына толған кезде 
азаматтар Мемлекеттік корпорацияға 
базалық зейнетақы мен жасына бай-
ланысты зейнетақы алу үшін бөлек, ал 
зейнетақы жинақтарынан төлемдер алу 
үшін БЖЗҚ-ға бөлек құжаттар тапсырды. 
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген және 
мемлекеттік төлемдерді ала бастаған 
кейбір азаматтар БЖЗҚ-ға төлем алуға 
өтініш білдірген жоқ.

Дәл осындай өтініш білдірмеген 
тұлғалар бойынша Мемлекеттік 
корпорацияның 1414 Бірыңғай нөмірінен 
мобильді азаматтар базасында тіркелген 
телефон нөміріне sms-хабарлама 
жіберу арқылы БЖЗҚ-дан зейнетақы 
төлемдерін тағайындау бойынша жұмыс 
жүргізілуде. Мұндай хабарламаларды 
алған адамдарға тек жауап хабарлама 
жіберсе болды, БЖЗҚ-ға немесе ХҚКО-ға 
басқа да қосымша өтініштер жіберу және 
құжаттарды тапсыру талап етілмейді. 

Одан әрі БЖЗҚ-дан төлемдер жасына 
байланысты зейнетақы төлемдерімен 
бірге мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемін тағайындау кезінде бұрын 
Мемлекеттік корпорацияға берілген банк 
шотына есептеледі.

Бұл ретте БЖЗҚ-дан төленетін 
зейнетақы төлемдерінің мөлшері мен 
мерзімі алушының жеке зейнетақы 
шотындағы зейнетақы жинақтарының 
қалдығына байланысты болады.

Менің досым зейнетақы жар-
наларын аудармай, «көлеңкелі» 
жағдайда жұмыс істеп, «Зейнетақы 
жинақтарымызды алатынымызға 
кепілдік жоқ»,- дейді... Мен бұған 
қарсылық білдіріп, мұны заң ая-
сында түсіндірулеріңізді өтінемін. 
Көмектесіп жіберіңізші?

Қазақстан - зейнеткерлікке шыққан 
кездегі инфляция деңгейін ескере 
отырып, азаматтардың зейнетақы 
жинақтарының сақталуына мемлекеттік 
кепілдік беретін әлемдегі жалғыз ел. 
ҚР «Қазақстан Республикасындағы 
зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы» Заң (5-бап) алушыларға зейнетақы 
төлемдеріне құқық алған кездегі ин-
фляция деңгейін ескере отырып, 
нақты енгізілген жарналар мөлшерінде 
міндетті зейнетақы жарналары мен 
БЖЗҚ-дағы міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарының сақталуына кепілдік 
береді.  

Басқаша айтқанда, адам зейнетке 
шыққан кезде оның жеке зейнетақы 
шотындағы кірістілік жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінде болған барлық 
кезеңдегі инфляция деңгейіне қатысты 
есептеледі. Егер осы уақыт ішінде 
зейнетақы жинақтарының кірістілігі ин-
фляция деңгейінен төмен болса, мемле-
кет бұл айырмашылықты өтейді.  

Сондықтан салымшылардың 
жинақтары сенімді қорғалған және бұл 
қаржы нарықтарындағы оқиғалардың 
қалай дамитынына және инвестициялық 
табысқа қатысты жағдайдың 
қалыптасуына байланысты емес.

Салымшылар зейнет жасына толған 
кезде мемлекеттің кепілдігі бойынша 
төлем жасау құқығын алады. Бұдан 
басқа, бұл құқыққа, егер мүгедектігі 
мерзімсіз болып белгіленсе, І және 
ІІ топтағы мүгедектігі бар адамдар, 
Қазақстаннан тыс жерлерге тұрақты 
тұруға кеткен адамдар, МЗЖ, МКЗЖ 
аударған шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдар, мемлекет кепілдігі бойын-
ша төлем алуға құқығы бар адам қайтыс 
болған жағдайда мұрагерлер ие болады.

5 СҰРАҚ

БІЛГІМ КЕЛГЕН БІР СҰРАҚ?

...Маған бұл зерттеу жұмысын        
бастамас бұрын ерекше әсер еткен 
жағдай болды. Мектеп дәлізіндегі 
«Буккроссинг» бұрышында тұрған 
«Аңыз адам» журналына көзім түсті. 
Осыдан 10 жыл бұрын яғни, 2012 
жылдың қаңтар айында шыққан №1 
(37) саны екен. Журнал толығымен 
ақын Мағжан Жұмабаевтың өмірі 
мен шығармашылығына арналған. 
Аталған журналды оқып, ішіндегі 
«Түркістан» өлеңінің мазмұнына 
тоқталдым. Өлең қарапайым тілмен 
жазылған. Оқуға жеңіл, түсінікті 
тіл, терең мазмұннан тұрады. 
Ішінде кездескен жалқы есімдер 
қызығушылығымды оятты. Әсіресе, 
маған айтарлықтай әсер еткен ең 
соңғы шумағы. 

«Ертеде Оқыс, Яқсарт-Жейхун, 
                                                    Сейхун,
Түріктер бұл екеуін дария дейтін.
Киелі - сол екі су жағасына,
Болмаса, барсаңшы іздеп бабаң 

бейітін!»,-деп келетін жыр жол-
дарын қайта - қайта оқып шығып, 

МАҒЖАННЫҢ ТҮРКІСТАНЫ ойға қалдым. Құдды мені шақырып 
тұрғандай. 

Осы бағытта зерттеу жұмысын 
жетекшіміз екеуміз 1 жыл бойы 
жүргізіп, ақын туралы құнды дерек-
тер жинадық. Ғылыми жұмыстың ал-
дына қойған мақсат, міндеттеріне қол 
жеткіздік. Зерттеу жаңалығымызды 
мектептегі оқушылардың ғылыми 
қоғамдастығында жарияладық. 

Зерттеу жұмысымның қорытынды 
бөлімін қасиетті Түркістан қаласына 
туристік - маршрут жасаумен 
аяқтадым. Түркістан қаласы жаңарған, 
жайнаған, жасампаз қала. Болашақта 
барша түркі халықтарының руха-
ни астанасына айналатынына көз 
жеткіздім. Әрбір қазақ өзін Ұлы Дала 
ұрпағы екенін сезгісі келсе, онда 
Түркістанға барсын дегім келеді. 

Ақбұлғын ТАҢАТАР,
«Көлтабан негізгі орта мектебі, 

мектепке дейінгі шағын орталығы»
коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің 9-сынып оқушысы. 



4 бетАЌСУ ӨЊІРІ18 қараша 2022 жыл

Тарихтан Әмір Темірдің Моғолстанға 
бірнеше мәрте әскери жорықтар 
жасағанын білеміз. Соның бірі 1390 
жылғы әскери жорық. Сонда Әмір 
Темірдің әскері қазіргі Алакөл, бұрынғы 
Андреевка (Қабанбай) ауданы жеріндегі 
Үйгентас асуынан өтіпті. Асу алдындағы 
үйілген тастар сондағы жорықтан қалған 
ескерткіш екенін біреу білсе, біреулер 
білмейді. Салдардан Үйгентас атауының 
қалғанын тарих тағылымы анықтады. Со-
дан бері 362 жыл болған екен. Осындай-
ды жоспарлап елесе, туризм жасағанға 
табылмас құнды жәдігер болары қақ. 
Әмір Темір ондай қорған белгіні үш 
сақина тәсілінде тастан үйдіртіп, әр 
маңызды жерде жасатып отырыпты. 
Ол «үш сақина» Әмір Темірдің арнайы 
белгісі болып табылады екен. Тура сон-
дай үш сақина үйген тас белгісі 1994 
жылы Көктөбе тауынан да табылыпты. 
1988, 1991 жылдары Лепсі өзені бойынан 
садақ оғының ұштары табылады. Оны 
зерттеуші ғалымдар  ХІІ - ХІV ғасырлар 
жәдігерлеріне жатқызуда. Яғни, Әмір 
Темір әскери жорықтары соғысынан 
қалған садақ ұштары болуы да мүмкін.  
Не десек те Әмір Темірдің жүріп өткен 
жолы өлкеде сайрап-ақ жатыр. Тек мән 
беріп, ерен ескеріп, туризмге пайдалана 
білу керек-ті шығар.

****
Ақ патша император Александр 

Павловичтің бұйыруымен  1819 жылы 
Абылайханұлы Сөк сұлтанға Балқаш 
өзенінің солтүстігіне қарасты жеті өзеннің 
қойнауынан жайлы үй мен мешіт са-
лып беру жоспарланады. Бұл құжаттың 
сақталғаны тарихта бар. Соған қарағанда 
Жетісу – жеті өзен суы жеріне Лепсі 
өзені мен Қаратал өзені аралығындағы 
алқапты дала жатқан. Яки, қазіргі 
Жетісу облысының Ақсу, Қапал, Сарқан 
өңірлері. Жеті өзенді атасақ: Лепсі, 
Басқан, Сарқан, Ақсу, Бүйен, Қызылағаш, 
Қаратал. Осы жеті өзен бойының нулы 
жері  «Жетісу (Жидесу)» деп басында-
ақ көпшілік атаған. Семиреченская об-
лысы Түркістан генерал-губернаторы 
фон-Кауфманның 27 қазан 1867 жылғы 
қаулысымен ашылады. Оған Аягөз округі, 
Жетісу, Іле аймақтары кіргендіктен, Сер-
гиополь, Қопал, Ыстық көл, Тоқмақ, Вер-
ный, Жаркент уездерінен тұрғандықтан 
алқабы кеңейіп, жалпы атаумен «Семи-
речье (Жетісу)» деп аталады. Жетісуға 
жататын жеті өзеннің шатасуы осы Семи-
реченская облысынан бастау алғандай. 
Яғни,  1867 жылдан бастап. Нақтыласақ, 
Семереченская облысына жататын 
өлкедегі жеті үлкен өзендердің атау-
ын кіріктеп жіберіп, Жетісуға жататын 
өзендер атауы сан түрлі өзгере айтылып, 
жазылғаны байқалады. А.Гейнс, Бар-
тольд, Ш.Уәлиханов, Радлов, А.Абрамов, 
П.П.Семенов-Тян-Шанский, Карелин, 
Шренк, С.Абакумов, Т.Аткинсон, т.б, 
ізденгіш пен ғалымдардың Жетісудың 
жеті өзені туралы жазғандарының әр 
түрлігі соған меңзейді.

****
Шұбарағаш-Ойжайлауда 1846 жылы 

Ұлы жүз қазақтарының билеушілерімен 
келісімге қол қою үшін қазақтың отыз 
руынан бетке тұтар қаймақтары жинала-
ды. Жиынға келгендердің аман-сақтығын 
қорғау үшін 1846 жылы сәуір айында 
көз бояу жасырын арнайы бекетті, екі 
зеңбірекпен, бастығы офицер Бозачин 
деген ұйымдастырады. Бекетті Бекет 
өзені бойында орналасылуына байла-
нысты солай аталады. Ал, негізгі қарулы 
қорғаушы бекет Шұбарағаштағы қалың 
орман арасынан орын алады. Келісімге 
қол қоюға Ресей тарабынан Омбы ше-
гара басқармасының бастығы, генерал-
майор Вишневскийге жүктеледі. Ал, 
Ұлы жұз қазақтары жағынан сұлтан, би, 
бек, ел басшылары болады. Келісімге 
3-4-5 шілдеде, үш күн, 1846 жылы қол 
қойылады. Ат бәйгесі ұйымдастырылады. 
Генерал-майор Вишневский өзі Омбыға 
оралып, құжат жасаушылар (олардың 
арасында Виктор Ивацкевич пен Адольф 
Янушкевич бар) мен жүз елу орыс-
казакты сол жерге қалдырады. Осы жүз 
елу орыс-казактар Лепсинск станицасы 
тұрғыны болады. Мұхамеджан Тыныш-
баев: «Қазақ ортасы ол казак-орыстарға 
ішкі іріткіні басады, сыртқы барымта, 
жаладан қорғайды, тәртіп орнауына 
кепілдік болады деген ниетпен қарсылық 
білдірмеді», - деп жазады. Виктор Ивац-
кевич пен Адольф Янушкевич пікірінде: 
«Бөлен Шаңқаев (Саңқаев) сұлтанның 
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жазғы ставкісінде жиырма бес қазақ үй 
тігілген. Ал, мал санында шек жоқ. Малы 
Бөлен өзенінен су ішкенінде суы тарты-
лып қалады екен. Вишневский осы жер-
ге қалдырып, орналасқан орыс-казактар 
қазаққа тиесілі шұрайлы жерлерді сан 
түрлі айламен иеленудің қамына кіріседі. 
Негізгі мақсат көбірек жақсы жерді қамтып 
алу болады. Ел басқарған аға сұлтан 
Бөлен Шаңқаев оларға қарсылық білдіріп 
бағады. Әсіресе, Бөлен өзенінің сол 
жағына орыс-казактардың аяғын бастырт-
пайды. Казак-орыстар айлаға басады. Бір 
үлкен семіз бұқаны әкеп сойып, семіз етін 
Бөлен сұлтанға тарту етеді. Орнына бұқа 
терісі жабатындай ғана, Бөлен өзенінің 
сол жағалауынан жер сұрайды. Бөлен 
сұлтан қызық көре  келіседі. Бөлен сұлтан 
жаңа асылған, дәмді піскен бұқаның бал-
быр етінін дәмін татып, жеп болғанынша, 
орыс-казактар бұқа терісінен жіңішкелеп 
таспа тіліп, онымен Бөлен өзенінің сол 
жағалауынан жер өлшеп алады. «Жерді 
бөліп алдық» дегендіктен, Бөлен өзенін 
орыс-казактар «Буленька» деп атай-
ды. Яғни, «бөлінді (разделялка)» деген 
сөзден тудырады. Бұрынғы Бөлен атауы 
ұмытылады. Бөліп алған жерге орыс-
казактар өз жанұяларын көшіреді», - деп 
жазады. «Өгіз терісіне қазақ орысқа жер 
берген екен» деген әңгімені аталарымыз 
жиі мысал-тәкпір етіп, айтып отыратын 
еді. Сонысы расты болды. Кейіпкерлері 
де анық. 1846 жылы нақты болған оқиға 
болып отыр.     

****
27 тамыз 1846 жылы Тимофей Нюхалов 

(1836-1851 ж.ж.) отрядпен Сергиопольдан 
(Аягөз) шығып, құрамында 70 орыс-казак, 
80 жаяу әскер және атты артеллерия мен 
бір зеңбірегі бар, Лепсі өзенінен өтіп, 1 
қыркүйекте Қызылағаш өзенінің жағасына 
жетеді. Келген жерін ұнатпай, жоғары 
Қопалы өзені бойына отрядымен жылжи-
ды. Ол жер орманды, жасыл желекті еді. 
Сол жерде Т.Нюхалов отрядына қазақтың 
екі жүз қолының басшысы болып келген 
Қарақ сұлтан қосылады. 8 қыркүйекте 
Т.Нюхалов отрядымен Қаратал өзеніне 
барады. Ол жерде оның отрядына төрт 
жүз қазақ қолы тағы қосылады. Оны 
басқарып келген аға сұлтан Бөлен 
Шаңқаев (Саңқаев) еді. Бөлен Шаңқаев 
ұрпақтарымен негізінен Садыр елін би-
леген аға сұлтан. Ұлы жүз қазақтарын 
билеуші сұлтандары Әли Әділев пен Сөк 
Абылайханов та алты жүз қолмен келіп 
Т.Нюхалов басқарған отрядқа қосылады. 
Т.Нюхалов Сөк пен Әли сұлтаннан Кене-
сары хан он мың жауынгерімен Балқаш 
көліне жақын, Қамауда екенінен ха-
бар алады. Осы мәліметті алысымен 
Т.Нюхалов отрядымен Қаратал мен 
Көксу өзендерінен өтіп, Іле өзенінің оң 
жағалауымен Балқаш көліне бет алады. 
Т.Нюхалов алдын-ала тыңшылар жіберу 
арқылы бәрін зерелеп, зерделеп, бол-
жап отырады. Кенесары хан жағы адам-
дарын қолға түсіріп, Кенесары хан қолы 
Қамауда нақты екенін анықтап біледі. 
Т.Нюхалов өзі басқарған отрядымен Кене-
сары хан қолын шабуға батылы жетпейді. 
Қамауға апаратын жолдың біріне от-
рядымен бақылауға жайғасады. Мұны 
білген Кенесары хан жауынгерлерімен 
Іленің сол жақ беткейіне өтіп, Шу өзеніне 
қарай бет алады. Сөйтіп, Кенесары 
хан жауынгерлерімен Қамаудан кетеді. 
Кенесарының Қамаудан кеткеніне, оған 
ежелден кектенген Қырғыздар қуанады. 
Олар Кенесары хан жауынгерлерімен 
Қамаудан кеткендігінің анығын Әли сұлтан 
Әділевтен біледі. Қырғыз манаптарының 
Кенесары ханға деген кектігін білген 
Т.Нюхалов дереу қырғыз манаптарына 
«Кенесары хан жауынгерлері болдырған, 
тозығы шығып кеткен» деген мағынада 
хат жазып, шабарман шаптыртады. Атта-
ры болдырып, азығы азайған Т.Нюхалов 
отряды Қопалға қайтып оралып, сонда 
қыстап қалады.  Т.Нюхаловтың отряды 
кері Қопалға оралғанын білген Кенеса-
ры хан қолымен Іле өзені жағалауына 
қайта келеді. Іле өзенінен оң жағына 
өтпей, сол жағалауында қалады. Ұлы 
жүз қазақтарымен келіссөздер құрысады. 
Т.Нюхалов болса, Кенесары ханның 
қолын бақылатуға жиырма жауынгермен 
жүздік басшы Степан Михайлович Аба-
кумовты (1815-1865 ж.ж.) Қаратал өзені 
жағасына жібереді. Мұны үлкен дақпырт 
қып жеткізген тыңшыларға сеніп, Кенеса-
ры хан қолымен қайта Шу өзені бойына 
тасалап кетеді.

****
Есауыл Степан Михайлович Абакумов 

1847 жылдан бастап Қопалдағы орыс-

казак отрядын басқарады. Отрядтың 
алғашқы 1846 жылғы қыстап шыққан 
тұрағы «Отряд» сайындағы жер кепе-
лер болған еді. Одан ол жерден төрт 
шақырымдай жерден, яғни Қопалдан 
1847 жылы С.Абакумов бекініс салдыр-
тады. Бекініс өзен атауына байланысты 
«Қопал бекінісі» деп аталады. Бекініс 
1847/1848 жылдары салынып бітеді. 
Қопал бекінісін салудың негізгі мақсаты: 
1. Жетісу жеріне келген Кенесары ханды 
әскерімен бас көтертпей жою. 2. Ақ патша 
құзырына қараған Ұлы жүз қазақтарының 
бірнеше мәрте жазған «қорған (при-
ставь) пен отряд қажет» деген арыз 
сұраныстарын қабыл көру. 3. Қоқан мен 
Ташкенттіктердің қазақтарды қанағыш іс-
қимыл әрекеттерінен арылтып, қорғау еді. 
1848 жылы Қопал бекінісінде «Үлкен Орда 
приставы» деген қызмет тағайындалып, 
оны алғаш майор, барон Врангель Алек-
сандр Людвигович басқарады. Приставь 
құзырына әкімшілік басқармасы, бүткіл 
әскерилер, өңірдегі барлық ел билеушілер 
мен жерлер бағынышты болады. Орыс-
казак отрядтары Сібір полкімен қолайлы 
қарым-қатынастар жасауы үшін импера-
тор ұйғаруымен 22 мамыр 1848 жылы 
Аягөз бен Қопал арасына пошта жолы 
ашылып, арасында он екі пошта бекетін 
ашуға рұқсат беріледі. Қопал бекінісі салы-
ну барысында онда переселендерді тарту 
жұмыстары дереу басталады. Ең алғашқы 
перелеселендер Сібір округінің №9 
полкінің орыс-казактары болады. 1848, 
1849, 1850 жылдары Қопал бекінісіне 
келген переселендер бекініс маңайына 
орнығып, «Қопалы станицасын» құрады. 
Яғни, қазақша тұрғыны орыс-казактардан 
құралған үлкен ауыл болады.

****
4 сәуір 1850 жылы Қопалдан капитан 

Карл Казимирович Гутковский басқарған 
екі жүз орыс-казак отряды, екі зеңбірегі бар, 
Іле аймағына шығады. Отрядтың мақсаты: 
Қоқанның Таушүбек қамалын алу болады. 
Таушүбек қамалы Іле аймағындағы Қоқан 
хандығының негізгі бекінісі саналған. 
19 сәуірде Таушүбек қамалына жеткен 
К.Гутковский басқарған орыс-казак отря-
ды қамалды атқылай  бастайды. Бірақ, 
қамал қорғанушыларына үш мың қол жау-
ынгер (қырғыз, Ташкент күшбегі, қыпшақ) 
сырттан көмекке келеді. К.Гутковский 
басқарған отряд амалсыз кейін шегінеді. 
25 сәуірде отряд Қопалға оралады. 
Сөйтіп, отрядқа қойылған мақсат пен тап-
сырма орындалмайды. Бірақ, орыстар 
онымен тоқтамай, сол жылы алға басуға 
арнайы әскери жоспар құрып, іске асы-
рады. Бір демде Қоқан хандығына қарсы 
Сібір мен Орынбор линиясынан сақадай 
сай қаруланған әскер шығарылады. Әскер 
Қопалда шоғырланып, Ілеге бет түзейді. 
Орынбор линиясы әскерін майор Федор 
Федорович Энгман деген басқарады. 
Құрамында бір рота, оған қоса жүз жауын-
гер, бір зеңбірегі бар. Райым бекінісіндегі 
Қоқан әскерлері жиналғанын ыдыратып, 
Қашқорған бекінісін шабуылдап алады. 
Қоқандықтар біраз дүрлігіп, қарсылық 
етуге батпай, беттері қайтып қалады. Бір 
жылдан соң, яғни, 7 маусым 1851 жылы 
Таушүбек қамалына подполповник Дми-
трий Михайлович Карбышев басқарған 
жаңа отряд Қопалдан шоғырланып аттана-
ды. Отряд құрамы төрт жүз орыс-казактан, 
бір батальон жаяу әскерден, алты 
зеңбіректен, оған қоса қазақ жауынгерлері 
қолдаушыларынан тұрады. Яки, елі 
Қыпшақ Ибраһим мен елі Матай Тәнеке 
Досетұлының елу-елуден жіберген жауын-
гер сарбаздары болады. Мұндайды естіп-
білген Қоқандықтар Таушүбек қамалын бос 
тастап, қалдырып кетеді. Келген отряд бос 
қалған қамалды тас-талқанын шығарады. 
30 шілдеде Д.Карбышев басқарған отряд 
кері, Қопалға оралады.

****
1853 жылы Қопалда Үлкен Орда при-

ставы, майор Михаил Дмитреевич Пере-
мышльский басқарып жорық (экспедиция) 
отрядын қалыптастырады. Отрядтың 
жоспар мақсаты: Қырғыз Сарыбағыш 
билеушісі Орман Ниязбековты тездетіп 
орыс құзырына бағындырып, ант алып, 
құттықтау болып табылады. Ал, негізгі 
құпия мақсаты: Іле аймағы қазақтарын 
ақ патша құзырына бағындыру болып 
табылады. Отряд құрамына: сегізінші 
Сібір батальонының бір ротасы - 4 обер-
офицер, 187 төменгі шенді жауынгер; 7 
және 8 Сібір полкінің орыс-казактары -  4 
обер-офицер, 218 орыс-казактарға қоса 
222 әскери мініс ат пен 110 жарау ұшқыр 

ТАРИХ - ТАҒЫЛЫМ
жылқылар; атты артеллерия, Сібір казак 
батареясының №21 взводы – 1 офер-
офицер, 44 төменгі шенді жауынгер, екі 
ракеталық құрылғы, екі зеңбірек, олар-
ды ұқыптап ұстап қарайтын 11 жауынгер 
қараушы. Қорытсақ: 9 обер-офицер, 460 
төменгі шенді жауынгер болады. Оған 
отряд бастығы М.Перемышльскийдің 
қарамағындағылармен қосқанда, 
барлығы 470 адам шығады. Бұған қоса 
жүк тасымалына (обоз) арналған үш 
жүз түйе бар. Бүкіл отряд тамағына 
арналған ішіп-жем заттарын Ресей 
ішкі істер министрлігінің ықпалымен 
Сібір линиясы арқылы жоспар бой-
ынша алынып қалыптастырады. 
Өйткені, Қопал аймағында отрядқа 
пайдалануға берілетін зат өнімдері ол 
кезде тапшы, жоқ еді. Жетіспеген зат-
тар отрядқа арнайы жеткізіліп беріледі. 
М.Перемышльский қалыптастырған 
жорық отряды Қопалдан 2 шілде 1853 
жылы подполковник Дмитрий Михаи-
лович Карбышев 1851 жылы жорық от-
рядпен жүрген жолмен Көксу өзенінен 
өтіп, Арқалы тауын басып, Талдыбұлақ 
пен Майтөбені игеріп, Шолақ тауының 
етегімен жүреді. 15 шілдеде Өгізөткел 
арқылы Түрген өзені Ілеге құятын тұсынан 
Іле өзеніне жетеді. Өздерімен бірге ала 
келген жиналмалы паром арқылы 16 
шілдеде Іле өзенінің арғы бетіне өте бас-
тайды. 18 шілдеде Іле өзенінен отряд 
толық өтеді. Іле өзені суынан өткендегі 
шығыны суға кеткен сегіз түйе болады. 
Бұл жорықта отрядтың бірінші жоспар-
лы мақсаты орындалмайды. Қырғыз 
зерттеушісі Б.Жамгершіновтың пікірінше: 
«Сарыбағыштарды сол кезде, аралары 
өте шиеленіскен, Ұлы жүз қазақтары ба-
рымталайды. Сондықтан Орман Ниязбе-
ков ел-жұртын бастап отырған жерінен 
аулағырақ көшіп, орыс жорық отряды жет-
пей, қапы қалады. Бірақ екі аралықтары 
хабар-ошарсыз қалмайды. Шабарман-
дар арқылы хат, хабар алысып отырады. 
Оның үстіне 1853 жылы желтоқсан айын-
да Орман манаптың ұлы Үмбетәлі Үлкен 
Орда приставы М.Перемышльскийге 
1854 жылы көктемде Қоқан ханы Құдияр 
қолы орыстарға шабуыл жасайтынын ха-
барлап, астыртын жеткіздіртеді. 

ҚОПАЛ СТАНИЦАСЫ
Станица атауы жақын ағып жатқан 

Қопалы өзенінің атауымен аталады. 
Негізгі тұрғындары жреби бойынша екі 
жүз орыс-казактардан №9 Сібір полкінен 
құрамынан тұрғандар болған. Алғашқы 
партиясы 15 мамыр 1848 жылы Аягөз 
жиналу пунктінен бастап келгендер. Пе-
реселелендерге Аягөз округіне қарасты 
көптеген жеңілді мүмкіндіктер жасалған 
екен. 

 

ОРЫС-КАЗАКТАР СТАНИЦАСЫ
САРҚАН СТАНИЦАСЫ

Станица атауы таудан арқырап құлап 
ағып жатқан Сарқан өзенінің атауы-
мен аталады. Станица негізін салуға 
Степан Абакумовтың тікелей қатысы 
болған. Соның ұйғарым, тілегімен ор-
налады. Ең алғаш 1858 жылы наурыз 
бен сәуір айларында жреби бойынша 
Қопал станицасынан - 9, Лепсинск ста-
ницасынан – 16 үйелмен орыс-казактар 
көшіріліп әкелінеді. Келер жылында екі 
үйелмен шаруа крестьяндары Сібірден 
келеді. Сарқан станицасының алғашқы 
тұрғындары осылай бастау алады. Пере-
селелендерге Аягөз округіне қарасты 
көптеген жеңілді мүмкіндіктер жасалады.

АРАСАН ПОШТА БЕКЕТІ 
 Бүйен өзені жағалауында 1848 жылы 

орныққан пошта бекеті. 1855 жылдан 
орыс-казактар орналаса бастапты. 1858 
жылы орыс-казактарына он үйелмен ша-
руа крестьяндары көшіп қосылады. Пе-
реселелендерге Аягөз округіне қарасты 
көптеген жеңілді мүмкіндіктер жасалып-
ты.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.



алған білімі және сол пәннен сабақ бер-
ген, Ресейдің ірі қалаларынан көшіп 
келген оқытушылардың бірі матема-
тик Е.Г.Мертвецовтың де ролі бар бо-
луы әбден мүмкін. Әрине, соңғы нүктені 
Томск қаласында қойғандығы және сол 
институтта алған жоғары білімінің әсері 
де болғандығы сөзсіз.

Осы оқулықтың жарыққа шығу тари-
хы ұзақ жылдарға созылған. Төрағасы 
Ахмет Байтұрсынұлы болған ғылыми-
әдеби комиссияның қолдау шешімін 
орындау барысында 1926 жылдың 3 
тамызында Халық ағарту комисса-
риаты "Алгебра" оқулығын 3 мың да-
намен басып шығару туралы бұйрық 
та шығарған. Алайда, кейіннен латын 
графикасындағы қолжазбаның көшірмесі 
Ташкент баспасында басуға тиісті шрифт 
пен матрицаның болмауына байланы-
сты тоқтап қалған. 30-шы жылдардың 
басында "Одақта біріңғай және орыс 
тіліндегі ортақ оқулықтарға" көшу деген 
желеумен жарық көрмей қалған деп жа-
зады "Қ. Сәтбаев Халықаралық қорының" 
президенті болған, мемлекет және қоғам 
қайраткері, ақын ағамыз, марқұм Кәкімбек 
Салықов. Осы кісінің табанды еңбегінің 
әрі өтінішінің арқасында, Еуразия ұлттық 
университетінің ұстазы, математика 
саласының ең мықты майталманының 
бірі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
Ұлттық Ғылым Академиясының академигі 
Мұхтарбай Өтелбаев ағамыз жауапты ре-
дактор болып басқарған ұжым, 85 жыл-
дан кейін 2009 жылы 445 беттен тұратын 
"Алгебра" оқулығын дайындап жарыққа 
шығарды. 

Сөйтіп, алғаш рет араб қарпімен, 
екінші рет латын графикасына көшірілген 
оқулық, тек үшінші рет кирилл қарпіне 
аударылғанда ғана жарық көрді. Кеше 
ғана 80-жылдық мерейтойын атап 
өткен қадірлі Мұхтарбай ағамызға 
ризашылығымызды білдіре отырып, осы 
оқулыққа жазған тұжырымын да келтіруді 
жөн көрдім: "Академик Қ.И.Сәтбаевтың 
"Алгебра" оқулығын мұғалімдер мен мек-
теп оқушылары, жоғары оқу орнының 
оқытушылары мен студенттері, сондай-
ақ математика пәнін сүйер қалың 
жұртшылық пайдалана алады" - дейді. 
Қорыта айтқанда, Қаныш Имантайұлы 
ғылымның атасы ғана емес, алғашқы 
педагог-мұғалімдердің бірі екені де сөзсіз. 
Осы оқулықтың басында Кәкімбек ағамыз 
Алгебра оқулығының авторын ғалым-
ағартушы ретінде сипаттай отырып, 
Қаныштың Ұлт ұстазы, ағартушы ағасы 
Ахметтің идеясын орындауда лайықты 
түрде көмектескенін атап өтеді.

Ахмет пен Қанышты байланыстырған 
Алгебра оқулығының жарық көрген 
данасын қолыңызға алсаңыз, ол сол 
кездегі Еуразия Ұлттық университетінің 
проректоры, профессор Дихан 
Қамзабекұлының "Қаныш - Алаш 
ғалымы" атты мақаласымен аяқталғаның 
көресіз. Мақалада жан-жақты терең тал-
дау жасалынған. 1924 жылы 12-17 мау-
сым аралығында Орынборда өткен Қазақ 
білімпаздарының тұңғыш съезінің өтуіне 
ұйытқы болған Ахмет Байтұрсынұлының 
ролін де ашқан. Жас Қаныштың алғашқы 
қазақ тіліндегі оқулықты съезд басталар 
алдында дайындап бітіргені де айтыла-
ды.

 P.S. Бүгінгі күні "Егемен Қазақстан" 
газетінің бас редакторы Дихан 
Қамзабекұлы дәл 5-ші қыркүйек күні 
Ахаңның 150-ге келіп жатқанында 
проректорлықтан Қазақ Елінің бас 
газетіне басшы болып тағайындалды. 
Заманында 1913 жылдың 2 ақпанынан 
бастап Орынборда жалпыұлттық "Қазақ" 
газетінің алғашқы данасы жарық көріп, 
1918 жылдың наурызына дейін 265 саны 
шыққан бас газеттің Бас редакторы Ах-
мет Байтұрсынұлының орнын жаңғыртып 
жатқан Ұлттық Ғылым Академиясының 
академигі Дихан Қамзабекұлын Dikhan 
Kamzabekuly құттықтап барғанымда, 
кабинетінің төрінде Ахаңның портреті 
ілулі тұрғаны және сол жерде бірге сурет-
ке түскеніміз - өз басымды рухтандырды 
деп айта аламын. 

Портрет демекші, Еуразия ұлттық 
университетінде Ахаңа арналған 5-ші 
қыркүйек күнгі мерейтой іс-шарасының 
пленарлық отырысында үш министрдің 
(Ғылым және жоғары білім, Мәдениет, 
Ақпарат министрліктері) құттықтау 
сөзінен кейін мінбеден айтқан Ахмет 
Байтұрсынұлының портретін әрбір 
мемлекеттік мектепте "Мектептің жаны - 
мұғалім" деген сөздерімен бірге іліп қою 
керек деген ұсынысымды Оқу-ағарту 
министрі Асхат Аймағамбетовке Askhat 
Aimagambetov жеткізуге 600-ге жуық 
жиналған қауымның алдында уәде бер-
ген болатынмын. Уәдені орындаудың сәті 
26-шы қыркүйекте түсті. 

 Алтынбек НУХҰЛЫ,
ҚР Парламенті Сенатының депутаты,
ҚР Журналистер одағының мүшесі.
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Сонымен, Евней Бөкетов жазбасы-
на қайта оралайық: "Қаныш пен басқа 
да біраз жігіттер қызыл танау болып, 
асабалардың дегенін орындап зыр жүгіріп 
жүр. ...Жасы егделеу тартқан, келісті 
де байыпты кісі - Махмет Бектұрғанов 
келді. Жұрт бұл кісіні қазақ тілінің грам-
матикасын жасауды тұңғыш қолға алған, 
"Сарыарқа" газетін шығарып, ана тілінің 
құрылымын ғылыми тұрғыдан пайым-
дау үшін өзі енгізген термин сөздерін 
түсіндіріп, осы саладан оқулық жазып-
ты. Осында жиналған, жасы отыздың о 
жақ бұ жағындағы жігіттердің арасында 
Махаң кәдімгідей ақсақал көрінді" - деп 
жазады. Мұндағы Ахметті - Махмет деп, 
Байтұрсыновты - Бектұрғанов, "Қазақ" 
газетін "Сарыарқа" деп, Ахаңды - Махаң 
деп академик Евней Бөкетовтің (1983 
жылы Қарағандыда қайтыс болды) жазуы 
- ол уақытта Ахмет Байтұрсынұлының 
әлі ақталмаған кезі болғандықтан осы-
лай жазуына тура келген.

Бұл оқиға 18 жастағы Қаныштың Ұлт 
ұстазы Ахметке сәлем берген, алғашқы 
көруі болатын. Ал, ағасы Әбікей Сәтбаев 
Ахмет Байтұрсынұлымен замандас 
болғандықтан әрі білім саласы ғана 
емес, Қазақ ұлтының мүддесі жолындағы 
бағыттары бір және Алашорда мүшелері 
бола отырып, бірнеше рет кездескендігі 
сөзсіз. 

Келесі 1918 жылдың сәуір ай-
ында Орынбордан шыққан Ахмет 
Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлы 
Қытайдағы Шәуешек қаласына Семей 
арқылы жүріп, жолда қосылған Райым-
жан Мәрсековпен бірге сапарлас бола-
ды. Бұл кезде Әбікей Сәтбаев Семейдегі 
қоғамдық құрылыстардың бірі земство 
жергілікті басқару ұйымы құрамында 
мүше ретінде Райымжан Марсеков-
пен, Халел Ғаббасовпен бірге қызмет 
істегендігі белгілі, яғни Әбікейдің Ахаң 
және Жақаңдармен тағы бір Семейдегі 
кездесуі әбден мүмкін. Тіпті, сол кезде-
суде Семей семинариясының соңғы кур-
сында үздік оқып жүрген Қанышқа мектеп 
бағдарламасына әртүрлі мамандықтар 
бойынша қазақ тілінде оқулықтар жа-
зып, дайындау керек екендігі туралы да 
әңгімелер ағаларының арасында бо-
луы да ғажап емес деп топшылауға бо-
лады. Ол жас Қанышты жаңа ойларға 
бастағаны (Алгебра оқулығын жазу) ту-
ралы толығырақ тоқталатын боламыз.

Ал, Әбікей Сәтбаев пен Ахмет 
Байтұрсыновтың кездесуінің тағы бір 
анық дәлелді көрінісі - ол, 1926 жылы 
Қызылорда қаласында өткен "Ағартушы 
мұғалімдер мен техникум директорлары 
мәжілісінде" түскен екеуінің бөлек иық 
тіресіп тұрған суреті. Сонымен қатар, 
жалпы фотода ортада отырған Ахмет 
Байтұрсынұлының оң қапталына Семей 
педагогикалық техникумының директоры 
Әбікей Сәтбаев жайғасса, сол қапталына 
атақты Смағұл Сәдуақасовтың 
отырғандығын көреміз. Жалпы, Ахаң 
мен Әбікейдің қарым-қатынасының, 
аралас-құраластығының жақсы бо-
луы - ол ағартушылық саласындағы 
қызметтерінің қабысып жатуы, яғни Ах-
мет - Қазақ Елінің алғашқы халық ағарту 
комиссары (бүгінгі тілмен Министрі) 
болса, Әбікей Қазақ Еліндегі орыс тілі 
мен әдебиеті мамандығы бойынша 
алғашқы мамандандырылған мұғалімі 
ғана емес, сонымен қатар тұңғыш Қазақ 
педагогикалық техникумының алғашқы 
директоры (бүгінгі тілмен Педагогикалық 
университеттің ректоры) болып табы-
лады. Ендеше, мұндай тығыз қарым-
қатынастың әсері Қаныш Сәтбаевқа 
қатысы болмады деп айта алмаймыз. 

Қаныштың Ахаңмен алғашқы 
кездесуінен кейін және сол кездесуде 
өкпесінен дімкәс болып жүрген Алаш 
ақыны Сұлтанмахмұт Торайғыровпен 
кездесуі де Евней ағамыздың кітабында 
келтіріледі. Осы өкпе ауруынан ана-
сы Әлима да Қаныштың бес жасында 
өмірден озған болатын. Қаныш та та-
рихи кездесуден соң дертке шалдығып, 
әлде бар дерті ушығып, туған жері 
Баянауылдағы әкесі Имантайдың жайла-
уына қымызбен емделуге елге қайтуына 
тура келеді. Алайда, осы тарихи кездесу-
де Ахаң мен Сұлтанмахмұтты ғана емес, 
Әлихан Бөкейхан, Әлімхан Ермеков 
және тағы да басқа Алаш қайраткерлерін 
көріп, олардың жалынды сөздерін бойы-
на сіңіре білген жас Қаныш, кейіннен 
достары Мұхтар Әуезов және Әлкей 
Марғұланмен нағыз Алаш ізбасарлары 
болғаны, ал, бүгінгі күндері солай аталып 
жүргендігі де жасырын емес. 

 (2-ші бөлім).
Жоғарыда жазғанымыздай жас 

Қаныштың мектеп бағдарламасына жаңа 
оқулықтар жазу идеясы ойына 1918 
жылы келгендігі туралы 90-ның төріне 
жақындаған жазушы, бүкіл ғұмырын 
Ғұлама ғалымның ғибратты ғұмырына 
арнаған, сәтбаевтанушы Медеу Сәрсеке 

ҚОС ҒҰЛАМА - БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМ 
ШАМШЫРАҚТАРЫ - АХМЕТ ПЕН ҚАНЫШ 

ӨМІРДЕ КЕЗДЕСКЕН БЕ?
(КӨРНЕКТІ АҒАРТУШЫ-ПЕДАГОГ ӘБІКЕЙ СӘТБАЕВТЫҢ КЕЗДЕСУДЕГІ РӨЛІ)

(Жалғасы бар).

(оның 40 жылының ішінде Қанышқа 
арнаған бірінші кітабы 1980 жылы, 
соңғысы 2020 жылы жарық көрді: ЖЗЛ се-
риясынан орыс тілінде "Каныш Сатпаев" 
-1980 ж., қазақ тілінде "Сәтбаев" - 1988 ж., 
"Қуғындалған Сәтбаев" - 1994 ж., үш тілде 
"Родина Сатпаева" - 1999 ж., "Қазақтың 
Қанышы" - 1999 ж., Феномен Сатпаева - 
2009 ж., "Сәтбаев ұлағаты" - 2017 ж., үш 
тілде "Қазақтың Қанышы. Феномен. The 
Phenomen" - 2018 ж., Сексен бестің төрінен 
- 2020 ж. атты осындай негізгі кітаптарын 
жарыққа шығарған) дәлелді құжаттарды 
келтіріп жазған болатын: "Қазақ Халық 
ағарту комиссариаты Академиялық 
орталығының төрағасы М.Жолдыбаевтың 
1923 жылдың 11-ші қазанда комиссариатқа 
жолдаған ресми хатында: "Томск тех-
нология институтының студенті жолдас 
Сәтбаев Академиялық орталыққа екінші 
басқыш мектептерге арналған алге-
бра оқулығының қолжазбасын тапсыр-
ды... Қолжазбаның барлық терминдері 
тексеріліп, мақұлданды. Жолдас Сәтбаев 
қолжазбаны тез арада таза қағазға қайта 
көшіріп, кейбір сөз қателерін жөндеуі ке-
рек".

Осы жылдың 4-ші желтоқсанында 
Қаныш Сәтбаев өзінің жауап хатында бы-
лай депті: "Менің есебімше, 1924 жылдың 
1-ші қаңтарына дейін қолжазбаның 
15-16 баспа табағы басып шығаруға 
түгелдей дайын болады. Тек поштаның 
ұқыпсыздығынан жоғалып кете ме деген 
қауіппен, оларды әзірше өзімде қалдыруға 
мәжбүр болып отырмын". Сөйтіп, Алгебра 
оқулығының қолжазбасын 1924 жылдың 
6 маусым күні аяқтаған. Ол алты жылдан 
бері жазып жүрген іргелі еңбегін біржола 
тәмәмдап, Орынборға жолдаған" - деп 
жазады. Бұл құжаттардан байқағанымыз 
Қаныштың 19 жасында Семей семи-
нариясында оқып жүргенде Алгебра 
оқулығын жазуды бастағаны. Жазушының 
бұл қорытындысын ахметтанушы, фило-
логия ғылымдарының докторы, про-
фессор Айгүл Ісмақованың Айгуль Ис-
макова жазбалары да растай түседі: 
"Ахмет Байтұрсынұлы ...сол кезде небәрі 
19 жастағы Қаныш Сәтбаевқа "Есеп 
құралын", яғни Алгебра оқулығын жазуды 
тапсырады". 

 Бұл 1918 жыл болатын болса, Ахаңның 
Шәуешекке бара жатқандағы кезі болып 
шығады, яғни жас Қаныштың арасында 
жыл салып, Ұлт ұстазымен ЕКІНШІ РЕТ 
КЕЗДЕСУІ болғандығын байыптаймыз. 
Мұны белгілі алаштанушы, "Қазақстан" 
ұлттық телеарнасының директоры Бо-
лат Мүрсәлім Болат Мүрсәлім былай 
деп қуаттайды: "Ахметтің революция-
дан кейін Семейге табан тіреген уақыты 
1918 жылдың шамамен 16 наурызы. Со-
дан бір ай шамасында Семейде болып, 
Шәуешекке жол жүрді. Шәуешектен Се-
мейге маусымның бел ортасы ауғанда 
оралады. Қаныш Ахаңмен сол наурыз, 
сәуір немесе маусым айларында кездесуі 
әбден мүмкін. Өйткені, Қаныш пен Мұхтар 
1917-нің күзінде "Алаш" партиясының на-
сихатшысы болғаны белгілі".

Құжаттарға әрі қарай сүйенетін болсақ, 
автор өз оқулығының "Алғысөзінде" былай 
деп жазған екен: "Оқушылардың алды-
на тартылып отырған кітап 1919 жылдан 
былай басталып, онан бері әртүрлі тола-
стар арқылы созылып келіп, 1924 жылдың 
ішінде аяқталып отыр". Неғылғанмен жас 
Қаныш Алгебра оқулығын 19 жасында 
бастағанмен, 20 жасында түпкілікті түрде 
кірісіп, 25 жасында аяқтаған болып отыр.

Бұл Қаныш Сәтбаев дайындаған 
оқулықтың жазылу тарихында Ахмет 
Байтұрсынұлының тікелей арнайы тап-
сырмасы да бар. 1920-21 жылдары 
Ахаң Қазақ Елінің Халық ағарту комис-
сары болған кезде өзі әдебиеттану мен 
тілтануды дайындайтынын, Жүсіпбек 
Аймауытовқа психологияны, Мағжан 
Жұмабаевқа педагогиканы жазу туралы 
айтады. Әлихан Бөкейхан "Астрономия", 
Міржақып Дулатов мен Әлімхан Ерме-
ков "Математика", Санжар Асфандияров 
пен Мұхамеджан Тынышбаев тарихты, 
Халел Досмұхамедов "Зоология", Қошке 
Кемеңгерұлы "Химия", Телжан Шонанұлы 
"География" оқулықтарын қолға алады.

 Сөз орайына қарай айтарым, біздер 2020 
жылы Ұлы Даланың ұлағатты ағартушы-
ұстаздары атты Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық университетінің портреттік 
галереясын жасап, оны Әл-Фарабидің 1150 
жылдығы және Абайдың 175 жылдығына 
арнап, кейіннен фотоальбом да дайындап 
шығарған болатынбыз. Мұндағы негізгі 

мақсатымыз - Қазақ ағартушыларының 
жасағанын сақтау, дамыту әрі насихат-
тау болып табылатын. "Ұлы даланың 
ұлағатты педагог-ағартушылары қазақ 
халқының рухани көшбасшысы бола 
отырып, оның мінезіндегі ең құнды 
қасиеттерді бойына сіңірді және бұл 
рухани-адамгершілік құндылықтарды 
ұрпаққа таратты. Олардың қоғамдық-
саяси және педагогикалық қызметі 
Қазақстандағы қазіргі педагогикалық 
ғылымның негізін қалады" - деген сол 
кездегі осы оқу орнының басшысының 
сөздерімен қорытындылап, университет 
ішіндегі портреттік галереяның ортасына 
жазып қойған болатынбыз. 

Жоғарыдағы аталған оқулықтар 
мен авторларының сіңірген өлшеусіз 
еңбектерін қысқаша түрде портреттік га-
лерея мен фотоальбомда келтіріп өттік. 
Әрине, бұл қатарда Ұлттың ұлы ұстазы 
Ахмет Байтұрсынұлымен бірге Әбікей 
Сәтбаевта асқақтап тұрғаны заңды бо-
латын. Осындай педагог-ұстаздардың 
тәрбиесінен өтіп, тәлімін алған жас 
Қаныштың тұңғыш ғылыми еңбегін бірден 
"Алгебра" оқулығын дайындаудан ба-
стауы - бір жағынан қисынды, екінші 
жағынан үлкен ерлікпен пара-пар. Себебі, 
берілген тапсырманы ең алғашқы бо-
лып орындаған Қаныш Сәтбаев болып 
отырғаны өз алдына бөлек, тапсырманың 
бағытының күрделілігі. Қолжазбаның 
араб әрпімен жазылған нұсқасының 592 
беті ғана сақталған екен. Кейіннен латын 
графикасына көшуге байланысты, оның 
екінші нұсқасы латын қарпіне көшірілген, 
ол 1642 парақтан тұрады. 

Оқулықтағы есептердің бәрі латын 
әріптерімен өрнектелген. Қолжазба 11 
бөлімнен тұрады: 1. Бастауыш ұғымдар, 2. 
Бағытты шамалар, дұрыс және теріс сан-
дар, 3. Әлпеттердің түрлі өзгерту жолда-
ры, 4. Шама байланыстарын пішін түрінде 
суреттеу, 5. Бірінші дәрежелі теңдеулер, 
6. Дәрежелер мен түбірлер, 7. Жоғары 
дәреженің теңдеулері, 8. Теңсіздіктер 
және көмескі теңдеулер, 9. Дәуірлеулер, 
10. Құрамалар. Ньютон қос мүшелігі және 
үздіксіз бөлшектер, 11. Логарифмдер. 
Оқулықтың бөлімдерінің тақырыптары-
ақ көп дүниені аңғартса керек. Әрине, 
оқулықта ережелер мен мысал есеп-
тер беріледі. 220-дан астам математика 
терминдерінің орысша-қазақша сөздігі 
және логарифмдер кестесі берілген. 
Қаныш сол заманда-ақ терминдердің 
қазақша баламасын сәтті тауып, оны 
оқулыққа енгізеді. 

Жалпылай сауат ашудың дамуы за-
манында мұндай күрделі бағытта 
оқулық дайындау - жас азаматқа оңайға 
соқпағаны айдан анық. Алайда, алды-
на қойған мақсатына жетпей қоймайтын 
Қаныш - бұл игілікті істі абыроймен аяқтап 
шығады.

Сонымен, 1924 жылы толығынан 
аяқталған көлемді "Алгебра" оқулығын 
Оынборда Қазақ Халық ағарту комис-
сариаты жанындағы Ғылыми-әдеби 
комиссияның төрағасы болып отырған 
Ахаңа әкеліп, "Міне, тапсырмаңызды 
орындадым" - деп айтуға Қаныштың 
асығуы заңдылық болар еді. Осы 1924 
жыл, әлде 1925 жылы оқулық себепкер 
болып, Томск технология институтының 
студенті Қаныштың Ахмет ағасымен 
ҮШІНШІ КЕЗДЕСУІ болды деп ойлаймыз. 
Тек, бір өкініштісі - ол кезде суретке бірге 
түсу мүмкіндігінің болмағандығы, болса да 
жас жігіттің Ұлт ұстазының алдында үлкен 
сыйластық көңілінің әсерінен именуі де 
бар болған шығар.

Алайда, Қаныштың "бес жас - бел құрдас" 
дейтін достары Мұхтар Әуезов пен Әлкей 
Марғұланның 1926 жылы Ахаңмен түскен 
суреті сақталған. Бұл туралы кеңірек ал-
дымызда тоқталамыз. Әзірге, Ахмет пен 
Қаныштың тағы бір кездесуіне себепкер 
болған "Алгебра" оқулығы тарихының аз 
айтылған тағы бір тұстарына оралайық.

Ахмет пен Әбікей ағалары оқулықты 
жазуға ұмтылған жас жігіттің көңіліне бер-
ген "баталарың" орындау мақсатында 
Қаныш Семей семинариясын аяқтап, 
мұғалім мамандығын алып шыққаннан 
кейін, қаладағы педагогикалық курста 
"Жаратылыстану" пәнінен сабақ бере 
жүріп, оқулықты реттей бастайды. Жал-
пы, 6 жылдай жазған оқулығының кейбір 
бөлімдері Баянауылдағы Ақкелін мен 
Айрықтың ортасындағы кіндік қаны тамған 
жері - Имантай қыстауында да жалғасқаны 
сөзсіз. Бұл кезде жазу үрдісіне Семей 
семинариясында математика пәнінен 

(Жалғасы. Басы өткен санда).
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Өмірде ұмытылмайтын, 
ескірмейтін тарихи оқиғалар 
өте көп. Біз үшін Ұлы Отан 
соғысы да мәңгілік тарих  екені 
шындық.  Біздің әкеміз бен 
аталарымыздың қанымен 
жазылған естеліктер.  Олар 
аш та, жалаңаш та жүріп, қан 
майдандағы небір сұрапыл 
оқиғалардың куәгерлері болды.  
Рухымен жебеп келе жатқан, 
қан майданнан қайтпай қалған 
сол әке - аталарымыздың  
соңынан  талай ұлдар  әке 
сабақтап кеткен мәңгілік  тамыр-
дан нәр алып, өздері де елге 
аға болды. Осы төрт жыл та-
лай жанды қыршынынан қиды. 
Ал біздің  Ұлы Отан соғысына  
аттанған ағаларымыз аман-
есен оралып, бейбіт күнде 
өз салаларымен еңбек етіп, 
жеңістің дәмін татқан. «Ер есімі 
– ел есінде»,-дегендей олардың 
өздері болмаса да, жұртшылық 
оларды еске алады. Бүгін біз 
сөз еткелі отырған  Академик 
Сыдықов Жүрімбек Сыдықұлы  
атамыз 1922 жылы қыркүйекте 
қазіргі Алматы облысында, Ақсу 
ауданында Жайпақ деген ме-
кенде дүниеге келген. Жол басы 
қашанда қиын, белгісіз. Талай 
соқпақты басынан кешірген, 
қадірлі атамыз туралы сөз 
етпекпіз.  Білімі жоғары. 1944-
1949 жылдары Қазақ Тау-кен 
институтындағы геологиялық 
барлау факультетінің 
студенті. 1949 - 1959 жылдар 
аралығында Ұлттық Ғылым 
академиясының геология 
ғылымдары институтының 
аспиранты және кіші, кейін 
аға Ғылыми қызметкері.  1952 
жылы Геология - минероло-
гия ғылымдарының кандида-
ты,1968 жылы «Гидерология» 
мамандығы бойынша «Про-
фессор» атағы, 1989 жылы 
Қазақстан Республикасының 
ұлттық Ғылым Академиясының 
Академигі болып сайлан-
ды.  1991 жылы Қазақстан 
Республикасының Еңбек 
сіңірген Ғылыми қайраткері 
құрметті атақ берілді. 1993 
жылы біздің Жансүгіров 
поселкесіндегі орта мектеп-
ке Жүрімбек Сыдықовтың аты 
берілді.  Құрметті жерлесіміз 
Жүрімбек Сыдықұлы Сыдықов, 
жауынгерлік істері, ғылым сала-
сын өркендетуге және ғылыми 
кадрлар даярлауға сіңірген 
еңбектері үшін КСРО - ның «Ұлы 
Отан соғысының І дәрежелі» 
және «Халықтар достығы» 
ордендерімен, оншақты ме-
дальдарымен, алғыс хаттар-
мен марапатталған. Ұлы Отан 
соғысының ардагері.  

Жастайынан жетім қалған 
Жүрімбек 1931 жылы Қарағаш 
комунасында (Мамания мектебі) 
негізінде құрылған оқуға түседі. 
Мектепті бітірген соң 1940 жылы 
әскер қатарына шақырылып Ұлы 
Отан соғысына аттанды. Екі, үш 
рет жарақаттанды да елге орал-
ды. Мектепте мұғалім қызметін 
атқарып, артынша Қазақстан 
тау - кен институтына оқуға 

ЕР ЕСІМІ - ЕЛ 
ЕСІНДЕ

түседі. Кейін Ұлттық Академияда 
қызметте қалдырылып ғылыми 
жұмысына араласады. Қазақ 
елінің жер - суларын зерттеудегі 
тұңғыш ғалымдарының бірі. 
Академик, геология мине-
ралогия ғылымының док-
торы 490 ғылыми мақала, 45 
монографияның авторы, оның 
жетекшілігімен 26 кандидаттық, 
8 докторлық диссертатция 
қорғалды.  Ұзақ жылдар бойы 
төккен тері, еккен дәні бүгінде 
өз жемісін беріп, үйрену үстінде 
жүр, мәуелі баққа айналғаны 
көңілге медеу.  Жүрімбек атамыз 
Академик атағына ие болды. Өз 
замандастарына және қоғамға 
қадірлі, құрметті атамыз өзінің 
қажырлы еңбегімен биік шыңнан 
көрінді. Осындай жетістікке адал 
еңбегімен, рухани тазалығымен 
ғибратты өмірімен жетті. Өзінің 
талмай, қажымай ізденіс үстінде 
жүріп талай еңбек істеді. Ол жер 
асты суларын кең көлемде зерт-
теп, картаға түсірді. Ғалымның 
соғыстағы және ғылымдағы 
істері бағаланып, халықтың 
көңілінен шықты.   Жүрімбек 
атамыз да  көп оқып,  білімін 
осы кітаптар арқылы жетілдіріп, 
шыңдаған. Батыр атаның 
өнегелі істерінен өнеге алуға бо-
лады.  Бүгінде қатарлары сиреп 
қалған ардагер аталарымыз ба-
сынан өткен сонау бір дүрмекті 
кезеңнің дүбірі келмеске кеткен-
мен, зары өшкен емес, зарда-
бы өшпек емес. Ол жылдардың 
жүрекке түскен жарасы, көңілде 
қалған наласы қаншама! Биыл 
сол ұлы мереке, ұлық той 77-ші 
рет атап өтілді. Бүгінде арда-
герлерге деген көмек, қолдау 
көптеп көрсетілуде. Әрине бұл 
ардагерлеріміздің ерен ерлігі 
мен еңбегінің өтемі бола ал-
майды... Дегенмен, мұның өзі 
егеменді елдің еркін ұрпағының 
қан майданда Отан үшін от кеш-
кен батыр бабаларымызға деген 
шексіз алғысының бір көрінісі. 

Елдік мұрат пен ерлік 
шежіресіне адалдық таны-
тып, осы жолда өмір сапар-
ларын ерте аяқтаған ардақты 
азаматтарымыз бен аяулы 
апаларымызға қандай құрмет 
көрсетсек те лайықты.  

Кешегі жауынгер, бүгінгі ата 
- әжелеріміздің жеңіске жетер 
жолда жасаған ерліктері біздің 
жадымызда мәңгі сақталып, 
дастандай жалғаса береді. 
Төрт жыл бойы қарсы кел-
ген жауының бетін қайтарып, 
барлық қиыншылыққа төзе 
білген сол бір қарттарымыздың 
қатары жыл өткен сайын азайып 
бара жатқаны өте өкінішті... 

Ендеше, саусақпен 
санарлықтай ғана қалған 
ардагерлерімізге біздер тек 
Жеңіс күні қарсаңында ғана 
құрмет көрсетпей, өмір бойы 
қолдан келгенше  көмегімізді 
аямай қорған болсақ деген 
тілектеміз.

Ақсу ауылдық мәдениет 
үйінің қызметкерлері, 

«Аманат» БПҰ-ның  мүшелері.

Б Ұ З Б А Й  А Ғ А Р  А Р Н А С Ы Н  С А Б Ы Р Л Ы  Ө З Е Н,
С О Н Д А Й  А Ғ А  Қ А С Ы М Д А  Б А Р Ы Н  С Е З Е М,
Ж Ү Р І М Б Е К Т Е Й  Ғ А Л Ы М Д А  Б А Й Қ А Л А Д Ы,
Е С Т І  А Д А М Н Ы Ң  К Е Л Б Е Т І Н  С А Ғ Ы М,  К Е З Е Ң.
                                                                                     К. САЛЫҚОВ.

ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігі «Арман асулары» 
атты әлеуметтік пилоттық жо-
баны қолға алды. Оның басты 
мақсаты - Қазақстанның барлық 
өңірлерінен ерекше білім беру 
қажеттіліктері бар дарынды 
балаларға қолдау көрсету, 
шығармашылық бағытта дамы-
ту. Жоба балалар жылы аясын-
да жүзеге асырылып отыр.

Гала-концертке қатысқан 
балаларды Мәдениет және 
спорт министрі Дәурен Аба-

Ерекше қажеттіліктері бар 
дарынды балаларды қолдауға 

арналған 
«АРМАН АСУЛАРЫ» 
жаңа жоба жарияланды

ев құттықтап, инклюзивті білім 
беру мен қоғамды дамыту-
да мұндай жобаның маңызы 
зор екенін атап өтті. Еліміздегі 
ерекше балалардың өнерін 
ұштауға бағытталған фе-
стиваль республикамыздың 
әр аймағындағы дарынды 
жастардың басын қосады.

«Өнер – адамның жанын ғана 
емдемейді, оның тәніне де тірек 
болады. Балалардың талантын 
ашуда мұндай алаңдар қашанда 
қажет. Сондықтан осы жобаны 

жүзеге асыруға атсалысқан 
азаматтардың барлығына алғыс 
айтамын. Сіздер балаларды 
бақытты, ал қоғамды мейірімді 
етуге үлес қосып отырсыздар», 
- деді Дәурен Абаев.

Гала-концертте Роза Рым-
баева, Айжан Нұрмағамбетова, 
Құрмаш Махан, Салта-
нат Меңдіғалиева, Әлібек 
Әлмадиев, Рухия Байду-
кенова, Дидар Абдухалық, 
Гүлдана Акимова (флейта) 
сынды танымал артистер, 
«Астана сазы» мемлекеттік 
фольклорлық ансамблі, «Мело-
мен» тобы, Turan фольклорлық-
этнографиялық ансамблі, 
Forte Trio және Saz&Soul 
шығармашылық ұжымдары 
балалармен бірге өнер 
көрсетті. Мұны фестивальдің 
ерекшеліктерінің бірі ретінде 
атап өтсек болады.

Пилоттық жобаға бірнеше 
ұйым серіктес болды, олардың 
қатарында BI Жұлдызай 
корпоративтік қоры, BINOM 
SCHOOL және «Нұрлы жүрек» 
әлеуметтік қамсыздандыру 
орталығы бар.

ҚР МСМ БАСПАСӨЗ 
ҚЫЗМЕТІ.

Балалар 
жылы

2022

"Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру 
қоры" КЕАҚ Жетісу облысы 
бойынша филиалының ди-
ректоры Гүлзия Таипова атап 
өткендей, қазан айында өңір 
бойынша міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру үшін 
жұмыс берушілер мен жеке 
кәсіпкерлердің аударымдары 
мен жарналарының жалпы со-
масы 4,8 млн. теңгені құрады.

Республика бойынша өткен 
айда түскен жарналар сомасы 
54,1 млрд теңге.

МӘМС-ке келіп түскен барлық 
қаражат, сенімгерлік басқару 
шарты бойынша Ұлттық бан-
кте сақталады және кейіннен 
МӘМС шеңберінде көрсетілетін 
қызметтерді төлеуге жіберіледі.

Айта кетсек, ағымдағы 
жылдың 5-қыркүйегінен бастап 
алдағы 12 айға МӘМС жарна-
ларын төлеудің жаңа тетігі іске 
қосылды. Бұрын өткен 12 ай 
үшін жарналардың төленген 
болуы міндетті еді. Ал, қазір 
жаңа әдісті таңдағанда өткен 
жылы төленбеген кезеңдер 
үшін төлеудің қажеті жоқ.

Жаңа механизм бойынша ал-
дын ала бір жылға сақтандыру 
мәртебесін қалай алуға бола-
ды?

Әр айға жеке - жеке 3 000 
теңгеден, яғни, 12 төлем жа-
сау керек. 12 айға 36 000 теңге 

Жетісу облысы: Қазан айында медициналық 
сақтандыру қорына түскен жарналар 

4,8 млн. теңгені құрады

шығады. Бұдан бөлек, ескеретін 
жайт, 12 айға бір төлеммен 
аударуға болмайды. Себебі жүйе 
әр айды бөлек есептейді.

МӘМС жарналарын 
екінші деңгейдегі кез келген 
банк, банктердің мобильді 
қосымшалары, жылдам төлем 
терминалдары және «Қазпошта» 
филиалдары арқылы төлеуге бо-
лады.

Сақтандырылған азамат-
тар МӘМС пакетіне кіретін 
медициналық көмек алады. 
Оған салалық дәрігерлердің 

консультациялары, түрлі тал-
даулар мен диагностикалық 
тексерулер (рентген, УЗИ, КТ, 
МРТ және т.б.), жоспарлы ем-
деуге жатқызу, медициналық 
оңалту, жоғары технологиялық 
медициналық көмекті қолдана 
отырып емдеу, аурулардың ал-
дын алу және диагностикалау 
кіреді.

«ӘЛЕУМЕТТІК 
МЕДИЦИНАЛЫҚ 

САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» 
КЕАҚ ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ 
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ.



Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Қара-сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара-сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара-сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара-сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара-сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара-сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30%  
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

Қара –сарғылт саздақты аралас қара-
сарғылт кемісті орташа тастақты 10-30% 
және қара-сарғылт сәл жуылатын 10-30%

7 бетАЌСУ ӨЊІРІ18 қараша 2022 жыл

Жетісу облысы, Ақсу аудан әкімдігі, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 бабында және «Шаруа немесе 
фермер қожалығын, ауылшаруашылығы 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 қайталау конкурсі өткізетіндігі туралы хабарлайды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді(конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 15 күнтізбелік күннен кейін, 
10 жұмыс күні ішінде, 2022 жылы 05 желтоқсаннан 19 желтоқсанға дейін қабылданады. Жетісу 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: 2022 жылдың 19 
желтоқсан 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2022 жылдың 20 желтоқсанда 10 сағат 00 минутта   мына мекен жай-
да ашылады: Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан  көшесі 5, аудан әкімінің орынбасары 
кабинетінде.

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

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

ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техника-
сы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс 
орындарының саны); 

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

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

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

Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе фермер қожалығын, 
ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауылшаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайда-
лану (жалға алу) шартының ажырамас бөлігі болып табылады. 

Сонымен қатар, Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, 
конкурсқа қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конверт-
те 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, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу 
үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және " 2022 жылғы  желтоқсанның "20 
" дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.           

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

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ МЕН ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.
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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

5,5

6,0

5,32

5,5

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

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Балл 
бонитеті

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

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

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

№

1
(49)

2
(50)

3
(51)

4
(52)

5
(53)

6
(54)

7
(88)

8
(89)

9
(90)

10
(91)

11
(92)

12
(93)

13
(94)

14
(95)

15
(96)

16
(97)

17
(98)

18
(99)

19
(100)

20
(101)

21
(102)

ШАРУА НЕМЕСЕ ФЕРМЕР ҚОЖАЛЫҒЫН ЖҮРГІЗУ ҮШІН УАҚЫТША ӨТЕУЛІ ЖЕР ПАЙДАЛА-
НУ (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 Республики Казахстан - Министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса по предоставлению права вре-
менного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохо-
зяйственного производства», в районной газете «Ақсу өңірі» и интернет-ресурсе Акимата Аксуского района объявляет 
о проведении повторного конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 15 календарных дней 
после публикации, в течении 10 рабочих дней; с 05 декабря по 19 декабря 2022 года, по адресу: (Жетисуская область, 
Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в кабинете отдела сельского хозяйства и земельных отношений 
Аксуского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается : 19 декабря 2022 года, в 18 часов 
30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена   20 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут 
(Жетисуская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в кабинете заместителя Акима района.

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна содержать:

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

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) заяви-
теля, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификационный номер, сведения о документе, удостове-
ряющем личность заявителя;

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

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

Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства могут представлять уполно-
моченные представители физического лица или негосударственного юридического лица Республики Казахстан на 
основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и техноло-
гического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых 
рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприя-
тий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

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

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумерованными страницами, 
за исключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой ча-
стью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного на-
значения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

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

В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права времен-
ного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяй-
ственного производства" и "Не вскрывать до: "20" декабря 2022 года" (указывается точная дата).

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

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА ВРЕМЕННОГО 
ВОЗМЕЗДНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ) ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ИЛИ 

ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОНО ПРОИЗВОДСТВА

Местополо-
жение

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

5,5

6,0

5,32

5,5

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

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Качественная 
характеристика почв

Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист

10-30% и темно-каш слабосмытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 

каштановыми неполнаразвит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабосмытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 

каштановыми неполнаразвит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабосмытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 

каштановыми неполнаразвит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабосмытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 

каштановыми неполнаразвит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабосмытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 

каштановыми неполнаразвит среднокаменист
10-30% и темно-каш слабосмытыми  10-30% богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%    богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%    богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%    богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%    богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%   богарные
Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно 
каштановыми неполнаразвит среднокаменист 10-30% 

и темно-каш слабосмытыми  10-30%   богарные

Балл 
бони-

тет

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

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

Водообес-
печенность

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 спелиализация 

региона

Специализированный 

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный
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Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры халық арасында қаржылық 
сауаттылықты арттыру, сондай-ақ, зейнетақы жүйесі мен зейнетақы 
заңнамасындағы өзгерістер туралы хабардар болу, дербес зейнетақы 
жинақтарын қалыптастыру және зейнетақы активтерін басқару жөніндегі 
қызметтің нәтижелеріне бағытталған белсенді ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу шеңберінде қаржы журналистикасы мектебінің кезекті 
тегін курсын өткізеді. 

Оқуға Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген журналистер мен белсенді 
блогерлер, журналистика факультетінің студенттері қатыса алады. 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі саласындағы мамандар екі күн бойы 
қазақ және орыс тілдерінде шеберлік сыныптарын өткізеді.

Курс бағдарламасында қатысушыларға түрлі тақырыптар бойынша 
оқыту модульдері ұсынылады:

- Зейнетақы активтерін ҚР ҰБ және ИПБ басқаруы; 
- Цифрлық БЖЗҚ (Қордың электрондық қызметтері туралы тұсаукесер);
- ЕАЭО елдеріндегі зейнетақымен қамсыздандыру; 
- БЖЗҚ-дан берілетін зейнетақы төлемдерінің түрлері. 
Бұдан бөлек, БЖЗҚ-ның жұртшылықпен байланыс департаментінің бас-

шылары қазіргі және болашақ әріптестеріне Қордағы ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарының қалай жүргізілетіні және жинақтаушы зейнетақы жүйесі ту-
ралы қызықты материалдарды қалай жасау керектігі туралы айтып береді. 

Іс-шара онлайн-форматта 24 қарашада орыс тілінде және 25 қарашада 
қазақ тілінде сағат 10.00-ден 13.00-ге дейін өтеді.

Қатысу үшін алдын-ала тіркелу қажет. Қатысуға өтінімді press@enpf.
kz электрондық мекен-жайына жолдау қажет. Онда ТАӘ, БАҚ немесе оқу 
орнының (студенттер үшін) атауы, қатысу күні, электрондық мекенжайы мен 
WhatsApp қосымшасы бар телефон нөмірі (шақыру-сілтеме жіберу үшін) 
сияқты жеке деректеріңіз көрсетілуі тиіс.  

Шақыру-сілтеме Сізге іс-шара басталардан бір күн бұрын жіберіледі. 
Мектеп жыл сайынғы дәстүрлі іс-шараға айналды. 
2017 жылдан бастап оған 400-ге жуық журналистер мен студенттер 

қатысты.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. 
БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
жүзеге асырады. 

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін 
арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының 
Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. 

Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын 
тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін 
жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz 
сайтында).

Мади БАЙДҮЙСЕН,
«БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық филиалының Оперциялық бөлімінің 

Жансүгіров ауылындағы жетекші маманы.

"БЖЗҚ" АҚ "Зейнетақымен қамсыздандыру 
саласындағы қаржы журналистикасы мектебі" 

аясында онлайн-семинар өткізеді
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Тіл – сөйлесу, түсінісу селбестік құралы. 
Ел мен ел болып, түйіні шешілмей 
ушыққан дау-дамайды да ақылға салып, 
тіл арқылы берекелестіргені тарихта 
және күнделікті қөоғамда жарық көруде. 

Тіл – ұлт пен ұлтты жеке дара 
қасиетімен, салт-дәстүрі мен тұрмыстық 
ерекшеліктерімен айқындап даралап 
көрсететін ең құнды байлық, себебі, 
ананың ақ сүтімен бойға дарып, қаз 
тұрғаннан бастап аяулы ана тілімен 
өмірге қадам басамыз. Бірақ қоршаған 
ортаның әсерінен әр адам өзіне керекті 
тілдерді үйрене бастайтыны даусыз. Дей 
тұрғанмен ана тілі бәрінен биік тұруы 
шарт. 

Өйткені, тіл өлсе ұлттың да өмір 
сүруі мүмкін емес, сондықтан Сіз қай 
ұлттың өкілі болмаңыз, тіл үшін күресуге 
міндеттісіз. Сол тілде сөйлейтіен соңғы 
адам болсаңыз да, тіліңіз жайында ама-
нат, мұра қалдыруға тырысуыңыз ке-
рек. Ана тілде жазылған құнда тарихи 
деректер кейінгі ұрпақ үшін үлкен рөл 
атқарылуы мүмкін. Өйткені, көне орхон 

Тіл күллі әлемді бір – бірімен 
сабақтастырып тұратын қарым – қатынас 
құралы. Кез - келген ұлттың басты 
құндылығы – тіл. Тіл арқылы өткені мен 
бүгіні түгенделеді. Ішкі ой қиялдыекінші 
жаққа жеткізеді, былай қараған да 
қарапайым көрінгені мен шын мәнінде 
қарсы шапқан жауды да, түйіні жоқ дау-
ды да ымыраға келтіретін алып күштің 
иесі – тіл. Сондықтан тіл туралы жазу-
дан, ол туралы айтудан қашпау керек, 
себебі, тіл бүкіл халықтың жүрегі. Оның 
бойында ұлттық болмыс, ұлттық рух, 
дәстүр мен салт жатыр. Әр халық өз 
тілімен мақтанып қана қоймай, оны да-
мытып, өркендетуге күш салғаны абзал 
деп ойлаймын. Ғарыштап дамыған қоғам 
қойнауында, жойылып кеткен, жойылып 
кету алдында тұрған тілдер қаншама. 

Бүгінгі күні біздің қоғамға проблемаларды шеше алатын, шешім қабылдайтын, 
сындарлы ойлайтын, идеялар мен өнімді пікір ұсына алатын және командада, топ-
тарда тиімді жұмыс істейтін икемді, креативті және бастамашылық қабілеті бар жа-
стар қажет. Күрделілігі күн сайын артып, өзгеріп және тез жетіліп келе жатқан, біз 
өмір сүріп жатқан әлемде «Білімнің болуы» бүгінгі күні жеткілікті емес. 

Сондықтан да өмір бойы білім алу қағидатын ұстана отырып, бүгінгі оқушылар 
алған білімдерін өмірде пайдалана алатын функционалды сауатты болулары қажет. 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің "Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. 
Берекелі қоғам" атты  Қазақстан халқына  Жолдауының үшінші бағдарында  ел 
болашағына арналған стратегиялық инвестиция  туралы кеңінен тоқталып, соның 
ішінде білім беру жүйесі ұлт сапасын жақсарту ісінде аса маңызды рөл атқаратынын 
айтты. Орта білім сапасы – табысты ұлт болудың тағы бір маңызды шарты 
болғандықтан әрбір оқушының білім алып, жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдай 
жасау мақсатында «Жайлы мектеп» ұлттық жобасы қолға алынуда. 

Бүгінгі таңда ауылдық жерлердегі мектептерге үлкен  қолдау көрсету мақсатында 
«Қазақстан халқына қоры» мен «Тұрақты даму қоры» қоғамдық қорымен бірлесіп 
«Ауылдық жерлердегі тірек мектептерінің әлеуетін дамыту» қайырымдылық жоба-
сын жүзеге асыруда. Республика бойынша  осы атаулы жобаға 17 мектептің ішінде  
Жетісу облысынан біздің Е.Сиқымов атындағы орта мектебі енген еді. 

Атаулы жоба аясында біріншіден, қор есебінен мектептің материалдық-
техникалық базасы жаңаратын болса, екіншіден,  педагогтерге әдістемелік көмек 
ұйымдастырылып, педагогикалық шеберлік орталығы мен Талдықорған қаласындағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебі тарапынан мұғалімдерге үлкен қолдау көрсетілуде. 
Педагогтердің кәсіби құзыреттіліктері мен шығармашылық әлеуетін дамыту және 
өзара тәжірибе алмасу мақсатында 2 қараша күні мектебіміздің ұжымы Талдықорған 
қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебіне барып, тағылымдамадан өтіп семи-
нар - практикумға қатысып қайттық. 

Бұл күн біздің ұстаздар үшін өте маңызды да мәнді, ерекше әсер берген күн бол-
ды. Мектепке кірген бетте жылы қабақпен,  ыстық ықыласпен мектеп әкімшілігі 
қарсы алып, ұйымдастырушы педагогтер қызықты тренингтер ұйымдастырды. Әр 
пән бойынша бірлестіктер жеке-жеке жұмыс жасап, оқу мақсатына қол жеткізу, 
оқу мақсатына байланысты  тапсырма құрастыру, қалыптастырушы бағалау, 
оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру, т.с.с. мәселелерге мән 
беріліп  өзара талдау жүрді. Мұғалімдер тәжірибе алмаса отырып, өздеріне қажетті,  
пайдалы мол ақпарат алды. 13 қазан күні  "Назарбаев Зияткерлік мектебі"  дер-
бес білім беру ұйымының Басқарма төрайымы Шәмшидинова Күләш Ноғатайқызы,  
Талдықорған қаласындағы Педагогикалық Шеберлік  Орталығы филиалының дирек-
торы Оспанов Бағдат Садриевич,  Талдықорған қаласындағы Назарбаев Зияткерлік 
мектебінің директоры Сосин Виктор Николаевич келіп, мектеп ұжымымен кездесті. 
Бұл шараға облыстық  білім  беруді дамыту оқу-әдістемелік орталығының әдіскері 
Әуезова Әсел Асқарқызы, аудан әкімінің орынбасары Есжанов Ғазиз Отарбайұлы, 
аудандық білім бөлімінің басшысы Рамазанов Бегімбек Сейпүлмәлікұлы және 
аудандық білім беруді дамыту оқу-әдістемелік орталығының әдіскерлері қатысты. 
"Ауылдық жерлердегі тірек мектептеріне әдістемелік қолдау" қайырымдылық жо-
басы аясында өткен көшпелі кеңес барша педагогтерге ерекше көңіл-күй сыйлап,  
салмақты ой салды. Жоба аясында атқарылатын жұмыстар аса маңызды әрі үлкен 
жауапкершілік пен шығармашылық ізденісті, талмай жүйелі түрде еңбектенуді қажет 
етеді. 

Еңбек жолын қатардағы мұғалімдіктен бастап,  білім беру саласында барлық 
баспалдақтардан өтіп, Білім және ғылым  министрі  қызметін атқарған ұстаздардың 
ұстазы Күләш Ноғатайқызымен кездесу, заман талабына сай  өзгеріп жатқан 
жаңартылған білім мазмұны туралы келелі пікір, мәнді де өзекті дәріс тыңдау 
мұғалімдерге үлкен мотивация берді. Ағымдағы жылдың 21-22 қазан күндері 
Астана қаласында "Оқыту, тәрбиелеу, жақсы көру: Қазақстандағы Балалар жылы" 
тақырыбында "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ  XIII Халықаралық ғылыми-
практикалық конференциясына қатысып келдім. 

Алғашқы пленарлық отырыста "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ Басқарма 
төрайымы  Шәмшидинова Күләш Ноғатайқызы "Өзгермелі әлемде  балаларды жан-
жақты дамыту" тақырыбында баяндама жасады. Әр мемлекеттерден келген және 
Қазақстандық  білім және ғылым  саласындағы  белгілі мамандар,  сарапшылар мен 
менеджерлер, басшылар мен мұғалімдер бүгінгі таңдағы білім саласындағы өзекті 
мәселелер аясында пленардық  және секция отырыстарында ойларын ортаға сал-
ды. 

Мектепке дейінгі  білім беру саласын зерттеу, педагогикалық өлшеулер 
саласындағы зерттеулер, балаларға арналған қауіпсіз және жайлы орта, бағалау 
жүйесін дамыту, мұғалімдердің іс-тәжірибесін зерттеу нәтижелері, білім берудегі ин-
кюзия сияқты қызықты мәселелер жан-жақты талқыланды. "Ауылды жерлерде тірек 
мектептеріне әдістемелік қолдау" қайырымдылық жобасына енген 17 мектепке 
жобаға енген туралы сертификат табысталды. Мыңнан астам қатысушылар бізбен 
бірге қуанып, құттықтап жатты. 

Ерекше әсер берген бұл конференция мен үшін аса құнды да мағыналы шара 
болды. Астана қаласындағы 54-ші мектепке де барып, тыныс - тіршілігімен та-
нысып  үлгердік. "Біз  әртүрліміз, бірақ мүддеміз бір" тақырыбындағы панельдік 
пікірталас ерекше әсер етті. Біздің елдің білімді жастарының құнды да  тұшымды 
пікірлері  сүйсіндірді.  Сонымен қатар мектебіміздің ұстаздары кәсіби біліктіліктерін 
жетілдіру курстарына барып, ерекше білімді қажет ететін оқушылармен жұмысты 
ұйымдастыру, аналитика мәселесі, командалық жұмысты үйлестіру т.б. 
тақырыптарда өз білмдерін жетілдірді. Жыл соңына дейін барлық пән мұғалімдерін 
толықтай курсқа жіберу және тағылымдамадан өткізу – біз үшін аса маңызды. 

Сол сияқты облыстық жастар форумына да мектептің жас мамандары қатысып, 
жаңа идеялермен қаруланып, жақсы тәжірибе алмасты. «Ауылдық жерлердегі тірек 
мектептерінің әлеуетін дамыту» қайырымдылық жобасы ауыл мектептерін дамы-
туда рөлі ерекше дер едім. Себебі, болашақта республика бойынша бұл жобаға 
165 мектепті енгізу жоспарлануда. Бұл ауыл мектептері мен қала мектептерінің 
арасындағы алшақтықты жоюға, шалғай елдімекендердің балаларын жаңа заман та-
лабына сай инфрақұрылыммен, жаңа модификациялы кабинеттермен қамтамасыз 
етуге және оқушылар үшін жайлы, қолайлы жағдай жасауға зор мүмкіндік береді. 

Аталмыш жобаға енген мектептердің алдында аса жауапты әрі  маңызды  жұмыс 
тұрғанын тағы бір мәрте жүрегімізбен сезініп қайттық. Бұл шынымен де ауыл 
мектептеріне тамаша қолдау және үлкен мүмкіндік болып отыр.  

                                                                                  Рахат ИБРАИМОВА,
Е.Сиқымов атындағы орта мектебі, мектеп жанындағы интернатымен» 

КММ-нің директоры, аудандық мәслихат депутаты. 

ТІЛ - САРҚЫЛМАС ҚАЗЫНА

жазулары арқылы түркі халықтарына 
керекті көптеген деректер сақталғаны 
белгілі болып отыр. Сол сияқты ғарыштап 
дамыған жаңа қоғамда жастарымыздың 
өз тілін ана тілін қастерлегені абзал. 
Төл тілімізге деген құрмет бәрінен биік 
тұрғаны еліміздің ертеңі үшін ауадай 
қажет. 

Өмір жолда асумен бел болады,
Өткел бермес тасқынмен сел болады.
Ана тілмен бәрінде бағындырып,
Тілі бар жұрт қуатты ел болады.

Гүлбахар ЕРКІН,
Қызылағаш ауылдық мәдениет 

үйінің әдіскері. 

ТІЛ - АЛЫП КҮШ
Осы қатарға түспеу үшін әр азамат өз 
ана тілін сүюі, қастерлеуі, ұрпақтан – 
ұрпаққа таза қалпында жалғасуына аса 
мән берген жөн. 

Тіл – ұлттың, ұлт ретіндегі басты төл 
құжаты іспетті. Сол тіл арқылы ұлттық 
құндылықтар дәріптеледі. «Тіл – сүйегі 
жоқ болғанмен, сүйектен өтеді», «көп 
тілді болу даңқ»,-дей тұрғанмен өз 
ана тілін ұмытқан ол абырой емес. Тілі 
жоғалған ұлттың өзі де жоғалып, кім 
екені белгісіз мәңгүрт, жетесіз күйге 
түсері анық. Тіл біздің тірегіміз, соғып 
тұрған жүрегіміз, құдыретін жете түсініп 
қызғыштай қори білейік.

Әсем ЕСЕНАМАНОВА,
Қызылағаш ауылдық мәдениет 

үйінің директоры. 

Тіл – өте қасиетті ұғым... Қасиетті 
тіл - ол халықтың өткені, бүгіні және 
болашағы. Тіл - адам бойына ана сүтімен 
дариды.Тіл қылыштан да өткір. "Тіл тас 
жармаса, бас жарады",-деген сөздер бе-
керге айтылмаған шығар.... 

Тіліміз - бірлігіміздің тірегі, 
халқымыздың ұлттық байлығы. Қасиетті 
тіл – ол халықтың өткені, бүгіні және 
болашағы. 

Тіл - кейде бізді көптеген 
жамандықтардан құтқаратын қамал, 
кейде жамандыққа жетелейтін дұшпан, 
кейде жақсылыққа апаратын шам. Тілді 
дұрыс пайдалана білген адам, бәріне 
де қол жеткізе алады. Тіл – достықтың, 
татулықтың алтын көпірі. 

Қазіргі қоғамымыздағы адамдардың 
көбі үш тілді жақсы біледі. Ағылшын тілі 
дүниежүзілік тіл, орыс тілі халықаралық 
тіл болса да, мен үшін қазақ тілінің 
мәртебесі жоғары.

Себебі, қазақ тілін Қазақстандағы 
бәріміз түсінеміз. Қазақ тілі арқылы      
достарды тауып жүрміз, осы тілмен 

білім алып келеміз. Осы тіл арқылы жүз 
қырықтан астам ұлт өкілдері бір - бірімізді 
түсінеміз. Түсінушілік барда достық бар, 
достық жүрген жерде татулық та болады.

9 қараша күні Қызылағаш ауылдық 
модельді кітапхана кітапханашыларының 
ұйымдастыруымен І.Жансүгіров 
атындағы орта мектебінің 6-сынып 
оқырмандарымен "Тіл - татулық тірегі" 
атты тақырыбында ойын сағаты өткізілді.

Шара барысында "Тіл - татулықтың 
тірегі" атты кітап көрмесі таныстыры-
лып, жас оқырмандарымыз тіл туралы 
өлең оқып, мақал-мәтел айтып жарысты.
Шараға 17 оқырман қатысты.

Туған тілім – тірлігімнің айғағы,
Тілім барда айтылар сыр ойдағы,
Өссе тілім, мен де бірге өсемін,
Өшсе тілім, мен де бірге өшемін - деп 

Әбділдә Тәжібаев ағамыз жырламақшы 
біздер де әрқашан тілімізді бірінші 
орынға қойып жүрейік.

С.ХАСАНОВА,
Қызылағаш ауылдық модельді 

кітапханасының кітапханашысы.  

 "Ауылдық жерлердегі тірек мектептерінің 
әлеуетін дамыту" қайырымдылық 

жобасы- ауыл мектептерін дамытудың кепілі 

 ТІЛ-ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІ 


