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МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!

aksuoniri@mail.ru

Ақсу өңірі
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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Ақсу ауданы әкімі және орынбасарларының 2023 жылға 
арналған «AMANAT» партиясы филиалының қоғамдық 

қабылдау бөлмесіндегі азаматтарды қабылдау КЕСТЕСІ
Аты-жөні

БАЗАРХАНОВ   
Есім 

Сейілханұлы

САБЫРБАЕВ
Амандос 
Ақышұлы

ЕСЖАНОВ
Ғазиз 

Отарбайұлы

Лауазымы

Ақсу ауданының  
әкімі

Ақсу ауданы әкімінің 
орынбасары

Ақсу ауданы әкімінің 
орынбасары

Қабылдау мерзімі

17.02.2023 ж.
19.05.2023 ж.
18.08.2023 ж.
20.10.2023 ж.

Сағат: 10.00-12.00

23.03.2023 ж.
20.04.2023 ж.
17.07.2023 ж.
23.11.2023 ж.

Сағат: 10.00-12.00

18.01.2023 ж.
28.06.2023 ж.
13.09.2023 ж.
20.12.2023 ж.

Сағат: 10.00-12.00

Қабылдау орны

Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, 

№5 "Б" қоғамдық қабылдау бөлмесі

Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, 

№5 "Б" қоғамдық қабылдау бөлмесі

Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, 

№5 "Б" қоғамдық қабылдау бөлмесі

Қабылдауларды 
өткізуге жауаптылар

К.Даулетбекова
Ж.Ерболатқызы

К.Даулетбекова
Ж.Ерболатқызы

К.Даулетбекова
Ж.Ерболатқызы

№

1

2

3

«AMANAT» партиясы Ақсу аудандық 
филиалы қоғамдық қабылдау бөлмесіндегі 

2023 жылға  арналған азаматтарды  жеке 
қабылдау  КЕСТЕСІ

Аты-жөні

АЯН 
Асылбек Аянұлы

Ширбаев Ернар 
Мырзахметұлы

АБДРАХМАНОВ
Қайрат Сәкенұлы

ҚАЛИБЕКОВ
Дастан Сейтқұлұлы

РАМАЗАНОВ 
Бегімбек  

Сейпілмәлікұлы

МЫҚТЫБАЕВА 
Салтанат 

Жексембекқызы

ЖҰМАҒАЛИ 
Фархат Өмірғалиұлы

БЕКБАЛАНОВ  
Қайрат Тынбайұлы

БЕЙСЕБАЕВ
Жәнібек 

Бақытжанұлы

ҚАСЫМОВ
 Азамат Саятұлы 

ҚҰРМАНҒАЛИЕВА 
Баян 

Дәулеткелдіқызы

МЫРЗЕКОВ 
Нұрлан

Қомарұлы

Лауазымы

Ақсу ауданының  
прокуроры

Ақсу аудандық полиция бөлімінің 
бастығы

полиция подполковнигі

Аудандық партия филиалы 
жанынан құрылған Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі қоғамдық кеңестің 

төрағасы
Ақсу ауданаралық Әділет 
басқармасының басшысы

Ақсу аудандық білім бөлімінің 
басшысы

Ақсу аудандық орталық 
ауруханасының бас дәрігері 

Ақсу аудандық көші-қон 
қызметінің жауапты тобының 

инспекторы

Ақсу аудандық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімінің басшысы

Ақсу ауданының  тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй 

инспекциясы бөлімінің басшысы 
Ақсу ауданының  ауыл 
шаруашылығы мен жер 

қатынастар бөлімінің басшысы 
м.а.

Ақсу ауданы әкімдігінің халықты 
жұмыспен қамту орталығының 

директоры

Ақсу ауданының құрлыс, сәулет 
және қала құрлысы бөлімінің 

басшысы

Қабылдау 
мерзімі

27.01.2023 ж.
27.02. 2023 ж.
27.03.2023 ж.
27.04.2023 ж.
26.05.2023 ж.
27.06.2023 ж.
27.07.2023 ж.
28.08.2023 ж.
27.09.2023 ж.
27.10.2023 ж.
27.11.2023 ж.
27.12.2023 ж.
Сағ.15:00-16:00
24.01.2023 ж.
21.02.2023 ж.
24.03.2023 ж.
24.04.2023 ж.
24.05.2023 ж.
23.06.2023 ж.
24.07.2023 ж.
24.08.2023 ж.
22.09.2023 ж.
24.10.2023 ж.
24.11.2023 ж.
22.12.2023 ж.
Сағ. 15:00-16:00
14.02.2023 ж.
20.07.2023 ж.
Сағ. 15:00-16:00

11.01.2023 ж.
13.04.2023 ж.
13.07.2023 ж.
12.10.2023 ж.
Сағ. 15:00-16:00
09.02.2023 ж.
05.04.2023 ж.
10.08.2023 ж.
09.11.2023 ж.
Сағ. 15:00-16:00
20.01.2023 ж.
05.05.2023 ж.
24.07.2023 ж.
12.10.2023 ж.
Сағ. 15:00-16:00
10.03.2023 ж.
12.05.2023 ж.
02.06.2023 ж.
07.09.2023 ж.
10.11.2023 ж.
Сағ. 15:00-16:00
19.01.2023 ж.
19.06.2023 ж.
19.09.2023 ж.
19.12.2023 ж.

Сағ.  15:00-16:00
14.03.2023 ж.
20.06.2023 ж.
19.09.2023 ж.
20.11.2023 ж.
Сағ. 15:00-16:00
10.01.2023 ж.
09.06.2023 ж.
10.07.2023 ж.
10.10.2023 ж.

Сағ.  15:00-16:00
09.03.2023 ж.
15.06.2023 ж.
11.08.2023 ж.
06.10.2023 ж.
Сағ. 15:00-16:00
21.03.2023 ж.
21.04.2023 ж.
21.07.2023 ж.
21.11.2023 ж.

Сағ.  15:00-16:00

№

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Жеке қабылдау жүргізетін бөлімдер Келісім 
берушінің 

қолы

Аудандық партия филиалы саяси кеңес 
Бюросының  2022 жылғы 14 желтоқсан 

№25 PQ қаулысымен бекітілген
 

«AMANAT» партиясы Ақсу аудандық филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесінде аудандық мәслихат 

депутаттарының 2023 жылға арналған жеке 
азаматтарды қабылдау КЕСТЕСІ 

Депутаттардың 
аты-жөні 

ДӘУЛЕТБЕКОВА
 Күләйхан Тұрсынбекқызы

СҮЛЕЙМЕНОВ
 Бейбіт Жаңылысұлы 

ЕСТІБАЕВ
 Марат Дәулетұлы

ИБРАЙМОВА
 Рахат Нығметбекқызы

САМБЕТОВ
 Эльдар Ермолдаұлы

ҚҰРЫМБАЙ
 Байқадам Болатұлы

ӘБДРАХМАНОВ
Қайрат Сәкенұлы

ҚҰЛШАНОВ
Балташ

ЕРМҰХАМБЕТОВА 
Сағадат Тлектесқызы

Қабылдау күні

10.02.2023 ж.
14.04.2023 ж.
11.07.2023 ж.
08.11.2023 ж.

14.02.2023 ж.
25.04.2023 ж.
16.08.2023 ж.
13.12.2023 ж.

21.02.2023 ж.
03.04.2023 ж.
04.07.2023 ж.
19.12.2023 ж.

31.01.2023 ж.
21.04.2023 ж.
21.07.2023 ж.
23.11.2023 ж.

07.02.2023 ж.
19.04.2023 ж.
15.08.2023 ж.
08.12.2023 ж.

14.03.2023 ж.
16.06.2023 ж.
15.09.2023 ж.
28.11.2023 ж.

28.02.2023 ж.
18.04.2023 ж.
25.07.2023 ж.
08.11.2023 ж.

16.02.2023 ж.
25.04.2023 ж.
26.07.2023 ж.
14.11.2023 ж.

16.03.2023 ж.
14.06.2023 ж.
12.09.2023 ж.
22.12.2023 ж.

Қабылдау өтетін мекен-жай, 
қабылдау уақыты

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

  
сағ.: 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

сағ.: 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

сағ.: 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

сағ.: 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

сағ.: 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

сағ.: 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

сағ.: 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

сағ.: 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

сағ.: 11.00-12.00

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЖАҢА ЖЫЛ САУАЛНАМАСЫ

Ардагерді ардақтайық;
Бақытты отбасы;
Еңбек адамы
Ойтамызық;
Тіл тағдыры - ел тағдыры

... Халқыңа жақын бол
Ел тарихы
Айтарым бар...
Аудан тынысы; 
Жат дін - қараңғы ін;

Пікіріңізді 2-12-90 телефондарына айтуыңызды сұраймыз.

Сіз қандай мақала оқығыңыз келеді?
2023 ЖЫЛЫ
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Ел тұрғындарының баптап-
күткен малдарының бір сәтте 
жоғалуы кімге болса да оңай 
тимесі анық. Қырағылық 
танытпаған жұрт малдарынан 
айырылуда. Сол себепті мал 
ұрлығы бүгінгі күннің өзекті 
мәселесіне айналып отырғаны 
анық. Арқаны кеңге салған 
кейбір тұрғындар ірі қарасын 
қараусыз жайылымға жіберіп, ол 
өз кезегінде малдың кедергісіз 
ұрлануына жағдай туғызады.

Бүгінгі таңда аудан көлемінде 
мал ұрлығы санатындағы 
қылмыстардың алдын алу, бол-
дырмау мақсатында жұмыстар 
жасалуда.

Осыған қармастан мал 
ұрлығын әшкерелеуге кедергі 
өзге себептер орын алуда. Атап 
айтқанда, малды жайылымға 
қараусыз жіберу белең алған, 
малды жүк көліктерімен 

Қазіргі таңда қылмыс қатарынан көш бастап тұрған қылмыс түрі – 
алаяқтық болып табылады. 

Бүгінгі таңда ең кең таралып жатқан алаяқтықтың өте қауіптісі – 
ол интернет арқылы жасалатын алаяқтық. Ең жиі кездесіп жүрген 
интернет алаяқтықтың түрлері: интернет арқылы сауда жасау және 
қызмет көрсету, сондай-ақ өздерін банк қызметкері ретінде таныс-
тырып, жеке деректерді иемдену және бөтен біреудің атынан 
онлайн-несие рәсімдеу арқылы жасалатын қылмыстар болып отыр.

Интернеттің мүмкіндігін қылмыстық іс-әрекеттерін жүзеге асыру 
үшін оңтайлы пайдаланып жүрген алаяқтардың әдіс-тәсілдері күн 
сайын өзгеріп, жаңарып отырады.

Компьютер, смартфон, планшеті бар кез - келген адамның кез кел-
ген уақытта ақпараттық жүйенің, соның ішінде интернет алаяқтардың 
құрбанына айнала алатынын ескерту керек. Ақпараттық жүйені пай-
даланып, алдау, арбау арқылы ақшалы болудың ең көп таралған жері 
– сауда-саттық маңы. Әсіресе сұранысқа ие Instagram, Facebook, 
"WhatsApp" әлеуметтік желісі арқылы мұндай қылмыстар жиі жаса-
лып жатады.Одан басқа, азаматтардың құжаттарының көшірмелерін 
пайдаланған интернет алаяқ құрбандарының атынан онлайн-несие 
рәсімдеп, жәбірленушілер қарызға батып, ешқандай дәлелдеме 
ұсына алмаған соң несиені өзідері төлеп шыққан фактілер де аз 
емес. Тергеу барысында несие рәсімделген құжаттарды иелерінің 
бір кездері жоғалтып алғаны не телефон арқылы әтанымайтын 
адамның айтқан өтірік сөзіне сеніп, сөздерін растайтын ешқандай 
құжаттарын тексерместен, ол адамды көзімен көрмесе де, онымен 
келісім-шарт жасамаса да  жеке куәлігін WhatsApp желісі арқылы 
жіберіп, артынан қапыда қалғандар да көптеп кездесуде. Банктің 
қызметкері ретінде өзін таныстырып, азаматтың шотында сақтаулы 
тұрған  еңбек ақысын не депозитте тұрған қаражатын алдап алу 
мақсатында телефон арқылы әртүрлі тәсілдермен, соның ішінде 
құрбандарына шоттың, кодтың сандарын айтқызып,  ақшаны өзіне 
аударып алатын алаяқтарда жиі кездесетін болды. Одан басқа, 
кейбір интернет бағдарламаларды смартфон не компьютерге енгізіп 
алған жағдайда олардың қаншалықты қауіпсіз екендігін білген жөн. 
Кейбіреулері, мысалы "AnyDesk" бағдарламасы арқылы, алаяқтар 
кез келген адамның банктік шоттарына оп-оңай кіріп, әр түрлі опера-
циялар жасау арқылы азаматтардың шоттарындағы қаражаттарын 
шешіп алып жататыны анықталуда.

Интернет алаяқтардан сақ болудың қарапайым қауіпсіздік шара-
лары: дербес деректерді, пластикалық карталардың мәліметтерін, 
кодтарды және құпия сөздерді ешкімге хабарламауға, белгісіз әрі 
тексерілмеген сайттар арқылы алдын ала төлем жүргізбеуге, күмәнді 
мәмілелер бойынша ақша аударымдарын жүзеге асырмауға, ұялы 
телефон мен компьютерге белгісіз қосымшаларды орнатпауға, 
кез келген сілтеме бойынша өтпеуге, спам хабарламаларға сен-
беуге шақырамыз және осы талаптарды сақтау арқылы әр адам 
алаяқтардан өзін қорғап жүре алатындығын ескертеміз.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ.

Нашақорлық - бұл маңызды психикалық және 
физикалық бұзылу, ол адамның психотроптық 
заттарға тәуелділігі мен теріс пайдалануынан 
тұрады. 

Қылмыстық Кодекстің Ерекше бөлігінің 296-303-
бабы аралығында есірткі және психотроптық зат-
тарды пайдалану, тасымалдау, сақтау бойынша 
қылмыстық бап көзделген. 

Есірткі қолданудың себептері: Білімсіздік: 
есірткінің қаншалықты қауіпті екендігін білмеу. 
Қызығу: қызығушылықтың туындауына көбінесе 
айналасындағылар мен бұқаралық ақпараттар 
себеп болады. Қысым: жаман достардың қысым 
жасауы. Әуестік: бір рет көрейін, сосын тастай-
мын деп ойлау. Бір рет немесе екі-ақ рет көрудің 
өзі адамды қайтпас жолға салуға жеткілікті бола-
ды. 

Нашақорлықтың алдын - алу шаралары: 
Ата-аналар балалардың тәрбиесіне жіті мән 

беруі қажет. Балалар барлық проблемаларын 
алдымен ата-анасына айта алатындай ара-
да жақындық болуы керек. Есірткінің құрығына 
көп жағдайда мектеп оқушылары ілінеді. Осы 
тұрғыдан мектеп мұғалімдері, сынып жетекшілері, 
мектеп психологтары балаларды нашақорлықтан 

сақтау үшін көптеген жұмыстар атқаруы 
қажет. Көптеген мектептерде, ЖОО жастарды 
нашақорлықтың зияндылығымен таныстыратын 
бағдарламалар жүргізу. Психологиялық белсенді 
заттектерді тұтынудың алдын алуды кеңінен хабар-
лау үшін сыртқы жарнаманы (баннерлер, билборд-
тар, лайтбокстарды) қолдану қажет.

Нашақорлықпен ауыратын адамдарға медико-
әлеуметтік көмек көрсетіледі. Қазіргі таңда 
нашақорлықпен ауыратын адамдарға арналған 
наркологиялық орталықтар бар. Наркологиялық 
орталықтар нашақорлықпен ауыратын адамдарға 
тегін психологиялық және медициналық көмек 
көрсетеді. Нашақор адамдарды жасырын 
диспансерлік есепке ала отырып, сол ұйымдар 
науқастарға емдеу жұмыстарын жүргізеді. 

Сонымен қатар аудан прокуратурасы ауданның 
әрбір тұрғынынан жауаптылық тануды сұрайды, 
егер сіз аудан көлемінде есірткі затын насихаттай-
тын интернет сайттарын, есіркі жарнамасы мен 
есірткі қолдану притондарын білген болсаңыз, ау-
дан прокуратурасына келіп немесе тәулік бойы 
қызмет жасайтын «жедел желіге» 8-72-83-22-18-81 
нөмеріне хабарлауыңызға болады. 

Хабарлаған тұлғаларға қатысты құпиялылық 
сақталатындығын қосымша ескертеміз.

 Нашақорлыққа жол жоқ! 

Алаяқтықтың алдын алу 
шаралары

ілеспе құжаттарсыз не жалған 
ветеринарлық төлқұжатпен 
алып жүру деректері көп 
(ветеринарлық төлқұжат қатаң 
есепті құжатқа жатпайды), мал 
иелері иелігіндегі мал ұрлығы ту-
ралы полицияға дер уақытында 
хабарламайды және малды 
сәйкестендіру және есепке алуда 
шешілмеген мәселелер бар.

Мал ұрлығынан қалай 
сақтануға болады?

Көбінесе 65% мал ұрлығы 
кешкі уақыттарда еркін жайы-
лымдарда ұрланады, соны-
мен қатар, мал иелеріне өз 
шаруашылықтарын қоршалған 
қоралармен жабдықтау қажет. 
Жалпы, ұрлықтың алдын бағу 
бағытында бірқатар іс-шаралар 
қабылданып жатыр. Алайда, бұл 
жеткіліксіз. 

Ұрлықты түбегейлі жою 
үшін шаруа қожалықтары мен 
тұрғындар да салғырттық таныт-
пай, қырағы болуы керек.

Алдымен малды жайылымға 
иесіз жібермей, бақташыға қосу 
қажет. Сосын мал иесі, бақташы 
және жергілікті әкімдік өкілі ара-
сында үш жақты келісімшарт 
жасалуы тиіс. Бірақ, қанша 
айтсақ та аудан тұрғындары бұл 
ұсынысқа немқұрайлы қарап 
отыр. Өздерінің ақ адал малда-
рын бақташысыз, жайылымға 
жіберіп қояды. Ал, иесіз жүрген 
мал бірден ұрының көзіне түседі 
де, қолды болады. Мұның бәрі 
бақташының болмауынан орын 
алуда. Тұрғындар иелігіндегі 
малдарын сырғалау, таңбалау 
мәселесін қолға алып, ауданның 
бірдейлендіру дерекқорына 
енгізуге міндетті екендігін 
қосымша ескертеміз. 

Мал ұрлығын болдырмау - маңызды міндет

Қазіргі қоғамның басты өзекті 
тақырыптарының бірі – гендерлік            
саясат. Гендерлік саясат – қоғамдық 
өмірдің барлық салаларында ерлер 
мен әйелдердің теңдігіне қол жеткізуге 
бағытталған мемлекеттік және қоғамдық 
қызмет.

Гендерлік саясат туралы сөз қозғалған 
кезде  қоғамда  екі түрлі  ой қалыптасқан. 
Гендерлік теңдікті көбі «әйелдің билікке 
таласуы» деп қабылдайды. Өйткені, 
Хорватия, Литва, Бангладеш, Жаңа Зе-
ландия, Словакия, Грузия, Грекия сияқты 
елдерде  әйелдер басқарушы қызметте 
болғаны белгілі. Сондай-ақ әлемде 
үкімет басқарған әйелдер саны да аз 
емес. Мысалы, 34 жастағы Санна Ма-
рин Финляндияның Премьер-министрі 
қызметіне тағайындалды. 

Бұл мемлекетте сонау 1907 жылдың 
өзінде депутаттардың 10 пайызы 
әйелдер болған екен.  «Әйелі ерінен бір 
саты төмен тұратын отбасында береке 
болады» деп санайтын біздің қоғамда 
бұл көзқарастың болуы да орынды. 
Дегенмен, гендерлік саясат дегенміз 
әйелдерді билік басына әкелу деген 
мағына да емес, оның басты мақсаты – 
нәзік жандылардың құқығын қорғау. 

Гендерлік саясат – қоғамдағы 
өмір теңдігі

Бүгінде әйелдер саясатта, бизне-
сте, экономиканың барлық салаларын-
да ер азаматтармен қатар еңбектеніп, 
қабілет дарынымен, іскерлігімен көзге 
түсіп қана қоймай, мемлекетіміздің өсіп-
өркендеуіне өз үлестерін қосуда.

Халықаралық аренада әйелдердің са-
яси көшбасшылығы уақыт өткен сайын 
айқындалып келеді.    Жалпы әйел заты 
қазақ қоғамы үшін қазақ мемлекеті үшін 
қашанда ардақты саналған.  

Бүгінде әйелдер ошақ басындағы 
қазанның құлағында емес, 
денсаулық сақтау, ағартушылық 
жүйенің, мемлекеттік қызметтің, 
сондай-ақ, бизнестің де құлағын 
ұстағанына қарамастан   отбасының 
жарасымдылығына көп  үлес қосып 
отырғаны жасырын емес. 

Иә, бүгінде «бір қолымен бесікті, 
екінші қолымен әлемді тербеген» 
әйелдер қауымы тек ошақ басында 
емес, мемлекетіміздің дамуында да өз 
үлестерін қосып келеді. 

                        
Аслан ОРЫНХАНҰЛЫ,

 аудандық сотының 
аға сот приставы. 

- Егер 12 айға төлемдер әр түрлі күндерде жасал-
са, онда сақтандыру мәртебесі бірден емес, барлық 
төлемдер өңделгеннен кейін ғана беріледі.

* Төлемдер 3 жұмыс күні ішінде өңделеді.

- Егер 12 айдың бірінде дербес төлеуші ретінде 
емес, БЖТ төлемі ретінде жүргізілсе, онда мәртебе 
берілмейді. Алдын ала төлем жасау арқылы сақтандыру 
мәртебесі тек дербес төлеушілерге беріледі.

-  Егер сіз БЖТ-ны қате төлеген болсаңыз, онда 
төлемді "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік 
корпорациясы" КЕАҚ-ға жүгіну арқылы қайтарып ала 
аласыз.

- Егер төлем ағымдағы айдың соңында (27-28-ден 
кейін) жүргізілсе, онда төлемдерді тексеру келесі 

МӘМС ЖҮЙЕСІНДЕ БІР ЖЫЛҒА АЛДЫН АЛА САҚТАНДЫРЫЛҒЫСЫ КЕЛЕТІН 
АЗАМАТТАР ҮШІН 5 ПАЙДАЛЫ КЕҢЕС

айда жүргізілуі мүмкін, яғни, сақтандыру мәртебесі 
берілмейді және пациентке келесі жылдың тағы бір айы 
үшін қосымша ақы төлеу қажет.

- Егер төлем алдағы 12 айға емес, 11 ай үшін жасал-
са, онда да мәртебе берілмейді.

- 2023 жылы дербес төлеушілер ай сайын 3500 теңге 
төлейді. Бұл АЕК 5%.

- Егер 2022 жылы 2023 жылдың айларымен қоса бір 
жылға алдын ала 3000 теңге көлемінде төлем жасалса, 
қосымша ақы төлеудің қажеті жоқ.

Айсұлу ӘБІШЕВА,
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 

КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалының 
халықты ақпараттандыру және өтініштерді қарау 

бөлімінің бас сарапшысы.
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АҚСУ  АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ 
АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША ӘКІМДЕРДІҢ САЙЛАУЫ 
ТАҒАЙЫНДАЛҒАН АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРДІҢ ТІЗІМІН 

ЖАРИЯЛАЙДЫ (22 БАП)
  Аумақтық сайлау 

комиссиясының орналасқан жері 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 

көшесі, 5, Ақсу ауданы әкімі 
аппаратының ғимараты

№ 

1

Ауылдық округтің 
атауы 

Матай ауылдық 
округі

Ауылдық округтің 
шекаралары 

Матай ауылы

АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ 
АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ  КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚҰРАМЫН 

ЖАРИЯЛАЙДЫ ЖӘНЕ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫС 
УАҚЫТЫН ХАБАРЛАЙДЫ:

 
09:00 – ДЕН 18:30 – ҒА ДЕЙІН, ҮЗІЛІС УАҚЫТЫ 13:00-14:30 

Орталығы: Жансугуров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, Ақсу ауданы әкімі аппаратының 
ғимараты,  тел.: 87283229102.

Комиссия төрағасы  - Байболов Берік Тұрлыұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – 
Комиссия хатшысы   - Нұрзолдинова Баян Қыдырқожақызы
Комиссия мүшелері – Әділбаев Ерсұлтан Мұратұлы, Исанова Орал, Қойшыбаева 

Кеукер Нұртайқызы, Оразғалиева Сая Адбиқызы.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ МАТАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ БОЙЫНША 
САЙЛАУ УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ШЕКАРАЛАРЫН ЖАРИЯЛАЙДЫ 

( БАП.17, 2 Т.)
  

№40 сайлау учаскесі.
Орталығы: Құрақсу ауылы, Қ.Мұқашев көшесі №7, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Құдаш 
Мұқашев атындағы негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Шекарасы: Құрақсу ауылы.
№41 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Депо көшесі №1, Матай пайдалану локомотив депосының 

мәдениет үйі.
Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: Шығыс орамы 1, Шығыс орамы 2, Шығыс ора-

мы 3, Шығыс орамы 4, Шығыс орамы 5, Шығыс орамы 6, Шығыс орамы 7, Депо, Ты-
нышбаев, Қазбек би; Ақөзек, Жасқазақ, Береке разъездері.

№42 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Бейсенбеков көшесі №4 "А", "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Матай 
орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: Батыс орамы 1, Батыс орамы 2, Батыс орамы 
3, Батыс орамы 4, Оңғарбаев, Медведь, Нұрпейсов, Молықбай.

№ 43 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Қисабек көшесі №13, ірілендірген Ақтоғай жол 

дистанциясының Матай учаскесі.
Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: Тоқабаев, Бейсенбеков, Солтүстік, Қожахметов, 

Қаптағаев, Қисабек, Құрманғалиев.

АҚСУ АУДАНДЫҚ  УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ
Қ Ұ Р А М Ы

№40  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Құрақсу ауылы, Қ.Мұқашев көшесі №7, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Құдаш 
Мұқашев атындағы негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. тел.: 8 (72832) 23407.

Комиссия төрағасы - Ерболаев Кеңғали Айғалиұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Райханова Жанар Ізтелеуқызы 
Комиссия хатшысы: Ақбасова Сарқыт Бидаліқызы
Комиссия мүшелері - Байханов Тұрарбек, Тілеуқұлова Жазира Өмірәліқызы 
№41  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Матай ауылы, Депо көшесі №1, Матай пайдалану локомотив депосының 

мәдениет үйі. тел.: 8 (72843) 62897.
Комиссия төрағасы – Ахметова Гульнара Құмарбекқызы 
Комиссия төрағасының орынбасары – Ақтаева Әйгерім Темірханқызы
Комиссия хатшысы - Белдікбаева Эльмира Сембекқызы 
Комиссия мүшелері: Лекерова Әлия Шаяхметқызы, Кәрібай Айнұр Рысбайқызы.
№42  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Матай ауылы, Бейсенбеков көшесі №4 "А", "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Матай 
орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. тел.: 8 (72832) 28735.

Комиссия төрағасы -Тлеубекова Зәмзагүл Заманбекқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Искакова Күлжаш Садырбайқызы
Комиссия хатшысы - Жақсыбаева Айдана Зейілқызы
Комиссия мүшелері: Раисова Мерей Қуанышқызы, Байғожанова Эльмира Михай-

ловна 
№43  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Матай ауылы, Қисабек көшесі, 13, ірілендірген Ақтоғай жол 

дистанциясының Матай учаскесінің ғимараты, тел.: 8 (72832) 23487.
Комиссия төрағасы – Дакубаева Асель Мақсатқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Мұсанова Мөлдір Райымбекқызы 
Комиссия хатшысы – Қасен Жұлдыз Әлтайқызы
Комиссия мүшелері: Жылқыбай Гүлзат Ағаділқызы,  Тұрлашев Бауыржан Уалиұлы.

Для сведения граждан!
30.12.2022 г. подписан Закон РК  «О восстановлении платежеспособности и бан-

кротстве граждан Республики Казахстан».
Заявления на банкротство будут приниматься в марте 2023 года.
Процедуры банкротства граждан: 
1. Внесудебное банкротство (долг до 5,5 млн. тенге (1600 МРП) перед банками, ми-

крофинансовыми организациями и коллекторами, не погашается свыше 12 месяцев, 
отсутствует имущество, подлежащее гос.регистрации (недвижимость, земля и транс-
портные средства)), рассматривается управлением  гос.доходов.

2. Судебное банкротство (свыше 5,5 млн. тенге (1600 МРП) по остальным видам 
долгов (независимо от суммы), рассматривается в суде.

3.Восстановление платежеспособности (стоимость имущества должника не превы-
шает размер всех долгов), рассматривается в суде.

По всем вопросам просим обращаться в УГД по Аксускому району, по телефонам 
8-/72832/- 215-46, 2-15-12, 2-16-29.   

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АКСУСКОМУ РАЙОНУ.

Азаматтардың назарларына!
«Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру 

және банкроттығы туралы» ҚР Заңына 2022 жылдың 30 желтоқсанында қол қойылды.
Банкроттыққа өтініштер 2023 жылдың наурызында қабылданады.
Азаматтардың банкроттық рәсімдері: 
1. Соттан тыс банкроттық (банктер, микроқаржы ұйымдары және коллекторлар 

алдындағы қарыз 5,5 млн. теңгеге (1600 АЕК) дейін және 12 айдан артық өтелмейді, 
мемлекеттік тіркеуге жататын мүлік жоқ (жылжымайтын мүлік, жер және көлік 
құралдары);  мемлекеттік кірістер Басқармасымен қарастырылады. 

2. Сот банкроттығы (қарыздың қалған түрлері бойынша (сомасына қарамастан) 5,5 
млн. теңгеден (1600 АЕК) астам, сотпен қарастырылады.

3. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру (борышкер мүлкінің құны барлық қарыздардың 
мөлшерінен аспайды), сотпен қарастырылады.

Сұрақтар бойынша Ақсу ауданы бойынша МКБ 8-/72832/- 2-15-46, 2-15-12, 2-16-29 
телефондарға хабарласуға болады.

АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ.

Сыбайлас жемқорлық – әлеуметтік 
проблемалардың бірі болып табылады.                                  

Бұл моральдық және құқықтық бағалау 
тақырыбына айналды.                                           

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тәрбиеден тез нәтижеге жету 
қиын, сондықтан оны мектеп жа-
сына дейінгі кезден бастау керек.                                                                            
Біз балаларға заңсыз әрекеттердің не 
екенін жеткізіп, оларды неліктен жасауға 
болмайтынын түсіндіруіміз керек .   
Тәрбие жұмысы кезінде балалардың 
жасына және жеке даму ерекшеліктерін 
ескере отырып, педагогикалық іс-
әрекеттер ұйымдастыру қажет. Мектеп 
жасына дейінгі балалардың сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы дүниетанымын 
қалыптастыру үшін олардың әлеуметтік, 
адамгершілік қасиеттерін, дербестігі мен 
жауапкершілігін дамыту қажет.

Мектеп жасына дейінгі балалар-
ды оқытудың бір түрі — ойын әрекеті 
болып табылады. Сюжеттік-рөлдік 
ойындар барысында педагогтарға 
балаларды заңдылық пен құқықтық 
тәртіпті сақтауды қамтамасыз етуге 
арналған мамандықтармен танысты-
рады. Сюжеттік-рөлдік ойындар мен 
театрландырылған қойылымдарды 
ұйымдастыру тәрбиеленушілерде 

Мектеп жасына дейінгі 
балаларды сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы тәрбиелеу

бәрі жанашырлықты, жауаптылықты, 
мейірімділікті, сондай-ақ, адалдық, 
әділеттілік, шыншылдық, адамгершілікті 
қалыптастыруға ықпал етеді.

Мектепке дейінгі педагогика әдістерін 
және көркем әдебиет мысалда-
рын қолдану мектеп жасына дейінгі 
тәрбиеленушілердің адамгершілік 
ұғымдарын қалыптастыруға ықпал етеді. 
Қорыта келгенде, бұл өскелең ұрпақтың 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы білімінің 
негізі болып табылады.

Сонымен мектеп жасына дейінгі 
балалардың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы санасын қалыптастырудың 
тиімділігі, адамгершілік тәрбиенің жал-
пы жүйесі аясында келесі жағдайларды 
ескеруіміз керек:

«адалдық», «парасаттылық», 
«шыншылдық» ұғымдары және әртүрлі 
адамдармен қарым-қатынас, қазіргі эти-
кет, мінез-құлық мәдениеті ұғымдары 
бойынша түсініктер қалыптастырылады.

Классикалық балалар әдебиетінде 
тиімді мінез-құлық қалыптастыру үшін 
балаларға бай материал берілген.

Балалардың бойында этикалық 
ұғымдарды қалыптастыру үшін 
педагогтар қазақстандық жазу-
шылар мен ақындардың көркем 
туындыларын, халық ауыз әдебиеті ту-
ындылары: Ы.Алтынсариннің «Мақта қыз 
бен мысық», «Әке мен ұл», «Қырғауыл 
пен торғай», «Өрмекші, құмырсқа және 
қарлығаш» әңгімелері мен ертегілерін 
пайдалана алады.

Қазақтың мақал - мәтелдері: "Әділ 
айтқан жеңер", «Біреуге ор қазба, өзің 
түсесің», «Әділ істің арты игі», «Ырыс 
алды – ынтымак», «Жақсылықтың ерте 
- кеші жоқ», «Отан елдің анасы, Ел 
ердің анасы», «Халықтың құшағы кең», 
«Бірлік болмай – тірлік болмас» мұның 

- балаларға мінез - құлық нормалары 
мен ережелерінің, адамгершілік мәнін 
тереңірек түсінуге мүмкіндік беретін 
тәрбиенің әртүрлі құралдары мен 
әдістерін қолдану;

- балалар арасында адамгершілік 
сезімдер мен сыйластық қатынастардың 
көрінісін ынталандыратын атмосфера 
құру;

- педагогтар мен ата - аналардың 
тәрбиелік күш-жігерінің сабақтастығын 
қамтамасыз ету.

Балалардың өзіне деген сенімділігін, 
өзін-өзі құрметтеуін және басқаларды 
құрметтей білуге тәрбиелеуіміз керек. 
Әрбір бала өз құқықтарын, міндеттерін 
білуі керек, сонда олар өздеріне қажетті 
жағдайда оңай жұмыс істей алатын бо-
лып өседі.

Гаухар ЖЫЛҚАЙДАРОВА,  
«Ай-Жұлдыз» бөбекжай                                                                                                  

балабақшасының МАД «Қуаныш» 
тобының тәрбиешісі.

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНА ҚҰЛАҚҚАҒЫС!
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Көрдің, әлде көрмедің,
Етікші атам бар менің.
Қартпын деп ол айтпайды,
Қол қусырып жатпайды.
Құрып алып малдасын,
Жалпақ басты балғасын,
Пышағы мен бізін ап,
Отырғаны қызық-ақ.
Қоңыр күзде, көктемде,
Қара жаңбыр төккенде
Кетпесін деп сыз өтіп,
Тігеді ол бізге етік.
Бұл – Қадыр Мырза Әлидің 

«Етікші ата» деген балаларға 
арналған өлеңі. Етікші – аяқ 
киім тігетін ісмер. Етікші болу 
– еріккендік емес. Етікшілік – 
екінің бірі қолы бара бермейтін 
кәсіп түрі. Бұл да шеберлік пен 
аса ыждаһаттылықты қажет 
етеді.

«Әлің барда еңбек ет, 
еңкейгенде емерсің»,-демекші 
бірді екі етіп, қолда бар құрал - 
жабдығымен күн көріп отырған 
кәсіп иелерін көргенде, жүрегің 
жылиды. Осы орайда таң 
шапағымен таласа тұрып, 
біз бен тебенді жанына серік 
қылатын етікшілердің еңбегі 
нағыз еңбек.

Ауданымызда Қапал ауы-
лында осы кәсіпті нәсіп етіп 
келе жатқан «Қабылақ» жеке 
кәсіпкерлігінің иесі Қабылбек 
Жұмабекұлымен әңгімелесудің 
реті келді. Қабылбек мыр-
за кәсіпкерліктің аты неге 
«Қабылақ» атанғанынан бастап 
әңгімеледі. 

2012 жылы қазан айында 
арғы беттен атамекенге оралған 
бауырымыз осы жақа келген соң 
азаматтық алып, жеке куәлік 
алғанда бір кісілердің қателігінен 
есімі Қабылақ Жұмабекұлы бо-
лып жазылып кеткен екен. Бірақ 
оған алаңдап, өкпелеп жатқан 
бауырымыз жоқ. Кәсіпкерлігінің 
атын осы жаңа есімімен атапты.

Сонымен әңгімені басынан 
бастайық. Жоғарыда айтқандай 
2012 жылы қазан айында елге 
келген соң, басында жұмыс 
болмай аздап қиналады. Мал 
бағатын, мал сатып алатын 
да қаражат тапшылау. Бірақ 
ауылдың адамдары ерулікке 
шақырып, танысып, «Көппен 
көрген ұлы той» деп жүргенде, 
бір ауылдың байырғы тұрғыны 
қонаққа шақырады. Сол 
үйде ескі аяқ киімді қалпына 
келтіретін, жамайтын іс маши-
насына көзі түседі. Әңгімелесе 
келе ол машинаның тарихын 
естиді. Сол үйдің үлкені кезінде 
осы іспен айналысқан екен. 
Кейіннен етікшінің қызметі аса 
ешкімге керексіз болып, еңбегі 
бағаланбай қалған соң, маши-
наны тазалап, жинап қойған 
екен. Өзінің де аздап етікшілік 
қабілеті бар Қабылбек осы істі 
бастауды ойлап қояды. Күз 
өтіп қыс түскенде екі қолға бір 
күрек іздеген етікші ойлаған 
ойын іске асыруға бел бай-
лайды. Ол кезде тұратын ба-
спанасы да жоқ. Орталықтағы 
бұрынғы қонақ үйдің иесімен 
келісіп, екі бөлмесін жалдап 
тұрады. Жұмысты да осы ара-
дан бастайды. Алдыңғы ескі іс 
машинаның иесімен келісіп, әр 
түрлі біздер, түрпі, бақа бас та-
бан темір, балға, шеге, тістеуік, 
рант салғыш, тетір пышақ, тағы 
басқа барлық құрал - сайман-
дарымен 75 000 теңгеге сатып 
алады да, кәсіпті бастап кетеді. 
Содан қолының ебі бар болса 
да нақты істеп көрмеген қиын 
да қызық кәсіпті дөңгелетіп, сол 
қонақ үйдің тар бөлмесінде төрт 
жыл тұрады. Осы уақыт ішінде 
қолына аздап мал да бітеді. 
Мал өскен соң жайлауға шығып 
бір жыл мал бағып, ауылға 
келіп үй сатып алуға шама-
сы келеді. Сөйтіп, 2017 жылы 
жазда бұрынғы арман болған 
ісін қайта дамыту, жалғастыру 
мақсатында есік алдынан 
шағын жұмыс орнын салады. 
Бірақ, істі бірден бастап кетуге 
машиналар да ескі, тәжірибе 
де жоқ. Содан алдымен өзіне 
ұстаз іздейді. Бір күні Ескелді 
ауданы, Балпық би ауылында 
тұратын, осы іспен айналысып 
келе жатқан Төлепхан деген 
азаматқа жолығады. Іздегенге 
сұраған дегендей жағдайды 
естіген соң ол кісі үйретуге 

келіседі. Басында жай көзімен 
көріп, қолымен ұстап көрейін деп 
төрт – бес күнге барған шәкіртті 
ұстазы жібермей айға жуық, 
әбден үйретіп, қайтарда «Осыны 
істетсең сен ғана істетесің» - деп 
бір ішкі астар тігетін және мәсінің 
сыртын тігетін екі ескі машинаны 
сыйға тартып, қолына ұстатып 
жібереді. Ескінің аты ескі ба-
сында біраз алысып жүріп, іске 
қосады. Сөйтіп, отбасында жа-
рымен бірге ескі аяқ киімдерді 
жамау, қалпына келтіру бар, 
сонымен қоса мәсі тігу ісімен 
дұрыстап кіріседі. Жұмыс жүрген 
сайын енді адам күші жетіспеуге 
айналады.

Содан кейін қазақта сөз бар 
ғой «Үйренгенің өзіңе жақсы, 
істегенің маған жақсы» деген. 
Сөйтіп шәкірт тәрбиелеуге кірісті. 
Алдымен көршісіне аяқ киім жа-
мау, қалпына келтіру ісін үйретті. 
Ал, ол өзі жасаған жұмыстарына 
ақысын алып, бір жағы үйреніп, 
бір жағы ақша тауып отырды. Ал 
мәсі тігуге үйренген шәкірттеріне 
«Тегін, ақысыз үйренесіңдер, 
қанша уақыт, қай уақытта бол-
сын бос болған кездеріңде келіп, 
үйрене беріңдер, бірақ жұмыс та 
ақысыз деген талап қояды. 

«Нәтижесінде бүгінде 
шәкірттерім үйреніп шығып, өз 
алдына кәсіптерін ашып отыр. 

шәкірт болды. Тағы басқа мықты 
шәкірттерім бар» - дейді кәсіпкер. 
Бізде арман көп, дәрмен аздау 
болып тұрған жағдай. Қаржы 
жетіспейді, шикізат жетіспейді 
дегендей. Әйтпесе он адам-
ды жұмыспен қамтитын ша-
мамыз бар. Жұмыс орнын да 

кеңітіп салғанбыз деп әңгімесін 
жалғастырды. 

– Енді қазір неше түрлі 
бағдарламалар бар, кәсібін да-
мыту үшін берілетін қайтарымсыз 
гранттар да бар, басқадай арзан 
пайызда несиелер де бар емес 
пе? Сіздің кәсіпкерлігіңіз бар, жа-

сап жатқан жұмысыңыз да бар. 
Осы жағын байқап көрмедіңіз 
бе? деген сұрағыма, Иә, былтыр 
жұмыспен қамту бөліміне ба-
рып, үкіметтің көмектері туралы 
білген едім. Қайтарымсыз грант 
бар деген соң бизнес жоспары-
мызды жасап, құжат тапсырып 
едік ұта алмадық. Болашақта 
тағы да қатысып көреміз. Әзірге 
өз кұшімізбен алға жылжып 
келе жатырмыз. Маған қазір 
көмектесетін ауылдың белді, 
беделді, мықты азаматары бар. 
Солар істі айналдырып алу үшін 
бір айға, үш айға, алты айға, 
тіпті бір жылға дейін өсімпұлсыз 
қарызға ақша береді. Олардың 
есімдерін айтпай – ақ қояйын, 
олар мақтанғанды онша 
ұнатпайтын азаматтар. Маған 
ғана емес керек кезде ауылдағы 
жағдайы төмен отбасылары-
на қайырымдылық көмек те 
көрсетіп жатады – деп әңгімені 
бір қайырды. 

Арман көп, дәрмен жоқ деп 
қарап отырмай, «Көрініп тұрған 
таудың алыстығы жоқ» деген-
дей алдыға жылжып келеміз 
деген Қабылбек мырза –  Істетіп 
жатқан машинамыз ескі бұрынғы 
Кеңес үкіметінен қалған арзан 
машиналар. Өзім жасау білген 
соң жүріп тұр. Аяқ киімдердің 
қалыбын ақырындап көбейтіп 
жатырмыз. Бізді қинайтын тек 
шикізат дедік қой. Осы уақытқа 
дейін теріні Қытайдан алды-
ратынбыз. Тері ғана емес, 
етікшіге қажет шикізаттар желім, 
жарғақ, мата, ине, жіп, су, т.б. 
барлығы Қытайдан келеді. Қазір 
томожния қымбаттап кеткен 
соң, еңбегіміз ақталмай басқа 
жолдарды қарастырып жатыр-
мыз. Ішкі терілерді өзіміздің 
Текелі тері зауытынан, сыртқы 
терілерді Алматыдағы Көкезек 
ауылындағы тері зауытынан 
аламыз. Өткенде тері табыл-
май Тараздан, Екібастұздан 
алдырдық. Текелі тері зауыты 
қайта істеді. Кеше ғана сол жер-
ден шикізаттарды алып келдік. 
Туркиядан да қарастырып жа-
тырмыз. Егер қолайлы болса 
оны да көреміз – деп шикізат 
тапшылығы туралы ойын 
жеткізді.

Ал, енді шығарған өнімді 
қайда сатасыздар деген 
сұрағыма – бізде сататын жер 
көп. Біз тик – токқа шығарамыз, 
әлеуметтік желілер арқылы 
жарнамалаймыз. Барлық облы-
стардан бізге сұраныстар бар. 
Қанша шығарсақ, сонша өтіп 
тұрады. Атырау, Ақтау, Астана, 
Алатыдан бізге тапсырыстар жиі 
болып тұрады. Тек қаржы бо-
лып, шикізатымыз жетіп тұрса, 
жұмысымыз қарқынды жұріп 
тұрады. Оған сенім мол – деп 
нақты жауап берді. Тіпті осы 
көктемнен бастап қой терісін 
өзіміз өңдеп шығарсақ па деген 
жоспарымыз да бар. Оны да 
байқап көріп, шамамыз жететінін 
білдік. Өзіміз илеген терілер 
де аяқ киім тігуге ыңғайлы 
екендігін де аңғардық. Бұл бірақ 
келешектің еншісінде. Алла 
бұйырса барлығы дұрыс болады 
деп әңгімесін қорытындылады.

Біз де сәттілік тіледік. Лай-
ым барлығы дұрыс болғай. Бұл 
да нағыз еңбек адамы, шағын 
шаруашылық ұжымның биік 
жетістігі емес пе. Кәсіпкерлікке 
кең өріс деген осы да. Ар-
ман алдамайды. Кейіпкеріміз 
айтқандай «Арман көп – дәрмен 
жоқ»,-деп алдыға баса алмай 
отырғандар қаншама. Тек қана 
алдыға.

Ескі машинамен жаңа 
өнім шығарып жатқан мықты 
кәсіпкердің өнімдерін көзімізбен 
көріп, шынымен де таң қалдық. 
Енді ұкіметтен қолдау көрсетіп, 
биылғы жылы мемлекеттік 
грантқа қол жеткізсе, «Ақсу 
ауданында шығарылған» де-
ген фирмалық таңбамен басқа 
облыстарға, ауданға тарап жат-
са нұр үстіне нұр болар еді. 
Себебі, шығарып жатқан өнімнің 
болашағы зор. Бағасы қол 
жетімді, сапасы жоғары екенін 
байқадық.  

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.       

Қасымдағы Үмбетәлі Әкімаш 
деген жігіт Бақытгүл деген 
жұбайымен бірге бір жыл жұмыс 
жасап, үйреніп өзі жеке кәсібін 
ашты. Шолпан деген шәкіртім 
қазір Екібастұзда мықты кәсіпкер. 
Бұрын Арасанда тұрған. Менен 
үйреніп, бүгінде ұстазынан озған 

ЕҢБЕК АДАМЫ

ҚАБЫЛБЕК ЕТІКШІ

СУРЕТТЕ: Ескі машинадан шыққан жаңа өнімдер жәрмеңкеде.
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  КІРІСПЕ
Жұмыстың өзектілігі:    
“Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама” 

оқиғасының еліміздің тарихындағы 
айрықша ауыр кезең болып қалды. 
Қазақтар мал мүлкі мен адамдарынан 
Жетісудағы аса шұрайлы жайылым-
дарынан айырылды. Сан ғасырлар 
бойы қалыптасқан көшіп қонудың жол-
дары бұзылды. Сырдария бойы мен 
Жетісудағы мәдениеттің ошақтары тып 
- типыл құртылды. Айта кетсек “Ақтабан 
шұбырынды жылдарында қазақтардың 
бәрі бірдей ата баба қонысын тастап, басқа 
үдере көшкен жоқ. Қазақ хандығының 
шығыс және оңтүстік өңіріндегі халықтар 
жоңғар билеушілеріне алым салық төлеп 
соларға бағынып отырды.  

Тақырыптың мақсаты: 
Жоңғар феодалдарының үздіксіз ша-

буылы, отырықшы егінші аудандармен 
сауда керуен жолындағы қалаларды  то-
науы мен шұрайлы жайылымдарды басып 
алуы қазақ халқын ауыр экономикалық  
қиыншылыққа алып келгенін көрсету. 
Сөйтіп ХVІІІ ғасырдың алғашқы 
ширегінде жоңғар феодалдарының 
шапқыншылығы қазақ халқын “Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұлама” апатына 
душар етті. Ақтабан шұбырынды жыл-
дары қазақ халқының экономикалық 
және саяси өміріне ұзақ уақытқа терең із 
қалдырғандығын көрсету.

Тақырыптың міндеттері
1. Деректерді салыстыра отырып зерттеу
2. Осы тақырыпты кеңінен ашу
3. Сол кездегі қазақ халқының саяси 

әлеуметтік жағдайын толық ашып көрсету. 
4. Тақырыптың өзектілігін көрсету. 
5. Тақырыптың тарихи маңыздылығын 

кеңінен ашу.                                                                     
Тарихы сонау ғасырлардан басталатын 

қазақ халқы бүгінгі тәуелсіздікке дейін 
қолы жеткенге дейін өз басынан сан қилы 
жағдайларды кешірді. Солардың ішінде 
халқымыздың тарихында ерекше орын 
алатын оқиғалар қаншама көп. Бірақ 
бүгінгі күні оның бірін білсек бірі ұмыт 
болған. Соның бірі бұдан үш ғасырдай 
уақыт бұрын өткен оқиға. Қазақ жоңғар 
қатынастарының шиеленіскен дәуіріндегі 
“ Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама 
оқиғасы. 

“Ақтабан шұбырынды” жылдары қазақ 
халқы өз өміріндегі аса ауыр апат зор 
зобаланға тап болып, адам айтқысыз ая-
нышты ауыр күндерді басынан кешірді. 
Ата қоныс, құтты мекен, мал мүлкінен және 
баспанасынан айырылып, аш жалаңаш 
жаяу жапы шұбырған қарапайым халық 
бұқарасы жаздың қайнаған ысығында 
қағыр далада қаңғырып шөлден қырылды. 
Қыстың ақ қар, көк мұз қақаған аязында 
күн көрісі малын жұтатып үсіп өлді. 

Қазақ ұлыстарының бірқатар бөлігі 
таулардағы мықты бекіністерге орнығып 
біріспей күрес жүргізді. Сөтіп оңтүстік 
қазақтары бірнеше ғасырлардан бері 
қарай мекен еткен ата бабалары жерінен 
айырылды. Енді қазақ хандары жоңғар 
езгісінен құтылудың жолын іздестіру ке-
рек болды. Қазақ халқының сонау шығыс 
шекарасынан бастап Түркістанға дейінгі 
жерлерде қазақ жасақтары құрылып сол 
жерлердегі жоңғар әскерлеріне соққы беру 
үшін көптегенәрекеттер жасалынды. Жек-
пе - жектер мен екі жақ әскерлерінің қолма 
қол шайқастары кезінде жан алысы жан 
берілсе, қан майданда қаншама жауын-
герлер жан тапсырып жатты.

“Ақтабан шұбырынды” жылдары қазақ 
халқы 3 млн. халық еді. 2 млн. 222 мың 
адам қалды. 3/1 елінен айырылды. Отыз 
қаладан айырылды. Осы кезде қазақ 
халқының барлығының бірге басын қосып 
бір жаққа біріктіру қажет еді.

1726 жылы көктемде Ордабасы тауында 
“Ордабасы кездесуі” өтті.

Бұл кездесудің бас қосары Әбілхайыр 
қазақ халқын жоңғарларға қарсы біріктіруге 
бел буды.        

1.1  Қазақ халқының ХVІІІ ғасырдағы 
саяси жағдайы

17 ғасырдың аяғы мен 18 ғасырдың ба-
сында Қазақ хандығы аса ауыр жағдайға 
тап болды. Қазақ қоғамының өндіргіш 
күштері өте өндірістік қатынастар 
бұрынғысынша патриархаттық феодалдық 
қалпына еді. Көшпелі және жарты-
лай көшпелі мал шаруашылығы көбіне 
табиғаттың стихиялы күштеріне байла-
нысты болды. Феодалдық негізделген 
тәуелді мал өсіруші шаруалардың еңбек 
өнімділігі мардымсыз еңбек болып қала 
берді. Қазақ хандығына үстемдік еткен 
әскери - феодалдық шонжарлар арасын-
да ішкі тартыс пен алауыздық туып ұлғая 
берді. Қазақ хандығы өз ішінен үш жүзге 
(ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз) жіктелетін 
еді. Бұл дәуірде әр жүзді билеген кіші 
хандар үш жүздің ұлы ханына сөз жүзінде 
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бағынғанымен, іс жүзінде өз алдына жеке 
саясат жүргізе бастады. Әрбір жүздің 
қарауындағы ұлыстарды билеген сұлтандар 
да дербестікке бой ұрды. Сөйтіп, Қазақ 
хандығы саяси тұрғыдан бөлшектенген елге 
айнала бастады.  Саяси берекесіздіктің 
экономикаға тигізген зардабы күшейіп, 
жүздердің арасындағы шаруашылық бай-
ланыстар бұрынғыдан да әлсіреді, жоңғар 
феодалдарының шапқыншылығы салдары-
нан сыртқы базарлармен де сауда-саттық 
байланыс үзіліп қалып отырды.

Бұл жағдайлар халықтың шаруашылығы 
мен тұрмысына қыруар қиыншылықтар 
туғызды. Елдің экономикалық өмірінде 
үлкен рөл атқарып келген оңтүстік 
Қазақстандағы қолөнер мен сауда 
орталығы болған қалалар құлдырап кетті. 
Жекелеген хандардың (Хақназардың, 
Тәуекелдің, Тәукенің және т.б. Қазақтың 
барлық жүздерін біріктіріп, біртұтас қазақ 
хандығын құрмақшы болған әрекеттері 
көшпелі қоғамның табиғаттың өзінен 
туындаған объективті себептердің салда-
рынан сәтсіздікке ұшырап отырды. Қазақ 
жүздерінің арасында орнықты саяси - 
экономикалық байланыстар қалыптаспады. 
Әсіресе орта жүз бен кіші жүз арасындағы 
байланыстары нашар болды.

Әрбір жүздің әдет правосы  негізінде 
реттеліп отыратын өзінің көшім қоным 
жері болды. Мәселен, кіші жүз қазіргі ба-
тыс Қазақстанның жерін мекендеді. Оның 
жазғы жайлауы үстірт жазығында сондай 
ақ Ор, Жазық, Елек, Жем, Темір өзендерінің 
сағаларында Мұғалжар тауларында ор-
наласса, қысқы қыстаулары Ырғыз өзені 
мен онң салалары өңірінде және Ырғыз 
бойының оңтүстігіне таман, Сырдарияның 
төмеңгі ағысында, Арал теңізінен батысқа 
қарай, Маңғыстау түбегінде, Атырау 
жазығында, Нарын құмында орналасты. 
Орта жүз орталық Қазақстанды мекендеді, 
ал оның жазғы жайлауы мен қысқы қыстауы 
Сарысу өзенінің бойын, Есілдің бастауын, 
Тобылдың салалары мен Торғай өзенінің 
бойын, Ұлытау таулары және оған шектес 
көлдер өңірін қамтиды. Ұлы жүз оңтүстік 
шығыс Қазақстанды мекендеді.

Қазақ хандықтарының 18 ғасырдың 
алғашқы үштен біріндегі ішкі саяси өміріне 
тән нәрсе ортақ шешімге келуді талап еткен 
мәселелерді шешу үшін үш жүздің үшеуінің 
мезгіл мезгіл өтіп отыратын біріккен жина-
лыстары еді. Сұлтан және Қалыби билердің 
айтуынша үш жүздің өкілдері жыл сайын 
маслихат құру үшін Сайрам маңындағы 
таулардағы Мәртөбе жотасына жиналып 
отырған. Мұнда “қай жерді қыстап, қай 
жерді жайлау керектігі, тыныштықты қалай 
сақтап, қалай соғысу керек екендігі” тура-
лы мәселелер талқыланады. Кеңестерде 
көші қон, жерлерді бөлу, көшіп қонудың 
тәртібі, тайпа аралық және ру аралық 
дау шараларды шешу, соғыс және бітімге 
келу, сыртқы қатынастар мәселелерімен 
қоса аса маңызды эконмикалық және 
саяси мәселелер бойынша шешімдер 
қабылданып отырды. Ру басыларының 
ханға вассалдық көзқарасының 
тұрақтылығы Тәуке тұсында қазақ хандығы 
беріктігінің саяси негізі болған. Вассалдық 
қарым қатынастар жүйесіндегі негізгі 
нәрселер төмендегінше көшіп қонғанда өз 
иесінің нұсқауын қолданудың міндеттілігі, 
сыртқы саяси қарым қатынастардың хан 

арқылы жүргізілуі, сұлтанды ел басқарушы 
етіп ханның тағайындауы, не болма-
са тануы, соғыс жәрдемінің көрсетілуі 
ең ақырында вассалдардың жоғарғы 
өкімет иесіне және оның атағына нұқсан 
келтірмеуін, қорғауға міндеттілігі Қазақ 
хандығы жағдайының қалыптан тыс ау-
ырлауына ішкі алауыздықпен бірге 
сыртқы шапқыншылық себеп болды, бұл 
мезгілде қазақ-жоңғар қатынасы мейлінше 
шиеленісті. 18-ғасырда жоңғар феодалда-
ры Қазақ хандығына үздіксіз шабуыл жаса-
ды. Оңтүстік  Қазақстанды және Сырдария 
бойындағы базарлы қалаларды, сонымен 
қатар ең маңызды керуен жолдары өтетін 
территорияны да басып алуға тырысты. 
“1681-1685-жылдарда жоңғар феодалда-
ры оңтүстік Қазақстанға бірнеше рет ша-
буыл жасады, Сайрам қаласын қиратып, 
егіншілікпен айналысқан аудандарды 
күйретті. 18 ғасырдың бас кезінде жоңғар 
әскерлерінің бір тобы Сарысу өзеніне 
жетсе, екінші бір бөлігі орта жүздің шығыс 
солтүстік аудандарына басып кірді” .

Қазақ ханы Әз Тәуке береке бірлікті ба-
рынша күшейтіп, сыртқы жауға батыл күрес 
жұмсау үшін қажырлы қайрат жұмсады. 
Ол қырғыздармен, қарақалпақтармен, 
одақтаса отырып күрес жүргізді. Бұл күреске 
ақыл-қайрат, күш-көмегі тиетіндердің бәрін 
төңірегіне топтауға тырысты. Түркістан 
маңындағы Тауке ханның ордасын бұл кезде 
“әскери адамдардың айнала қоршай қонған 
еді. 1710-жылы жауға қарсы қалай төтеп 
беру мәселесін талқылау үшін Қарақұм 
маңында барлық қазақ жүздерінің өкілдері 
бас қосты. Халық жасақтары құрылды, 
бұлар жоңғар әскерлерін шығысқа қарай 
ығыстырды” .

Өйткені бұл кезде  қазақтар бытыраңқы 
болды. Бұл жағдайды пайдаланған 
жоңғарлар феодалдары шабуылды 
қайта бастады, 1716 жылы бұлардың 
әскерлерінің негізгі бөлігі Іле өзенінен 
Аягөзге қарай жорық бастады. Нақ осы 
кезде жоңғарлардың қосыны Абақанға 
қарай беттеп, Бие және Катун өзендерінің 
арасындағы жерді басып алды.   

Жоңғарлар 17 ғасырдың екінші жартысы 
мен 18 ғасырдың басында әскерін жарақтап 
әбден күшейтіп алды. Олар Сібірдегі орыс 
қалалары мен бекіністеріне айырбас сауда 
жасап, олардан қару жарақ сатып алып от-
ырды.

“Жоңғар әскерлері жорық кездерінде жүз 
мың адамға дейін жетті, бұлардың әскерінде 
қолға түскен тұтқындардан болған құлдар 
пайдаланылды. Әскер ішінде қатаң тәртіп 
сақталынды, бұл тәртіпті бұзғандар қатты 
жазаланып отырды”.  

Жоңғар феодалдары өзінің әскеи күшіне 
сене отырып, Моғолстан хандығы мен қазақ 
хандығының  жоңғарларға іргелес жатқан 
өңірлеріндегі ұлан байтақ жайылымдар-
ды иеленіп алды. Бұрын ойрат-жоңғар 
тайпаларының біразы қазақ хандығына 
бағынған болса, енді жоңғарлар басып 
алған кезде қазақ тайпаларының біразы 
жоңғар хұнтайжыларына бағынып алым-
салық төлеп, аманат беріп отыратын бол-
ды. Сөйтіп, жоңғарлардың өріс-қонысы  
Батыс Монғолиядан Іле өңіріне дейін со-
зылды. Және қазіргі шығыс, шығыс оңтүстік 
Қазақстан территориясының бір бөлігін 
алып жатты    

1.2   Қазақ Жоңғар қатынастарының 
шиеленісуі

Қазақ - жоңғар қатынасы одан әрі 
шиеленісті. Қантөгіс соғыстарға ұласып, 
кейде бәсеңдеп уақытша бітімге келісіп, 
120 жылға созылды. Бұл екі арадағы та-
лас тартыстардың негізгі түйіні көшпелі 
мал шаруашылығымен шұғылданған екі 
елдің шұрайлы, жайлы жерлерге және 
Жетісу мен Сырдария өңірін басып өтетін 
керуен сауда жолдарындағы қалаларға 
таласуда болды.   

Батур хұнтайшының тұсында қазақ 
жоңғар қатынасы мейілінше шиеленісті. 
Бұл кезде жоңғар феодалдары Қазақ 
хандығына үш рет ірі шапқыншылық жорық 
жасап, Қазақ хандығы мен жоңғарлар 
арасында үш рет қанды қанды шайқас 
болды. Бұл соғыстың қалай аяқталғаны 
жайында толық дерек жоқ осы соғыста 
қазақ әскерлеріне қолбасшылық еткен 
Жәңгір хан қолға түсіп, қашып құтылған, 
бұл жоңғарлардың басым болғандығын 
байқатады. Екінші шайқас 1643-жылы 
болды. Бұл шайқаста Жәңгір хан әскери 
тактиканы шебер қолданғандықтан Батур 
хұнтайжы күйрей жеңіліп, шегінуге мәжбүр 
болды.   

Үшінші шайқаста қазақтар жеңіліске 
ұшырады. Осы шайқастан соң батыр 
хұнтайжы өлді. Батурдың орнына ба-
ласы Сенген отырды. Бұл тұста жоңғар 
феодалдарының арасында билікке 
таласқан ішкі қырқыс үдей түсті. Ақыры 
Сенген осындай таластың бірінде өлтірілді. 
Оның орнына інісі Халдан Башұкті хан 
болды. Ол ішкі-феодалдық қырқыстарды 
пайдаланып, Оңтүстік Шыңжаңды басып 
алған.  Кейіннен Чиң әсерлері талқандады. 
Жоғарыдағыдай ішкі қырқыс пен сыртқы 
соғыспен айналысқан жоңғар феодалдары 
қазақ даласына жорық жасауды бір мезгіл 
толастатқан еді. Бұл мезгілде қазақ жоңғар 
арасы соғыстан аман болып, отыз жылдай 
тыныш өтті. Жоңғар феодалдары Оңтүстік 
Қазақстан мен Сырдария бойындағы ке-
руен жолдары мен сауда орталығы сана-
латын қалаларды басып алу үшін бірнеше 
дүркін жорық жасады. Бұл жөнінде орыс 
елшісі И. Виковский былай жазған: “Тауық 
жылы (1681)  ол ( Халдан Башұқті хан) 
шеру тартып барып Сайрам қаласын 
қоршады, ит жылы  (1682) қайтадан келіп 
Іле өзенінің бойын қыстады. Доңыз жылы 
( 1683) қайтадан Сайрамға жорық жасап, 
жазда Сайрам қаласын қиратты.  Халдан 
Башұқ хан өліп оның орнына Суан Раб-
дан отырды. Осы Суан Рабдан тұсында 
жоңғар феодалдарының қазақ даласына 
шапқыншылығы үдеп кетті. Жоңғар фео-
далдары Жұңгоны билеген Чиң әулетіне 
бағынышты иелік екенін мойындап кел-
генмен әскери жақтан күшейіп алған соң 
Чиң әулетіне қарсы шығып, одан бөлініп 
шығуға әрекет жасады. Сонымен қатар 
көршілес елдерге үздіксіз жорықтар жа-
салды. Әсіресе жоңғар билеушісі Суан 
Рабдан билік басына шыққанан кейін 
қазақ жеріне жеті дүркін (1698, 1711, 
1712, 1714, 1718, 1723, 1725 жылдарда) 
басып кірді. Қазақ жоңғар қатынасының 
мұншалық шиеленісуінің себебін жоңғар 
хұнтайжысы Суан Рабдан өзінің Каңчи 
патшаға жолдаған мәліметінде: Қазақтың 
Тәуке ханының ойраттарды қырғындап, 
ұранқайларды шапқандығынан болды,- 
деп түсіндіреді .  

Суан Рабдан орыс елшісі Иван Виков-
скийге айтқан сөзінде: бұл соғыстың ба-
сталуына қазақтар себепші болды қалмақ 
ханы Еділ жағасындағы Аюке ханның Суан 
Рабданға ұзатылып бара жатқан қызының 
көш керуеніне Тәуке хан шабуыл жасады 
деген. Бұл тек сыныққа сылтау еді. Сөйтіп, 
18-ғасырдың алғашқы ширегінде жоңғар 
феодалдарының шапқыншылығы қазақ 
халқын “ Ақтабан шұбырынды” апатына 
душар етті. 1718-жылы Тәуке хан қайтыс 
болды. Қазақ хандығы ауыр дағдарысқа 
ұшырады, қазақ халқының басына зор 
зорбалаң бұлты төнді. Қазақтың феодал 
шонжарлары арасындағы алауыздық  
хандыққа таласқан өзара қырқысқа ай-
налды. Таукенің орнына отырған Болат 
ханның тек атағы болды. 

Орта жүзді Сәмеке хан мен Күшік 
хан биледі. Ұлы жүзді Жолбарыс хан 
биледі, кіші жүзді Әбіхайыр хан биледі. 
Бөлшектенген хандар мен сұлтандар 
жауға қарсы күш біріктіре алмады.

Осыны пайдаланған жоңғар феодал-
дары үртіс-ұдай шабуыл жасап, жеңіске 
жетіп отырды. Мұндағы негізгі себеп, 
жоңғар әскерлерінің жауынгерлігінде 
емес. Мұны өз заманындағы жазба дерек-
тер дәлелдейді “1718-жылдың көктемінде 
Аягөз өзенінің бойында қазақ жасақтары 
мен жоңғар әскерлерінің арасында болған 
үш күндік қан төгіс ұрыс, алғашқы екі 
күннің ішінде қазақтар біршама ойдағыдай 
ұрысса да, соңы қазақ жасақтарының 
жеңілісімен аяқтады... Бұл жорықта қазақ 
әскерлерінің саны 30 мың адам болды .

(Жалғасы бар).

Ақтабан 
шұбырынды, 

Алқакөл сұлама

Бекболат СЕЙДАЗИМҰЛЫНЫҢ
Қазақстан жаңа заман тарихы пәні 

бойынша жазылған курстық жұмысынан.
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Ауылшаруашылығы жа-
нуарларын бірдейлендіру 
дегеніміз - дерекқорға ауыл 
шаруашылығы жануары тура-
лы мәліметтерді енгізе отырып 
және ветеринариялық паспорт 
бере отырып, бірдейлендіруді 
жүргізуге арналған бұйымдарды 
(құралдарды) пайдалану, 
таңбалау арқылы жануарларға 
жеке нөмір беруді қамтитын жа-
нуарларды есепке алу жүйесі.

Қазақстан Республикасының 
2002 жылғы 10 шілдедегі 
№339 «Ветеринария тура-
лы» Заңының  32 бабының 
1 тармағына сәйкеса ауыл 
шаруашылығы жануарла-
ры уәкілетті орган белгілеген 
тәртіппен жануарлар 
ауруларының профилактикасы 
мен диагностикасы жөніндегі 
ветеринариялық дауалаудың 
жүзеге асырылуын бақылау 
және қадағалау мақсатында 
әрбір жануарға қадағалау 
жүргізуге мүмкіндік беретін 
міндетті сәйкестендіруге жата-
ды.

"Ветеринария туралы" 2002 
жылғы 10 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 
8-бабының 38) тармақшасына 
және "Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы" 2013 жылғы 
15 сәуірдегі Қазақстан Респуб-
ликасы Заңының 10-бабының 
1) тармақшасына сәйкес Ауыл 
шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру ережесі ауыл 
шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіруді жүргізу тәртібін 
айқындайды.

ҚР-ның Ауылшаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 
30 қаңтардағы №7-1/68 
бұйрығының 1 - тарауының 
2-тармағына сәйкес 
А у ы л ш а р у а ш ы л ы ғ ы 
жануарларының төлі мына-
дай жасқа жеткен күнінен 
бастап он төрт жұмыс 
күнінен кешіктірілмей 
бірдейлендіріледі:

- бұзаулар, қозылар, лақтар, 
боталар – туған күнінен бастап 
жеті күн өткеннен кейін;

- құлындар – төрт айлық 
жасынан бастап (таңбалау 
кезінде), туған күнінен бастап 
жеті күн өткеннен кейін (чиптеу 
кезінде);

тақ тұяқты жануарлардың 

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ 
ЖАНУАРЛАРЫН 
БІРДЕЙЛЕНДІРУ 

ТУРАЛЫ
төлі (есектер, қашырлар, пони, 
зебра, құлан және басқа жану-
арлар) – төрт айлық жасынан 
бастап (таңбалау кезінде), туған 
күнінен бастап жеті күн өткеннен 
кейін (чиптеу кезінде);

- асыл тұқымды торай-
лар, әрі қарай өсіруге және 
өсімін молайтуға арналған 
торайлар және халықтың 
шаруашылықтарында күтіп-
бағылатын торайлар – туған 
күнінен бастап жеті күн өткеннен 
кейін;

Осы бұйрықтың 1 - тарауының 
8 тармағына сәйкес Жеке 
нөмірді беру ауыл шаруашылығы 
жануарларының түріне қарай 
келесі тәсілдердің бірімен 
жүргізіледі:

1) сырғалау (тоғыз айлық 
жасқа дейін сойылмаған, ауыл 
шаруашылығы кәсіпорын-
дарында, шаруа және фермерлік 
қожалықтарда күтіп-бағылатын, 
өнеркәсіптік өсіруге және 
бордақылауға арналған ірі 
қара мал, ұсақ мал, түйелер, 
шошқалар және торайлар үшін);

2) таңба басу (төрт айлық 
жасқа толғаннан бастап) немесе 
чип салу (туғаннан бастап жеті 
күн өткеннен кейін) (жылқылар 
және тақ тұяқты жануарлар үшін);

3) татуировка (ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындарын-
да, шаруа және фермерлік 
қожалықтарда күтіп-бағылатын 
және өнеркәсіптік өсіруге, тоғыз 
айлық жасқа жеткенге дейін 
кейіннен сою үшін бордақылауға 
арналған торайлар үшін).

Осы бұйрықтың 2 – тарауының 
29 тармағына сәйкес Ауыл 
шаруашылығы жануарла-
рын бірдейлендіруді жүргізуге 
арналған бұйымдар (құралдар) 
бүлінген немесе жоғалған 
кезде (ауыл шаруашылығы 
жануарының жеке нөмірін 
айқындау мүмкін болмаған 
жағдайда) жануар иесі 
басқа ауыл шаруашылығы 
жануарларының жеке нөмірлерін 
ветеринариялық паспорттар-
мен және дерекқормен са-
лыстырып тексергенге дейін 
жануарды оқшаулайды. Егер 
ауыл шаруашылығы жану-
арларын бірдейлендіруді 
жүргізуге арналған бұйымдар 
(құралдар) бірнеше ауыл 
шаруашылығы жануарлары-

нан жоғалған жағдайда, ауыл 
шаруашылығы жануарларының 
жеке нөмірлерін анықтау 
ветеринариялық паспорт-
та (ауылшаруашылығы 
жануарының жынысы, түсі, 
қосымша белгілері) көрсетілетін 
қосымша деректер бойынша 
жүргізіледі.

Көрсетілген жағдайларда 
ауыл шаруашылығы 
жануарларының иесі тиісті 
әкімшілік - аумақтық бірліктің 
ветеринариялық ұйымына 
жүгінеді. Ауылшаруашылығы 
жануарларының жеке 
нөмірлерін белгілеу ауыл 
шаруашылығы жануарларының 
иесі өтініш берген күннен бас-
тап күнтізбелік бес күннен 
аспайтын мерзімде жүзеге асы-
рылады.

Осы тармақта көрсетілген 
себептер бойынша ауыл 
шаруашылығы жануарларын 
қайта бірдейлендіру жануар 
иесі өтініш берген күннен бас-
тап күнтізбелік отыз күннен 
аспайтын мерзімде ауыл 
шаруашылығы жануарына 
жаңа жеке нөмір бере отырып, 
осы Қағидаларда белгіленген 
тәртіппен жүргізіледі.

Ауылшаруашылығы жануа-
рына жаңа жеке нөмір беру 
кезінде дерекқорда және 
ветеринариялық паспортта 
ауылшаруашылығы жануарын 
қайта бірдейлендіру себептерін 
көрсете отырып және осы 
Қағидалардың 38-тармағында 
көзделген шараларды қабылдай 
отырып, ауыл шаруашылығы 
жануарының алдыңғы жеке 
нөміріне байланыстыра от-
ырып, тиісті ақпарат (қайта 
бірдейлендірілді) көрсетіледі. 
Ауылшаруашылығы жану-
арларын бірдейлендірумен 
қамтамасыз етпеу Қазақстан 
Республикасының «Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы» 
Кодексінің 406 бабының 
5-тармағына сәйкес әкімшілік 
жауапкершілікке тартылады.

Қосымша мәліметтерді  
2-94-43 немесе 8-777-397-
97-37 телефоны арқылы 
алуларыңызға болады.

Ұлан ЕСБОЛАТОВ,
кәсіпорын директорының 

уақытша міндетін 
атқарушысы.

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА! 

Ветеринария саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер 
тізбесіндегі «Ветеринариялық анықтама беру» ауқымды, әрі 
өзекті бөлігі болып табылады. Ветеринариялық құжаттарды беру 
қағидаларын және олардың бланкілеріне қойылатын талаптар-
ды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 21 мамырдағы №7-1/453 бұйрығының 
4 тарауында ветеринариялық анықтама беру тәртібі айқын 
көрсетілген:

1. Ветеринариялық анықтама иесі өтінген күні ресімделеді, 
жануардың ветеринариялық паспортының және жеке нөмірінің, 
ветеринариялық тексеріп қарау нәтижелерінің бар болуы, тиісті 
әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағындағы эпизоотиялық жағдай, 
ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі де-
ректер базасындағы немесе одан үзіндідегі жануарлар туралы 
мәліметтерді негізінде, жануарға және жануардан алынатын 
өнім мен шикізатқа беріледі. Жануарға, жануардан алынатын 
өнім мен шикізатқа берілген ветеринариялық анықтама межелі 
пунктіне дейін, жануардан алынған сүтке берілген сәттен бастап 
бір ай ішінде жарамды. Жануардың, жануарлардан алынатын өнім 
мен шикізаттың шыққан жерінің эпизоотиялық ахуалы өзгерген 
жағдайда бұрын берілген ветеринариялық анықтама жұқпалы ауру 
жойылғанға дейін алып қойылады.

2. Жануардың және жануарлардан алынатын өнім мен 
шикізаттың орнын ауыстыруды (тасымалдауды) жүзеге асыратын 
иесі жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың 
шыққан жері бойынша жергілікті атқарушы орган бөлімшесінің 
ветеринариялық дәрігеріне (бұдан әрі – ветеринариялық дәрігер) 
өтінеді.

3. Ветеринариялық дәрігер жануарды, жануарлардан алына-
тын өнім мен шикізатты ветеринариялық тексеріп қарағаннан 
кейін ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі 
деректер базасындағы немесе одан үзіндідегі жануарлар тура-
лы мәліметтер, сондай-ақ аумақтың өтіну сәтіндегі эпизоотиялық 
ахуалды бағалау негізінде мөрімен және қолымен расталған 
ветеринариялық анықтаманы береді. Жануарды сою алаңында 
сойған жағдайда етті кейіннен таңбалай отырып, жануарды және 
оны сою өнімдерін ветеринариялық тексеріп қарау жүргізіледі. 
Сойғаннан кейін жануардың терісіне жоғарғы оң жақ бұрышына 
жапсырма (суланбайтын материалдан жасалған) бекітіледі, онда 
жуылмайтын сиямен жануардың жеке нөмірі көрсетіледі.

4. Ветеринариялық дәрігер иесіне өтінген күні мынадай 
жағдайларда ветеринариялық анықтама беруден жазбаша дәлелді 
бас тарту береді:

1) жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың 
шыққан (орналасқан) жерінде жануарлардың жұқпалы аурулары 
бойынша эпизоотиялық жағдайдың өзгеруі (нашарлауы);

2) жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың 
шыққан (орналасқан) жерінде қолайсыз аймақтарды аңықтау;

3) жануардың жеке нөмірінің болмауы;
4) жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың, 

көлік құралының ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) 
қағидаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеуі.
Ветеринариялық дәрігер осы жағдайлар туындаған кезде 
ветеринариялық анықтаманы бермейді

5. Тері жүн былғары шикізатына ветеринариялық анықтама 
жануардың жеке нөмірі көрсетілген жапсырма болған кезде 
беріледі.

Қазіргі таңда қызмет алушылар (мал иелері)  Қазақстан 
Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі №339 ҚР Ветери-
нария туралы Заңының 25 бабында көрсетілген мал иелерінің 
міндеттерін көп жағдайда орындамай жатады, соның сал-
дарынан ауылшаруашылығы жануарларын тасымалдау 
кезінде бірдейлендіруден өтпеген малдарды сату кезінде ғана 
ветеринариялық дәрігерлерге жүгініп жатады. 

Рәсімделген ветеринариялық анықтаманы алу тегін жүргізіледі.
Қосымша мәліметтерді  2-94-43 немесе 8-778-949-31-89 те-

лефоны арқылы алуларыңызға болады.

«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯ БАСҚАРМАСЫ» 
ММ «ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ПУНКТТЕРІ БАР АҚСУ 

АУДАНЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ СТАНЦИЯСЫ» ШЖҚМКК.

 ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ 
АНЫҚТАМА БЕРУ ТӘРТІБІ

Қыс мерзімі тек өртпен ғана емес, 
сондай-ақ, улы газбен үлану себептер-
мен де қауіпті. Улы газдың негізгі қоспасы 
көміртек тотығы болып табылады.  Ол –
түссіз, иіссіз,дәмісіз газ. Таза күйінде өте 
әлсіз,болмашы ғана иісі бар. Оны иісі 
сезілмейді, сол себепті де адам  тез ула-
нып қалады.

Қайғылы оқиға мен өрттің басым 
бөлігі көбіне түтін шығатын мұржаны та-
заламау мен пеш ақауын дер кезінде 
жөндеумеуден орын алады. Тұрғын үйде 
пеш және басқа да жылытқыш құралды 
пайдалану кезінде зардапқа әкелетіндей 
немқұрайлық  танытудан асқан  қауіп жоқ  
екенін де ұмытпаған жөн. Мұндай қайғылы 
оқиғаның алдын алу үшін  қарапайым өрт 
қауіпсіздігі ережесін ұдайы сақтап отырса 
болғаны. Мәселен, жанып тұрған пешті 

Ақсу ауданының Төтенше жағдайлар бөлімімен 2022-2023 оқу жылында ҚР ҚР 
ТЖМ М.Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясына үміткерлерді дайындау 
мақсатында аудандағы жалпы орта білім беретін мектебі және мектеп-гимназиясына 
үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. ҚР ТЖМ ТЖМ М.Ғабдуллин атындағы азаматтық 
қорғау академиясы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігінің 
бөлімшелері үшін жоғары білімді мамандар дайындауды жүзеге асырады. Институтқа 
ҰБТ табысты тапсырған орта білімді (2023 жылғы мектеп түлектері) немесе орта 
кәсіптік білімі бар, денсаулығы бойынша әскери қызметке және оқуға жарамды 
Қазақстан Республикасының азаматтары қабылданады.      

ТЖМ М.Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясына іріктеуден үздік 
өткендер Ресей және Беларусь Республикасы ТЖМ бейімді жоғары оқу орындары-
на түсуіне мүмкіндігі бар. Институт түлектеріне азаматтық қорғау лейтенанты арнайы 
атағы беріледі, ЖОО бітіргеннен кейін Қазақстан Республикасы ТЖ Министрлігінің 
барлық аумақтық бөлімшелеріндегі жұмыс орынымен қамтамасыз етіледі. Оқу мерзімі 
ҚР Қарулы күштер қатарындағы қызмет ретінде есептеледі.

Институтқа қабылдау ҚР Білім және Ғылым  Министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы 
дайындаған технология бойынша өткізілген ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы 
негізінде берілген сертификат балына сәйкес жүргізіледі. 

Бұрынғы орта білім алған түлектерге бастауыш және орта кәсіптік білім беретін оқу 
орындары түлектерімен кешенді тестілеу, институттың өзінде өткізіледі.

ҰБТ төмендегі пәндер бойынша өткізіледі:
- Математика-салалық және Физика;
- Үміткерлерге қойылатын талаптар: жақсы үлгерім, дұрыс-оң мінездеме, әскери 

қызметке жарамдылығы, бойы -165 см-ден кем болмауы, математика және физика 
пәндерінен жылдыққа шығарылған бағасы 4-тен кем болмауы шарт.

Оқуға үміткерлер ҚР ТЖМ М.Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясы 
әскери-дәрігерлік комиссиясы арнайы ұйымдастырған қосымша медициналық және 
психофизиологиялық куәландырудан өтеді және дене тәрбиесі дайындығынан сара-
лап жіктеу сынағын тапсырады.   

Рәсімдеу мәселесі бойынша Жансүгіров ауылы, Пушкина көшесі, №4, Ақсу ауданы 
Төтенше жағдайлар бөлімі 2-13-86 немесе Талдықорған қаласы, Ш.Уәлиханов көшесі, 
№179,  Тел. / факс (7282)  22-15-67 кадр саясаты бөлімі. 

 ҚР ТЖМ М.ҒАБДУЛЛИН АТЫНДАҒЫ АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ АКАДЕМИЯСЫНА 
2023 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕКТЕРДІ ОҚУҒА ҚАБЫЛДАЙДЫ От жаққанда абай 

болыңыз!

қараусыз қалдырмау керек. Оны кішкене 
балаға табыстауға болмайды. Мұржаны 
үнемі күйеден тазалап, жөндеуден 
өткізіп, пайда болған жарықты тез арада 
сылап тастаңыз. Пештің жарылып кеткен 
тұстары да қауіпті. Пеш алдындағы ағаш 
еденнің үстіне өлшемі 50х70 см. темірден 
жасалған қаңылтыр қаққан дұрыс.

Құрметті жеке үй тұрғындары! Қатты 
отынмен жанатын пеш қондырғысын 
пайдаланған кезде немқұрайлық та-
ныту қайғылы  оқиғаға әкеп соқтыруы 
мүмкін. Сондықтан өз үйіңіздегі жылыту 
пештеріңізге айырықша назар аударып, 
өзіңізді және жақындарыңызды қайғылы 
оқиғадан сақтаңыз.

Мәди БАЗАРБАЕВ,
Ақсу ауданы ТЖБ аға инженері, 

азаматтық қорғау капитаны.

101 ХАБАРЛАЙДЫ



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ13 қаңтар 2023 жыл

1. СОТТАН ТЫС БАНКРОТТЫҚ 
Мемлекеттік кірістер басқармасымен қарастырылады 
Өтініш EGOV электрондық үкімет порталы арқылы беріледі

Қарыздар:
1. Екінші деңгейдегі банктер;
2. Микроқаржы ұйымдары;
3. Коллекторлық агенттіктер алдындағы.

Шарттары:
1. Қарыз 5,5 млн. теңгеден (1600 АЕК) аспайды және 12 айдан артық өтелмейді
Ақпарат www.1cb.kz сайтында қол жетімді

2. Мемлекеттік тіркеуге жататын мүлік жоқ (Жылжымайтын мүлік, жер және көлік 
құралдары) 

Ақпарат E.gov.kz сайтында қол жетімді
3. Банкпен, микроқаржы ұйымымен борышты реттеу туралы құжаттың болуы (кол-

лекторлар бойынша талап етілмейді)

Ерекше шарттары:
1. 6 ай бойы атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) алушылар үшін - борышты өтемеу 

кезеңі бойынша талап (1-шарт) ескерілмейді
2. Егер қарыз 5 жылдан артық өтелмесе-жоғарыда аталған барлық шарттар 

ескерілмейді

2. Сот банкроттығы 
Сотпен қарастырылады
Өтініш борышкердің тұрғылықты жері бойынша сотқа беріледі

Шарт:
Барлық кредиторлар алдындағы қарыздар бойынша
Нені білу керек:
1. Сот банкроттығы барысында борышкердің мүлкі сауда-саттықта сатылады
2. Егер жалғыз тұрғын үй кепіл нысанасы болып табылса, онда кредитор оны сот 

банкроттығы барысында алып қоюға құқылы
3. Егер жалғыз тұрғын үй кепіл болып табылмаса, ол мүліктік массаға енгізілмейді
4. Қаржы басқарушысы тағайындалады
5. Қаржы басқарушысының қызметтеріне ақы төлеу борышкердің мүлкі есебінен 

жүргізіледі (айына 1 ЕТЖ)
Банкроттықты жүргізу мерзімі - 6 ай, ұзарту мүмкіндігі 6 ай
Рәсімді қолдану барысындағы шектеулер:
1. Мүлікті иеліктен шығару немесе жаңа міндеттемелер қабылдау бойынша 

мәмілелер жасауға тыйым салынады
2. Рәсімді жүргізу кезеңінде шетелге шығуға тыйым салынады

3.Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру
Сотпен қарастырылады
Өтініш борышкердің тұрғылықты жері бойынша сотқа беріледі

Шарт:
Қарыздың мөлшері тиесілі мүліктің құнынан аспайды

САУЫҚТЫРУ ШАРАЛАРЫ:
1. Мүліктің бір бөлігін сату, мүлікті жалға беру 
2. Құны төмен тұрғын үйді сатып алу үшін тұрғын үйді сату, айырбастау және т.б.
Артықшылықтары:
1. «Банкрот» мәртебесі берілмейді
2. Теріс салдар жоқ (қаржылық мониторинг жүргізілмейді, несие алуға шектеулер 

жоқ)
3. Қарыздарды бөліп төлеу (5 жылға дейін)
4. Шетелге шығуға шектеу жоқ
5.Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жоспарын әзірлеу кезінде қаржы 

басқарушысының көмегі
6. Қарыздың бір бөлігін есептен шығару мүмкіндігі.

Банкроттықтың салдары 
1. Банктерден және микроқаржы ұйымдарынан 5 жыл қарыз алуға тыйым салынады
2. Қайта банкроттық 7 жылдан кейін мүмкін болады
3. Банкроттықтан кейін 3 жыл ішінде мүлікті сатып алуды бақылау (мониторинг) 

жүзеге асырылады

Өтінішке қоса беріледі
1. Кредиторлар тізбесі(банктер, микроқаржы ұйымдары, коллекторлық агенттіктер)
2. Банкпен, микроқаржы ұйымдарымен борышты реттеу туралы құжат (коллектор-

лар бойынша талап етілмейді)

ҚР ҚМ ММК интернет-ресурсы
www.kgd.gov.kz
ҚР ҚМ МКК аккаунттары:
Facebook
https://www.facebook.com/kgd.gov.kz
Instagramhttps://www.instagram.com/press_kyzmet_kgd/
Twitter
https://twitter.com/@KGD_MF_RK
Telegram канал
https://t.me/kgdmfrk
You Tubekgd.gov.kz
ҚР ҚМ МКК байланыс орталығы 
1414 (қосымша нөмір 3)
ЖТБ сұрақтары бойынша 
Telegram чат 
https://t.me/SalyqBot?start=bfl 

1. ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО
РассматриваетсяУправлением гос.доходов
Заявление подается через портал электронного правительства EGOV

По долгамперед:
1. Банками второго уровня;
2. Микрофинансовыми организациями;
3. Коллекторскимиагентствами. 

Условия:
1. Долг не превышает 5,5 млн. тенге (1600 МРП) и не погашается свыше 12 месяцев
Информация доступна на сайтеwww.1cb.kz
2. Отсутствует имущество, подлежащее гос.регистрации(недвижимость,земляи 

транспортные средства)
Информация доступна на сайтеE.gov.kz
3. Наличие документа об урегулировании долга с банком,микрофинансовойорганиз

ацией (по коллекторам не требуется)

Особые условия:
1. Для получателей адресной социальной помощи(АСП) на протяжении 6-ти меся-

цев– не учитывается условие 1 в части периода непогашения долга
2.Если долгне погашается более 5 лет– не учитываются все перечисленные выше 

Условия

2. Судебное банкротство
Рассматривается в суде 
Заявление подается в суд по месту жительства должника

Условия:
По всем видам долгов перед всеми кредиторами
Что нужно знать:
1. В ходе судебного банкротства имущество должника реализуется на торгах 
2. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе 

его изъять в ходе судебного банкротства
3. Если единственное жилье не является залогом, оно в имущественную массу не 

включается
4. Назначается финансовый управляющий
5. Оплата услуг финансового управляющего производится за счет имущества долж-

ника (1 МЗП за месяц)
Срок проведения банкротства -6 месяцев, свозможностью продления на 6 месяцев
Ограничения в ходе применения процедуры:
1. Запрещается совершать сделки по отчуждению имущества или принятию новых 

обязательств(получение займов, выдача гарантий и поручительств)

2. Запрет на выезд за границув период проведения процедуры

3. Восстановлениеплатежеспособности
Рассматривается в суде
Заявление подается в суд по месту жительства должника

Условие:
Размер долга не превышает стоимости принадлежащего  имущества

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ:
1. Продажа части имущества, передача в аренду имущества
2. Продажажилья с покупкой нового, обмен  на жилье с меньшей стоимостью и др.
Преимущества:

1. Не присваивается статус «банкрот»
2. Без негативных последствий (финансовый мониторинг не проводится, нет огра-

ничений в получении кредита)
3. Рассрочка по долгам (до 5 лет) 
4. Нет ограничения на выезд за границу
5. Помощь финансового управляющего при разработке плана восстановления пла-

тежеспособности
6. Возможность списания части долга.

Последствия банкротства
1. Запрещается 5 лет получать займы в банках и микрофинансовых организациях
2. Повторное банкротство возможно по истечению7 лет 
3. Осуществляется контроль (мониторинг) приобретения имущества в течение 3 лет 

после банкротства

К заявлению прилагаются
1. Перечень кредиторов(банки, микрофинансовые организации, коллекторские агент-

ства)
2.Документ об урегулировании долга с банком,микрофинансовыми организациями(по 

коллекторам не требуется)
Интернет-ресурсКГД МФ РК
www.kgd.gov.kz
Аккаунты КГД МФ РК:
Facebook
https://www.facebook.com/kgd.gov.kz
Instagramhttps://www.instagram.com/press_kyzmet_kgd/
Twitter
https://twitter.com/@KGD_MF_RK
Telegram канал
https://t.me/kgdmfrk
You Tubekgd.gov.kz
Контакт – центрКГДМФРК
1414 (добавочный номер 3)
Telegram чат по вопросам БФЛ
https://t.me/SalyqBot?start=bfl

Комитет государственных доходов              
Министерства финансов РК

Порядок банкротства физических лиц
(Закон РК  «О восстановлении 
платежеспособности и банкротстве 
граждан Республики Казахстан»)

Заявления на банкротство будут 
приниматьсяв марте 2023 года

Процедуры банкротства граждан 

1. Внесудебное банкротство (долг до 5,5 млн. 
тенге (1600 МРП) перед банками, 
микрофинансовыми организациями и коллекторами)

2. Судебное банкротство (свыше 5,5 млн. тенге (1600 МРП)по остальным видам 
долгов (независимо от суммы)

3. Восстановление платежеспособности (стоимость имущества должника не пре-
вышает размер всех долгов)

ҚР Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік кірістер комитеті

Жеке тұлғалардың банкроттығының тәртібі 
(«Қазақстан Республикасы азаматтарының 
төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және 
банкроттығы туралы» ҚР Заңы)
Банкроттыққа өтініштер 
2023 жылдың наурызында қабылданады

Азаматтардың банкроттық рәсімдері 

1. Соттан тыс банкроттық (банктер, микроқаржы 
ұйымдары және коллекторлар алдындағы қарыз 
5,5 млн. теңгеге (1600 АЕК) дейін

2. Сот банкроттығы (қарыздың қалған түрлері бойынша (сомасына қарамастан) 5,5 
млн. теңгеден (1600 АЕК) астам 

3. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру (борышкер мүлкінің құны барлық 
қарыздардың мөлшерінен аспайды)
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Ақсу ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі бастығының 
2022 жылғы «__»___________ №  ___ бұйрығына қосымша 

АҚСУ АУДАНЫНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ 
2023 ЖЫЛҒЫ І ТОҚСАНДА АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Қабылдау жүргізетін 
тұлғаның Т.А.Ә.

Жақсыбаев Нұрдәулет 
Нұргелдіұлы

Зейнолданов  Талғат 
Нүсіпбекұлы

Қабылдау жүргізетін 
тұлғаның лауазымы

Бөлім бастығы

Бөлімнің бас маманы

Азаматтарды қабылдау 
күні мен уақыты

дүйсенбі
сағ.: 15.00-17.00

бейсенбі
сағ.: 15.00-17.00

дүйсенбі
сағ.: 15.00-17.00

бейсенбі
сағ.: 15.00-17.00

Органның 
орналасқан жері

Жансүгіров ауылы,
Пушкина көшесі, 

4 үй 

Жансүгіров ауылы,
Пушкина көшесі, 

4 үй 

Байланыс телефоны
8 /72832/2-13-86
8 /72832/2-13-86

Сенім телефоны: 8 /72832/ 2-13-86.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң 
талабының аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер 
әр салада жүзеге асырылып келеді. Соның ішінде, 
халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. 
Сондықтан кез - келген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік таны-
туымыз керек. Парақорлық мемлекеттік органдардың 
тиісті қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне 
абыройсыздық ұялатады, заңды қағидаларды теріске 
шығарып, азаматтардың конституциялық құқықтары 
мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі болады.
Қазіргі таңда қоғамымызға қауіп төндіріп, орасан ке-
сел келтіретін осынау келеңсіз әлеуметтік құбылысқа 
қарсы шаралар қатаң қолға алынып жатыр.

Орган атауы

Ақсу ауданының  
Төтенше жағдайлар 

бөлімі

Ақсу ауданының  
Төтенше жағдайлар 

бөлімі

Жақсыбаев Нұрдәулет Нұргелдіұлы
Зейнолданов  Талғат Нүсіпбекұлы

Бөлім бастығы
Бөлімнің бас маманы

Жемқорлық өмірімізді аздырады
«Сыбайлас жемқорлық – жай ғана құқық бұзушы-

лық емес. Ол мемлекеттің сенім¬ді тұтастығын 
ажыратып, ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретінін» 
ескертуден жалыққан емес. Еліміздің өркениетін 
дамытқысы келетін, өз ортасын құрметтейтін әрбір 
азамат мемлекеттің ішіндегі тәртіпті белгілі бір 
жүйеге  келтіруге, ел ішіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуге мүдделі және оның алдындағы басты парызы. 
Қоғаммен бірге өркендеп, етек жайып, етене сіңісіп 
келе жатқан бұл кеселдің тереңнен құлаш жаймауы-
на өз үлесімізді қосу және оған тосқауыл болу-біздің 
басты міндетіміз.

М.АСЫЛХАН, 
Б.Сырттанов ауылдық клубының әдіскері. 

 Егеменді демократиялық  ,за-
йырлы мемлекет жолындағы 
ең басты қауіп - қатерлердің 
бірі - ол  сыбайлас  жемқорлық. 
Сондықтанда оны болдырмау, 
алдын-алу мақсатында елімізде 
көптеген іс-шаралар жоспарла-
нып, жүзеге асырылуда. Сыбай-
лас жемқорлық еліміздің эконо-
микасы  мен ұлттық қауіпсіздігіне 
орасан зор нұқсан келтіріп қана 
қоймай, нарықтық экономиканың 
дамуына залалын тигізеді. Сол 
себепті онымен күрес мемлекеттік 
саясаттың басым бағыттарына 
айналған.

2015 жылдың 18 қарашасында 
Қазақстан Республикасының «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» заңы қабылданып, 
онда сыбайлас жемқорлықпен 
күресу әрбір мемлекеттік ор-
гандар басшыларының, ел 
азаматтарының міндеті екендігі 
атап көрсетілді. Аталмыш заң, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл саласындағы қоғамдық 
қатынастарды реттейді және 
Қазақстан Республикасында сы-
байлас жемқорлыққа қарсы сая-
сатты іске асыруға бағытталған.

Сондай-ақ, Қазақстанның 
2015-2025 жылдарға арналған 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
он жылдық стратегиясы да 
қабылданды. Стратегияның 
мақсаты - мемлекеттің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатының 
тиімділігін арттыру, сыбай-
лас жемқорлықтың кез - келген 
көрінісіне «мүлдем төзбеушілік» 
ахуалын жасау арқылы сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
қозғалысқа бүкіл қоғамды  тар-
ту және Қазақстанда  сыбайлас 
жемқорлық деңгейін төмендету 
болып табылады.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН БІРГЕ  КҮРЕСЕЙІК!

«Қазақстан - 2050» Страте-
гиясы қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағытында  сыбай-
лас жемқорлықтың жай құқық 
бұзушылық емес екені қатаң 
ескертіліп, оған қарсы мемле-
кет пен қоғам жұмыла кірісу 
керектігі айтылып, «Жемқорлық-
мемлекеттің тиімділігіне деген 
сенімді сетінететіні және ұлттық 
қауіпсіздікке төнген тікелей 
қатер екені айтылған. Біздің 
түпкі мақсатымыз-жемқорлықты 
құбылыс ретінде жою үшін оған 
қарсы заңнамаларды жетілдіру 
арқылы жемқорлықпен күресті 
күшейтуіміз керек» делінген.  

Еліміздің жаңаруы мен 
өркендеуіне қол жеткізу үшін ла-
уазымды тұлғалардың тура жол-
ды қия баспай, заң талаптарын 
мүлтіксіз орындауларын талап 
етілумен келеді. Елімізде сыбай-
лас жемқорлықтың түбіне балта 
шабуға Президенттің пәрменімен 
барлық құқықтық құрылымдар 
кешенді түрде жұмыс жасауда. БАҚ 
беттерінде де ұдайы жемқорлықпен 
күрес шаралары насихатталуда.

Әйтсе де, соған қарамастан 
бұл індет қоғам өмірінде анда-
санда болса да бой көрсетіп қалып 
жүргені рас. 

Сыбайлас жемқорлықтың 
ерекшелігі - оның көпшілікке жария 
етілмеуінде. Өйткені, ол екіжақты 

«құпия мәміле» ретінде іске 
асырылғандықтан, оның ашы-
луына екі тарап та мүдделі бол-
майды. Үлкен әлеуметтік қасірет 
саналып отырған қылмыстың 
бұл түрі саяси даму тұрғысынан 
бір-біріне ұқсамайтын әлем 
елдерінің қай - қайсысын да қатты 
алаңдатуда. Көбінесе сыбай-
лас жемқорлыққа  адамдардың 
заң талаптарын  білмеуінің 
салдарынан жол беріледі. 
Заңды білмеу жауапкершіліктен 
босатпайтындығын көпшілік  еске-
ре бермейді.

Қазақстан Республикасының 
ҚК-нің 366-бабында көзделгендей 
пара алғанда және Қазақстан 
Республикасының ҚК-нің 367-ба-
бында көзделгендей пара бер-
генде қылмыстық жауапкершілік 
көзделген. Яғни жемқорлық тура-
лы айтқанда тек пара алушылар-
ды жою арқылы жеңуге болмай-
ды. Ол үшін пара беруге ниетті 
жандардың да санасына саңылау 
түсіріп, жегі құрттың етек жаюына 
өзінің де ықпал етіп отырғанын 
жан - жақты түсіндірген маңызды. 
Адамдардың көбі пара беру мен 
сыбайластықты түсінбейді. Алай-
да, пара алу мен пара берудің 
қылмыстық жауапкершілігі тең 
деп айтуға болады.

Жемқорлықпен күрес ең ал-
дымен адами фактордың таным 
- түсінігіне, рухани кемелділігіне 
байланысты. Әрбір Қазақстанның 
азаматы қандай жағдайда бол-
масын сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тұру керек. Сол кезде сы-
байлас жемқорлықтың қоғамға 
төнген қауіпінен құтылармыз деп 
санаймыз.

Ақсу ауылдық мәдениет 
қызметкерлері, «AMANAT» 

БПҰ-ның мүшелері. 

көркем тілі – барлығы да тіліміздің мәңгілігін, тазалығын, байлығын, 
бейнелелігін, қазақ тілінің бабалар аманат еткен ұлы қазына екенін  
бәрімізге паш етіп тұр. Рухы күшті халық жасампаз келеді, өлмейді. Ата 
– бабаларымыздың толарсақтан саз кеше жүріп, болашақтың қамын 
жеуі, осыншама ұланғайыр жерді  ұрпағына, бүгіңгі біздерге, көзінің 
қарашығындай сақта деп мұра етіп қалдыруы осы рухтың күштілігінен. 
Ал, рухтың негізі де, қуаты да – тіл. Тіл – ұлттың үні.

Қазақстан Республикасындағы тiл туралы заңдар Қазақстан 
Республикасының Конституциясына негiзделедi және Конституция-
мызда Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiлi - қазақ тiлi болып 
көрсетілген.   Мемлекеттiк тiл - мемлекеттiң бүкiл аумағында қоғамдық 
қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттiк 
басқару, заң шығару, сот iсiн жүргiзу және iс қағаздарын жүргiзу тiлi. 
Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табы-
латын мемлекеттiк тiлдi меңгеру - Қазақстан Республикасының әрбiр 
азаматының парызы.Үкiмет, өзге де мемлекеттiк, жергiлiктi өкiлдi және 
атқарушы органдар: Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiлдi 
барынша дамытуға, оның халықаралық беделiн нығайтуға; Қазақстан 
Республикасының барша азаматтарының мемлекеттiк тiлдi еркiн және 
тегiн меңгеруiне қажеттi барлық ұйымдастырушылық, материалдық-
техникалық жағдайларды жасауға;қазақ диаспорасына ана тiлiн 
сақтауы және дамытуы үшiн көмек көрсетуге мiндеттi.

Ұрпақ сабақтастығы жалғасуда. Біздің маңдайымызға 
Тәуелсіз Қазақстанның құқықтық келбеті мен елдік нышандарын 
қалыптастырудағы тарихи  қадамдардың куәсі болу жазылыпты. Осын-
дай бақытты да, жауапты  кезеңнің куәгерлері  біздер үшін аманат 
арқалайтын сәт келді. Сондықтан бай тілді, бар тілді қор қылу, жоқ қылу 
– біздің азаматтығымызға сын, қазақтығымызға мін.

 
Зүлфия БАПЫШЕВА,

Көкөзек ауылдық кітапханасының кітапханашысы.            

ТІЛ – ҰЛТТЫҢ ҮНІ
Қазақта «Толған ел – тарихын    

таспен жазады, тозған ел – тари-
хын жаспен жазады»,-деген сөз 
бар. Біз ұлы көштің ортасымыз. 
Күлтегін бабамыз тасқа жазған 
қазақ тілі  «Есім ханның ескі жолы», 
«Қасым ханның қасқа жолы», 
Әз Тәукенің «Жеті жарғысы», 
бергісі абыз-жыраулардың, 
Абайдың, Мағжанның ойлы да 
сұлу жырлары, Мұхтар бастаған 
жазушылардың кестелі де  

Жаңа жылды Ақсу ауданы спорт саласы бойынша тағы бір жетістікпен 
қарсы алды. Жыл сайын дәстүрге айналған аяқ добының шағын фут-
бол түрінің залда ойналатын футзал түрінен «Жетісу облысының 
денешынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
ұйымдастыруымен Талдықорған қаласында биыл тоғызыншы 
рет өткен облыстық біріншілікте «Ақсу ауданының балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
жаттықтырушылары мен аудан спортшыларының құрама командасы 
алдыңғы қатардан көрінді.

Облыстық жарысқа 33 команда қатысты. Тартысты ойында аудандық 
бұқаралық спортты ұйымдастыру бөлімінің басшысы Сауғанбаев Ас-
хат Ахметұлы «Үздік қақпашы», аудандық бабалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінің жаттықтырушысы Амангелді Ерасыл Әділұлы 
«Үздік шабуылшы» атанды. Ақсу ауданының командасы үздіктер 
қатарынан көрініп, жүлделі ІІ орынды иеленіп, басқарма басшысы 
А.Үшкемпіровтың қолы қойылған Дипломмен марапатталды. 

Ерсін САҒЫМБЕКОВ, 
Жансүгіров ауылдық округінің спорт жөніндегі 

әдіскер – нұсқаушысы. 

Кәсіпкерлер назарына!
Ақсу ауданының  әкімдігі  жеке кәсіпкерлік 

субъектілерінің бірлестіктерінің кәсіпкерлік 
мәселелері жөніндегі  сараптамалық кеңестерде  
жеке кәсіпкерлік субъектілерінің  мүдделерін 
білдіруге құқығын тану үшін  жеке  кәсіпкерлік 
субъектілері  бірлестігіне  аккредиттеу  жүргізеді. 

Аккредиттеудi жүзеге асырудың мерзiмдерi 
мен шарттары туралы анықтаманы аудандық 
кәсіпкерлік бөліміне хабарласуға болады, теле-
фоны: 2-19-99.

Вниманию предпринимателей!
Акимат Аксуского района  осуществляет аккре-

дитацию объединений субъектов  частного пред-
принимательства для признания прав  объеди-
нений субъектов частного предпринимательства  
на представления интересов  субъектов частного 
предпринимательства в экспертных советах по 
вопросам предпринимательства.  

О сроках и условиях осуществления аккредита-
ции обращаться в районный отдел предпринима-
тельства по  телефону: 2-19-99. 

АУДАНЫМЫЗ ҮЗДІКТЕР 
ҚАТАРЫНДА


