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Ұлытау 
өңірі

                                                   Береке, байлық — бірлікте!

Ізтай Белгібайұлы

Өткен жылдың соңын ала 
елімізде кешегі посткеңестік елдердің 
бірінде болмаған ерекше акция 
өткені баршаға мәлім. Ол Елбасы, 
Ұлт Көшбасшысы, Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне көрсеткен 
құрметі. 

Мемлекет басшысы еліміздің 
барлық аймақтарындағы қарт 
майдангерлерді Ұлы Жеңістің 70 
жылдығымен және Жаңа Жылмен 
құттықтап, арнайы Құттықтау 
хат пен мол сый-сияпат жіберген 
болатын. Бұл қошеметті жергілікті 
деңгейдегі әкімдер ардагерларге арнайы 
барып табыстады. Осындай тамаша 
іс-шара Ұлытау ауданында болды. 
Аудан Әкімі Хамит Омаров 
пен әкімнің орынбасары Берік 
Ақышбеков Ұлытау ауданының 
Жезді мен Қарсақбай кенттерінде 
тұратын соғыс ардагерлеріне арнайы 
барып Елбасының ерекше сыйын 
салтанатты түрде табыс етті.

– Бүгінде қатарлары саусақпен 
санарлықтай болып сиреп қалған 
соғыс ардагерлеріне қандай құрмет 
көрсетсек те артық емес. Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы соның тамаша 
үлгісін көрсетіп отыр. Майдангер 
ағаларымыздың ерлік ісін ұрпаққа 
жеткізіп, үлгі ету, жастарымызды 
патриоттық рухта тәрбиелеу 
мақсатында мұндай істердің 
тағылымдық жағы ерекше. Мемлекет 
басшысының осы бастамасын біз одан 
әрі жалғастырып, өз тарапымыздан 
ардагерлерге барлық қамқорлық пен 
қошеметті жасай беретін боламыз, 
– дей келіп аудан басшысы Хамит 
Омаров кент әкімдеріне де нақтылы 
тапсырмалар берді.

Аудан әкімі бастаған жергілікті 
билік өкілдері әуелі атбасын Жезді 
кентіне бұрып, осы кентте тұратын 
қарт майдангер Нығымет Маханов 
ақсақалды, Одан кейін Қарсақбай 
кентінің қос майдангері Әбдірахман 
Ербосынұлы мен Адам Лисотаны 
құттықтап, Елбасының Құттықтау 
хаты мен сый-сияпатын ұсынды.

Ардагерлер де өз тарапынан 
Елбасы мен оның қошеметін жеткізіп 
жатқан азаматтарға алғыс сезімдерін 
білдіріп, батасын берді.

ЕЛБАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕ СЫЙЫ

№ Кент, селолық 
округтін атауы

Әкімнің (Т.А.Ә) Өтетін күні Өтетін орны және 
уақыты

Ұлытау ауданы
1 Ұлытау селосы Омаров Хамит                     

Нұрланұлы
04.02.2015 Мәдениет үйі,     

сағ 11.00
Қоскөл селолық округі

2 Қоскөл селосы Жаналин   Хамзат                   
Абдуллаұлы

14.01.2015 Мәдениет үйі,     
сағ 11.00

 Жангелді селолық округі
3 Жанкелді селосы Абжанов Серік                    

Сайлаубекұлы
14.01.2015 Мәдениет үйі      

сағ 17.00
Ақтас кенті

4 Ақтас кенті Наурызбаев Ерболат        
Ерғазыұлы

15.01.2015 №12 Ақтас орта 
мектебі сағ 10.00

Қарсақбай кенті
5 Қарсақбай кенті Нұрғазинов Бақытжан           

Сабырұлы
15.01.2015 Мәдениет үйі      

сағ 15.00
Жезді кенті

6 Жезді кенті Абдраимов  Бағдат              
Қабденұлы

16.01.2015 Мәдениет үйі      
сағ 11.00

Қаракеңгір селолық округі
7 Бозтұмсық селосы Смайлов Маулен                 

Шабазұлы 
    19.01.2015 Мәдениет үйі      

сағ 12.00
Аманкелді селолық округі

8 Сарлық селосы  Сүлейменов Аманбек            
Данабекұлы

19.01.2015 Мәдениет үйі      
сағ 17.00

Егінді селолық округі
9 Егінді селосы Ахметов  Мақсұт                   

Қыздарбекұлы 
     20.01.2015 Мәдениет үйі      

сағ 10.00
Алғабес селолық округі

10 Бетбұлақ селосы Уалинов  Абдалы                    
Қабенұлы

    20.01.2015 Мәдениет үйі      
сағ 15.00

Терісаққан селолық округі
11 Терісаққан селосы Сәдуақасов Жетпісбай  21.01.2015 Мәдениет үйі      

сағ 10.00
Шеңбер селолық округі

12 Қорғасын селосы Жанабаева Бақытжан          
Қыдырбайқызы

 21.01.2015  Мәдениет үйі     
сағ 16.00

Сарысу селолық округі 

13 Жыланды селосы Аппасов Хамит  23.01.2015 Мәдениет үйі      
сағ 10.00  

Борсеңгір селолық округі
14 Борсеңгір селосы Наушарбанов Кенбай  23.01.2015 Мәдениет үйі      

сағ 15.00
Ұлытау селолық округі

15 Ұлытау селосы Садықов Төлеген              
Жақияұлы

 26.01.2015 Мәдениет үйі      
сағ 15.00 

Мибұлақ селолық округі

16 Мибұлақ селосы Қоңырбаев Жангелді           
Сейілбекұлы

 27.01.2015 Мәдениет үйі       
сағ 15.00

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 15 тамыздағы 
«Әкімдердің халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы» №615 

Жарлығын іске асыру мақсатында Ұлытау ауданы әкімінің және кент, 
селолық округтері әкімдерінің жергілікті халық алдында есеп беру

                                                    КЕСТЕСІ

Жол бойы 
тазартылды

     Жайшылықта бір-біріне жолықққанда аман-
саулықты «қал қалай» деп сұрасатын ауылымның 
жүргіншілері қыс түсе бір-бірінен «жол қалай» деп 
жөн сұрасады. Жол сұрағаны-хал сұрағаны. Өйткені, 
ауданнан шалғайда томаға – тұйық өмір сүріп жатқан 
ауылдың хал-ахуалы тікелей осы жолға байланысты. 
Жол жақсы болса—хал да жақсы болғаны , мал-
жан да аман, жан-жақпен қарым-қатынас бар 
деген сөз. Жол жаман болса, әрине, хал де жаман. 
    Әсіресе өздері «28» деп атап кеткен аралық. 
Төрт ай қыста ауыл жүргіншілерінің түн ұйқысын 
да төрт бөлетін осы бір қашықтық. Батыстан 
боран көтерме жолға көлденеңдеп соқса, ауыл 
тұрғындарының мазасы кете бастайды. Оның да екі 
себебі бар. Біріншісі, көтерме жолға көптен жөндеу 
жұмыстары жүргізілмей өз деңгейінен көп төмендеп 
кетуі болса, екіншісі, биылғыдай жаз жаңбырлы 
болғанда жолдың жиегін қуалай,бой бермей өсетін 
биік-биік шөптер мен қамыс –қоғалардың ерте 
күзде құлатылмай қалуы. Егер осы бір жабайы 
өсімдіктер уақытылы құртылса, қанша дегенмен 
алғашқы соққан борандарға жол жабыла қоймайды.
      Қыс күндері ауылдың әккі, тіс қаққан жүргізушілері 
түскен қарды түскенше көліктерімен таптап, 
көтерме жолдың үстіне жасанды көтерме жол 
жасап алады. Олар қолдарынан келгенше қар 
тазалағыш техникалардың күректерін салғызбайды. 

Желтоқсанның басында басталған 
борандар жолаушыларға жол азабын көрсетіп 
үлгерді. Ауылдың апайтөс азаматтары өткен 
сенбіде ұйымшылдықпен қолдарына күрек, 
балта, орақтарын алып жол тазалауға шықты. 
Қауқарлары жеткенше, қарға малшына жүріп 
қар  ұстайтын  кедергілерді  отап жойды.

Елбасымыздың өткендегі «Нұрлы жол» атты 
Жолдауына шеңберліктер осылай іспен қолдау 
көрсетті.

  Мұқаш СЕЙТҚАЗИНОВ.
Шеңбер ауылы.
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Жас маман бұған дейін де Қарағанды 
облысы әкімінің «Алғыс хатымен», Ұлытау 
ауданы әкімінің «Құрмет грамотасымен» 
және «Алғыс хаттарымен» марапатталған. 
Жуырда біз келешектен үлкен үміт күтетін 
азаматқа жолығып, оны замандастарына 
жақынырақ таныстыруды жөн көрдік.

– «Жас келсе – іске» дейді ғой қазақ. 
Осы сөз өзің сияқты жалынды жастарға 
арналса керек. Жалпы, осы мемлекеттік 

қ ы з м е т т е г і 
еңбек жолыңды 
қай қызметтен 
бастадың?

– 2006 жылы Ұлытау 
ауданының тұрғын-
үй коммуналдық 
ш а р у а ш ы л ы ғ ы , 
жолаушылар көлігі 
және автомобиль 
жолдары бөлімінің 
жетекші маманы болып 
қызметімді бастадым, 
осы аталған мекеме 
сол жылы ашылып 
жатқан болатын. Жаңадан басталған 
қандай істің болмасын өзіндік  қиындықтары 
болатыны белгілі ғой. Жеті жылдан 
артық аудан әкімі аппаратының басшысы 
болған Дана Бекішұлы мені осы қызметке 
тәрбиелеп, қиындықты бірлесе жеңдік. 
Алғашқы еңбек  жолымның осындай тың 
саладан басталғанына мен қуаныштымын. 
Өйткені сол қиындықтардан шығар жол 
іздеуді үйрендім. Мол тәжірибе жинақтадым.
Сол қызметте жүргенде ауданның «Жас 
Отан» жастар қанатында болып 2006 жылы 
Қарағанды қаласының жастар орталығының 
ұйымдастыруымен «Салауатты өмір салтын 
селода насихаттау» тақырыбында өткен 
тренингте өзімнің «Ауылдағы балалар 
алаңы» атты жобамды қорғап «Үздік жоба» 
грамотасымен марапатталдым. Бұл менің 
мемлекеттік қызметте жүргендегі ең алғашқы 
марапатым болатын. 

Сол кездегі аудан әкімі Рысқали 
Қалиакпарұлына аудан бойынша балалар 
алаңдарының жоқтығын, мектеп жасына 
дейінгі балалардың арнайы ойнайтын 
орындары жоқ екендігін айтып қолдау жасау 
жөнінде өтініш жаздым. Ол кісі келесі күні 
аппарат жиналысында менің өтінішімді 
негізге алып, балалар алаңдарын салу 
жөнінде тапсырма берді. Сол жылдан бастап 
ІІІ сатыдағы балалар алаңдары салына 
бастады. 

– Ал, ауданның экономика және 
бюджеттік жоспарлау бөліміне қалай 
келдіңіз?

– 2007 жылдың соңында ауданның 
экономика және бюджеттік жоспарлау 
бөлімі бос тұрған бас маманның орнына 
конкурс жариялады. Мен де бағымды сынап 
көрейін деп бел будым. Арнайы белгіленген 
сатылардан өтіп, ауданның экономика 
және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бас 
маманы болып жұмысқа орналастым. Айта 
кетерлік, мен осы мекемеде жүріп Әбсұлтан 
Советұлынан, Рахима Мұқалиқызынан 

және ауданның қаржы бөлімінің 
басшысы Тасболат Зайырұлынан 
және де осы мекемедегі 
ардагерлер Машкура, Камила 
апайлардан көп нәрсе үйрендім. 
Мен үшін тәжірибелік шындалуға 
үлкен мүмкіндіктер туды десем де 
болады. 

– Ұмытпасам, осы экономика 
және бюджеттік жоспарлау 
бөлімінің басшысы да болдыңыз 
ғой деймін?..

– Бөлім басшысы орыны 
босаған болатын, аудандық 
газетке конкурс берілді. Аудан 
әкімінің орынбасары Мақсұт 
Сәрсембайұлы да құжаттарымды 
тапсырып, бағымды сынап көруге 
ұсыныс айтты. Ол кезде мен 
осы бөлімнің сектор меңгерушісі 
қызметінде болатынмын. Соңғы 
күндер қалғанда құжаттарымды 
тапсырдым, тесттен өтіп, ауданның 
конкурстық комиссиясынан 
өтіп, ауданның экономика және 
бюджеттік жоспарлау бөлімінің 

басшысы қызметіне тағайындалдым. Сол 
кезде жасым 26-да  болатын, аудандағы ең 
жас басшы мен болдым.

– Неге басқа қызметке ауыстыңыз?
– Осы сұрақты сол кезде көп кісілер де 

қоятын. Әнуар Серікбайұлы аудан әкімі болып 
келгенде «Думан аппаратқа кел, қасымда 
жұмыс істейтін азаматтар керек» дегесін 
бұл ұсынысты қабылдадым. Аппаратта 
жұмыс істеу қызметтегі тәжірибемді 
шыңдауға ерекше серпін берді. Себебі 
аудан әкімі аппаратының ұйымдастыру 
бөлімін «озық бөлім» дейді. Аппараттағы 
барлық жұмыстарға жауап береді, ең әрісі 
әртүрлі мәселелерге орай хат жазумен, іс-
шараларды ұйымдастыру жұмыстарымен 
тікелей айналысасың.

Осы қызметте жүргенде аттестациядан 
өтіп, аудандық аттестациялық комиссияның 
төрағасы Аманжол Батырбекұлы мені 
аппарат басшысы қызметінің резервіне 
қоюды ұсынды. Оны комиссия қолдап, Е-2 
санатына резервке қойды. 

Кейін, аудандық мәслихат аппараты 
бөлімінің басшысы орыны бос болуына 
байланысты резервтегілерді сұратқанда 
менің құжаттарымды көріп, комиссия 
отырысына шақыртты. Комиссиядан өтіп, 
осы қызметті 2013 жылдың желтоқсан 
айынан бастап атқарып келемін. 

– Әңгімеңе рахмет.
Сұхбаттасқан Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ.

Жастар саясаты

Сен жанбасаң
 жарқылдап...

Өткен жыл ауданымыз үшін мерекелі де берекелі жыл болды. Аудан 
әкімі Хамит Омаров бастаған бір топ мемлекеттік қызметкерлер жоғары 

марапаттарға ие болды. Солардың қатарында жас мамандардың бар 
екенін де мақтанышпен айтуға болады. Мәселен, аудандық мәслихат 

аппаратының бөлім басшысы Думан Жұманов Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздік күніне орай, мiнсiз мемлекеттiк қызметi және лауазымдық 

мiндеттерiн үлгiлi орындағаны үшін Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің «Құрмет 
грамотасымен» марапатталды. 

Бүкіл саналы отыз жылдан астам ғұмы-
рын жас буын жеткіншектер тәрбиесіне ар-
наған үлгілі ұстаз. Қыруар шәкірттерді білім 
нәрімен сусындатқан, тәлім-тәрбие берген, 
олардың бойына адамгершілік, ізгілік, бола-
шақ атты ұғымдарды сіңіре білген ұлағатты 
ұстаз. Жас бүлдіршіндердің қолына қалам 
ұстатып, білім жолына алғашқы қадам жа-
сауға, өмірге деген көзқарасын қалыптасты-
руға ұлан-ғайыр еңбектенген қарапайым 
мұғалім. Мектеп қабырғасындағы бойжеткен 
қыздарға, шәкірттеріне, ұрпақтарына бойын-

дағы аналық тәлім-тәрбие қасиеттерін, жүре-
гіндегі жылуын, сүйіспеншілігін, бар күш-жі-
герін сарқа жұмсаған тәрбиесі мол ұстаз. 
Отбасы мен жұмыстың қамын қатар ойлап, 
екі жақтың атқарар ауыр жүгін ойдағыдай 
көтерген тағлымды үздік мұғалімнің, білік-
ті ұстаздың ұзақ жылғы қызметі зая кеткен 
жоқ, еңбегі жоғары бағаланды. 1960 жылы 
«Еңбек Қызыл ту» орденімен марапатталып, 
Мұғалімдердің республикалық ІІІ, облыстық 
І-съездеріне делегат болып қатысты. 1965 
жылы 29 қыркүйекте «Қазақ ССР халық ағар-
ту ісінің озық қызметкері» атағын иеленді. 
«Ұлы Отан соғысы кезіндегі еңбектегі ерлігі» 
медальдары мен «Алтын алқа» төсбелгісі    
кеудесінде жарқырауы, сол бір еңбек мек-
тебінен өткен жылдардың жемісі.

«...Ұстаз болу – жүректің батылдығы» деп 
белгілі ақын Ғ.Қайырбеков жырлағандай, бір 
ауыз өлең шумағымен дөп басып жеткізуі, 
жайдан-жай айтылмауы керек. Ұстаз деген 
биік қасиетті, әрі киелі атақ.             Басты 
құндылығы қарапайым мұғалімнің бағы да, 
бақыты да, байлығы да ел-жұртынан алған 
алғысы мен батасы болар. Қыруар шәкірт 
тәрбиелеп, олардың бойына адами құн-
дылықтарды сіңірудегі еңбегі шығар. Сексен-
нің сеңгіріне шыққан шешеміз ширақ жүріп, 
шапшаң қимылдайды. Алланың берген қу-
атында шек жоқ. Бүгінде ұлын ұяға, қызын 
қияға қондырып, немерелерін бағып-қағып, 
шөберелерінің қолынан су ішкен, өмір жо-
лындағы еңбегінің зейнетін, ұрпағының қы-
зық думанын тамашалап отырған бір әулет-
тің отанасы, шаңырақтың тірегі, шырағы мен 
шуағы болған, немере-шөберелерінің сүйікті 
әжесі, қай ортада болса да сыйлы, қадірлі 
ғазиз-ана. Жалпы, қазақ, ұрпақ тәрбиесіне 
айрықша көңіл бөлген. Қазақта: «ағаш жа-
пырағымен, адам ұрпағымен көрікті» деп 
кеткен данышпан сөзі бар. Отбасын құрған-
нан бастап, ана құрсағынан он бала көріп, 
алғашқы тұңғышы Зікірия қыршын сәби 
шағында ауырып, мезгілсіз қайтыс болып-
ты. Тоғыз перзентінің жетілуіне, өмірге деген 
көзқарасының қалыптасуына зор үлес қосқан 
аяулы, Батыр ана. Бағып-қағып өсірген жет-
кіншек балалары бұл күндері жеке-жеке от-
басын құрған. Әрқайсысы бір-бір шаңырақ 
иелері. Әрқайсының өзіндік кәсіби маман-
дықтары бар. Алған білімдерін елдің бола-
шақ игіліктеріне өз шама шарқына қарай үлес 
қосқан азаматтар.

«Ата-ана қадірін білмеген, халықтың 
қадірін білмес» деген Ғ.Мұстафиннің үлгі-ө-
негелі сөзі бар. Қандай керемет айтылған 
сөз. Отбасы – киелі орда. Біздің әулетіміз, 
ол – үштік одақ. Әже, Әке, Ана. Олар таңның 
арайын, тіршіліктің нұрын сүйген қарапайым 
жандар. Әже – жанұяның береке, ырысы, 
күйбең істің шаруасы, тіршіліктің қайнар көзі 
және жан жүрегімен жылытқан жанашыр- 
тілеулесі, ақыл-кемеңгері. Әке – әулеттің 
алтын діңгегі, ұйытқысы, қамқоршысы. Ана 
– отбасының сәні, айнасы, шаңырақтың шу-
ағы мен тәлім-тәрбиесінің шуағы. Үшеуіне 
ортақ қасиеттер: имандылық, адамгершілік, 
кішіпейілділік, мейірімділік, жақсылық,     ба-
уырмалдық және қонақжайлық. Көзінің ағы 
мен қарасындай біздерге ешкімнің ала 
жібін аттамауға, адалдықты сүюді үйретті. 
Шыр етіп дүние есігін ашқаннан бастап, сол 

кісілердің асқан мейірімі мен қамқорлығының 
арқасында тәй-тәй бастық. Алақанына салып 
аялап, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқтырмай, түн ұйқысын төрт бөліп жеткізген 
де солар. Олардың жарқын бейнесін келешек 
ұрпағына жеткізу өзімнің төл парызым деп 
білемін.

Жүзі жайсаң, жаны жомарт Жұмабике 
(Жүкеш) – ана туралы әлі күнге дейін жылы 
мейірім сезіммен, сүйіспеншілікпен еске 
алып отырады.

 «Енем Жұмабике алтын адам болып 

шықты, туған анамдай болған еді.        Жұ-
мыстан келгенде барлық шаруа реттеліп дай-
ын тұратын. Апам сары, орта бойлы, дома-
лақ, қызыл шырайлы, ажарлы жан болатын. 
Өмірлік тәлімін, ойларын, ақыл-кеңестерін 
тек сөзбен емес, ісімен де дәлелдеген, ғұмыр 
бойы ар-намыс пен адамгершілікті өміріне 
ту етіп ұстай білген иманжүзді ана еді. Үй-
імізден қонақ арылмайтыны, қазақы табиғи 
дарқандығы, адам баласына деген қамқор-
лығы, туған-туысқа деген ілтипаты мен   ба-
уырмалдығы елден ерекше деп білемін. Бәрі-
нен де ақылды алға қойып, ашуды ысырып, 
бәрін сабырлықпен шешіп отыратын. Апам 
екеуіміз тірліктегі береке-бірлікті ортайтпай, 
жетіспеушіліктерді сездірмей ынтымақпен, 
әр күнімізді сыйластықпен өткізуді мақсат 
тұттық. Барға қанағат еттік. Сол кісіден көр-
ген-түйген тәрбиені өз ұрпағыма бердім» деп 
өз ойымен бөліседі.

Өмірлік асыл жары болған, әкеміз Мұ-
хамедия Бірманұлын (Әлжан жиені) ту-
ралы қысқаша ой елегімен жеткізе білді: 
«Шаңырақ иесі Мұхамедия әкесінен ерте 
айырылған, нағашы әжесі Балжанның бауы-
рында ержеткен, ерте есейген, алды-артын 
ойлайтын байыпты болып өскен. Мектепте 
мұғалімдік жұмыс атқарғанда танысып, 1950 
жылы шаңырақ көтердік. Ол еңбек жолын 
мұғалімдіктен бастап, ауданда комсомол ко-
митетінің  екінші хатшысы қызметінен кейін, 
Ұлытау совхозының бас экономисті, жұмыс-
шылар комитетінің төрағасы, 70-жылдары ау-
дандық тұрмыстық қажетін өтеу комбинатына 
басшылық жасады. Өзіне тапсырылған мін-
детке шынайы жауапкершілікпен қарады. Қа-
рапайым еңбек адамдарының мұң-мұқтажда-
рына ерекше көңіл бөлді. 81 жасында 
дүниеден озды. Оның жоқтығы жаныма қатты 
батады» – деп жүрек түпкіріндегі толғанысын 
сағынышпен еске алып отырады. 

 
Балалық шақтары ауыл-аймақтағы 

жұрттың еңсесін түсірген ауыртпа-
лықты ерте түсінген, қуғын-сүргін, 
зорлық-зомбылық, жазықсыз жазала-
удан, есеңгіреген ел арасында өскен, 
аштықтың ащы дәмін тартқан, жастық 
шақтың қызығын көрмей, ерте есей-
іп, еңбек майданына араласқан жан-
дар-тұғын. Балғын балалықтың бал 
дәмін татпады, есесіне, соғыстың кер-
мек дәмі мәңгі жадында қалды.
Өткеннен тиісті сабақ пен тәлім-тәр-
бие алмай, болашаққа батыл қадам 
жасалмайды. Қаймағы бұзылмаған қа-
зақы салт-дәстүрін, әдет-ғұрыптарын, 
мұсылман халқымыздың теңдесі жоқ 
қадір-қасиетін өн бойларына сіңірген, 
аяулы әже, ардақты әке, асыл ана үл-
гі-өнегесін айтудан жалықпауымыз ке-
рек. Қарапайым қазақ әйелі ең алдымен 
шаңырақтың сәні, отбасының ұйтқысы, 
тәрбиенің көзі. Ана тақырыбы мәңгілік. 
Қолына қалам ұстаған әркімнің-ақ өз 
анасын қалай әспеттесе де еркі және 
қақысы бар. Өйткені, бәріміз де анадан 
туғанбыз. Ананың перзентіміз. Ананы 
ақыл-ойымызбен, іс-әрекетімізбен құр-
меттеу – парызымыз.

Бейбіт МҰХАМЕДИЯҰЛЫ.

Ұлт ұясы –
Ұлытаудың 

ұлағатты ұстазы

«Жәннаты жер мен көктің сұлу Көкше» деп ақын Қасым жырлағандай, сол 
сұлу Көкшенің тумасы Ермұхамбет (Еріш) қызы Қайренура 1930 жылы 

Айыртау ауданы, Бірлестік ауылында дүниеге келген. 1946-47 жылдары 
Көкшетау Қазақ педагогикалық училищесінде білім алды. Ұстаздық жолды 

1949 жылы арнаулы мемлекеттік жолдамамен Қарағанды облысы, Жезді 
ауданы «Үлкенбұлақ» бастауыш мектебінен басталып, 1952-1983 жылда-

ры Ұлытау селосының №1 орта мектебінде тапжылмай ерен еңбек еткен 
елеулі ұстаз.

Ұстаз — ұлағатты есім



310 қаңтар, 2015 жыл 
№1 (5972) Ұлытау өңірі

Музыкалық жетекші Дина-
ра Базарбектің «Ямахада» құй-
қылжыта ойнаған әдемі әуені 
көңілге жылулық сеуіп, ортада 
тұрған шырайлы шыршаның ой-
ыншықтары да сылдыр қағып, 
билей жөнелгелі жатқандай. Бір 
сәт мұражай директоры Зейпін 
Зікірқызына құттықтау сөз беріліп, 
оны жалғастырған     балабақша 
басшысы Айманкүл Бәйменқызы, 
әдіскер Нұржамал Тұрсынбекқы-
зы 2015 жаңа жылмен құттықтап, 
қой жылы той жылына айнала 
берсін! – деген ізгі тілектерін айт-
ты.

«Құт әкелген Жаңа жыл» 
тақырыбындағы ертеңгілік    ба-
лауса балғындардың тақпақ ай-
туларымен басталып, «Арай» то-
бындағы Сара, Аяулым, Айжан, 
Таңшолпан, Гүлсаялар орын-
даған «Қуыршақ» биіне ұласты. 
Өздері де қуыршақтан аумайтын 
балғындар биін билеп болып, 
көпшілікке иіліп ізет көрсеткенде 
көрермен қауым шапалақтарын 
аямай соғып жатты. Ендігі бір 
сәт «Саңырауқұлақ» биін биле-
ген «Арай» тобының ұл-қызда-
ры Ерболат, Санжар, Нұрбек, 
Нұржамал, Гүлсана, Аяулымдар 
өрелі өнерлерін аяқтағанда 
ғана, балғындардың ұғымына 
сай қысқа да нұсқа дайындалған 
көрініске кезек келген-тін.

–Үйім де, күйім де жоқ,–деп 
өтірік көлгірсіген қу түлкіні кемпір 
аяп, мекен-жайының босағасына 
түнетеді. Ол бұл үйде әтеш ба-
рын бұрыннан байқап жүретін. 

Арам пиғылды айлакер, түнде 
алтын айдарлы әтешті ұрлап 
әкетіп, байғұс кемпірді зар қақса-
тады. Қамыққан әжей мерекелік 
шыршаны тойлауға келген Аяз 
атадан көмек сұраған. Осылай-
ша өрбіген оқиға көптің көмегімен 
әтештің иесімен қауышуына жол 
табады.

Сахнада тағы бір келеңсіз 
оқиға орын алды. Аяз ата 
соңынан ерген Ақшақардың жол-
да қалып, кешігіп жатқанынан 
үрейленген балалар, оны тауып 
әкелуді маймақ аюға тапсыра-
ды. Қорбаңдаған маймақ ор-
манға аттанып, суықтан қатып 
қалған Ақшақарды шырша түбі-
нен балалардың бәрі жабыла 
ыстық демімен үрлей отырып, 
оны жібітіп алады. Енді оқиға 
оңынан туып, Аяз ата мен неме-
ресі Ақшақар сиқырлы таяғымен 
шырша шамдарын жарқырата 
жағып, сауық-думанның нағыз 
өзін бастап жібереді. Қыстың сүй-
ікті кейіпкерлері ата мен немере 
балалардың әндерін тыңдап, түр-
лі ойындар ойнаудан жалықпай 
бәрін күміс күлкіге бөлесе, бала-
лар да жылына бір айналып соға-
тын сыйлы қонағына «Қуыршақ» 
биін тарту етті. Бұл биді көркем 
де келісті орындаған Аяулым, 
Сара, Гүлсая, Айжандар Аяз ата-
ның ұсынған мол сыйлығына ке-
нелді. Ойын-сауық жалғаса түсіп 
аю кейпіндегі Ерсай, Нұртілеу, 
қасқыр бейнесіндегі Нұрғиса, 
қоян костюмін киген Дінислам, 

Шерхандар қосыла билеп, орман 
алқабында жүрген аңдардай әсер 
қалдырды. Бұл күнгі қызықты ай-
тып тауысу мүмкін емес. 

Енді біз таңшолпандықтар-
дың «Нұршуақ» тобындағы бал-
дырғандары жайлы да айтып өт-
кенді жөн көріп отырмыз. Келесі 
кезекте де аталмыш сценарийі 
жалғасын тауып, думан-думанға 
ұласып жатты. Жас өнерпаз       
қыздар Еркежан, Айзере, Сезім, 
Раушан, Аяулым, Айзада мың 
бұрала салып берген «Шырша» 
биі көрермендер көңілін тауып 
жатса, тақпақ айтқандардың ір-
кілмей жатқа оқуы жұртты елең 
еткізген. «Аралар жаттығуы» 
биін көрсеңіз тіпті таң қаларлық. 
Бишілердің қимыл-қозғалысы 
үйлесімді шығып, сырттан қа-
рағанда нәр іздеп гүлге қонған 
бал арасына ұқсап кетеді. Карна-
валдың костюмдеріндегі қанатта-
рын қағып-қағып жібергендерінде 
араның ызыңдаған қорқынышты 
дыбысы естілетіндей...

Жалпы айтқанда, «Таң-
шолпандағы» қызметкерлердің 
бәрі біркісідей жұмылып, Жаңа 
жылды есте қаларлықтай атап 
өтуді мақсат тұтыпты. Аяз ата 
рөліндегі Жанар Нысапберге-
нова, Ақшақарды тамаша бей-
нелей білген Жанат Әйтеева, 
әжені сомдаған Раушан Қожа-
баева, аюды ойнаған Құралай    
Смағұлова, түлкіні айнытпай 
салған Ақкербез Әбдірахмано-
ва, іс-шараның ретімен өтуіне 
дәнекер болған, жүргізу міндетін 
жақсы атқарған Оксана Жұмабе-
ковалардың маңдай тері арқа-
сында жаңажылдық мерекенің 
тартымды өткені айдан анық! Қой 
жылын бабына келтірген бала-
уса актер Нұрлан Біләл, алтын 
айдарлы әтеш болған Бақдәу-
лет Әбдіқасым балғын да болса 
тәрбиешілері үйреткен рөлдерін 
орындай алды.

ҚҰТ  ӘКЕЛГЕН  ЖАҢА  ЖЫЛ!
Кентіміздегі «Таңшолпан» балалар бақшасының 

жаңажылдық ертеңгілігінде шығармашылық орталық 
тобының әдіскері Нұржамал Тұрсынбекқызының бас-

шылығымен ортақ жүйеге келтірілген сценарийдің  тама-
ша көріністерінің куәсі болғанбыз. Біз шырша орнатылған 

залға кіргенімізде бірі балғындарының, бірі немерелерінің 
өнерлерін қызықтауға келгендер жайғасқан екен, сырттан 

келген қонақтар да төрден орын теуіпті.

 «Айгөлек» балабақшасындағы 
«Балапан» тобында сәбилері тәр-
биеленіп жатқан жас келіншектер 
көңілді күйде күлімсірей аманда-
сып, бірін бірі Жаңа жылмен құт-
тықтап жатты. Біреулері шырша 
мерекесінде ырым қылып, сәндік 
үшін маска кейбірінің бетке тұтқан 
жамылғысы «еркетотайы» ана-
сын танып қалып, билейтін биін, 
айтатын әнін тастай салып, өзіне 
қарай ұмтылып жүрер деген қауіп 
оймен жасаған амалдары екен-
дігін соңынан білдік. Іс-шараны 
жүргізуші, осы топтың тәрбиешісі 
Анар Оспанова келушілер толық 
жиналысымен балабақша дирек-
торы Динара Сейтмағанбетоваға 
сөз берді. Ол бүгінгі қысқы шырша 
мерекесіне жиналғандардың бәрін 
Жаңа жылдарымен құттықтап, 

денсаулықтарыңыз мықты, жанұя-
ларыңызға бақыт шапағатын сеуіп, 
әрдайым сәбилердің шат күлкісіне 
кенеле беріңдер деп ақ тілегін біл-
дірді.

Әсем музыка ойнап жатқанда 
ішке тосыннан кірген Таусоғар, Же-
лаяқ, Саққұлақты көрген жұрт ерте-
гілер әлемі өздерін иіріп жеткендігін 
сезбей қалды. Жүргізуші Аяз ата-
дан хабар бар ма деп Саққұлақтан 
сұрағанда, ол шыр айнала жүгіріп, 
жерге құлағын төсей сала Аяз ата-
ның келе жатқандығын хабарлады. 
Басқан жері сықырлап келіп жет-
кенде «Балапанның» балақандары 
сақал-мұрты қырауланған атала-
рын танып, мәз боп кішкентай ғана 
алақандарын шапалақтап жатты. 
Балалар қуанғаннан бәрі қосылып, 
«Дала аппақ», «Жасыл шырша» 

ШЫРША ТОЙЫН 
ЖАС-КӘРІЛЕР ҰНАТҚАН

Бала тұрмақ, үлкендер де қытымыр қыспен ере 
келетін Жаңа жылды сағынып жатады. Немере-

лерінің ойын-сауығын қызықтауға келген әжелер 
ойыншықтарымен әрлі, сыйлығымен нәрлі жаңа жыл 

шыршасын көруге ынтыға жетіпті.

әндерін шырқай жөнелген. Аяз 
ата қой жылын көргісі келген екен. 
Желаяққа мұнда тез жеткіз деген-
де, онымен бірге Таусоғар да ере 
кетеді. Таусоғардың маңдайында 
«2015 жыл» деп таңбаланған қойды 

арқалап ішке енгенде Аяз ата қан-
ша дегенмен көпті көрген жан емес 
пе! Сыйға толы дорбасынан уыстап 
Таусоғар, Желаяқ, Саққұлақтарға 
көрімдік үлестіреді. Жүргізуші Аяз 
атаға балалар Ақшақарды сағынып 
отырғандығын, бірге ән сап, би би-
лесек деген қолқасын айтады. Аяз 
ата ұялы телефонын соғып неме-
ресімен хабарласқанда ақ ұлпамен 
қалықтай ұшқан Ақшақар балалар 
ортасына тез жетеді. Кірпігіне қар 
қонған сүйкімді Ақшақар кішкентай 
қыздармен қосыла ән салып, би 
билейді. Топ қыздың билеген «Қуы-
ршақ» биін тамсана ұнатқан ару ба-
лалардың бәріне уыс-уыс тәттілер-
ден сый таратады. Биімен, әнімен 
ортаны шат-шадыман думанға ке-
нелткен Аружан, Инабат, Мерейім, 
Аяла, Диана, Мөлдір есімді қыздар 
сыйлықтардан кенде қалмады. 
Тақпақ айтқан Әнуар, Жанарыс, Да-
рын, Айболсын, Іңкәр, Нияз, Ержан 
тағы да басқа балалар Аяз атаның 
алғысымен қоса мол сияпаттар ие-
ленді.

Шырша тойын жандандырып 
Таусоғарды ойнаған Сандуғаш Ша-
гирова, Желаяқша жүгірген Бақыт-
жамал Татсарина, Саққұлақтай 
кейіпкерді тамаша бейнелеген 
Сәуле Кутеевалар бұл күні шебер-
лігімен алар орны ерекше болды. 
Аяз атаны сомдаған Зәуре Орын-
баева, Ақшақардай аруды Жадыра 
Исмағұловалар жан-тәнімен сахна-
лай білді.

Мұхтар ДӘУІТОВ,
Жезді кенті.

Қаракеңгір ауылында  жыл-
дағы ауыл тұрғындарының 
асыға күтетін бір мерекесі Мә-
дениет үйінің жаңа жыл  кеші. 
Талай тарихи оқиғаларға толы 
Жылқы жылын шығарып са-
лып, келер Қой жылын қар-
сы алуға арналған мерекелік 
кештің шымылдығы ауыл әкімі 
Мәулен Шабазұлының ауыл 

халқына  мерекелік лебізін 
білдіруімен  басталды. «Ұл-
дарымыз ержүрек,қыздары-
мыз инабатты» болсын. Жаңа 
жыл Табыс әкелсін»,- деп 
бастаған жүргізушілер     Жақ-

сыбек            Сайлауұлы мен 
Гүлжаухар  Тақашқызы «кө-
гілдір от» қонақтарын төрге 
шақырды. Ауылдың ақсақал-
ды атасы, үлгілі,өнерлі жанұя-
ның асқар тауы Молдабек 
Бейсенов, ақжаулықты ауыл 
анасы,13 баланы өмірге әкеп, 

аман-есен жеткізген Батыр Ана 
Бәдікен Әбдіразаққызы,кәсіп-
кер Тілектес Орындықбайұлы, 
өз жұмысының шебері әкімдік 
маманы Сарқыт Смағұлов,-
жас жанұя мүшелері Кәм-
шат Сәрсенқызы, Мейіржан 

Біләлұлдармен жарқыраған 
шыршаның жанында, ойындар 
ойнатылып,қонақкәде орын-
далып,музыкалық жолдаулар 
қабылдады. Жаңажылдық сый-
лықтардан да қалыс қалған 
жоқ. Одан соң мерекенің мәнін 
де сәнін де кіргізетін  Аяз-Ата, 
Ақшакар, жаңажылдық киім 
киген аңдар мен жылдар шы-

ршаны айналып би билеп, ән 
салып, Аяз атадан тәтті алып 
мәз болысты. Мәдениет үйінің 
қыз-келіншектері түрлі әндер 
орындады. Ж.Нысанбаева 
«1000000-1000000 гүл қайда», 

А.Смайлова «Луна-лу-
на» деп А.Мұқанова 
«Айым ба екен-ай» 
әндерімен көрерменді 
бір көңілдендіріп алса, 
жігіттері «Арулар» кон-
курсына қатысып, елді 
таң қалдырды. Жақсы 
көңіл-күйде отырған 
көрермендер ойынға 
қатысып,жаңа жыл 
сыйлықтарын иелен-
ді. Кештің соңы жаңа 
жылдық лоторея ой-
ынымен жалғасып, 
ожау, шелек, т.б заттай 
сыйлықтар ұтып, ол-
жалы болғандар қуа-
нып,ұтпағандар келесі 
жылы ұтысқа ие бола-
тындарына сенімді бо-
лып, би кешіне арала-
сты.  Жылқы жылында 

басталған қызық Қой жылына 
жалғасып, отшашуға ұласып 
қаракеңгірліктер жыл басын 
жарқыраған шырша жанын-
да думандатып қарсы алды. 
Осындай мерекелік көңілді са-
уық-сайран сыйлаған Мәдениет 
қызметкерлеріне «сендер театр 

мүшелерісіңдер ризамыз, өнер-
лерің өрлей берсін» деп Әділ-
бек атамыз бата берді.   

         Ж. ӘБЕЕВ,                              
Қаракеңгір  ауылының 

тұрғыны.

Жарқырасын  
шыршамыз 

Жасыл шырша мейрамы
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29 желтоқсан күні Ұлытау ауданы-
ның жұмыспен қамту және әлеумет-
тік бағдарламалар бөлімінде, үйлерге     
әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінен 
қызмет алушы 18 жасқа дейінгі мүм-
кіндігі шектеулі балаларға арналған 
жаңажылдық ертеңгілік өтті. 

Әсем безендірілген Жасыл шырша-
ның маңы нағыз той-думанға айналды. 
Балалар ертеңгілікке арнайы келген Аяз 
ата мен Ақшақарды орталарына алып, 
өз өнерлерін көрсетті. Біреулері әсем ән 
айтса, енді біреулері мың бұрала билеп 
кешіміздің сәнін келтірді. Солардың ішін-

де Айшабибі қазіргі заманға сай жастар 
биін билесе, Аружан әсем әнімен бар-
лық балаларды билетті. Мерекелік ер-
теңгіліктің соңында балаларымызға ау-
данымыздың кәсіпкерлері Қ.Байболов, 
А.Назарова, Қ.Бекетаев, З.Жүнісова, 
Г.Жаутиковалар тәтті кәмпиттер, сый-
лықтар сыйлады. Кәсіпкерлерімізге өз 
тарапымыздан рахмет айтамыз.

Жаңажылдық ертеңгілік ерекше 
әсерлі, қызықты өтті.

М.ҚАРАҚОЙШИНОВА, 
әлеуметтік қызметкер.

Кеңес дәуірінен қалыптасып келе 
жатқан шырша мерекесі кентіміздегі 
№6 орта мектебінде маңызды сахна-
ландырылған қойылымда ертегілерде-
гі кейіпкерлердің біразы көрініс тапты. 
Сауық-думан басталмай тұрып мектеп 
директоры Т.Ахметова:

–2014 жыл тарихымыздың бір бөл-
шегіне айналып бәріміз табысты өт-
кізсек, есігімізді ашқалы отырған 2015 
жылда да балаларымыз оқуда үздік, 
творчестволық ізденістерге жететінді-
гіне сенетіндігін білдіре отырып, 4-сы-
ныптың озат оқушысы, әрі өнерлі әнші 
Сәбина Алпысбай Қарағандыда өткен 
Президент шыршасына қатысып, сый-
лыққа «ноутбук» алғандығын баршаға 
жариялады. Сондай-ақ, мектебіміздің 
4-сынып оқушысы Нұрислам Тұрдыәлі, 
Ерболат Дайырбек, Қымбат Қыздар-
бек, Аяжан Жәнібектер аудан әкімінің          
шыршасында болып, әрқайсысы екі 
симкарталы ұялы телефонмен сый-
лыққа бөленгендігін айтуды ұмытпа-
ды. Барлығыңның денсаулықтарың 
мықты, күндерің жарқын, көңілдерің 
шат болсын! – деп жаңа қой жылымен 
құттықтаса, іс-шараны ұйымдастыруға 
ұйтқы болған мектептің тәрбие ісі жөнін-
дегі орынбасары Алма Әбдірахманова 
жүректен шыққан жылы лебізін білдіріп, 
жаңа жыл мерекесінің ашық екендігін 

жариялады. 
Сол сәтте шырша төңірегін айнала 
қол ұстасқан жүздері жарқын балалар 
жаңажылдық жырларын бастай жөнел-
ген. Көңілді көктем, жайдары жаз, жемісті 
күз айлары өтіп, енді қаңтар айының ба-
сынан басталатын күнтізбенің алғашқы 
парағын ашуға санаулы сағаттар қал-
ды,–деді сағат кейпіне енген уақыт. Бұл 
кейіпкерді бейнелеген Бейбарыс Жәні-
бек сырт-сырт соққан сағаттай үн шыға-
рып, стрелкаларды 12 цифрына қарай 
жылжытып жатты. Осы кезде шыршаға 
асыға-аптыға жеткен сайқымазақ (Мей-
ірхан Әбдірәсіл) Аяз ата мен Ақшақарды 
мыстан (Мархабат Базылбекова) қамап 
тастап жібермей жатқандығын маймыл-
дан (Нұрасыл Алпысбай) естігендігін 
айтып, оларды құтқаруға аңдардың бәрі 
жабыла аттанғалы жатқанда сыпырғыш 
мінген мыстан терезе желдеткішіне 
ұшқан күйі ортаға жетеді. Қаумалап қор-
шағандардың бәріне ән салып, би би-
леп өнер көрсетсеңдер ғана екеуін бо-
сатамын,–деп уәде береді. Осылайша 
басталған сауық той жақсылықтарымен 
жалғасып, жаңажылдық қонақтары Аяз 
ата, Ақшақардың азат етілуімен әрмен 
қарай думанға жалғаса түседі. Аяз ата 
бейнесіндегі Аслан Құрмаш, Ақшақар-
да Айдана Боранбаевалар өздерін тар-
тымдылықтарымен ортаны шаттыққа 
бөледі.

Жаңа жылдағы 
саяхат

Қош келдің, ЖАҢА ЖЫЛ!

Аралас мектеп-интернаты ғимара-
тында жасыл шырша орнатылғалы ба-
лалар Аяз ата мен Ақшақардың келуін 
сағына күтіп жүрді. Өткен жылы мектеп 
ауласында жыл қайыруға байланысты 
кезегімен келіп отыратын үй жануарла-
ры мен хайуанаттардың мүсіндерін қар-
дан соғып қойған болатын. Биыл қыс ер-
терек келгенімен жерге ақ ұлпа аз түсіп, 
аққала жасауға балалар қар таппады.

Жылқы жылының ақырғы жұмасы 
күні таңертең мерекелік шырша ойы-
ны басталарда тыста алай-дүлей бо-
ран соқты да кетті. Қыстың қаһарына 
мінгенін балалар терезелерден қарап 
байқаса, іштегі жылулық маскарадтық 
киіммен жеңіл жүргендерге ешқандай 
әсер етпеді. Бізді қарсы алған мектеп 
директоры Серік Диханбайұлы бүгінгі 
ауысымдағы от жағушы Қанат Молда-
баев пен Жарқын Жандәулетовтер қа-
зандықтың қызуын мөлшердегіден де 
асыра ұстап тұрғандықтан алаңсыз ду-
мандатудамыз,–дейді.

Мынандай боранда Аяз ата мен 
Ақшақар бізге келе қоймас,–деп бала-
лар уайымдап тұрғанда ойын-сауық 
жүргізушісі Әсем Ашықбайқызы қыс                    
қонақтарының қоңыраулата жетіп  
қалғандығын хабарлады. Барлығы 
есікке елең ете қарағанда сақалына 
мұз қатқан Аяз ата мен күндей көркем, 
жүзі шырайлы Ақшақар да табалды-
рықтан аттап келе жатты. Бұл рөлдерді 
келістіре көркем ойнаған ерлі-зайыпты 
мектеп қызметкерлері Бағлан Жәнен 
мен Мөлдірлер той-думанның өн бой-
ындағы бейнелерді жандандыра түскен 
болатын.

Аяз ата мен Ақшақар баршаға ыстық 
сәлемдерін жолдаған соң сөз кезегін 
алған мектеп директоры Серік Есенға-
лиев думанға қатысып отырған ата-а-
налар мен шәкірттерге, ұстаздар қауы-
мына: «Қой жылы бәріңізге зор қуаныш, 
мол бақыт әкелсін! Ескі жыл есіркесе, 
жаңа жыл жарылқай берсін! – десе, 
оқу ісінің меңгерушісі Марал Аубаева  

жарқын жылда дендерің сау боп, оқуда 
озат, білім жолында жаңа жетістіктер-
ге жете берейік! – деген жылы лебізін 
білдірді. Ұядай жылы сан алуан ойын-
шықтармен малынған жасыл шырша 
шамдарын Аяз ата қолындағы сиқы-
рлы таяғымен жаққан бетте ақ қанат 
періштедей ақшақарша киінген 5-сынып-
тың қыздары би билеп, алыстан келген                             
қонақтарға      қошамет көрсетіп тастады. 
Қырдың қызыл түлкісіне ұқсап құйрығын 
бұлғаңдатқан балалар, қорқақ қоян кей-
піндегі төменгі сынып балақайлары, 
төңіректі ән-жырға бөледі. Бәрі де мере-
келік шыршаға мықты дайындықпен кел-
ген екен, «қоңыздар» жан-жақтан қаптап 
шыға келгенде, қорқынышты түрінен 
сескенгендер табылып жатты. Көбелек-
терше киінген бірінші сыныптықтардың 
қанаттары алуан түспен құлпырып тұр-
ды. Гүлдерге ұқсап киінген құрбылары 
ортаға шыққанда көбелектермен бірге 
араласып кетіп, жазғыкүнгі бау-бақша-
дағы әдемі көрініс көз алдыңда көлбең-
дей өтеді.

Ендігі бір көріністе 3-сыныптың қор-
баңдаған аюлары биімен езуіңе күлкі үй-
ірілсе, мысық, ит кейпіндегі балалар та-
маша өнерлерімен көрермендерді дүр 
сілкінтіп тастады. Өнерлі балалардың 
бәрі де Аяз ата ұсынған сый-сияпатын 
құп қылмады. Көңілдері сауық-думан-
нан бір жасап қалған ата-аналар жағы: 
біз де бала болғанбыз, шыршаға қол 
созғанбыз – деп мәз боп жатты.

Бұл күнгі думанда орта буын сынып-
тағы Н.Митковская, А.Ермекова, А.Ху-
доноговалар «Новый год» әнін тамаша 
орындаса, Қайырхан Тұрсынбек, Мәди 
Мақсұтхан, Ақтілек Сұлтанбектер де 
«Жаңа жыл» әнін шарықтата шырқады. 
Ойын-сауықты жақсы деңгейде өткізіп, 
ұйымдастыра білген А.Сұлтанбекова 
мен В.Ецистер көпшіліктің алғысына 
бөленді.

Мұхтар ДӘУІТОВ,
Жезді кенті.

Жаңа Жыл! Жаңа күн! Жаңа өмір!                                                                       
Ескі жылдың қайғы-мұңын, өкпе-назын 
барлығын артқа тастап, кіріп келе жатқан 
Жаңа Жылды көтеріңкі көңіл-күймен, таза, 
пәк сезіммен қарсы алу керек. Әрбір кір-
ген Жаңа Жылдың өзінің дайындап оты-
рған қуанышы, бақыты, сыйы болады. 
Жаңа Жылда үйлеріңіз нұрға, құшақта-
рыңыз гүлге толсын! Жаңа Жыл әрбір 
шаңыраққа құт-береке, ырыс алып келсін!
31 желтоқсан күні сағат 19-00-де Егінді се-
лолық клуб үйінде Жаңа Жылға арналған 
«Төрлет, төрле Жаңа Жыл!» атты мере-
келік кеш өтті. Жаңажылдық кешті жүргізуші 
Қ.Сейтжапбар құттықтау сөздермен ашып, 

бірінші сөзді ауыл әкімі М.Ахметовке берді. 
Ауыл әкімі тұрғындарды Жаңа Жыл, келе 
жатқан «Қой» жылы мерекесімен құттықта-
ды. Сөз соңында ауыл ақсақалы Манат 
әкейді 80 жасқа толған туған күнімен құт-
тықтап, әкімшілік пен клуб ұжымы атынан 
иығына шапан жауып, құттықтау қағазымен 
марапаттады. Сөз кезегінде Манат әкей 
алғысын айтып, ауыл тұрғындарын Жаңа 
Жылдарымен құттықтап, барлық отбасына 
тек қана бақыт пен қуаныш тілейтінін айтты.

Әрі қарай жүргізушінің шақыруымен 
сахнаға жас бүлдіршіндер тобы шығып,
бәрі бірге Аяз Ата (Г.Байқадамова) 
мен Ақшақарды (С.Қоныс) шақырды.
Ортаға шыққан Аяз Ата мен Ақшақар 
ауыл тұрғындарын Жаңа Жыл мере-
кесімен құттықтап. жас өрендердің 
өнерін тамашалап, сыйларын тарат-
ты. Ескі Жыл (А.Байконов) қоштасып, 
Жаңа Жыл (П.Далкен) ортаға келді.

Ақшақардың жүргізуімен кеш әрі қа-
рай жалғасты. Сахнаға әндерімен
Ө.Садбақасов пен Т.Қабділда, Жаңа 
жылдық корей әнімен Д.Қажымұхан,
«Құтты болсын Жаңа Жыл» әнімен 
Ж.Мұқанова, Ә.Ахметов «Ұлытауым» 
әнімен, Б.Смайлов «Алтынай» әнімен, 
Ш.Рүстембаев домбырамен әуелетіп 
терме айтты. Биші қыздар А.Шах-
зада мен Қ.Қажымұхан реп биледі.
Н.Амандық «Жаңа Жыл» әнімен, Ә.Қо-
ныс «Кел, Жаңа жыл!» әнін, ал, П.Дал-
кен болса «Қос шынарым» әнін әуе-
лете шырқап, барлығы халықты әу-
езді әуендерімен шаттыққа бөледі.

Аяз Ата мен Ақшақар карнавалдық киім киген 
тұрғындарды ортаға шақырып, өнерлерін 
тамашалады. Карнавалдық киім киіп ортаға 
шыққан әкімшілік қызметкерлері Г.Мешело-
ва, Г.Қазыбаева, С.Айранбаева және С.Ни-
язов өз өнерлерін көрсетіп, халыққа тамаша 
көңіл-күй сыйлады. Аяз Ата киімінде шыққан 
М.Есенеева болса тұрғындарды ортаға 
шығарып, ойын ойнатып, жұртты күлкіге 
кенеді.  Тұрақты көрермен ретінде М.Мей-
ірмановаға  сый ретінде «сервиз» берілді.
Өнерлерімен ерекшеленіп көзге түскен 
өнерпаздардың бәріне сыйлықтар берілді. 
Концерт соңында жүргізуші Қ.Сейтжапбар 
Аяз Ата мен Ақшақарға сыйлық тапсырды.

Концерт соңы ұтыс билеттерін ойна-
тумен жалғасты. Ұтыстың басты сыйы 
С.Башанов  салған қой малы болды.

Б. АЛПЫСБАЕВА.
Егінді   ауылы.  

Төрлет, төрле 
Жаңа Жыл!



510 қаңтар, 2015 жыл 
№1 (5972) Ұлытау өңірі

«Ұлытау өңірі» газетінің 2014 жылғы 29 қарашадағы №48(5968) санды және    «Спут-
ник» газетінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №48(1510) санды газетінің  сандарында «Ауыл     

шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін 
жалға беру жөніндегі конкурс» өткізу туралы жарияланған ақпараттық хабарламаға сәйкес 

конкурстың жеңімпаздарын хабарлаймыз
№1 участок, Аманкелді селолық 

округі, Сарлық селосынан солтүстік ба-
тысқа қарай  27 км жерде 1500 га, жай-
ылым-1493га басқа түрі-7га, балл бони-
теті-8,  жалға беру мерзімі 10 жыл. Осы 
жер телімі бойынша конкурстың жеңім-
пазы болып Айбеков Есбол Ермухан-
бетович белгіленсін.

 №2 участок, Ұлытау с/о, Ұлытау се-
лосынан оңтүстік шығысқа қарай  14 км. 
жерде388га, жайылым-386га басқа түрі-
2га, балл бонитеті-9, жалға беру мерзімі 
10 жыл. Осы жер телімі бойынша конкур-
стың жеңімпазы болып Рахимов Нуртай 
белгіленсін.  

№3 участок  Терісаққан селолық 
округі, Қоскөл селосының солтүстігінде  
10 км жерде 552 га, егістік-552,0 га, балл 
бонитет-8, жалға беру мерзімі 10 жыл. 
Осы жер телімі бойынша конкурстың 
жеңімпазы болып Бурибаев Еркеболат 
Сергеевич белгіленсін. 

№4 участок, Қарсақбай к/о, Қар-
сақбай кентінен оңтүстікке қарай  46 км. 
жерде1980 га, жайылым-1968га басқа 
түрі-12га, балл бонитеті-11, жалға беру 
мерзімі 10 жыл. Осы жер телімі бойынша 
конкурстыққа өтініш түспегендіктен кон-
курс өткізілмеді.

 №5 участок, Борсеңгір с/о, Борсең-
гір селосынан оңтүстік шығысқа қарай 
34 км. жерде 2000 га, жайылым-1995га 
басқа түрі-5га,  балл бонитеті-10, жалға 
беру мерзімі-10 жыл. Осы жер телімі 
бойынша конкурстың жеңімпазы болып 
Булдыбаев Талгат Алькенович бел-
гіленсін. 

№6 участок, Мибұлақ селолық 
округі, Мибұлақ селосының солтүстік 
шығысында 52 км жерде 3000 га, жай-
ылымы-2995 га, басқа түрі-5га, балл бо-
нитет-9, жалға беру мерзімі 10 жыл.  Осы 
жер телімі бойынша конкурстыққа өтініш 
түспегендіктен конкурс өткізілмеді.  

№7 участок, Мибұлақ селолық 
округі, Мибұлақ селосының солтүстік 
шығысында 49 км жерде 3000 га, жай-
ылымы-2992 га, басқа түрі-8га, балл 

бонитет-11, жалға беру мерзімі 10 жыл. 
Осы жер телімі бойынша конкурстыққа 
өтініш түспегендіктен конкурс өткізіл-
меді. 

№8 участок, Сарысу селолық округі, 
Сарысу селосының солтүстік шығысын-
да 52 км жерде 2220 га, жайылымы-2212 
га, басқа түрі-8га, балл бонитет-8, жалға 
беру мерзімі 10 жыл. Осы жер телімі бой-
ынша конкурстық өтініш түспегентдктен 
конкурс өткізілмеді.  

№9 участок, Сарысу селолық округі, 
Сарысу селосының солтүстік шығысын-
да 44 км жерде, Жезқазған-Қарағанды 
тас жолы бойында 20 га, жайылымы-19 
га, басқа түрі-1га, балл бонитет-8, жалға 
беру мерзімі 10 жыл  Осы жер телімі 
бойынша конкурстың жеңімпазы болып 
Ахметбеков Адильхан Тулеуханович 
белгіленсін. 

№10 участок, Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 8 км жерде 
120 га, егістігі-120 га, балл бонитет-22, 
жалға беру мерзімі 10 жыл. Осы жер 
телімі бойынша конкурстыққа өтініш 
түспегендіктен конкурс өткізілмеді.  

№11 участок, Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 7 км жерде65 
га, егістігі-65 га, балл бонитет-22, жалға 
беру мерзімі 10 жыл. Осы жер телімі 
бойынша конкурстыққа өтініш түспеген-
діктен конкурс өткізілмеді. 

№12 участок, Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 7,5 км жерде 
100 га, егістігі-100 га, балл бонитет-24, 
жалға беру мерзімі 10 жыл.  Осы жер 
телімі бойынша конкурстыққа өтініш 
түспегендіктен конкурс өткізілмеді. 

№13 участок, Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 4 км жерде 
100 га, егістігі-100 га, балл бонитет-24, 
жалға беру мерзімі-10 жыл.  Осы жер 
телімі бойынша конкурстыққа өтініш 
түспегендіктен конкурс өткізілмеді. 

№14 участок, Борсеңгір с/о, Бор-
сеңгір селосынан оңтүстік шығысқа қа-
рай 37 км. жерде 2000 га, шабындық-6га 

жайылым-1990га, басқа түрі-4га, балл 
бонитеті-10, жалға беру мерзімі 10 жыл. 
Осы жер телімі бойынша конкурстың 
жеңімпазы болып Булдыбаев Талгат 
Алькенович белгіленсін. 

№15 участок, Қаракеңгір с/о, Бо-
зтұмсық селосынан оңтүстік батысқа қа-
рай 12 км жерде 700 га, жайылым-697га 
басқа түрі-3га, балл бонитеті-6, жалға 
беру мерзімі 10 жыл.  Осы жер телімі 
бойынша конкурстың жеңімпазы болып 
Майлыбайұлы Сырлыбай белгіленсін. 

№16 участок,  Қаракеңгір с/о, 
Бозтұмсық селосынан оңтүстік ба-
тысқа қарай 50 км жерде 3600 га, жай-
ылым-3578га,  басқа түрі-22га, балл 
бонитеті-11, жалға беру мерзімі 10 жыл. 
Осы жер телімі бойынша конкурстың 
жеңімпазы болып Тапишов Алмас Бе-
кенович белгіленсін. 

№17 участок,  Ұлытау с/о, Ұлытау 
селосынан оңтүстік батысқа қарай 24 
км жерде 256 га, жайылым-254га, басқа 
түрі-2га,балл бонитеті-8, жалға беру 
мерзімі 10 жыл. Осы өтініш бойынша 
конкурстың жеңімпазы болып Бимагам-
бетов Рахмания белгіленсін. 

№18 участок, Терісаққан с/о, Тері-
саққан селосынан солтүстік шығысқа қа-
рай 6 км жерде 1800 га, жайылым-1789га, 
басқа түрі-11га, балл бонитеті-13, жалға 
беру мерзімі 10 жыл. Осы өтініш бойын-
ша конкурстың жеңімпазы болып Ай-
тымбетов Кайрат Каиргельдинович 
белгіленсін.  

№19 участок,  Мибұлақ с/о, 
Мибұлақ селосынан солтүстік ба-
тысқа қарай 25 км жерде 3600 га, жай-
ылым-3591га, басқа түрі-9га, балл бони-
теті-8, жалға беру мерзімі-10 жыл. Осы 
өтініш бойынша конкурстың жеңімпазы 
болып Сатыбалдин Канат Жалгасбае-
вич белгіленсін.   

№20 участок, Қаракеңгір с/о, Бо-
зтұмсық селосынан солтүстік батысқа 
қарай 30 км жерде 213 га, егістік-213га, 
балл бонитеті-15, жалға беру мерзімі 10 
жыл. Осы өтініші бойынша конкурстың 

жеңімпазы болып Казангапов Болатбек 
Орынбекович белгіленсін. 

№21 участок, Терісаққан с/о, Тері-
саққан селосынан оңтүстік батысқа қа-
рай 27 км жерде 1290 га, шабындық-40га 
жайылым-1236га, басқа түрі-14га, балл 
бонитеті-13, жалға беру мерзімі 10 жыл. 
Осы өтініш бойынша конкурстың жеңім-
пазы болып Айтымбетов Кайрат Каир-
гельдинович белгіленсін. 

№22 участок, Ұлытау с/о, Ұлытау 
селосынан оңтүстік шығысқа қарай 44 км 
жерде 4000 га, жайылым-3979га, басқа 
түрі-21га, балл бонитеті-7, жалға беру 
мерзімі 10 жыл. Осы жер телімі бойын-
ша конкурстың жеңімпазы болып Куль-
шарипов Коргабай Муханбетжанович 
белгіленсін. 

№23 участок, Қаракеңгір селолық 
округі, Бозтұмсық селосының  оңтүстігін-
де 35 км жерде 1700 га, жайылымы-1690 
га, басқа түрі-10 га, балл бонитет-15, 
жалға беру мерзімі 10 жыл. Осы жер 
телімі бойынша конкурстың жеңімпазы 
болып Жараспаев Данияр Шамшиевич 
белгіленсін. 

№24 участок, Ұлытау ауданының 
босалқы жерлері, Жезқазған қаласынан 
33км жерде, Жезқазған-Қызылорда тас 
жолының бойы 2800 га, жайылымы-2790 
га, басқа түрі-10 га, балл бонитет-9, 
жалға алу мерзімі 10 жыл. Осы жер 
телімі бойынша конкурстың жеңімпазы 
болып Еркимбаев Каныбек Мажито-
вич белгіленсін.

№25 участок, Борсеңгір селолық 
округі, Борсеңгір селосынан оңтүстік 
шығысқа қарай 43 км жерде 4000 га, 
жайылымы-3949 га, басқа түрі-51 га, 
балл бонитет-10, жалға беру мерзімі 10 
жыл. Осы өтініш бойынша конкурстың 
жеңімпазы болып Бураханов Жапсар-
хан белгіленсін. 

 №26 участок, Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 13 км жерде 
80 га, егістігі-80 га, балл бонитет-19, 
жалға беру мерзімі 10 жыл. Осы өтініш 
бойынша конкурстық өтініш түспегендік-
тен конкурс өткізілмеді.   

№27 участок, Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 12 км жерде 
72 га,  егістігі-72 га, балл бонитет-19, 
жалға беру мерзімі 10 жыл. Осы өтініш 
бойынша конкурстық өтініш түспегендік-
тен конкурс өткізілмеді.  

№28 участок, Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 14 км жерде 
100 га, егістігі-100 га, балл бонитет-22, 
жалға беру мерзімі 10 жыл. Осы өтініш 
бойынша конкурстық өтініш түспегендік-
тен конкурс өткізілмеді. 

 №29 участок, Алғабас селолық 
округі, Бетбұлақ селосынан оңтүстік 
шығысқа қарай 97 км жерде, Жаңабаз 
қыстағының  аумағы 2700 га, жайылы-
мы-2690 га, басқа түрі-10га, балл бони-
тет-5, жалға беру мерзімі 10 жыл  Осы 
өтініш бойынша конкурстың жеңімпазы 
болып Ибраев Кайржан Нукенбаевич 
белгіленсін.  

№30 участок, Алғабас селолық 
округі, Сарыбұлақ қыстағынан оңтүстік 
шығысқа қарай 9 км жерде 3500 га, жай-
ылымы-3488 га, басқа түрі-12га, балл 
бонитет-3, жалға беру мерзімі 10 жыл.

№31 участок, Ұлытау ауданының 
босалқы жерлері, Жезқазған қаласынан 
40 км жерде, Жезқазған-Қызылорда 
тас жолының бойы 1500 га, жайылы-
мы-1491га, басқа түрі-9 га,  балл бони-
тет-9, жалға беру мерзімі 10 жыл. Осы 
өтініш бойынша конкурстың жеңімпазы 
болып Омарова Гульназ Шинтуринов-
на белгіленсін.

№32 участок, Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 7 км жерде 
345 га, егістігі-345га, балл бонитет-24, 
жалға беру мерзімі 10 жыл. Осы өтініш 
бойынша конкурстық өтініш түспегендік-
тен конкурс өткізілмеді. 

№33 участок, Сарысу селолық округі, 
Сарысу селосының оңтүстік батысында 
140 км жерде 929 га, жайылымы-929га, 
балл бонитет-4, жалға беру мерзімі 10 
жыл.Осы өтініш бойынша конкурстық 
өтініш түспегендіктен конкурс өткізіл-
меді.                                                                                

Согласно информационного сообщения опубликованного в газете «Ұлытау өңірі»  29 ноября 
2014 года №48(5968) и газете «СПУТНИК» от 4 декабря 2014 года №48(1510)  об объявлений 
«Конкурса по предоставлению право землепользования земель сельскохозяйственного назначе-

ния для ведения сельскохозяйственного производства» сообщаем победителей конкурса
Земельный участок № 1, Аман-

гельдинский сельский округ, 27 км к 
северо-западу от с. Сарлык 1500 га, 
пастбища-1493га, прочие-7га,  балл бо-
нитет-8.  Срок аренды 10 лет. По этому 
участку победителем признается Айбе-
ков Есбол Ермуханбетович.

Земельный участок № 2, Улытау-
ский сельский округ, 14 км к юго-востоку 
от села Улытау 388га, пастбища-386 га  
прочие-2га, балл бонитет-9. Срок арен-
ды 10 лет.  По этому участку победите-
лем признается Рахимов Нуртай

Земельный участок №3, Терисак-
канский сельский округ,  10 км  к северу 
от село Косколь 552 га, Пастбищ-552 га, 
балл бонитет-8. Срок аренды 10 лет. По 
этому участку победителем признается 
Бурибаев Еркеболат Сергеевич.

Земельный участок №4, Кар-
сакпайский поселковый округ, 46 км 
к югу от поселка Карсакпай 1980 га, 
пастбища-1968га прочие-12га, балл бо-
нитет-11. Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на земельный 
участок №4 конкурс считается 
несостоявшим..

Земельный участок №5, Бор-
сенгирский сельский округ, 34 км к 
юго-востоку от села Борсенгир 2000 га, 
жайылым-1995 га, басқа түрі-5 га, балл 
бонитеті-10, срок аренды 10 лет. По 
этому участку победителем признается 
Булдыбаев Талгат Алькенович.

Земельный участок №6, Мибу-
лакский сельский округ,  52 км  к севе-
ро-востоку от село Мибулак 3000 га, 
Пастбищ-2995 га, др. угодия-5га, балл 
бонитет-9, Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на земельный 
участок №6 конкурс считается 
несостоявшим

Земельный участок №7, Мибу-
лакский сельский округ,  49 км  к севе-
ро-востоку от село Мибулак 3000 га, 
Пастбищ-2992 га, др. угодия-8га,балл 
бонитет-11.Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на на земельный 
участок №7 конкурс считается 

несостоявшим.

Земельный участок №8, Сары-
суский сельский округ,  52 км  к севе-
ро-востоку от село Сарысу 2220 га, 
Пастбищ-2212 га, др. угодия-8га,  балл 
бонитет-8. Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на земельный 
участок №8 конкурс считается 
несостоявшим.

Земельный участок № 9, Сарысу-
ский сельский округ,  44 км  к северо-вос-
току от село Сарысу, вдоль автодороги 
Жезказган-Караганда 20 га, Пастбищ-19 
га,  др. угодия-1га,  балл бонитет-8. Срок 
аренды 10 лет. По этому участку победи-
телем признается Ахметбеков Адиль-
хан Тулеуханович.

Земельный участок №10, Егин-
динский с/о, 8 км на севера запад от 
с.Егинди 120 га, Пашня-120 га, Балл 
бонитет-22. Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на земельный 
участок №10 конкурс считается 
несостоявшим.

Земельный участок №11, Егин-
динский с/о, 7 км на севера запад от 
с.Егинди 65га, Пашня-65 га, Балл бо-
нитет-22. Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на земельный 
участок №11 конкурс считается 
несостоявшим.

Земельный участок №12, Егин-
динский с/о, 7,5 км на севера запад от 
с.Егинди 100 га, Пашня-100 га, Балл бо-
нитет-24. Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на земельный 
участок №12 конкурс считается 
несостоявшим.

Земельный участок №13, Егин-
динский с/о, 4 км на севера запад от 
с.Егинди 100 га, Пашня-100 га, Балл 
бонитет-24. Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на земельный 
участок №13 конкурс считается 
несостоявшим.

Земельный участок № 14, Борсен-
гирский сельский округ, 37 км к юго-вос-
току от села Борсенгир 2000 га, сено-

косы-6га, пастбища-1990га прочие-4га, 
балл бонитет-10. Срок аренды 10 лет. По 
этому участку победителем признается 
Булдыбаев Талгат Алькенович.

Земельный участок №15, Ка-
ракенгирский сельский округ, 12 км к 
юго-западу от села Бозтумсык 700 га, 
пастбища-697га,  прочие-3га, балл бо-
нитет-6. Срок аренды 10 лет. По этому 
участку победителем признается Май-
лыбайұлы Сырлыбай.

Земельный участок №16, Ка-
ракенгирский сельский округ,50 км к 
юго-западу от села Бозтумсык 3600 га, 
пастбища-3578га, прочие-22га, балл бо-
нитет-11. Срок аренды 10 лет. По этому 
участку победителем признается Тапи-
шов Алмас Бекенович.

Земельный участок №17, Улытау-
ский сельский округ, 24 км к юго-западу 
от села Улытау 256 га, пастбища-254га, 
прочие-2га, балл бонитет-8. Срок арен-
ды 10 лет. По этому участку победите-
лем признается Бимагамбетов Рахма-
ния.

Земельный участок №18, Тер-
сакканский сельский округ, 6 км к севе-
ро-востоку от села Терсаккан 1800 га, 
пастбища-1789га прочие-11га, балл бо-
нитет-13. Срок аренды 10 лет. По этому 
участку победителям признается Ай-
тымбетов Кайрат Каиргельдинович.

Земельный участок №19, Ми-
булакский сельский округ, 25 км к се-
веро-западу от села Мибулак 3600га, 
пастбища-3591га прочие-9га, балл бо-
нитет-8. Срок аренды 10 лет. По этому 
участку победителям признается Саты-
балдин Канат Жалгасбаевич лы

Земельный участок №20, Кара-
кенгирский сельский округ, 30 км к се-
веро-западу от села Бозтумсык 213га, 
пашня-213га.балл бонитет-15. Срок 
аренды 10 лет. По этому участку побе-
дителем признается Казангапов Болат-
бек Орынбекович.

Земельный участок №21 Терсак-
канский сельский округ, 27 км к юго-за-

паду от села Терсаккан 1290 га, сеноко-
сы-40га пастбища-1236га прочие-14га, 
балл бонитет-13. Срок аренды 10 лет. 
По этому участку победителям призна-
ется Айтымбетов Кайрат Каиргельди-
нович.

Земельный участок №22 Улытау-
ский сельский округ, 44 км к юго-востоку 
от села Улытау 4000 га, пастбища-3979 
га,  прочие-21га, балл бонитет-7. Срок 
аренды 10 лет. По этому участку победи-
телем признается Кульшарипов Корга-
бай Муханбетжанович

Земельный участок №23, Каракен-
гирский сельский округ,  35 км  к югу от 
село Бозтумсык 1700 га, Пастбищ-1690 
га, др. угодия-10 га, балл бонитет-15. 
Срок аренды 10 лет. По этому участку 
победителем признается Кульшарипов 
Коргабай Муханбетжанович

Земельный участок №24, Земель-
ный запас Улытауского района,  33 км  от 
города Жезказган, вдоль трассы Жезказ-
ган-Кызылорда 2800 га, Пастбищ-2790 
га. др.угодия-10 га, балл бонитет-9. Срок 
аренды 10 лет. По этому участку победи-
телем признается Еркимбаев Каныбек 
Мажитович.

Земельный участок №25, Бор-
сенгирский сельский округ,  43 км  к 
юго-востоку от село Борсенгир 4000 га, 
Пастбищ-3949 га, др. угодия-51 га, балл 
бонитет-10. Срок аренды 10 лет. По это-
му участку победителем признается Бу-
раханов Жапсархан.

Земельный участок №26, Егин-
динский с/о, 13 км на севера запад от 
с.Егинди 80 га,Пашня-80 га, Балл бо-
нитет-19. Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на земельный 
участок №27 конкурс считается 
несостоявшим.

Земельный участок №27, Егин-
динский с/о, 12 км на севера запад от 
с.Егинди 72 га, Пашня-72 га, Балл бо-
нитет-19. Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на земельный 
участок №27 конкурс считается 

несостоявшим.

Земельный участок №28, Егин-
динский с/о, 14 км на севера запад от 
с.Егинди 100 га, Пашня-100 га, Балл 
бонитет-22. Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на земельный 
участок №28 конкурс считается 
несостоявшим.

Земельный участок №29, Алгабас-
ский сельский округ,  97 км  к юго-востоку 
от село Бетбулак, около зимовки Жана-
баз 2700 га, пастбищ-2690 га,  др. уго-
дия-10 га,  балл бонитет-5. Срок аренды 
10 лет. По этому участку победителем 
признается Ибраев Кайржан Нукенба-
евич.

Земельный участок 30, Алгабас-
ский сельский округ,  9 км  к юго-вос-
току от зимовки Сарыбулак 3500 га, 
пастбищ-3488 га,др. угодия-12 га, балл 
бонитет-3. Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на земельный 
участок №30 конкурс считается 
несостоявшим.

Земельный участок №31, Земель-
ный запас Улытауского района,  40 км  от 
города Жезказган, вдоль трассы Жезказ-
ган-Кызылорда 1500 га, пастбищ-1491 
га, др.угодия-9 га,балл бонитет-9. Срок 
аренды 10 лет. По этому участку побе-
дителем признается Омарова Гульназ 
Шинтуриновна.

Земельный участок №32, Егин-
динский с/о, 7 км на севера запад от 
с.Егинди 345 га, Пашня-345 га, Балл 
бонитет-24. Срок аренды 10 лет. В связи 
не поступившим заявки на земельный 
участок №32 конкурс считается 
несостоявшим.

Земельный участок №33, Сарысу-
ский сельский округ,  140 км  к юго-вос-
току от село Сарысу 929га, пастбищ-929 
га,балл бонитет-4. Срок аренды 10 
лет. В связи не поступившим заявки 
на земельный участок №33 конкурс 
считается несостоявшим. 

Конкурсная комиссия.
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Тәуелсіз Қазақстанды әлем 
жұртшылығы жаңа қырынан 
танып, Елбасы    Н.Ә.Назар-
баевтың бейбіт ұстанымының 
жасампаздығына тағы бір көз 
жеткізді. Еліміздің әлеумет-
тік-  экономикалық дамуына,          

әлеуетінің артуына арқау 
болған саналуан мемлекеттік 
бағдарламалар мен жаңа ре-
формалар келешек көкжиегін 
айқындап берді. Мемлекет бас-
шысы Н.Назарбаевтың «Нұр-
лы жол–болашаққа бастар 
жол» атты Қазақстан халқына 
дәстүрлі Жолдауы–жаһандық 
дағдарыстан келер қауіп-қатер 
белең алып тұрған шақтағы 
экономикалық дамуға бағыт-
бағдар беретін бағдаршам 
іспетті. Дамудың басым-бағыт-
тарымен қатар Елбасы, Жал-
пыұлттық идея–Мәңгілік елдің 
мән-маңызын, құндылығын 
ашып айтты. Осындай 
Жалпыұлттық идеяның 
жүзеге асырылуында 
елдің ауызбіршілігі, бе-
рекелі істері аса маңы-
зды екенін де атап өтті. 
Табалдырығымыздан 
аттаған 2015–Қой жылы 
да, сәтін салса, мере-
келі де берекелі жыл бо-
лары сөзсіз! 2015 жылы 
Қазақ хандығының 550 
жылдығын, Қазақстан 
халқы Ассамблеясы-
ның, ҚР Конституциясы-
ның 20 жылдығын және 
Ұлы Жеңістің 70 жыл-
дығын атап өтеді бар-
лық қазақстандықтар. 
Бұл– қазақ елінің та-

рихында алтын әріптермен жа-
зылып қалдырылатын тарихи 
оқиғалар болмақшы.

Жылқы жылы ауданымыз 
үшін де жақсылық, ырыс пен 
молшылық жылы болды. Аудан 
экономикасы дамып, халықтың 

әлеуметтік тұрмыстық хал- 
ахуалы жақсара түсті. Ұлытау 
ауданының 75 жылдық мерей-
тойы өтті тау баурайына шат-
тық толтырып, Жезді кентінің 
60 жылдығы өз деңгейінде 
аталып өтті. Ең басты оқиға–
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев-
тың қарт Ұлытаудың төрінен 
берген мағыналы да маңызды 
сұхбаты болды. Ел бірлігі, ана 
тіліміз бен қасиетті дініміздің 
тағдыры арқау болған бұл 
сұхбат, шын мәнінде, қазақ 
халқының болашағын асқан 
болжампаздықпен айқындаған 
ұлағатты ой еді. Осының бәрі 

таулы өңірдің халқына тың жі-
гер, еңбек ырғағына соны сер-
пін бергендей болды. Соның 
нәтижесінде, ұлытаулықтар 
жылқы жылын жарқын жетістік-
термен, толағай табыстармен 
қорытындылады.

Жыл қорытындысы бой-
ынша әр саладағы озаттарды 
анықтап, ауданның өсіп-өр-
кендеуіне елеулі үлес қосқан-
дарды 2014 жылдың үздіктері 
деп марапаттау дәстүрге ай-
налған. Биыл да сол үрдіс өз 
жалғасын тапты. Жаңа жыл 
қарсаңында аудандық Мәде-
ниет үйінде Жыл үздіктерін 
марапаттау рәсімі өтті. Аудан 
басшысы Х.Омаров жиналған 
жұртшылықты, солар арқылы 
ауданның барлық тұрғындарын 
Жаңа жылмен құттықтап, ақ-

жарма тілектерін жеткізді. Жыл 
үздіктерін марапаттау рәсімін 
де аудан әкімі Х.Омаров бастап 
берді. Аудандық мәслихаттың 
хатшысы Т.Сейтжанов, «Нұр 
Отан» партиясы аудандық фи-
лиалы төрағасының орынба-
сары Ж.Бабатаев, аудандық 
ақсақалдар кеңесінің төрағасы 
С.Обайдуллин, селолық ақ-
сақалдар кеңесінің төрағасы 
Ш.Смайылов, аудан әкімінің 
орынбасарлары  М.Оспанов, 
А.Мырзабеков, Б.Ақышбеков 
түрлі номинациялар бойынша 
Жыл үздіктерін марапаттады. 
Сахна төріндегі экраннан әр-
бір Жыл үздігінің бейнебаяны, 
өмірдерегі көрсетіліп тұрды. 
Жаңажылдық жиын барысын-
да аудандық Мәдениет үйінің 
өнерпаздары ән-күйден шашу 
шашты. Осылайша Жылқы 
жылы  қорытындыланып, Жыл 
үздіктеріне құрмет көрсетілді. 
«Марапаттарыңыз құтты бо-
сын!» дейміз біз өз тарапымы-
здан.

Иә, тұяғынан от шашқан 
Тұлпар жыл жалпақ жұрт-
шылықпен қоштасып, тарих 
қойнауына жол тартты. Табал-
дырығымыздан Қой жылы ат-
тады. Қазақта «қой үстіне бо-
зторғай жұмыртқалаған» деген 
сөз тіркесі бар. Лайым, еліміз-
де бейбітшілік, Отанымыз 

тыныш, халқымыз 
аман болсын дейік, 
ағайын! «Ала қойды 
бөле қырыққан, жүнге 
жарымас» деген де 
қайран қазекем! Ен-
деше  ауызбірлігімізді 
сақтап, татулық пен 
ынтымақты ту етейік-
ші...

Өткен жылға 
өкпеміз жоқ, келген 
жылдан күтеріміз көп. 
Қой жылы той жылы 
болсын!

С у р е т т е р д е : 
Жыл үздіктерін    
марапаттау сәт-
тері.

Жыл үздігі-2014

ӨТКЕН ЖЫЛҒА ӨКПЕМІЗ ЖОҚ, 
КЕЛГЕН ЖЫЛДАН КҮТЕРІМІЗ КӨП

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Егемен елімізді береке-байлыққа кенелткен, дарқан 
даламызды еңбек дүбіріне бөлеген Жылқы жылы да 

өте шықты шапқылап. Ел Тәуелсіздігінің 23 жыл-
дығын сән-салтанатпен атап өткен 2014 жыл тарих 

қойнауына енді. Қазақстандықтар үшін Жылқы 
жылы жарқын жетістіктер мен толайым табыс 

жылы болғаны анық. 

«Жыл үздігі-2014» номинанттары

Төлегенова Роза–аудандық орталық ауруханасының дәрігер 
педиатры–үздік дәрігер

Бейсенбаев Айтбек Сапарұлы–Жезді кенті Мәдени-са-
уықтыру орталығының директоры–үздік мәдениет қызметкері

Өмірбеков Омарбек Өмірбекұлы–«Умирбеков» шаруа қо-
жалығы иегері–үздік шаруа қожалық иегері

Елеуова Алтынай Төребекқызы–аудан әкімі аппаратының 
құжаттамалық қамтамасыз ету ақпараттық технологияларды да-
мыту, қаржы және шаруашылық бөлімі–үздік мемлекеттік қыз-
меткер

Сәрсенова Батима–жеке кәсіпкер «А.З.А» Қарсақбай кенті–
үздік кәсіпкер

Жаманов Төлеген Нұрланұлы–«МирасСтрой» ЖШС дирек-
торы–үздік құрылысшы

Мәшіріп Серік Қапанұлы–«№15 Ж.Жабаев атындағы Қар-
сақбай орта мектебі» КМК денешынықтыру пәнінің мұғалімі–
үздік спортшы

Бралинов Марғұлан Жеңісбайұлы–аудандық ішкі істер 
бөлімі Алғабас селолық әкімшілік полиция бөлімшесінің 
учаскелік полиция инспекторы–үздік полиция қызметкері

Тортаева Айгүл Серікқызы–«№11 Қоскөл орта мектебі» 
КМК тәрбие ісінің меңгерушісі, биология пәнінің мұғалімі–үздік 
мұғалім

Құдайқұлов Мұрат Досмағанбетұлы–Қаракеңгір селолық 
округінің мал дәрігерлік пунктінің меңгеруші мал дәрігері–үздік 
ауылшаруашылық саласы қызметкері

Бекенов Абдыманап–«Көпсалалы коммуналдық шару-
ашылық кәсіпорны» КМК Жезді кентінің электригі–үздік комму-
налдық сала қызметкері

Жакупбекова Ақмарал Саруарқызы–Жезді кентіне қарасты 
Ұлытау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарла-
малар бөлімінің үйлерге әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің 
әлеуметтік қызметкері–үздік әлеуметтік қызметкер

Марапаттарыңыз құтты болсын!
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Өткен жылдың ортасында өткен 
Республикалық қорық мұражайлар жи-
налысында  еліміздің Мәдениет және 
спорт министрі Арыстанбек Мұхамеди-
ев     «Республикамыздағы ең үздік қо-
рық-мұражай «Ұлытау» мекемесі болып 
табылады» – деп қорытынды жасаған 
еді. Әрине бұл аймағымыздағы іргелі 
ұжымның жұмысына берілген әділ баға 
деп білеміз. Жуырда, біз «Ұлытау» ұлт-
тық тарихи-табиғи қорық-мұражайының 
директоры Бақтияр Қожахметовке жо-
лығып, қорық мұражайдың қол жеткізген 
жетістіктері мен алда тұрған жоспарла-
ры жайлы ой бөліскен едік. 

– Жалпы, қорық-мұражай қыз-
метінің негізгі мақсаты — тарихи 
ескерткіштер мен тарихи ландшаф-
тарды қорғап, сақтау деп естіп жүр-
міз. Осы тұрғыдан келгенде 2014 
жылы қандай жұмыстар атқарылды.  
Өткен жыл сіздің ұжым үшін несімен 
ерекшеленді. Қандай жетістіктерге 
қол жеткіздіңіздер? Әңгімені осы сау-
алдардан бастасақ. 

– Әрине, әр жылдың өзіндік өрнек-
тері болады ғой. Өткен жыл жайлы айтар 
болсақ, біздің ұжым үшін бір қуанышты-
сы өз жұмысымыздың әділ бағасын 
алуы болды дер едім. 2014 жылы шіл-
де айында өткен Республикалық қорық 
мұражайлар жиналысында Мәдениет 
және спорт министрі Арыстанбек Мұ-
хамедиев өзінің баяндамасында бірне-
ше рет «Ұлытау» қорық мұражайының 
жұмысын басқаларға үлгі ретінде атап 
айтты. Бұл біз үшін үлкен жетістік болды. 
Есептік жылдың ең маңызды оқиғала-
рының бірі ол Елбасы Н. Назарбаевтың 
«Ұлытаудағы сұхбатында» Әулиетауды 
атап айтқаны. Әулиетауды насихаттау, 

тағзым орнына айналдыру, дүниежүзілік 
өркениетте ерекше орнын айтып көрсету 
біздің мекеменің басты бағдарламасы 
болғандықтан біздің қуанышымыз шексіз 
болды.

– Өзіңіз айтқан алқалы жиындағы 
Министрдің баяндамасында «Ұлытау» 
қорық мұражайының ескерткіштерді 
қайта жөндеу, археологиялық зерттеу 
жұмыстарына лицензия алып, 
осы бағытта тәжірибе жинаудағы 
жұмыстарыңыз жоғары бағаланды. 
Сол жөнінде толығырақ айтылса. 

– Қорық-мұражай ұжымы Ұлытау 
өңірінің тарихи-мәдени мұрасын қорғау, 
сақтау мақсатында ескерткіштерді зерт-
теу, анықтау, құжаттау жұмыстарды 
жылда үздіксіз  атқаруда. Әсіресе «Ұлы-
тау» археология тобы М.Абдикаримов 
бастаған тәжірибелі археологтар А.Ис-
каков, Л.Сембиновалардың жұмысын 
ерекше атап өту қажет.

Хан Ордасы қалашығының, бір 
мұнарасына археологиялық қазба-зерт-
теу жүргізу негізінде ескерткіштің хроно-
логиясы, стратиграфиясы және плани-
графиясы анықталды. Мамыр айында 
археология бөлімінің қызметкерлері Ұлы-
тау-Тасбұлақ сайы шыңының түбінен 
табылған ескі тұраққа археологиялық 

барлау қазбасын (шурф) жасады. Осы 
бөлімнің мамандары мамыр-маусым 
айларында іс-тәжірибе алу мақсатында 
Қызылорда облысы, Қуаңдария  ауда-
ны территориясында орналасқан Шірік 
Рабад көне сақ  қалашығында болған 
археологиялық қазба жұмыстарына қа-
тысты. Талдысайдағы металлургтер 
тұрған тұрмыстық бөлігінде қазба жұ-
мыстар дәстүрлі түрде жылда өткізіледі. 
Қыркүйек айында Теректі әулие кешені-
не, Сарысу мен Қаракеңгір өзендері 
қиылысына, Болған Ана қалашығында 
барлау қазбасын (шурф) салынды. Ар-
хитектуралық ескерткіштерді қайта қал-
пына келтіру, жай-күйін анықтау үшін экс-
педициялар ұйымдастыру, сәулет өнері 
ескерткіштерін зерттеу-сақтау жұмы-
старына қатысу, есепке алу мен қорға-
уды қамтамасыз ету, оларды Қазақстан 
Республикасы заңнамаларына сәйкес 
пайдалануын бақылау бойынша ауқым-
ды жұмыстар жүргізілді. Бұл жұмыстар 
Б.Шайгөзованың басқаруымен белсенді 
атқарылуда. Атап айтқанда, Қонысбай 
медресе-мешітін қайта қалпына келтіру 
жұмыстары, Қорғантас ауылында орна-
ласқан Ахмет Ишан мешітінің, Жылан-
шық өзеніндегі Қайырбек мазарының 
жай-күйлерін анықтау, фотоға түсіру жұ-
мыстары жүргізілді. «Қазқайтажаңғырту» 
РМК «Тараз» филиалының  Құлан ана,  
Болған ана, Аяққамыр мазарларына 
жүргізген қайта қалпына келтіру жұмы-
старын қадағалап, іс-тәжірибе толықты-
рылып, фото-видеоматериалдар алын-
ды. Жошыхан кешенінде орналасқан 
ескерткіштерге абаттандыру жұмыстары 
жүргізіліп, Аяққамыр мазарының темір 
қоршаулары жасалынып, орнатылды. 
«Бесім дарасы» шатқалында жерлен-
ген Мәшһүр Жүсіптің атасы Бесім биге 
«Ұлытау» мұражайының ұсынысымен, 

Баянауылдан белгі тас әкелініп қойыл-
ды.

– Министрдің ерекше мән беріп, 
атап айтқан жұмыстардың бірі ол 
«Терісаққан көктемі» этнофестивалі, 
«Ұлытау Ел» этноауыл жобасы, ше-
телдік әріптестермен, ЮНЕСКО-мен 
жұмысы. Осы жағы қалай жүргізіліп 
жатыр? 

– Туризм кластерін дамыту 
мақсатында, жаңадан туризм бөлімі 
ашылып, осы салаға жанашыр 
Е.Омаров басқаруда. Туристік 
бағдарламалар, бұқаралық іс-шаралар 
өткізу, халықаралық туризмді дамыту, 
халықаралық мәдени байланыс орнату, 
тарихи-мәдени ескерткіштерді экскурсия 
жүргізу арқылы көпшілікке таныту, салт-
дәстүр, әдет-ғұрыпты дәстүрлі жаңғырту 
жұмыстары кеңінен атқарылып келеді. 
1-2 мамыр аралығында «Ұлытау» 
қорық-мұражайының жетекшілігімен 
«Терісаққан көктемі» этнофестивалі 
ұйымдастырылып, фестивальде асық 
ойнау, садақ ату және найза лақтыру 
сияқты қазақтың ұлттық ойындары 
ойнатылды. Фестивалға Ресей, Бахрейн 
мемлекеттері және ЮНЕСКО өкілдері 
қатысты.

Сондай-ақ, өткен жылдың 18-22 
маусым аралығында республикалық 
«Фотоөнер» қоғамы, Ұлттық 
география қоғамы ұйымдастырған 
экспедицияларға да белсенді қатыстық.

«Әулиетау» шыңына туристердің 
қонып, тағзым ету мүмкіндігін 

ұйымдастыру мақсатында кәсіпкер 
А.Құдабаевтың көмегімен, Б.Аяшевтың 
басқаруымен киізүй орнатылып,  
«Әулиетау»  үнпарағы дайындалып, 
келген туристерге, Жезқазған және 
Сәтпаев қалаларының тұрғындарына  
таратылды.

Атырау, Маңғыстау, Сарайшық, 
Қарағанды, Астана, Жаңаарқадан  
келген,  Грузиядан, Оңтүстік Қазақстан 
облысы, Жетісай, Шымкент, Қызылорда, 
Түркістан, Отырар елді мекендерінен 
келген қонақтарға, журналистер мен 
қоғам қайраткерлеріне Жезқазған-
Ұлытау өңірінің тарихи орындары 
көрсетіліп, таныстырылып отырылады.
Мұражай қызметкерлері Түркияның 

Стамбул қаласында өткен Европалық 
археологиялық ассоциациясының 
конгресіне, Тегеран университетінің  
шақыруымен Иран қалаларында, 
Казань қаласында өткен IV(XX) 
Бүкілресейлік археологиялық съезге, 
Түрікменстанда Мәдениет министрлігінің 
шақыруымен конференцияға 
қатысып, баяндама жасалынды. 
Осы шетелдік байланыстардың 
арқасында, демеушілердің көмегімен 

радиокарбондық әдісті қолдану арқылы 
Бұланты өзенінің бойында белгісіз 
зираттардан табылған материалдар 
АҚШ-тың Аризона қаласындағы 

лабораториядан сараптамадан өтіп, 
нәтижесінде ескерткіштің Алтын Орда 
дәуіріне (1260-1310ж.ж.) жататындығы 
анықталды. Табылған 2 бас сүйекті 
қалпына келтіру әдісімен жерленген 
адамның бет-пішіні Ресейдің Тюмень 
қаласындағы антропологиялық 
лабораторияда жасалды. Омск 
қаласында Қазақстан Консулымен, қазақ 
қоғамдарының, қазақ баспаларының, 
қала мұрағатының өкілдерімен 
кездесулер өткізілді.

– Жалпы мұражайдың қай 
жұмыстарын бірінші кезекте деп 
айтар едіңіз? 

– Дүниежүзілік мұражайлар 
ережесіне сүйенетін болсақ, қордағы 
бар тарихи-мәдени мұраларды сақтау, 
мұражай қорын толықтыру,  мұражайлық 
заттарды ғылыми тұрғыдан сипаттап 
жазу, оларды таңбалау, сақтау орнын 
ұйымдастыру, түгендеу, қалпына 
келтіру болашақ ұрпақтарға жеткізу 
мұражайдың негізгі бағыты болып 
табылады. Бұл жұмыстар біздің 
мұражайда үздіксіз жүруде. 2014 
жылы 175  жәдігер қорға қабылданып, 
оның 86-і негізгі қорға, 89-ы жәдігер 
қосалқы қорға тапсырылды. Қайта 
қалпына келтіру жұмыстары бойынша, 
24 жәдігерге жаңғырту жұмыстары 
жасалынды. «Жәдігер жанашыры» 
атты акция өткізілді. Нәтижесінде 
Айыртау ауылынан сүт тартатын құрал-
сепаратор, Ұлытау ауылынан XIX ғасыр 
кезеңінде қолданыста болған кебеже, 
қазан сияқты тұрмыстық-этнографиялық 
тұрғыдағы 7 жәдігер жиналды. 
«Сарайшық  қаласының маңынан 
табылған Алтын Орда  дәуіріне тән 36 
дана  металл ақша қорық-мұражайының 
қорына тапсырылды. Бұл біз үшін өте 
құнды жәдігерлер.

Жәдігер және өлкенің тарихы 
жөнінде мәлімет жинау мақсатында 
«Өлкетану-2014» экспедициясы 
ұйымдастырылып, Қарақұм ауылынан  
қорға 8 жәдігер Құлжанбай, Ғалымжан 
деген азаматтар (бесік құрал-
жабдықтары, XVIII ғасыр құрылысында 
қолданылған кірпіштер, XIX-XX 
ғасырларда қолдан тоқылған 3 әр 
көлемдегі кілемдер) өткізді. Өңірде 
өткен архитектуралық, археологиялық 
экспедициялар нәтижесінде табылған 

заттар қорға жәдігер ретінде 
жинақталынды. Мәселен, Келінтам 
мазарының кірпіштері, Қонысбай 
медресе-мешітінен диірмен, кептірілген 
қарын, құран кітап қалдықтары 
және Сығанақ қаласынан табылған 
2 дана құмыра бөлшектері біздің 
жәдігерлерімізді толықтыра түсті. 
Жәдігерлерді, жиналған деректерді, 
қорық-мұражай атқарған іс-шаралар 
қорытындыларын сақтап қана қоймай 
оны жұртшылыққа көрсету бағытында 
да жұмыстары алға басып келеді. 
Негізінде  кезекті, кезексіз, тұрақты, 
аймақтық, облыстық, республикалық 
16 көрме ұйымдастырылды. Оның 
ішінде ерекше айтуға келетін Астана, 
Ақтау қалаларындағы Халықаралық 
көрмеде Ұлытау жәдігерлері орын алды. 
Омск және Қарағанды қалаларындағы 
көрмелер де ерекше болды.

– Редакциялық,  баспалық, 
жарнамалық жұмыстар, мақала, 
ғылыми және көрмелік тақырыптық 
кітапшалар шығару, бейнефильмдер 
мен фото-альбомдар жасау, интернет, 
телекоммуникация жүйесін қолдану 
жұмыстары, баспасөз өкілдерімен 
байланыста жұмыстары сіздерде 
қалай жолға қойылған? 

– Есептік жылда «Ұлылыққа тағ-
зым» кітапшасы, «Терісаққан көктемі» 
күнтізбесі, «Ұлытау қазынасы» буклеті, 
«Ұлытау» қорық-мұражайы буклет-
тері, «Биіктіктің бейнесі» фотоальбомы 
баспадан басылып шықты. Оңтүстік 
Қазақстан облысының «Айғақ», «Қа-
зақстан-Ақтау», 24-KZ, Қазақстан ұлттық 
телеарнасы,  «Хабар», «Қарағанды», 
«Дидар» телеарнасына  мұражай қыз-
меткерлері сұхбат беріді. «Президент те-
лерадиокомпанясы» телестудиясымен 
«Ұлытау ұлағаты» деректі фильміне 
біздің мамандар жүргізушілердің бірі 
болып қатынасты. Қазақстанның «Мәлім 
де, беймәлім»  атты  арнайы деректі 
фильміне археология бөлімінің жетек-
шісі         М.Абдикаримов қатысты. «Қа-
зақстан ұлттық география қоғамының 
арнайы «Ұлытау даласының тамаша 
табиғи, тарихи орындары» жобасына ту-
ризм бөлімінің жетекшісі Е.Омаров сұх-
бат беріп, фильмге түсті. «Қазақфильм» 
киностудиясы тобына Ұлытау туралы 
деректі фильм жасауға көмек көрсетілді.                                  

  – Жана жылда қандай тілегіңіз 
бар?       

– Өткен жылы мекеменің археоло-
гия мен қор бөлімінің жұмыстары ерек-
ше көзге тұсті. Архитектура бөлімінің 
жылдағы жұмыстары дәстүрге айналып 
келеді. Біраз қызметкерлер тәжірибе 
жинақтап, Республика деңгейіндегі ме-
кеменің қызметтеріне лайық деген дәре-
жеге жетті. Н.Раймова, Қ.Жұмабаев, 
Б.Шайгөзова, Е.Омаров, Л.Сембинова, 
М.Абдикаримов, А.Искаков, Б.Баймаған-
бетова, Е.Бейдель, Ж.Бегаева, А.Еліба-
ева аудандық, облыстық және республи-
калық марапаттарға ие болды. Осындай 
марапаттарға, табыстарға ұжым мүше-
лері ие бола берсін.Елбасы айтқандай 
,Ұлытау үлкен туризм ошағына айнал-
сын. Ел аман, жұрт тыныш болсын!

– Әңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ.    

(Суреттер қорық мұражайының           
қорынан алынды).

Бақтияр Қожахметов, 
«Ұлытау» ұлттық тарихи-табиғи қорық-мұражайының директоры:

МҰРАЖАЙ – ЖӘДІГЕРЛЕР 
     ЖИЫНТЫҒЫ ҒАНА ЕМЕС 

ТАРИХТЫҢ ТАМЫРШЫСЫ
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Ұлытау өңірі

Жаңа жылда құқықтық сала 
жаңарған құжатпен толықпақшы. 
Ол–жаңа Қылмыстық атқару            
Кодексі. Бұл Кодекс 2015 жылдың 
1 қаңтарынан бастап қолданысқа 
енбек. Қылмыстық атқару жүйесінің 
ең басты құжаты–Қылмыстық атқа-
ру Кодексі дейтін болсақ, жаңа                
Кодекске біршама жаңалықтар 
енгізілген. Алдымен түзеу мекеме-
лерінің атауы өзгертілген. Қолда-
ныстағы Кодексте түзеу мекемелері 
жалпы, қатаң және ерекше тәртіпте-
гі, колония-қоныстар, тәрбиелік ко-
лониялар мен түрмелер деп аталса, 
жаңа Кодексте колония, түрме ата-
улары мекеме атауына өзгертіліпті. 
Енді олар қауіпсіздігі барынша 
төмен, орташа қауіпсіз, кәмелетке 
толмағандарды ұстауға арналған 
орташа қауіпсіз, қауіпсіздігі барын-
ша жоғары, төтенше қауіпсіз, толық 
қауіпсіз, қауіпсіздігі аралас мекеме-
лер болып табылады.

Кодексте сотталғандарға бі-
раз жеңілдіктер көзделген. Мыса-
лы, сотталғандардың кездесулері, 
сәлемдемелер, бандерольдер және 
хат алысуы, ақша аударымдарын 
жіберуі мен алуы, телефон арқылы 
сөйлесуі сотталғандар өздерін жақ-
сы жағынан көрсете білсе, жеңіл-
дететін жағдайға көшіру мүмкіндігі 
көзделген. Сондай-ақ, жеңілдетіл-
ген жағдайларда жазасын өтеуші 
жатақханаларда немесе құлыптала-
тын үй-жайларда тұрып, тамақпен 
ең керек нәрселерін сатып алуға, 
жеке есеп  шоттарындағы қаражат-
тан ай сайын бес айлық көрсеткішке 
дейінгі мөлшерде жұмсауға, жыл 
ішінде  үш қысқа мерзімді және үш 
ұзақ уақыт кездесуге, жыл ішінде 
төрт рет сәлемдеме, бандероль 
алуға рұқсат етілген.

Енді жаңа Кодексте көзделген 
жазаны өтеуден мерзімінен бұрын 
босату тәртібіне толығырақ тоқтала 
кетейік. Сотталған адамның жазаны 
өтеуден шартты түрде мерзімінен 
бұрын босату, жазаның өтелмеген 
бөлігін жазаның неғұрлым жеңіл 
түрімен ауыстыру және кешірім жа-
сау туралы өтініш-хатына жазаны 
орындайтын мекеме немесе орган 
оның жеке басына, жазасын өтеу 
кезіндегі мінез-құлқына, еңбек пен 
оқуға деген көзқарасына мінездеме 
беретін деректерді қоса береді.

Рақымшылық жасауды қолдану 
тәртібін рақымшылық жасау туралы 
актіні шығарған орган айқындайды. 
Психикасының бұзылуы салда-
рынан жазаны өтеуден  босату ту-
ралы ұсынуды сотқа жазаны орын-
дайтын мекеменің немесе органның 
бастығы енгізеді. Ұсынумен бір мез-
гілде медициналық        комиссия-
ның қорытындысы және сотталған 
адамның жеке ісі жіберіледі. Ауыр 
сырқатына байланысты жазаны 
өтеуден босату туралы ұсынуды 
сотқа жазаны орындайтын меке-
менің немесе органның бастығы ен-
гізеді. Ұсынумен бір мезгілде сотқа 
медициналық комиссияның қоры-
тындысы және сотталған адам-

ның жеке ісі жіберіледі. Ұсынуда 
сотталған адамның жазасын өтеу 
кезіндегі мінез-құлқына мінездеме 
беретін деректер болуға тиіс.

Қоғамдық жұмыстарға тар-
ту, түзеу жұмыстары немесе бас              
бостандығын шектеу түріндегі жа-
заға сотталған адам бірінші не-
месе екінші топтағы мүгедек деп 
танылған жағдайда, жазаны орын-
дайтын орган сотқа оны жазасын 
өтеуден мерзімінен бұрын босату 
туралы ұсыну енгізеді. Қоғамдық 
жұмыстарға тарту, түзеу жұмыста-
ры немесе бас бостандығын шектеу 
түріндегі жазаны сотталған әйелдің 
жүктілігі анықталған жағдайда, жа-
заны орындайтын орган жүктілігіне 
және босануына байланысты дема-
лыс берілген күннен бастап, оның 
жазасын өтеуін кейінге қалдыру ту-
ралы сотқа ұсыну енгізеді.

Мекеме әкімшілігі немесе жа-
заны орындайтын орган сотталған 
адам жазаны өтеуден шартты түрде 
мерзімінен бұрын босату немесе 
жазаның өтелмеген бөлігін жазаның 
неғұрлым жеңіл түрімен ауыстыру 
туралы өтініш-хатпен жүгінгеннен 
кейін оны он күн ішінде материал-
дарды немесе сотталған адамның 
жеке ісін қоса бере отырып, сотқа 
жіберуге, прокурорды жазбаша 
нысанда хабардар етуге міндетті. 
Жазадан шартты түрде мерзімінен 
бұрын босату туралы өтініш-хатты 
қарау кезінде сот Қазақстан Респу-
бликасының Қылмыстық Кодексін-
де көзделген жағдайлар болса, 
сотталған адамды шартты түрде 
мерзімінен бұрын босатуға не оның 
жазасының өтелмеген бөлігін жаза-
ның неғұрлым жеңіл түрімен ауы-
стыруға немесе одан бас тартуға 
құқылы. Сот бас тартқан жағдайда, 
көрсетілген негіздердің кез-келгені 
бойынша өтініш-хатты қайта енгі-
зу бас тарту туралы қаулы шыға-
рылған күннен бастап кейінде алты 
ай өткеннен кейін мүмкін болады.

Мекемеде жазасын өтеп жүрген 
жүкті әйелдер мен жас балалары 
бар әйелдерге, жас балаларын 
жалғыз өзі тәрбиелейтін ерлерге сот 
бес жылға дейінгі мерзімге, бірақ, 
әрі дегенде бала он төрт жасқа 
толғанға дейін жазаның орында-
луын кейінге қалдыра беруі мүмкін. 
Жазаны  орындауды кейінге қалды-
ру жеке басқа қарсы ауыр және аса 
ауыр қылмыстар жасағаны үшін бес 
жылдан астам мерзімге сотталған 
адамдарға қолданылмайды.

Мекеме әкімшілігі соттталған 
адамға жазаны орындауды кейінге 
қалдыруды қолдану туралы ұсы-
нуды немесе оның өтініш-хатын 
сотқа жібереді. Бұларға: сотталған 
адамға мінездеме, пробация қыз-
меті жасаған, сотталған адамның, 
сотталған адамды және баланы қа-
былдауға, оларға тұрғын үй беруге 
және тұруы үшін қажетті жағдайлар 
жасауға келіскен оның жұбайының 
(зайыбының) немесе туыстарының 
тұрғын үй, тұрмыстық жағдайларын 
зерттеп қарау актісі, жүктілігі туралы 

медициналық қорытынды не бала-
сының бар екендігі туралы анықта-
ма, сондай-ақ, сотталған жеке ісі 
қоса беріледі. Мекеме әкімшілігі 
сотталған адамға қатысты жазаны 
орындауды кейінге қалдыру тура-
лы сот қаулысын алған бойда оны 
босатады. Сотталған адамнан кел-
ген күннен бастап, бес жұмыс күн 
ішінде өзінің тұрғылықты жеріндегі 
пробация қызметіне келуі туралы 
қолхат алынады. Сотталған адам 
тұрғылықты жеріне бюджет қаража-
ты есебінен өзі барады. Босатылған 
күні сотталған адамның тұрғылықты 
жеріндегі пробация қызметіне бо-
сатылған күні көрсетіліп, жазаның 
орындалуын кейінге қалдыру ту-
ралы сот қаулысының көшірмесі 
жіберіледі. Пробация қызметі сот-
талған адам келгеннен кейін үш жұ-
мыс күні ішінде оны есепке қоюға, 
босатылған орны бойынша меке-
меден оған мінездеме беретін мате-
риалдарды сұратуға және бұдан әрі 
оның мінез-құлқын бақылауды жүзе-
ге асыруға міндетті. Сотталған адам 
босатылған күннен бастап екі апта 
мерзімде келмеген жағдайда, про-
бация қызметі бастапқы                   із-
дестіру іс-шараларын жүргізеді 
және Заңда белгіленген тәртіппен 
оған іздестіруді жариялау үшін сотқа 
материалдарды жібереді.

Қоғамдық тәртіпті бұзуға жол 
берген, өзіне жазаны орындауды 
кейінге қалдыру қолданылған сот-
талған адамға қатысты. Егер кейінге 
қалдыру кезеңінде оған әкімшілік 
жазалау не тәртіптік ықпал ету 
шаралары қолданылған болса, не 
егер ол баланы тәрбиелеуден не-
месе оны күтіп-бағудан жалтарса, 
пробация қызметі жазбаша ескерту 
шығарады. Сотталған адам бала-
дан бас тартқан, не баланы тәр-
биелеуден жалтаруды         жалға-
стырған, не бақылаудан жалтарған, 
не қоғамдық тәртіпті бұзуды                                    
жалғастырған жағдайларда, екі рет 
жазбаша ескертуден кейін проба-
ция қызметі сотталған адамның 
тұрғылықты жеріндегі сотқа жаза-
ны орындауды кейінге қалдырудың 
күшін жою және сотталған адамды 
сот үкімімен тағайындалған жазаны 
өтеуге жіберу туралы ұсыну енгізеді. 
Ұсынуға жазаны орындауды кейін-
ге қалдыру туралы сот шешімінің 
көшірмесі қоса беріледі.

Жазаны орындауды кейінге қал-
дыру мерзімі өткеннен кейін немесе 
бала қайтыс болған не жүктілік үзіл-
ген жағдайларда, сотталған адам-
ның тұрғылықты жеріндегі пробация 
қызметі оның мінез-құлқын ескере 
отырып, сотқа жазаның қалған бөлі-
гін өтеуден босату не жазаның өтел-
меген бөлігін неғұрлым жеңіліне 
ауыстыру не оны мекемеге жіберу 
туралы ұсыну жібереді.

Е.БЕЙСЕНБАЕВ,
аудандық соттың 

судьясы.

ЖАҢА ҚЫЛМЫСТЫҚ АТҚАРУ 
КОДЕКСІНІҢ ЖАҒЫМДЫ 

ЖАҢАЛЫҒЫ

Қоғам. Адам. Заң

2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енетін, құқықтық са-
ясат тұжырымдалған негізінде әкімшілік заңнама мақсатында дай-
ындалған Кодекстің бірі әкімшілік құқықбұзушылық туралы Кодексі. 
Бұл қадам біріншіден, әкімшілік заңнаманы халықаралық заң норма-
ларына сәйкестендіру, одан әрі азаматтар мен мемлекет мүддесін 
қорғауды күшейтуге бағытталған.

2001 жылы қабылданған Кодекске осы уақытқа дейін көптеген 
өзгертулер мен толықтырулар енгізілгені белгілі. Пайдалану ба-
рысында көптеген жағдайлар жаза қолдануда репресивтік бағытта 
болғаны байқалған. Атап айтқанда, әкімшілік құқықбұзушылық үшін 
тағайындалатын кейбір айыппұл мөлшері қылмыстық іс-әрекет жа-
сауда қолданылатын айыппұл мөлшерінен асып кетіп отырған.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына  арнаған «Страте-
гия-2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Жолдауында қылмыстық заңнаманы реформалауды жүктеген 
болатын. Сондықтан осы бағытта әкімшілік заңнамасын да рефор-
малау қажеттілігі де туындаған. Енді осы аталған Кодекстің кейбір 
новеллаларына тоқталып өткен жөн. Олар әкімшілік заңнаманы із-
гілендіруге барынша бағытталған. 

Жаңа қабылданған әкімшілік Кодексіндегі 819-бабынан шығатын 
болсақ, судья немесе іс қараушы орган әкімшілік құқықбұзушылық 
туралы істі қараған кезде айыпталып отырған  адамның кінәлілі-
гін тексеру барысында жауаптылықты жеңілдететін, ауырлататын 
мән-жайлардың барлығын анықтауға тиіс. Егер жауаптылықты 
жеңілдететін мән-жайлар анықталғанда оның ішінде кінәлі 
адамның өкінгенін, келген залалды өз еркімен өтеуін, әкімшілік 
құқықбұзушылықты алғаш рет абайсызда жасауын және оны кәме-
летке толмаған адамның жасауын т.б. судья немесе басқа іс қара-
ушы орган, оған бапта көрсетілген айыппұл мөлшерін 30 пайызға 
дейін қысқарта алады. Бұл кінәлі адамға үлкен жеңілдік деп санауға 
болады. Кодексте көптеген баптарда айыппұл мөлшері жоғары көр-
сетілген. Мысалы, аталған жаңа Кодекстің 128-бабында кәмелетке 
толмаған баланы басқа әкімшілік құқықбұзушылыққа итермелеу 100 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде.

Екінші айыппұл мәселесі бойынша новелланы айтатын бол-
сақ, ол жаңа Кодекстің 811-бабында қарастырылған. Әкімшілік 
құқықбұзушылық ашылғанда және оны жасаған адам анықталғанда 
лауазымды адам хаттама жасайды және ол хаттама жасалынған 
адамға оның көшірмесін беру айыппұлдың (Заңда көретілген) 50 
пайызын 7 тәулік ішінде төлеу құқығы бар екенін түсіндіреді. Айқын-
далған үлгідегі түбіртекті (квитанция) береді. Бұған келіскен адам ай-
ыппұл мөлшерін төлеген жағдайда іс қаралып біткен болады. Атап 
айтқанда, бұл тәртіп жеке тұлға құқықбұзушылық фактісі бойынша 
өзінің кінәсін мойындаса, өз еркімен айыппұлды төлеуге дайын бол-
са, ешқандай қарсылығы болмаса қолданылады. Бір жағынан бұл 
норманың (жеке тұлғалар жөнінде) Кодекске енгізілуі айыпты адам-
ды ынталандырады. Екіншіден, іс қарау мерзімі аз уақытта жүреді. 
Белгіленген уақытта айыппұлды төлемеу істі одан әрі сотта немесе 
басқа уәкілетті органда қарауға жол ашады. Айтылып отырған Ко-
декс бойынша әкімшілік жаза ретінде «ескерту» жазасы қолданыста 
болатыны көзделген. Әсіресе, бұл жаза салық салу саласындағы 
әкімшілік құқықбұзушылықта қолданылады. 

Талдап қарасақ, келешекте құқықбұзушылықтың алдын алуда 
бұл жазаның ықпалының маңызы зор деп айтуға болады. Әрбір 
әкімшілік құқықбұзушылық туралы істерді қарап аяқтау барысында, 
аталған жазаны қолданғаннан кейін айыпты адамды ойға салу қажет. 
Қайталап құқықбұзушылықты жасау ауыр жазаға соқтыратынын қа-
тал ескертуі жөн деп айтамын. Сотта отбасы–тұрмыстық қатынастар 
саласындағы құқыққа қарсы іс-әрекеттерге байланысты істері жиі қа-
ралады. Бұл жөнінде жауаптылық жаңа Кодекстің 73-бабында көз-
делген. Баптың бірінші бөлігі бойынша сот айыптыға ескерту немесе 
үш тәулікке дейін әкімшілік қамауға алу жазасын тағайындайды.Көп-
теген жағдайда отбасының, оның ішінде ерлі-зайыптылар, жақын 
туысқандар қатынастарын сот ескеріп, жеңіл жаза тағайындайды. 
Енді міне, жаңа Кодекс бойынша айыпты адамдарға мұндай істер 
бойынша әкімшілік жаза түрінде «ескерту» тағайындауға соттың заң 
шеңберінде мүмкіншілігі бар. Қайталап әкімшілік құқықбұзушылық 
жасаудың арты қатал жазаға (бір жыл ішінде) әкеп соқтырады.

Мұндай заңнама қағидасы әкімшілік құқықбұзушыларға сот про-
цесінде ескертіледі. «Ескерту» жазасының жеңіл жаза емес екендігі-
не әкімшілік жауаптылыққа тартылған адамның өзі назар аударғаны 
жөн.

М.ЖҰМАЖАНОВ,
Ұлытау ауданының №2 сотының төрағасы.

Жаңа Кодекстің ізгілік 
қадамдары

10 желтоқсан 2014 жылы Ұлытау 
аудандық сотымен Қазақстан 
Республикасының  Қылмыстық  
кодексінің    296-бабының  2-бөлігімен 
сотқа берілген,  24.09.1992 жылы 
Қарағанды облысында туған, ұлты 
қазақ, салтбасты, орта білімді, бұрын 
сотталмаған, Қарағанды облысы, 
Сәтбаев қаласының тұрғыны А-ның 
үстінен  қылмыстық іс қаралды. 

Сотталушы А. 2014 жылы 12-13 
шілде аралығында  Ұлытау селосының 
маңында орналасқан балалар 
лагеріне келіп, өзінің бірге жұмыс 
істейтін адамдарымен демалып, арақ 
ішкен. 13 шілде сағат 15-тер кезінде 
өзінің жекеменшік «Mersedes-Benc 

190» маркалы автокөлігіне отырып, 
Сәтбаев қаласына қарай жолға 
шыққан. Автокөлікте жәбірленуші 
А.И, Ж.С. және К.С. отырған. Есіл-
Жезқазған-Петропавл тас жолының 
855 шақырымында сотталушы ҚР Жол 
жүру Ережелерінің 2.7.1. тармағының 
талаптарын бұзып, яғни «мас күйінде 
(алкогольді, есірткі немесе өзге де), 

құлақ асуды және назар аударуды 
әлсірететін дәрілік заттар әсерінде 
жол қозғалысы қауіпсіздігіне қатер 
төндіретіндей ауру немесе шаршаған 
жағдайда көлік құралын басқаруға тиым 
салынады» деген талаптарын өрескел 
бұзып, қауіп қайнары саналатын 
автокөлікті мас күйінде және шаршаған 
жағдайда басқару барысында қалғып 
ұйықтап кетіп, автокөлік жолдан шығып 
аударылған. Осы жол көлік оқиғасы 
кезінде көлік ішінде отырып келе жатқан 
жәбірленуші А.И. сот медициналық 
сараптамасының қорытындысына 
сәйкес, басынан, кеуде клеткасынан, 
ішінен, оң жақ қолы мен аяқтарынан 
жарақат алып, қабырғаларының 

сынуымен оң жақ өкпесінің жыртылуына 
әкеп соққан ауыр дене жарақаттарын 
алған. Осының салдарының дем 
жетіспеушіліктен жәбірленуші оқиға 
болған жерде қайтыс болған. Сөйтіп, 
сотталушы А. көлік құралын жүргізу 
кезінде, жол қозғалысы ережелерін 
бұзып, абайсызда кісі өліміне әкеп 
соққан әрекеттер жасаған, яғни ҚР ҚК-

нің 296-бабының 2-бөлігінде көзделген 
қылмыс жасаған.

Сот отырысында жауап берген 
А. кінәсін толық мойындады. Істегі 
медициналық куәландырудың 
қорытындысы бойынша оқиға болған 
уақытта А.  алкогольдік ішімдік 
ішкен, жеңіл түрде мас болған. №255 
санды 14.07.2014 жылғы мәйітке сот-
медициналық сараптама бойынша 
сарапшының қорытындысына сәйкес, 
А.И.-ға оның өліміне тікелей себеп 
болған өмірге қауіптілік сипаты 
бойынша ауыр зиян келген. Сонымен 
қатар, сотталушының кінәсі оқиға 
болған жерді қарау хаттамасымен, 
фотокестемен, оқиға болған жерді 

қарау схемасымен, №403 санды 
30.09.2014 жылғы автотехникалық 
сараптама қорытындысымен және 
істегі басқа да дәлелдемелермен толық 
бекіді.

Сотталушының іс әрекеттері 
алдын-ала тергеуде ҚР ҚК-нің 
296-бабының 2-бөлігімен дұрыс 
сараланған. Өйткені, ол жол қозғалысы 

ережелерін бұзып, абайсызда кісі 
өліміне әкеп соққан әрекеттер жасаған.

Сот жаза тағайындағанда 
сотталушының автокөлікті алкогольді 
жеңіл түрде мас болып жүргізгенін, 
кінәсін ауырлататын мән-жайларға 
жатқызып, ал жасалған қылмыстың 
сипаты мен қоғамдық қауіптілік 
дәрежесін, сотталушының кінәсін 
мойындап, шын көңілден өкінетінін, 
бірінші рет сотталып отырғанын, оның 
жас екенін, жағымды мінезделетінін, 
жәбірленушілердің сотталушымен 
татуласқандарын, оны кешіріп, оған 
ешқандай кінә қоймайтындарын 
көрсетіп, істі қысқартуды сұрағандарын 
ескеріп, сот сотталушының бас 

бостандығынан айыру жазасын өтемей 
түзелуі мүмкін деген қорытындыға келді,  
Ұлытау аудандық сотының үкімімен  
А. Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексінің 296-бабының 
2-бөлігімен айыпты деп танылып, оған 
3 (үш) жыл мерзімге бас бостандығынан 
айыру жазасы және 2 (екі) жыл мерзімге 
көлік құралын жүргізу құқығынан айыру 

жазасы  тағайындалды.
Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық Кодексінің  63-бабын 
қолданып, А. тағайындалған бас 
бостандығынан айыру жазасы шартты 
деп саналып, 2 (екі) жыл сынақ мерзімі 
тағайындалды. А.шартты түрде 
сотталған адамның тәртібін бақылауды 
жүзеге асыратын мамандандырылған 
мемлекеттік органға хабарламай 
тұрақты мекен-жайын, жұмысын 
өзгертпеу, мейрамханаларға бармау 
міндеттелді. 

Ұлытау аудандық сотының 
баспасөз қызметі

Сот залынан

Мас жүргізуші — ҚЫЛМЫСКЕР



910 қаңтар, 2015 жыл  
№1 (5972) Ұлытау өңірі

Осы өлкенің металды иге-
ру мәдениетіне қатысты, яғни 
қола дәуіріне жататын ең бай қо-
ныстары Орталық Қазақстанда 
орналасқан. Әсіресе, мыс руда-
сына аса бай Жезқазған, Ұлытау 

аймағы                  Қазақстандағы 
тау – кен өндірісі мен металлурги-
ясы дамыған бірден – бір аймаққа 
жатады. Сондықтан, ғалымдардың 
болжауынша біздің өлкеде ежелгі 
дәуірлерден халық тығыз қоныста-
нып, олардың өмір сүру  деңгейі 
басқа аймақтармен салыстырғанда 
анағұрлым жоғары болған. Арада 
мыңжылдықтар өтсе де металл  бұл 
өлкеде байлық   пен дамудың негізгі 
көзіне айналып келеді. 

Б. з. д. ІІ мыңжылдықтар бе-
дерінде аса кең көлемде дамыған 

кен қорыту кәсібі кейінгі далалық 
тайпалар бірлестіктерінде, Шыңғыс 
хан, Алтын Орда, Ноғайлы, Қазақ 
хандығы замандарында да жер-
гілікті халықтың негізгі машығы 
болғандығын археологиялық 
зерттеулер айғақтайды. Осынау 
дәстүрлі ата кәсіптің біздің заман-
дарымызға жетіп, бүгінгі ұрпақ куә 
болған сабақтастығы – Қарсақбай 
зауыты, Жезқазған мыс өндірі-
стері. Жуырда Жезді кентіндегі 
тау – кен және балқыту ісі тарихы 
музейі мен Ә. Қастеев атындағы 
ҚР Мемлекеттік өнер музейінің 
бірлескен көрмесі Алматы қаласы 
жұртшылығының назарына ұсы-
нылды. Көрме тақырыбы – «Еңбек . 
Мақсат. Өмір. Озық ой...», ал негізгі 
кейіпкерлері – мысты өлкенің қара-
пайым еңбек адамдары. Көрме ҚР 
Президенті күні мен ҚР Тәуелсіздік 
мерекесімен  тұспа–тұс келгендік-
тен еңбек жолын металлург болып 
бастаған Елбасы Н.Ә. Назарбаев 
бейнесі басты образдардың бірі 
ретінде таңдалды. Мұның сыртын-
да ҚР Президентінің Жезқазған 
кеншілері мен мысшыларына ықы-
ласы ерекше. Бұған Жезқазған, 
Ұлытау аймағын дамытудың ке-
шенді жоспары тікелей Елбасы 
инициативасымен қабылдануы, 
Ұлытауды ұлықтау шараларының 
мемлекеттік деңгейде қолға алы-
нуы нақты дәлел. Бұл – ашылып 
отырған көрменің қоғамдық - тари-

Көрме тақырыбы – 
    еңбек адамы

Дөңгеленген жер әлемнің жон арқасындай    
шығыстан батысқа созылып жатқан ғажайып өлкені 

ертеден «Сарыарқа» атап кеткен. Алуан ландшаф-
ты, құпиясы көп, адамзат өркениетінің қайталанбас 

ескерткіштері сақталып қалған бұл өлке 
ғылымда да солай аталады. 

хи маңызын білдірсе, нақты объек-
тісі – өлкенің еңбек адамдары және 
олардың жетістіктері. Сондықтан, 
көрмеге Жезді музейінің қорынан 
Қарсақбай, Байқоңыр, Жезқазған, 
Жезді өндірістерінің ХХ ғ. басынан 

бүгінгі күнге дейінгі тарихын қамти-
тын мұрағат құжаттары мен фо-
тодеректер, еңбек адамдарының 
жеке құжаттары, заттай экспонат-
тар, барлығы 80 – ге жуық жәдігер-
лер шығарылды. Жездіден барған 
жәдігерлер Қазақстан және ТМД 
елдері қылқалам шеберлерінің өн-
діріс тақырыбындағы өнер туын-
дыларымен қатар қойылды. Музей 
ұжымы үшін бұл – үлкен мәртебе 
және алдағы кезеңдерде көрме - 
экспозиция жұмыстарын жетілдіру-
ге ықпал ететіні сөзсіз. 

Еңбек және еңбек адамының 
мәртебесін көтеру, өлке тарихын 
қарапайым кенші, металлург бей-
несі арқылы көрсету мақсатын 
көздейтін көрменің ашылуы 5 жел-
тоқсанда өткізілді. Көрменің салта-
натты ашылуында Ә. Қастеев атын-
дағы өнер музейінің директоры Г. К.  
Шалабаева, музей директорының 
орынбасары, белгілі публицист       
Е. Нұразхан, Жезді тау – кен және 
балқыту ісі тарихы музейі директо-
рының орынбасары Р. Төрегельдин, 
өнертанушы, көрменің кураторы К. 
А. Ли сөз сөйлеп, ашылып отырған 
көрменің тақырыптық ерекшелігіне 
тоқталды. Адамзат өркениетіндегі 
кез – келген жетістік, озық ой, да-
муға негіз болған жаңалықтар адам 
еңбегінің жемісі. Сондықтан еңбек – 
қоғам дамуының шешуші факторы. 

Жезді тау - кен және балқы-
ту ісі тарихы музейінің көрмесі 
Алматыда 26 желтоқсанға дей-
ін жұмыс істеген болатын. Музей 
ұжымы     Қазақстанның жетекші 
музейлерімен әріптестік байланы-
старды алдағы жылы да жетілдіруді 
жоспарлап отыр. 

Зәбира ИБРАЕВА,
Жезді кентіндегі тау – 

кен және балқыту ісі  тарихы 
музейінің көрме -    экспозиция 

бөлімінің меңгерушісі.               

Жұртқа мәлім, жуырда «Қа-
зақстан Республикасының азамат-
тарына, оралмандарға және Қа-
зақстан Республикасында тұруға 
ықтиярхаты бар адамдарға олар-
дың мүлікті жария етуіне байла-
нысты Рақымшылық жасау тура-
лы» 2014 жылдың 1 қыркүйегінде   
№213-V ҚР Заңы қолданысқа енеді. 
Осылайша, мемлекет «Жария ету-
2014» бағдарламасының форма-
тында барлық тілек білдіргендердің 
өзінің мүлкін, соның ішінде бұрын 
заңды экономикалық айналым-
нан шығарылған ақшаны да заңды 
жүзінде жария етуді көмектесуге 
шақыратын біржолғы науқанын өт-
кізеді. Баспа шығарылған заңда жа-
рия етуге тиіс мүліктің тізбесі анық 
жазылады. Оның ішінде: ақша, 
құнды қағаздар, заңды тұлғалар-
дың жарғылық капиталдағы  қа-
тысу үлесі, жылжымайтын мүлік, 
құрылыс нормалары мен ереже-
леріне сәйкес келетін Қазақстанның 
аумағындағы ғимараттар, сонымен 
қатар, республиканың аумағынан 
тыс жылжымайтын мүлік кіреді. 
Алайда, көрсетілгеннің барлығы 
жария етілуге мүмкін емес. Ол 
құқыққа, адамның бостандығына 
қарсы жасалған қылмыстар, сыбай-
лас жемқорлық, құқықбұзушылық 
және қылмыстар, сонымен қатар, 
жалған ақша, құнды қағаздар мен 
құжаттарды заңсыз жасау нәти-
жесінде алынған мүлік және ақша 
жатады. Жария етуге, сондай-ақ, 
құқығы сот тәртібінде немесе заңды 
түрде дауланып жатқан мүлік жария 
етуге жатпайды. Оған, сондай-ақ, 
несие ретінде алынған ақша, мем-
лекеттің пайдасына тапсыруға 
тиіс мүлік, құрылысының аяқталуы 
бюджеттік қаражаттың есебінен 

Ұлытау ауданы бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасы Мүлікті жария ету 

туралы

Қазіргі қоғам бүгінгі ұрпаққа 
қат-қабат міндеттер қойып отыр. 
«Білімді ұрпақ–болашақтың кепілі» 
демекші, қазіргі таңда елдің бола-
шақ азаматтарын қалыптастыру 
бағытындағы білім мен тәрбие беру 
мәселесі–мемлекетіміздің басты 
саясатының бірі.

Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» Заңына «Әр ба-
ланың қабілетіне қарай интеллек-
туалды дамуы, жеке адамның да-
рындылығын таныту» сияқты өзекті 
мәселелерді енгізіп отыр. Жас жет-
кіншектің бойындағы ерекше қа-
білетті, дарындылықты анықтау, 
оқыту, дамуына бағыт-бағдар беріп 
қолдау–ерекше қиын іс, ұстаз па-
рызы. Осыған орай, мектебімізде 
оқушылардың әрқайсысының қа-
білетіне қарай үйірмелер, ұйымдар, 
жүйелі жұмыстар атқарады. Оқушы 
қабілетін ашуға септігін тигізетін жұ-
мыстардың үнемі жүргізілуі шәкірт-
терді шығармашылыққа баулуға, 
шәкірт бойындағы қабілет көзін 
ашуға, тілін байытуға, өз ойын жүй-
елі де ашық айта алатын, қоғамға 
еркін сіңетін азамат қалыптасты-
руға ықпал етуде. Оларға бәсеке-
лестік пен көшбасшылық сияқты 
қасиеттер тән, сондықтан да біздің 
оқушыларымыз түрлі байқаулар, 
олимпиадалар, ғылыми жобаларға 
қатысып, жүлделі орындарды ие-
ленді. Атап айтсақ, Қарағанды 
қаласындағы «Балалар мен жет-
кіншектер сарайының» ұйымдасты-

ОҚУШЫ ЖЕТІСТІГІ —
 ҰСТАЗ МЕРЕЙІ

руымен өткізілген Ашық аймақтық 
балалар бейнелеу өнері шығар-
машылығы байқауының «Графи-
ка» номинациясына қызықты жұ-
мыстар ұсынғаны үшін 5 сынып 
оқушысы Санақ Баубек     Диплом-
мен марапатталды. «Көркем су-
рет» номинациясы бойынша Ақгүл                             
Ақбейсен, Ақерке Нұрлан, Дилназ 
Бағдат, Аружан Қайсар Мақтау 
қағазын алды (Жетекшілері Ерден 
Қасымов). Туған жердің тарихын 
танып-білуге арналған облыстық 
«Жерұйық» байқау конкурсына      
қатысқан 10 сынып оқушысы Айжан 
Қайсар Алғыс хат алса, жетекшісі 
Мұханбетали Стамқұлов облыстық 
«Жерұйық» өлкетану сайысының 
өтуіне қатысып, туған өлке тарихын 
насихаттау мен өскелең ұрпаққа 
патриоттық тәрбие берудегі еңбегі 
үшін Алғыс хатпен марапаттал-
ды. Қазақстан Республикасы Жас 
зерттеушілердің шағын ғылым 
академиясында өткізілген «Соғы-
сты ұмытпайтын себебім» атты 
компьютерлік презентация мен ви-
деороликтер облыстық  байқауына 
белсене қатысқаны үшін 11 сынып 
оқушысы Алтынай Мейрам мара-
патталып, ынталандыру сыйлығы-
на ие болды (Жетекшісі Алтынхан 
Аяпбергенова). Сонымен қатар, 
9 сынып оқушылары азаматтық 
ұстанымды белсендіру, Қазақстан 
Республикасының рәміздері мен 
нышандарына деген отансүйгіштік 
сезімді қалыптастыру мақсатында 

өткен V облыстық ту ұстаушылар 
байқау конкурсының ақтық сайы-
сына барып қайтты.Тек оқушыла-
рымыз ғана емес, ұстаздарымыз да 
«Ауылдың шағын жинақты мектеп 
2014 даму стратегиясы» атты об-
лыстық қашықтықтан ұйымдасты-
рылған байқауға Шәріп Бекетов, 
Гүлсім Насыритдинова, Ерден Қа-
сымов, Құралай Молдабергенова, 
Баян Рахметолла  мұғалімдердің 
жұмыстары ұсынылып, облыс 
бойынша ІІІ дәрежелі Дипломмен 
марапатталып, ауыл мектебінің 
педагогикалық ұжымының иннова-
циялық әлеуетін арттыру бойынша 
тимбилдингке қатысушы ретінде 
«Өрлеу» Қарағанды облысы бой-
ынша педагогикалық қызметкер-
лердің біліктілігін арттыру институ-
тының сертификатына ие болды.

«Кіші қадам–үлкен істің баста-
уы» дегендей, оқушының шығар-
машылық қабілетінің ашылуына 
осы жетістіктердің маңызы зор. 
Сондықтан еліміздің тұтқасын берік 
ұстайтын келешегі кемел оқушыла-
рымыздың білім алуға деген құл-
шыныстарына қанат бітіріп, мерей-
ін үстем етіп, әр  баланың жүрегіне 
жол таба білген ұстаздарымыздың 
еңбектеріне шығармашылық табыс 
тілейміз.

Б.АҒЫБАЕВА.
Байқоңыр ауылы.

іске асырылатын жылжымайтын 
мүлік объектілеріндегі тұрғын және 
тұрғын емес үй-жайлар жатады.

2014 жылдың 1 қыркүйегінде 
өз мүлкін ақшадан басқа жария 
етуді қалаған барлық тұлғаларға 
Қазақстан Республикасының ау-
мағынан тыс мүлік бойынша тиісті 
құжаттарды беру үшін азаматтар-
дың тұрғылықты мекен-жайы бой-
ынша салық органдарына бару ке-
рек. Қазақстан  Республикасының 
аумағындағы мүлікке қатысты, бар-
лық жергілікті әкімдіктерде арнайы 
құрылған комиссиялар қарасты-
рылған.

Көрсетілген инстанцияларға 
жүгінген кезде азаматтар мүлікті 
жария етуді өткізуге тиісті үлгідегі 
арызды екі данада, түпнұсқасын 
ұсынып, жеке басын куәландыра-
тын құжаттың көшірмелерін ұсыну 
қажет. Сонымен қатар, объектінің 
техникалық паспорты, ғимарат-
тар мен құрылыстарды объектінің 
құрылыс нормалары мен қағидала-
рына сәйкестігіне техникалық тек-
серуді жүзеге асыратын аттестат-
талған сарапшының қорытындысы 
талап етіледі.

Өз кезегінде ақшаны жария ету 
үшін келесі шарттарды орындау 
керек:

Біріншіден–ұлттық немесе 
шетел валютасында жария ету-
ге тиіс сома жария ету мерзімінде 
Қазақстан Республикасының екінші 
деңгейдегі банкі немесе «Қазпо-
шта» АҚ Ұлттық пошта операторын-
да арнайы ашылған жинақ шотына 
салынады;

Екіншіден–сол ақша, салған 
күннен бастап кемінде күнтізбелік 
алпыс ай шотта жатуға тиіс. Жа-
рия етілген ақшалай қаражатты 

аударған соң, ақша сомасының 
мөлшерін растайтын белгіленген 
нысан бойынша анықтама беріледі. 
Бұл ретте, азаматтар жария етудің 
қолдану мерзімі аяқталғанға дейін 
ұлттық активтерді, құнды қағаздар-
ды, облигацияларды сатып алып, 
оларды Қазақстанның экономи-
касына инвестициялап, аталған 
шоттарға аударылған ақшаға билік 
етуге құқылы. Егер де, ақшалай қа-
ражат қылмысты жасау нәтижесін-
де алынғаны анықталған болса, ақ-
шалай қаражатты жария ету заңсыз 
деп танылу фактісіне назар аудару 
керек.

Көрсетілген заңның күшіне ен-
генінен бастап, өзінің мүлкі мен ақ-
шасын жария етуді қалаған барлық 
адамдар олардың сақталуына және 
табыс салығын салуды ықтимал 
деп алаңдамауларына болады. 
Олар табыс ретінде көзделмейтіні, 
ал ақша өз кезегінде депозиттерге 
міндетті кепілдік беру туралы Қа-
зақстан Республикасының заңна-
масымен қорғалғаны Заңмен әл-
деқайда қарастырылған. Сонымен 
қатар, адамдарды әкімшілік немесе 
қылмыстық тәртіпте қудалау үшін 
мемлекеттік және лауазымдық ор-
гандарынан алынған ақпаратқа қа-
тысты маңызды кепіл Заңмен көз-
делгеніне назар аудару керек.

Бұдан бұрын айтылғандай, 
«Жария ету-2014» мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру 2014 
жылдың 1 қыркүйегінен бастап, 
2015 жылдың 31 желтоқсанына 
дейін жалғасады.

Ұлытау ауданы бойынша 
мемлекеттік кірістер 

басқармасы.

Сенім телефоны жұмыс істейді
«Ұлытау аудандық мәслихат аппара-

ты» ММ-сі аудан тұрғындарына, аталған 
бөлім қызметкерлері тарапынан ҚР Пре-
зидентінің 2005 жылғы 3 мамырдағы 
№1567 Жарлығымен бекітілген ҚР Мем-
лекеттік қызметшілерінің «Ар-намыс» 
кодексі (Мемлекеттік қызметшілерінің 
қызмет этикасы ережелері) тарапынан 
орындамау, «Сыбайлас-жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Заңдарының бапта-
рын бұзу фактілері орын алған жағдайда, 
2-13-77 сенім телефоны жұмыс істейтінін 
хабарлайды.
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Ұлытау өңірі

     Қараторғай өзені Арғанатыдан 
басталып, Бозай, Аралбай, шилі 
Қайыңды шоқыдан басталатын 
Көксу, Қоғалы-Дүйсен сияқты үл-
кен салаларды қосып алып Шең-
бер ауылының қақ ортасынан өтіп 
жатыр. Бұл өзен 160 шақырымдай 
жерді шарлап, «Екі дің» деген жер-
де Сарыторғай өзеніне құяды. Бұл 
жер Сарыторғай кеңшарының орта-
лығы болған. Шеңбер ауылынан 60 
шақырым, Сарыторғай өзені бірне-
ше жүздеген сай-салаларды қосып 
алып, Торғай өзеніне барып қо-
сылып, су аяғы құрдымға дейін ағып 
барып, аяқталады. Осы 
Торғай өзенінің үлкен 
бір саласы Қараторғай 
өзенінің жағасындағы 
«Дәбей» деген жер-
ге Шеңбер ауылының 
орталығы орналасқан. 
Бұл жерден Қорғасын 
кені өндірілген. 1959 
жылға дейін осы жерде үлкен өн-
діріс орыны, қорғасынды қорытып 
шығаруға дайындайтын фабрика 
болды. 1959 жылы өндіріс оры-
ны әлдебір себеппен жабылды. 
Терісаққан өңірінің ракеталарды 
сынайтын сынақ аймағы болуына 
байланысты 1958 жылы көшіріл-
ген Шеңбер кеңшарының орталығы 
орналасып, кен өндірісінің жылжы-
майтын мүліктері осы кеңшардың 
меншігіне көшті. Сөйтіп, «Дәбей», 
«Шеңбер» кеңшары, Қорғасын се-
лосы болып аталды. Терісаққан 
селолық кеңесі жабылды. Село-
лық кеңестің төрағасы болып Есіл-
бай Әбдіғалиев, хатшысы болып 
Қыпшақбай Құлахметов көп жыл 
қызмет істеді. Кеңшардың дирек-
торы Ахат Райымбеков, одан кейін 
Сұлтания Махатов жарты жылдай 
директордың міндетін атқарып, 
жарты жылдан кейін Алматыда 
жоғары қызмет атқарған Асқар Бір-
жанов келді. Бұл кісі өте мәдениет-
ті, шаруашылықты жақсы білетін, 
халыққа жайлы, кеңпейіл кісі бол-
ды. Бірақ, аудан басшысы Ібіжан 
Рахымжанов деген кісіге жақпады. 
Ол кісі өз еркімен кеткеннен кейін 
Жаңаарқа ауданы Айнабұлақ кең-
шарынан Елқұтты Ақылдеков деген 
азамат келіп, екі-үш жылдай дирек-
тор болды. Ол кісінің мінезі ұшқы-
рлау болғанымен, шаруашылықты 

жақсы басқарды. Бұдан кейін 
Әйтен Бапов, Мұқан Бірахметов, 
Әбсат Омаров, Марат Ауашев, 
Майтон Алпысбаев, Серік Өткел-
баев, Жүсіп Усабековтер директор 
болды. Кеңшар партия комитетінің 
хатшылары Мүбәрак Мәліков, 
Ағайынбек Бабатаев, Сұлтан Үсе-
нов, Сабыржан Досанов, Әліпбек 
Бекетаев, Сабыр Қыдырманов, 
Қуандық Омаров, Талғат Сейтжа-
нов сияқты азаматтар болды. Са-
уда бөлімінің басшысы Бірімжан 
Дәулетбеков, бас есепшісі Тілеулі 
Ысқақов болды. Кеңшардың бух-

галтериясында Серік Жүнісов, 
Кенжек Жұмабаев, Бақия Бөрі-
баев, Нүриден Сұлтанов, На-
уқанбай Махметов, Жоламан 
Тортаев, т.б. да 
іскер азаматтар 
қызмет атқарды.
Селолық кеңестің 
төрағалары бо-
лып, Е.Әбдіғалиев, 
Ә.Ескенов, хат-
шылықта Қ.Құлах-
метов, Л.Мусина 
қызмет атқарды. Кеңшардың бас 
инженерлері Ж.Бектуров, Қ.Мұқта-
ров, О.Жөкебаев, көп жыл кадр 
бөлімінде Ы.Әлиакбаров деген 
кісі қызмет атқарды. Ферма мең-
герушілері болып М.Жеңсікбаев, 
Б.Дәулетбеков, Н.Сұлтанов, Н.
Махметов, Б.Мағзұмов, Т.Махме-
тов, т.б. да азаматтар еңбек етті. 
Еліміз егемендік алғаннан кейін 
басқару жүйесі де өзгерді. Дирек-
тордың орнын әкім басты. Қорға-
сын селолық округінің әкімі болып 
Отаубай Жөкебаев, Сағат Сұлта-
новтар еңбек етті. Қазір, Бақыт-
жан Жаңабаева қызмет етуде. Бұл 
аудан құрылғаннан бері ауылды 
басқаруға қойылған алғашқы әйел 
басшы.

Терісаққан өңірінен көшіріл-
ген кеңшардың малын қыстатын 
қыстақтар да сол өңірде қалды. 

Кеңшарға Арғанаты өңірінен Қара-
кеңгір кеңшарының қыстақтарын, 
Аманкелді атындағы кеңшардан 
қыстақтар берді. Сөйтіп, Шеңбер 
кеңшары Байтілеу, Әлпейіс, Көк-
сай, Есенбек, Алтуайт, Нұрман, 
Жекешат, Махат, Мәйке, Адырбай, 
Қарашың, Қоғалы, Дүйсен, Оспан, 
Қызылшың, Үңгірлі, Балға, Арал-
бай, Домбығұл, Шонтық, Болпан, 
Ақастау, Көктал, Құрылыс, Тасқо-
ра, Қараадыр, Аяпаң, Дәуітбай, 
Бақалы қыстақтарына қой малын 
қыстатса, Қоскөл, Құлжан, Ақжар 
қыстақтарына ірі қара малы топ-

тастырыл-
ды. Ал, 
шопандар 
көшін «Ле-
нин» ор-
денді Әбіш 
С ұ л та н о в 
б а с т а ғ а н 
Б ә ж і к 

Мағзұмов, Жылқайдар Алпысбе-
ков, Мұқыриса Әбдіғали-
ев, Бал-

табай, Серікбай 
Абылаевтар, Баташ Бекенов, 
Бақай Құдайқұлов, Аманжол Бақа-
ев, Оразалы Мусин, Хамзе Есіл-
беков, Жарылқасын Құтыбаров, 
Совет Мусин, Сағынтай Әбдіғожин, 
Тұрғанбай, Қорғанбай Омаровтар, 
Кеңес Нұраев, Қуандық Алпысбе-
ков, Сейітқали Шәмкенов, Ысқақ 
Айтжанов, Әнтай Тұңғышбаев, 
Сақтапберген Серікбаев, Ахмет-
жан Есмурзин, Құсайын Қаратауов, 
Әбдірайым Айтбаев, т.б. да кең-
шардың экономикасын арттыруға 
сүбелі үлестерін қосса, бақташы-
лар Жүрсін Қасымов, Ершат Сей-
дахметов, Ахан Бекенов, Төлеу 
Қоңдыбаевтар жемісті еңбек етіп, 
көпшіліктің көңілінен шықты. Ма-
шина жүргізушілер Қалмәжит Ай-
ранбаев, Дүкенбай Арыстанбаев, 
Совет Әбусақов, Қапар Райымбе-
ков, Сексенбай Ағыманов, Қалқай 
Алпысбеков, Қожадияс Төлеуов, 

Совет Айманов, Аманай Қасымов, 
Сартай Төлегенов, Есенбек Ақы-
шев, т.б. да азаматтар тынымсыз 
еңбек етті. Олар Жезқазғаннан 
кеңшардың жүгін, жанар-жағар май 
тасыды. Ол кезде мұндай көтерме 
жол да жоқ. Даланың ой-шұңқы-
рлы, сай-салалы жолдарымен 
жүрді. Әсіресе, қыста жүру нағыз 
азап болатын. Ал, шопан-малшы-
ларда жылдың төрт мезгілінде бір 
тыным болмайтын. «Елу жылда ел 
жаңа...» деген уақыт алмасып, аға 
буынның ісі ұрпақтарымен жалға-
сып жатыр. 

Еліміз егемендік алып, тәуел-
сіз мемлекет болғаннан кейін ша-
руашылықты басқару, оны жүргізу 
жүйесі де түбірімен өзгеріп, жаңа 
даму жолына түстік. Елде жеке-
шелендіру саясаты басталды. 
Алғашқыда бұған қарапайым халық 
та, басшылардың өзі де үрке қараға-
ны жасырын емес. 70 
ж ы л 

бойы жекеменшік 
байлық дегенді құбыжық қылып 
көрсетіп, Кеңес Үкіметі адамдар-
дың санасын әбден улап келген-
діктен жекешелендірудің алғашқы 
басталған кезінде елдің көбі түсі-
не алмай қалды. Әрине, бұл са-
ясатты бірден қолдағандар да аз 
болған жоқ. Шеңбер ауылында 
алғашқы болып қолдаған «Ленин» 
және «Октябрь революциясы» 
орденді, бірнеше медальдармен 
марапатталған. Кезінде кеңшар-
дың ғана емес, ауданның маңдай-
алды шопандарының бірі, бірнеше 
рет аудандық партия комитетінің 
пленум, бюро мүшесі болған, ау-
дандық Кеңестің депутаты болып, 
бірнеше рет сайланған Әбіш Сұл-
танов «Исалық» деген жерде өзінің 
жеке шаруашылығын құрды. Сол 
кісінің бастауын күткендей Шеңбер 
ауылында Ж.Алпысбеков, Ж.Нұр-
мағанбетов, О.Мусин, Ә.Тұңғыш-
баев, Ә.Ескенов, С.Төлегенов, 
С.Мусин, Б.Бекенов, Ы.Айтжанов, 

С.Әбдіғожин, Н.Сұлтанов, т.б. да 
шаруа қожалықтарын құрып, ша-
руашылығын дамытты. Олардың 
көбі қазір арамызда жоқ. Алайда, 
«орнында бар оңалады» деп дана 
халқымыз айтқандай, олардың 
ісін ұрпақтары жалғастырып әкет-
ті. Қазір Шеңбер селолық округін-
де 80-ге жуық фермер бар. Олар: 
Қайрат Әбішұлы Сұлтанов, Бал-
табай Оразалыұлы Мусин, Сағат 
Нүриденұлы Сұлтанов, Абдолла 
Жакеншаұлы Нұрмағанбетов, Нұр-
жан Әбдіхалықов, Сағат Мағзұмов, 
Жасұлан Нұраев, Серік Зейнелов, 
Жеңіс Смағұлов, Болат Жұмабе-
ков, Әміржан Абылаев, Аманкелді 
Төлегенов, Бауыржан Алпысбеков, 
Жалын Ескенов, Жұмабай Жақы-
пов, Серік Тұңғышбаев, Бауыржан 
Ысқақов, Қасқырбай Шәмкенов, т.б. 
жалынды жастар әкелері бастап, 
негізін мықтап қалап берген істі 

әрі қарай жалғастырып, 
ш а руа ш ы л ы қ та р ы н 
шалқытып, ауданның 
әлеуметтік-экономика-
лық дамуына, еліміздің 
байлығын молайтуға, 
Тәуелсіздігімізді одан 
әрі нығайтуға өз-
дерінің лайықты үле-

стерін қосуда. Шеңберліктердің, 
жалпы аудан халқының ісіне ҚР 
Президенті, кемеңгер Елбасымы-
здың Ұлы дала төсіндегі ұлтымыз-
дың ұясы— Ұлытау төріндегі сұхба-
ты зор өрлеу туғызды. Бұл сұхбат 
Ұлытау тарихына алтын әріппен 
жазылған жаңа бір бет        қосты.  

Шеңбер ауылының көлемінде 
«Жәкуда мешіті», «Алыптың мо-
ласы», «Махат сақанасы», «Дом-
бығұл сарайы», «Балбал тас», Үш 
Жүздің даналары елдің басын қо-
сып, алқалы жиын өткізген. Арға-
наты бауырындағы «Балбұлақ», 
сонау бір кезде көмір өндірген 
кеніш болған «Мық», Арғанатыдағы 
«Сырғанақ тас», тау шатқалының 
арасын қосқан «Әскери мақсаттағы 
қорған», Мақат шыңдарындағы 
жуырда белгі қойылған «Кейкі үң-
гірі» селоның орталығында тұрған 
«Дәбей мазары», Қоянды тауының 
етегіндегі «Қанды бұлақ» сияқты 
тарихи ескерткіштер бар. Әрине, 
бұлардың көбі әлі зерттелмеген, 
зерттеуді қажет ететін ескерт-
кіштер.

Өзі Марғұланмен бірге жүріп, 
көп жерлерді көрсеткен. Осы кісінің 
ел аузынан естіп, жазып отыруы-
ның арқасында 12 жер тексеріліп, 
бәрінен  құнды деректер, қазына-
лар табылған. Тай Тілегеновтің 
дәптерінде өзі туралы былай дейді:

—Мен 1927 жылдан бастап 
туған жердің әр тасына үңіле қа-
рап, өзімше зерттеп, ел аузында 
жүрген белгілерді жазып алып 
жүрдім. Бұған менің қызметімнің 
де септігі тиді. Мен Қарсақбай 
ауданында милицияда істедім. 
Менің дәптерлерімде 62 түрлі мә-
дени-тарихи ескерткіштер тіркелді. 
Оның көбін бүгінгі ұрпақтарымыз-
дың біле бермеуі мүмкін. Осылар-
дың 18-ін Марғұланға, 7-еуін Есен-
берлинге, 20-сын Жезқазғандағы 
Сәтбаев мұражайының директоры 
Сүтемген Бүкіровке бердім. Әл-
кей Марғұлан мен айтқан жерден 
табылған дүниелерін Жезді ау-
дандық «Октябрь туы» газетінде 
жариялады ( қай жылы жариялаға-
нын жазбаған). Қазылған жерден 
шашбауы, күміс білезік, сақина 
сияқты, т.б. қымбат бұйымдар та-
былған. Яғни, менің жазбамдағы 
елден естіп жазғаным шындыққа 
айналды. Маған сол да жетеді.

Жалпы,  бізден бұрын өмір сүр-
ген адамдар жазбаша      қалдыр-
маса да, ауыздан-ауызға көшіп, 
бізге аңыз болып жеткен сөздердің 
түбінде шындық барын осыдан-ақ 
көруге болады. Мысалы, маңай-
ында түйір тас жоқ ақ жазықта 
тастан тұрғызылған оба бар. Ол 

қайдан, неге әкелінді, обаны не 
үшін тұрғызды  деген заңды сұрақ 
туады. Әрине, соншама еңбек етіп, 
50-60 шақырым жерден тас әкеліп, 
оба тұрғызу тегін емес екені бел-

гілі. Қариялардың айтуы бойынша 
сол обалардың астында қамба 
бар. Кешегі жаугершілік заманда 
байлар асыл бұйымдарын сондай 
белгінің астына, молаларға, бел-
гілі дараларға, шыңдардағы жар-
тастардың қуысына, үңгірге жа-
сырып, «дәм жазып, су бұйырып, 
қайтып оралсақ алармыз» деп 
көміп кеткен. Бірақ, олар қайтып 
оралмай, қазына жердің астында 
қала берген. Мысалы, сондай бір 
моланы Марғұлан ашқанда көп 
қымбат дүниелер табылды. Бұл 
бізге жеткен аңыз-әңгімелерді  
растай түскендей. Ал қариялар-
дың айтуынша Қарағанды өзенінің 
солтүстік бетінде, жолдың үстінде 
тастан қаланған «Қыздың мола-
сы» тұр. Мұнда қыздың сәукелесі, 

тағы басқа да қымбат бұйымдар           
қойылған, дейді. Сол сияқты Аман-
келді атындағы ауылдың «Сәм-
бет» қыстағы Ырғайлы өзенінің 
оңтүстік жағында  «Тасөткел» 
деген жерде үлкен оба бар. Осы-
ның астында бірбақан  бойы күміс 
(оң жақ босағасында), төрінде бір 
бақан күміс, (сол жақ босағасында) 
бірбақан бойы алтын бар дейтін. 
Ертеден келе жатқан сөз бар және 
бір көзе меруерт бар. Екі жерде 
қалмақтардың моласы бар. Қора-
ның қасында екі батыр күш және 
қылыштарын сынасып шапқан тас 
тұр – деп жазады Тай Тілегенов.

              Балға, Балта батыр
    Тәкеңнің маған қалдырған дәп-

терінде Ұлытау өңірінде біз біле 
бермейтін белгілер, ХІV ғасырда 
өмір сүрген батырлар бар екен. 
Ол кісі өзі милицияда қызмет 
істеп жүргенде оңтүстіктен қашып 
келіп, «Доғақұм» деген жерді ме-
кендеген Қожбанханның қалай 
ұсталғанына дейін жазған екен. 
Әрине, Қожбанхан туралы кейін 
әңгімелерміз. Қазір XIV ғасырда 
өмір сүрген, ел қорғаны болған 
Балта, Балға батырлар жайлы 
қысқаша мағлұмат бере кетейік.
    Балға, Балта Орта Жүздегі 
Ашамайлы Керей Танаш бидің 
баласы, Әмір Темірдің әскер басы 
болған батырлар. Бұлардың ер-
лігіне Темірдің өзі тәнті болған, 
дейді. Бұлар жаугершілікті тоқта-

ту, текке қан төкпеу жөнінде Ақсақ 
Темірге батылы жетіп, ұсыныс жа-
саған. Темір олардың сөзіне құлақ 
асып, екеуіне бас бостандығын 
берген. Бір аңызда екеуінен қа-
уіптенетін еді – деп те айтады. 
Бас бостандығын беруге осы да 
себеп болған шығар. Сөйтіп, екі 
батыр Арқаға келіп, Сарлықтағы 
Қарағанды шоқының  Солтүстік  
жағына «Қыздығой» деген жерді 
мекен етеді. Бұл жерде екі сай 
бар. Оны жергілікті халық «Балға, 
Балта сайы» деп атайтын. Кей-
ін екі батыр Ырғайлы (Шығырлы) 
өзенінің бойындағы «Бозтұмсық» 
деген жерге қоныс аударған. Осы 

төбенің басында осы екі баты-
рдың моласы бар. Қазір бұл екі 
батырдың ұрпақтары Солтүстік 
Қазақстан облысында, Омбы, 
Қорған, Түмен, Свердлов облы-
старында  тұрады. Мұны 1976 
жылы Алматыдан осы батыр-
ларды зерттеп жүрген тарихшы 
Қаратай Балқожин айтқан еді.
    Тай Тілегенов Қ.Балқожинді 
Бозтұмсыққа апарып, екі батыр-
дың кесектен салған үйін, қора-
сын, төбенің басындағы мола-
сын көрсетіпті. Маған қалдырған 
дәптерінде сол Бозтұмсыққа 
қалай бару керектігін де жазған. 
     «Аманкелді ауылынан шыққан 
Бозшакөлге баратын қара жол 
өзенге таяна бере екі айырылады. 

Екеуі де Бозтұмсықты басып өтеді. 
Бозтұмсықтың бауырын бір кезде 
Аманкелді атындағы кеңшардың 
сиыр фермасы жайлаған» - дейді.
     Бұл екі батыр өмірде болған. 
Қазір ұрпақтары бар адамдар. Әри-
не, бұл терең зерттеуді қажет етеді.

              Алыптың моласы  
    Алыптың моласы жайында Тай 
ақсақалдың жазбасында мынан-
дай деректер бар. «Алыптың 
моласы», Шеңбер кеңшарының 
батысындағы «Терісбұтақ» дей-
тін Торғай өзенінің бір саласының 
бойында жатыр. Моланың ұзын-
дығы 108 метр болса, көлденеңі 
9 метр. Моланың тізе тұсынан өл-
шегенде 6,5 метр болды. Көнекөз 
қариялардың айтуынша бұл жерде 
алып батырдың бір жілігі ғана жа-
тыр, ал денесі Есіл жаққа жерлен-
ген. Алып батырдың аты «Лақ» деп 
естуші едік, дейді. Мұны Марғұлан  
растаған. Қазба жұмысын жүр-
гізуді жоспарлаған. Бірақ қазыл-
маған. Тайдың өз көзімен көріп, 
өзінше зерттеу жүргізуі жөнінде 
Марғұлан оған: «Сен қарапайым 
ғалым екенсің, ғылымға пайдалы 
адамсың» –деген екен. Бұл дәп-
терде бұлардан басқа да көптеген 
деректер бар. Мысалы, Сары-
кеңгірдегі бағзы заманғы  «Қыш 
зауыты», Сарлықтағы «Жеті ба-
тыр», Сарыкеңгірдегі «Бұзық там», 
«Күмбез қорған», «Келіннің тамы», 
«Хан өткелі», т.б. мәдени-тарихи 
орындардың қайда тұрғанын, қа-
лай баратынын, оның жай-күйі жа-
зылған. Өмір жетсе шежіре қарт-
тың бұл еңбегіне де оралармыз.
    Жалпы, туған жердің тарихын 
білу—ұрпақтың міндеті ғой. Сонда 
бізден бұрын өткен ата-бабалары-
мыздың рухы риза болып, мұсыл-
ман халқының тілімен  айтқанда, 
жатқан жерінен бір аунап түседі 
ғой. Әрине, бұған кейбіреулердің 
мән бермеуі де мүмкін. Ал келер 
ұрпаққа мұның пайдасы тиеді.

                                                           

Мағзұмбек МАШАЙЫҚҰЛЫ,          
  Қазақстан Журналистер одағының мүшесі

Тай Тілегенов осы өңірді өзінше зерттеп, артында 
қолтаңбасын қалдырған қазына – қария. Ол кісі маған 
1977 жылы Ұлытау өңіріндегі мәдени-тарихи ескерт-

кіштерді жазған бір дәптерін табыс етті. Тәкеңнің 
айтуымен ғұлама ғалым Әлкей Марғұлан көп жерлерге 

қазба жұмыстарын  жүргізіп, қазыналар тапқан. 

Ұлытау — 
қазыналы өңір

Шежірелі

ШЕҢБЕР
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Қыс мезгілі өзінің ақ ұлпа қарымен, 
қыстың алғашқы күнінен бастап мере-
кеге толы қуанышты сәттерімен ерек-
шеленеді. Дейтұрғанмен, адам өмірі 
мен мемлекеттің басты құндылықтарын 
төтенше жағдайлардан сақтау, алдын 
алу, бола қалған төтенше жағдайлар-
ды, тұрғын үйлердегі өрттерді сөн-
дірумен тікелей айналысатын Ұлытау 
селосындағы №49 өрт сөндіру бөлімі 
қыс мезгілінде сақтық шараларына өте 
мұқият болуға шақырады.

Ұлытау өңірінің қатал да қытымыр 
қысына, құбылмалы ауа райына дәл 
айтқандай, қарапайым халықты абай 
болуға, қарапайым ережелерді сақта-
уға бірқатар ережелерді ұсынамыз: 
үйден шығарда телеарналар мен ұялы 
телефоннан ауа райы жөнінде берген 
хабарламаларды басты назарда ұстау 
қажет; ауа райының құбылмалылығын 
ескере отырып, қалың киімдерді киіп, 
артық киімдер алу керек; ауа райы бұ-
зылып тұрғанда және түнде жол жүруге 
шықпаған абзал; аяздыкүні өзіңіздің жа-
ныңыздағы адамдардың тоңазуынан, 
үсік шалмауын қадағалап отыру қажет, 
тоңазыған жерлерді қолмен әлсін-әлсін 
уқалап отыру қажет; жол жүру кезінде 
абайсызда бірнеше көлікпен бірнеше 
адам жолда қалып қойған жағдайда, 
барлығы бір көлікке жиналып отырған 
дұрыс; боранда отырған жерінен, көлік-
тен шығып кетуге болмайды, себебі 
боранның салдарынан адасып кету 
қаупі өте жоғары болады; көлікті желге 
қарсы қойып, жанар-майды үнемдеп, 
көлік ішін жылытып отыру керек; көлік-
тің ішінде отырғанда әлсін-әлсін есікті 
ашып отыру керек, себебі боранның 
салдарынан көлік есіктерін қар басып 
қалудан сақтаса, шығар уақытта қо-
сымша шығар есік ретінде пайдалануға 
болады;

Есіңізде болсын, Сіздің көлігіңізде 
бес дөңгелек бар, ал дөңгелектің қандай 
ауа райында да жанатынын ескерсек, 
көмек келгенше Сіздің амандығыңыз 
өз қолыңызда. Барлық шараларыңыз 
таусылып, құтқару қызметтеріне хабар 
беру мүмкіндігі болмай, жанар-май та-
усылып, алға жаяулап жүруге бел бу-
саңыз, көлік жолынан ешқайда бұрыл-
маған дұрыс, себебі биік жолдарды қар 

алуы аз болады. Ең басты шара ретін-
де өзіңізге-өзіңіз сенімді болыңыз, абы-
ржуға жол бермей, сабырлық сақтаңыз.
Қыстыкүндері қонақтан ертерек шығуға 
тырысыңыз, сонымен қатар, қонақта 
алкогольдік ішімдіктерді көп мөлшерде 
ішпеген абзал, себебі алкоголь өнім-
дері ойлау, шешім қабылдау кезінде істі 
насырға шаптыруы мүмкін.

Қысы қатал, құбылмалы Ұлытау 
ауданы көлемінде бірқатар авари-
ялық-құтқару жұмыстары жүргізілген 
болатын, бұған дәлел ретінде былты-
рғы жылдың қысының ерекшеліктері-
нен мысалдар келтірейін.

2013 жылдың 15 желтоқсанында 
Шеңбер селолық округі Қорғасын село-
сының тұрғындары жылқыларын айдап 
келуге 2 «УАЗ» автокөлігімен 6 адам 
шыққан. Іздеген малдарын таба алмай, 
ақыр соңында 2 автокөлік бір-бірінен 
адасып, бір көліктің жанар-майы тау-
сылуы салдарынан ішіндегі 4 адамы үш 
тәулік бойы алып шыққан азықтарын 
бөліп, үнемдеп, жеп көлікте отырған. 
Көлік ішіндегі бір азамат, қалғанда-
рын сабырға шақырып, олардың ойын 
жақсыға бұрып, үміттерін үзбеуі сал-
дарынан құтқарушылар келгенге дейін 
аман отырған. Құтқарушылардың же-
дел қимылы мен ауыл тұрғындарының 
белсенді іс-қимылы арқасында бар-
лығы аман-сау отбасыларына оралды.
2014 жылдың 17 қаңтарында Жезқазған 
қаласының тұрғындары Ұлытау село-
сынан солтүстік бағытта, «Ниссан» ав-
токөлігімен қар құрсауында қалып, екі 
тәулік бойы далада жатқан. Яғни, өрт 
сөндіру бөлімі қызметкерлерінің көме-
гімен 6 авариялық-құтқару жұмыста-
ры жүргізіліп, 21 адам қар құрсауынан 
құтқарылды.

«Сақтансаң – сақтайды» деген-
дей, нақыл сөзді дәл осы қыс мезгілінің 
ерекшеліктеріне айтқандай, сақтық ша-
раларын басты назарда ұстауларыңыз-
ды сұраймыз.

Б.МҰХАНБЕТОВ,
Қарағанды облысы ТЖД 

«ӨСжАҚЖҚ» ММ-сі, №2 жасақ 
№49 ӨСБ басшысы,
 ө/қ қызмет майоры. 

Таулы өңірде қылқанжапырақты ағаштар тым аз 
өсетіндіктен, оларды кесіп, пайдалануға қатаң тыйым 
салынатыны белгілі. Десек те, Жаңа жылда тау бөк-
терінен қылқанжапырақты ағаштарды кесу тыйылмай 
келеді. Осыған орай, аудандық ІІБ-дегі табиғатты қорғау 
полициясы тобына қарағай, арша, т.с.с. ағаштарды қы-
рағы қорғау жүктелген. Биыл да сол үрдіс өз жалғасын 
табуда.

Аудандық ІІБ-нің ұйымдастыруымен ауқымды 
іс-шаралар жүргізу қолға алынды. Аудан аумағындағы 
орман-тоғайларға апаратын күре жолдар бойына ав-
тобекеттер тұрады. Полиция қызметкерлері орман ша-
руашылығы мекемесімен бірлесіп, рейдтік іс-шаралар 
жүргізеді. Қылқанжапырақты өсімдіктерді қорғау, та-
биғат байлығын заңсыз пайдаланатындардың жолын 
кесуге бағытталған іс-шара барысында ағаш кескен аза-
маттар ұсталса, әкімшілік құқық бұзу туралы Кодекстің 
283-бабы бойынша шара қолданылады. 10-15 есеге 
көбейтілген АЕК мөлшерінде айыппұл салынатынын 
ескертеміз!

Құрметті ұлытаулықтар! Әрбір отбасына амандық, 
жаңа бақыт, мықты денсаулық тілейміз. Табиғат берген 
«сыйды» – жасыл әлемді қорғауға атсалысыңыздар, ар-
дақты ағайын! Жаңа 2015 жыл құт-береке әкелсін!

ТЖ бөлімі хабарлайды

                                                 
УПИ  Т.А.Ж УПП № Есеп беру 

күні 
Есеп беретін               

мекен жай
Сатыбалдин М.А. 
Абилов А.Қ.

№ 1 24.02.2015 ж. Ұлытау селосы            
мәдениет үйі

Бимаганбетов С.Р. № 2. 24.02.2015 ж.  Аманкелді селосы        
№ 3 мектеп 

Казтаев Ж.А. № 3 25.02.2015 ж. Қаракенгір селосы 
әкімшілік ғимараты

Бралинов М.Ж. № 4. 26.02.2015 ж. Алғабас селосы            
№ 14 мектеп 

Урстембаев Ш.Т. № 5. 02.03.2015 ж. Егінді селосы      
әкімшілік ғимараты

Мақашев М. № 6. 04.03.2015 ж. Қорғасын селосы 
әкімшілік ғимараты 

Турганбеков Е.Ж. № 7. 06.03.2015 ж. Терісаққан селосы 
әкімшілік ғимараты

Мукушев.С.К.   
Жәкенов К.М

№ 8. 18.03.2015 ж. Жезді кенті          
әкімшілік ғимараты

Толебеков Е.Е. № 9. 19.03.2015 ж. Қарсақбай кенті 
әкімшілік ғимараты

Есенгалиев С.Д. №10. 20.03.2015 ж. Байқоныр селосы         
№ 17 мектеп 

Нуртазинов К.С. №11. 12.03.2015 ж. Қарақұм селосы          
мәдениет үйі. 

Шубай М.К.        
Жанибеков Е.Ш.

№12. 10.03.2015 ж. Сарысу селосы 
әкімшілік ғимараты

Джандильдинов Ж.К. № 13. 17.03.2015 ж.  Борсенгір селосы         
№ 10 мектеп 

  Айтмуханов Н. №14. 19.03.2015 ж. Мибұлақ  селосы          
№ 18 мектеп

                               
 С. ҚҰЛАХМЕТОВ,

Ұлытау ауданы  ІІБ ӘПБ-нің басшысы,
  полиция подполковнигі.                                                         

Ұлытау ауданының ІІБ ӘПБ-нің 
учаскелік полиция инспекторлары-
ның халық алдында  2015  жыл-

дың I тоқсанына есеп беру               
КЕСТЕСІ

Жеке тұлғалар туралы мемле-
кеттік деректер қорының Орталық 
серверінде ҚР бойынша акт жазба-
ларының электрондық нұсқалары 
болған кезде – күнтізбелік 15 күн 
(қабылдау күні мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне кірмейді), басқа 
мемлекеттік органдарға сұрау салу 
және қосымша зерделеу немесе 
тексеру қажет болған кезде – көр-
сетілетін қызметті алушыны қарау 
мерзімі ұзартылған кезден бастап 
екі жұмыс күні ішінде хабардар ете 
отырып, күнтізбелік 15 күннен ас-
пайтын уақытқа ұзартылады. Көр-
сетілетін қызметті алушының құ-
жаттар топтамасын тапсыруы үшін 
рұқсат берілетінін ұзақ күту уақыты 
көрсетілетін қызметті берушіге 20 
минут орталыққа 15 минут. Көр-
сетілетін қызметті алушыға қызмет 
көрсетудің рұқсат берілетінін ұзақ 
уақыты көрсетілетін қызметті бе-
рушіде 20 минут, орталықта 15 ми-
нут. Мемлекеттік қызметті көрсету 
нысаны қағаз түрінде, ал нәтижесі 
жеке басын куәландыратын құжат-
ты көрсеткен кезде азаматтық хал 
актісін мемлекеттік тіркеу туралы 
тиісті куәлік беру. Мемлекеттік қы-
змет ақылы/тегін көрсетіледі. Аза-
маттық хал актілерінің жазбаларын 
қалпына келтіруге байланысты 
куәліктер берілгені үшін 0,5 ай-
лық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
мемлекеттік баж алынады. Мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет жедел-
детіп қызмет көрсетусіз «электрон-
дық» кезек тәртібімен көрсетіледі, 
электрондық кезекті портал 

арқылы брондауға болады. Көр-
сетілетін қызметті алушы не оның 
уәкілетті өкілі көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе орталыққа жү-
гінген кезде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін ұсынатын қажетті құ-
жаттардың тізбесі азаматтық хал 
актісі жазбасын қалпына келтіру 
үшін осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына сәйкес бел-
гіленген нысандағы өтініш; жеке 
басын куәландыратын құжат 
(сәйкестендіру үшін); азаматтық 
хал актілерін тіркеу кітаптарында 
акті жазбасының жоқтығы туралы 
жоғалтылған жазба болған жер 
бойынша облыстық, қалалық аза-
маттық хал актілерін жазу мұраға-
тының анықтамасы; көрсетілетін 
қызметті алушының және оның 
жақын туыстары (ата-анасы, ба-
лалары, аға-інілері, апа-сіңілілері 
мен қарындастары) туралы дерек-
тер толық көрсетілетін өмірбаян; 
еңбек кітапшасының көшірмесі, 
егер көрсетілетін қызметті алушы 
студент болса – оқу орнының туған 
күні мен жері көрсетілген анықта-
ма (бар болса); егер көрсетілетін 
қызмет алушы әскери міндетті 
болса, әскери билеттің көшірмесі 
(бар болса); көрсетілетін қызметті 
алушының 3х4 мөлшердегі екі фо-
тосуреті; мемлекеттік бажды бюд-
жетке төлегенін растайтын құжат 
немесе салық жеңілдіктерін беруге 
негіз болып табылатын құжат. Мем-
лекеттік көрсетілетін қызмет көр-
сетілетін қызметті беруші арқылы 
көрсету үшін қажетті құжаттарды 

қабылдау кезінде көрсетілетін қы-
зметті алушыға мыналар: өтініштің 
қабылданған күні; қоса берілген 
құжаттардың саны; құжаттарды 
беру күні, уақыты; құжаттарды 
рәсімдеуге өтінішті қабылдаған 
маманның тегі, аты, әкесінің аты 
көрсетілетін қолхат беріледі. Орал-
мандар ҚР-на заңды көшіп келгені 
туралы және олардың ҚР-ның 
азаматтығын алу туралы қолдау 
хаттары туралы ішкі істер орган-
дары берген құжаттарды қосым-
ша тапсырады. Азаматтық хал 
актілерінің жазбаларын қалпына 
келтіру үшін көрсетілетін қызметті 
алушы азаматтық хал актілерінің 
жазбаларын қалпына келтіруге 
қажетті мәліметтерді растайтын 
құжаттарды (жұмыс немесе оқу 
орнынан анықтама, білімі туралы 
құжаттар, мемлекеттік мұрағат-
тардың анықтамалары) ұсынады. 
Көрсетілетін қызметті алушы осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының көрсетілетін тізбеге 
сәйкес құжаттардың топтамасын 
толық бермеген жағдайда орталық 
қызметкері өтінішті қабылдаудан 
бас тартады және осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 
сәйкес нысан бойынша құжаттар-
ды қабылдаудан бас тарту туралы 
қолхат береді.

«ХҚКО» Қарағанды               
облысы бойынша филиалы-

ның   Ұлытау ауданындағы 
бөлімі.

Ұлытау ауданындағы ХҚКО арқылы 
азаматтық хал актілерінің жазбаларын 
қалпына келтіру мемлекеттік қызмет 

көрсету тәртібі

Жаңа Жыл мейрамының сәні – жасыл шыр-
ша! Аудан аумағындағы елді мекендер тұрғын-
дары арасында осы мақсатпен арша ағаштарын 
кесіп, шырша орнына пайдаланатындар сирек те 
болса кездесетіні жасырын емес. Мұндай іс-әре-
кеттерді болдырмау үшін жыл сайын аудандық 
ІІБ тарапынан іс-шаралар жүргізіліп отырылады.

Желтоқсан айының 10-31 күндері аралығында 
қылқанжапырақты ағаштарды (қарағай, арша) қорғау 
мақсатымен «Шырша» жедел-профилактикалық іс-ша-
расы ұйымдастырылды. Аталған бағытта орман-тоғай-
ларға бекеттер қойылып, ұтқыр топтар құрылды. Де-
секте, ауыл тұрғындарының өздері табиғат байлығына 
жанашырлықпен қарап, қылқанжапырақты ағаштарды 
сақтауға біркісідей атсалысқандары абзал.

Қоршаған ортаға қамқорлық жасау – әрбір азамат-
тың парызы! Жаңа Жыл баршамызға құт-береке, бақ 
пен ырыс әкелгей!

Ұлытау аудандық ІІБ табиғатты қорғау 
полициясы тобы.

«Шырша» іс-шарасы 
жалғасуда

Қылқанжапырақты 
ағаштарды қорғайық!

Қоршаған орта — қорғаның
Аудан тұрғындарының 

назарына!

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 29 қазандағы  №1145 Қау-
лысына байланысты 2015 жылдың 1-ші 
қаңтарынан бастап, 2016 жылдың 1-ші 
қаңтарына дейін жарақат салатын патрон-
дар мен ату мүмкіндігі бар ұңғысыз атыс 
қаруын, газды қаруды сақтауға және алып 
жүруге ішкі істер органдарының тиісті рұқ-
саты бар жеке тұлғалардың қаруды ерікті 
түрде өтеулі негізінде тапсыру акциясы 
өтетіндігін хабарлаймыз.

Ұлытау селосы АІІБ-і.

Аудан тұрғындарының 
назарына!

Ұлытау ауданы бойынша азаматтық пи-
ротехникалық бұйымдарды заңсыз әкелудің, 
сақтаудың, сатудың және пайдаланудың жо-
лын кесу, балалар арасында жарақаттану-
ды болдырмау, әсіресе оқу орындарының 
аумағында пайдалануының жолын кесу, 
сондай-ақ, сертификатталмаған пиротех-
никалық өнімді жеткізумен айналысатын 
адамдарды анықтау мақсатында рейдтік 
іс-шаралар жүргізілуде.

Аудандық ішкі істер бөлімінің ӘПБ ли-
цензиялау және қару айналымын бақылау 
тобының инспекторы, елді мекендегі сауда 
орындарында лицензиясыз пиротехникалық 
бұйымдарды заңсыз жеткізіп саудаға шығару 
фактілері анықталған жағдайда, сауда орын-
дарының иегерлеріне, заңнамаға сәйкес 
әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке 
тартылатындықтарын ескертеді. Пиротехни-
калық өнімдерді ересектердің бақылауын-
сыз қолдануға болмайтынын ескере отырып, 
мейрамдарда түрлі отшашуларды қалай 
болса солай, орынсыз қолданудан болатын 
оқыс оқиғаларсыз өткізейік, ауылдастар! 
Жаңа жыл құтты болсын!

А.ЕРЖАНОВ,
Ұлытау аудандық ІІБ ӘПБ ЛжҚАБТ

аға инспекторы, 
полиция аға лейтенанты.
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ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Мибұлақ ауылының тұрғыны, қадірлі досымыз 
Әбдібек ТҰРСЫНБАЙҰЛЫ!

12 қаңтар асқаралы 60 жасқа 
толған туған күніңмен құттықтай-
мыз. Еңбек жолыңды 1973 жылы 
бұрынғы Жезді ауданы ХХІІІ-пар-
тсъезд атындағы кеңшарда, ком-
сомол комитетінің хатшылығынан 
бастап, кейін 12 жыл бойы 
Мибұлақ ауылының әкімі қызметін 
абыроймен атқардың. 1973-75 
жылдар аралығында Отан алдын-
дағы әскери борышымды бірге 
өтеп едік, Әбеке! Қай қызметте 
жүрсең де, сен өзіңнің ақпейілділі-
гіңмен, ұстамдылығыңмен, тәр-
биелілігіңмен ерекшелене білдің. Енді, міне асқаралы 60 
жастың табалдырығын абыроймен аттап отырсың, мерей-
тойың құтты болсын!

60-тың ерттеп міндің «қазанатын»,
Жасың бұл жан-дүниең тазаратын.
Жолдаймыз қарт Ұлытаудан ақ тілектер, 
Құттықтап Құмның атпал азаматын.

Ұрпағың көз алдыңда жүрсе дәйім,
Оңыңнан туып мәңгі тұрар Айың.
Қамқоры отбасыңның болсын аман –
Қосағың, Құдай қосқан – Құралайың!

Алдыңнан ата берсін ақ таң күліп,
Жүрейік біз өзіңді мақтан қылып.
Әбеке, құтты болсын мерейтойың,
Шаттықпен шаңырағыңа жатқан кіріп! – деген жыр шу-

мақтарын қабыл ал. Мықты денсаулық, ұзақ та бақытты ғұ-
мыр, отбасыңа береке, байлық тілейміз.

Ұрпағыңның қызық-қуанышына кенеле бер, Әбеке!

Ізгі ниетпен құттықтаушылар: ұлытаулық жанұялық 
достары Ғазиз-Жанар және балалары 

Өмірхан, Әзімхан, Зада.

Құрметті Сәрсен БАЙМАҒАНБЕТҰЛЫ!

Сіз, отбасының тірегі, ар-
дақты әке, анамыздың адал 
жары, халқыңыздың сүйікті ұлы 
болдыңыз. Міне, бүгін 70 жасқа 
келіп отырсыз. Біз Сізді 70 жасқа 
келуіңізбен шын жүректен құт-
тықтаймыз. Өмірдің барлық жақ-
сылығын тілейміз. Деніңіз сау, 
өміріңіз ұзақ болып, ұрпақта-
рыңыздың қызық-қуанышын 
көріп, анамызбен қоса ағарып 
ортамызда арқа сүйер асқар тау 
болып жүре беріңіз.

Құтты болсын келген 70   
                                        жасыңыз,
Сексенменен, тоқсаннан да асыңыз.
Анамызбен бірге жасап жан әке
Алла берсе жүзді де нық басыңыз.
Құтты болсын келген 70 жасыңыз.

Ақ тілекпен: балалары, немерелері.

Ұлытау ауылының тұрғыны Түсіп келіні   
Самат зайыбы ЖІБЕК-ті 60 жасқа толған  

мерейлі тойымен құттықтаймыз!
Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп, шаттық өмір сүріңіз.
Алпыстың да асқарына шығыпсыз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.

Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!

Ақ тілекпен, құрбы-құрдастары: Бақыт, Әли-Тұрсынкүл, 
Шәріп-Нескен, Ғазиз-Жанар.

Ұлытау ауданына қара-
сты Жезді кентіндегі сани-
тарлық-эпидемиологиялық 
сараптама орталығының 
зертханашысы Айткүл   
Әбілдина өз ісін жетік 
білетін тәжірибелі лабо-
рант-зерттеуші. Өз кәсібін 
отыз жылға жуық тиянақты 
атқарып жүрген ол 2015-
Жаңа жылды толымды та-
быстармен қарсы алмақ.

Суретті түсірген 
М.ДӘУІТОВ.

Өз ісінің маманы

Жаңа жыл – жаңа-
лықтың басталуы. Әрбір 
адам келе жатқан Жаңа 
жылдан қуаныш, 
жақсы жаңалық 
күтеді. Ал, әрбір 
ғажайыпқа, ер-
теңгінің тылсым 
о қ и ғ а л а р ы н а 
сенетін балалар 
қауымы Жаңа 
жылды ерекше 
күтеді.
Биылғы Жаңа 
жыл мерекесі 
Пионер ауылы-
на да келіп 
жетті. Жаңажылдық кешті 
кент әкімі Е.Ерғазинов пен 
«№5 Пионер Негізгі мек-
тебі» КММ-нің директоры 
С.Күнтуғановтар оқушы-

ларға және кент тұрғын-
дарына құттықтау лебіз-
дерімен,  әкімшілік атынан 

сыйлықтарымен беруден 
басталды.
Аяз ата мен Ақшақар ер-
тегілердегі кейіпкерлер-
ше киінген шағын орталық 

балғындары мен мектеп 
оқушыларын шаттық пен 
қуанышқа бөлеп, қызыққа 

кенелтті. Қой 
жылын қарсы 
алуда бастауыш 
сынып мұғалім-
дері өз өнер-
лерін аянбай, 
ізденіс үстінде 
көрсете білді. 

Осы келген 
2015 жыл «қой 
үстінде бо-
зторғай жұмы-
ртқалаған» де-
гендей, елімізге 

жайлы жыл болсын!

«№5 Пионер Негізгі 
мектебі» КММ-сі.

Төрлет, ЖАҢА ЖЫЛ!

Айтпаса да түсінікті...
Суреттерді салған  М.ДӘУІТОВ.


