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♦ Ассамблея  ажары♦ Аудан әкімдігінде 

Достық рәуіштегі кездесу түс ауа аудандық 
кітапханада жалғасын тапты. Онда сөз алған 
аудан әкімінің орынбасары Дастан Шалтабаев: 
«Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты кемел келешекке жетелейтін өзекті мақаласы 
бүгінде қоғамда қызу талқылануда. Аталмыш 
маңызды құжатта мемлекет басшысының болашақ 
туралы ойлары, алға қойған жоспары барлық 
азаматтар үшін Қазақстанның тиімді келешегіне 
негізделген. Әрине, Қазақстанның нұрлы 
бірлігі мен ынтымағы өзара жарасқан әртүрлі 
этностардың еншісінде. Бүгінгі бас қосуымыздың 
негізгі мақсаты да осы тұрақты этносаясатты 
қалыптастырып, Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жоғарыда 
аталған мақаласын насихаттау, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы жанындағы Қоғамдық келісім 
кеңестерінің рөлін көтеру болып табылады», – 
деп, кездесуге келген қонақтарды көпшілікке 
таныстырды.

Оған облыстық «Достық үйі – Қоғамдық 
келісім орталығының» директоры Тәңірберген 
Қасымберкебаев, облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы жанындағы Қоғамдық келісім 
кеңесінің төрағасы Оралбек Жақиянов, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының мүшесі, әзірбайжан 
этномәдени бірлестігінің төрайымы Асылы 
Осман, облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы 
жанындағы ғылыми-сарапшылық топтың 

арамдықтан ада, зияндықтан таза болған адами 
асыл қасиеттер арқылы ұрпағымызды тәрбиелей 
білген елміз. Қазір де сол рухани құндылықты 
жандандыра отырып, жастар тәрбиесіне жете 
мән беруіміз керек. Сондай-ақ, әлемге үлгі 
болып отырған біздің ел басқа елдер сияқты 
революциялық жолмен емес, эволюциялық 
жолмен осындай жетістіктерге жетті. Бұдан 
былай да біз еліміздің эволюциялық жолы мен 
дамуына баршамыз атсалысайық», – деді.

Бұдан кейін сөз алған Клара Хан: – «Бүгін 
біз Сүйінбай мен Жамбылдың мұражайларын 
аралап, тарихымыздың тамыры тереңде екенін 
ұғындық. Осындай құндылықтарымызды бағалай 
біліп, өсіп келе жатқан жас ұрпақ бойындағы  
ұлттық-патриоттық сезімді оята білсек жөн болар 
еді. Себебі, есі кірген балаға мынау сенің өткен 
ата-бабаңның жатқан жері. Ол осындай ақын, 
баһадүр батыр деп құлағына құя берсек, ғанибет 
емес пе. Міне, Елбасы айтқан мақаланың түпкі 
негізі де осы. Біз бүгінгі ұрпаққа өткен тарихын 
үйрету арқылы болашаққа да бағдар жасай 
аламыз», – деп сөзін қорытындылады.

Аталмыш шараның соңында облыстық  
«Достық үйі – Қоғамдық келісім орталығы» 
жанынан құрылған өнерпаздар мен «Сүйінбай 
сазы» ансамблінің әншілері өнер көрсетті.

Елдар  ЖАҚыПбЕК.

2017 жылғы   тамыздың 8-де  Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2013 
жылғы 24 сәуірдегі № 555 Жарлығына 
сәйкес Жамбыл ауданы бойынша 
Қарасу, Қарақыстақ, Сарытауқұм, Таран, 
Мәтібұлак, Үлгілі, Үлкен, Шиен ауылдық  
округі әкімдерінің   сайлауы өтті.

сайлау қорытындысы бойынша:
Қарасу  ауылдық округінің әкімі 

болып Өтепов Асхат Мүлкібайұлы 
сайланды. 1974 жылы туған, ұлты қазақ,  
«Нұр Отан» партиясының мүшесі. 

Қарақыстақ  ауылдық округінің 
әкімі болып Жапаров бақыт Жораұлы 
сайланды. 1961 жылы туған, ұлты қазақ, 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі. 

Мәтібұлақ  ауылдық округінің әкімі 
болып Нәметов Қуаныш Мұратбекұлы 
сайланды. 1974 жылы туған, ұлты қазақ, 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі. 

Сарытауқұм  ауылдық округінің әкімі 
болып Жарықбасов Талғат рахманұлы 
сайланды. 1962 жылы туған, ұлты қазақ, 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі. 

Таран селолық округінің әкімі болып 
бейсенбеков бақыт рыскелдіұлы 
сайланды. 1972 жылы туған, ұлты қазақ, 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі. 

Үлгілі  ауылдық округінің әкімі болып 
шыныбеков Дархан Асылханұлы 
сайланды. 1982 жылы туған, ұлты қазақ, 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі. 

Үлкен ауылдық округінің әкімі болып 
рахимов болатай Жахияұлы сайланды. 
1956  жылы туған, ұлты қазақ, «Нұр 
Отан» партиясының мүшесі. 

Шиен  ауылдық округінің әкімі 
болып Иманбаев Еркін Жайлаубайұлы 
сайланды. 1965 жылы туған, ұлты қазақ, 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі. 

с.с.МәНКЕЕвА,
Жамбыл аудандық аумақтық 

сайлау комиссиясының хатшысы. 

Жамбыл облысының Отардағы әскери 
қалашығында шілденің соңында басталып 
тамыздың 9-на дейін жалғасқан Халықаралық 
әскери жаттығу әрекетерінің қорытынды 
нәтижесі шығарылып, 18 мемлекеттен келген 
әскерлердің үздіктері анықталды.

Командалық есеп бойынша Қазақстан 
Қарулы Күштері жүлделі 1-ші орынды 
иеленді. Отан қорғаушы әскерлер өздерінің 
кәсіби шеберлігін танытып, Отар аспанында 
Көк туымызды желбіретті. Бұл әскери 
жаттығу  ойындарына ТМД елдерінен бөлек 
Қытай, Үндістан, Зимбабве, т.б. алыс шетел 
әскерлері қатысқан. Мергендер жарысынан 
қазақ жігіттері алдына жан салмай, үздік 
нәтиже көрсетті. Зеңбірек атудан, танк, т.б. 
техникаларды меңгеруде Ресей, Армения, 
Өзбекстан, Қытай өкілдері де мықтылықтарын 
дәлелдеді. Халықаралық әскери жаттығуды 
ҚР Қорғаныс министрі,  генерал-полковник 
Сәкен Жасұзақов қорытындылап, қатысушы-
ларға алғыс білдірді. Бір ерекшелігі, 
жарыс жеңімпаздарына қола, күміс, алтын 
медальдармен қатар  қазақтың ұлтты 
дәстүрін дәріптейтін садақ, жебе, қалқан, 
бүркіт сияқты т.б. бағалы кәдесыйлықтар 
табыс етілді.

Бұл халықаралық әскери жарысқа 
«Сүйінбай сазы» фольклорлық ансамблінің 
өнерпаздары да  өз үлесін қосып, Отар әскери 
қалашығының аспанын әнмен ажарлады.  
Сол сияқты Сүйінбай және Үмбетәлі 
мұражайының қызметкерлері  әскерлерге 
арналған этноауылдағы киіз үйлердің 
ішіне  ел тарихынан сыр шертетін құнды 
экспонаттардан көрме қойды. Онда қазақ 
халқының тұрмыс-салтынан хабар беретін 
түскиіз, шапан, домбыра, қобыз, сандық, 
самаурын, т.б. заттар болды. Шара соңында 
аталған мұражай қызметкерлері ҚР Қарулы 
күштерінің әскери техникалық көрмесін 
тамашалап, Отанымыздың әскери қорғаны  
бүгінгі заман талабына сай берік екендігіне 
көз жеткізді.

әуелбек ысҚАҚОв,
Үмбетәлі мұражайының меңгерушісі.

СЕГІЗ
ОКРУГТІҢ  ӘКІМІ 

САЙЛАНДЫ

сарбаздарымыз «АРХО – 2017» Халықаралық 
әскери ойындарында жеңімпаз атанды

НАМыСТы  қОлДАН  
БерМегеН

Бейсенбі күні Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласы бойынша облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясының «Бейбітшілік  пен келісімнің жол 
картасы» мегажобасы аясында «Қазақстанның 
қасиетті рухани құндылықтары» атты Қоғамдық 
келісім кеңесінің мүшелерімен кездесу барысында 
бір топ қонақтар Жамбыл ауданына ат басын 
бұрды. Меймандар алдымен жыр сүлейі Сүйінбай 
Аронұлының мұражайын тамашалап, бұдан кейін 
Жамбыл бабамыздың мұражайын аралады, ақын 
рухына Құран бағыштады. 

Дүйсенбі күні аудан әкімшілігінің үлкен 
мәжіліс залында аудан әкімдігінің мәжілісі 
өткізілді. Онда “Ауданның 2017 жылдың  
бірінші жарты жылдығындағы  әлеуметтік-
экономикалық дамуының  қортындылары  
және үшінші тоқсандағы міндеттері туралы” 
мәселе қаралды. 

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша 
аудан әкімінің орынбасары Нұрлан Ертас 
жан-жақты баяндама жасап қол жеткен 
жетістіктер мен орын алған олқылықтарға 
кеңінен тоқталды.  Ауданның ауыл 
шаруашылығы, оның ішінде «Агробизнес – 
2020»,  «Алтын асық», «Сыбаға», «Құлан» 
бағдарламалары, ірі қара мал етін экспорттау, 
суармалы жерлердің мүмкіндіктерін толық 
пайдалану,  «Бизнестің жол картасы» сияқты 
т.б. мәселелер ортаға салынып,  білім 
беру және денсаулық сақтау саласындағы 
жетістіктер мен кемшіліктерге назар 
аударылды.   

 Мәжілісті Жамбыл ауданының әкімі 
Жандарбек Далабаев қорытындылап сөз 
сөйледі. Осынау маңызды жиынға аудандық 
мәслихаттың депутатары, бөлім, мекеме 
басшылары, ауылдық округ әкімдері және 
мектеп директорылары қатысты. 

р.АЛМАс.

мүшесі, «Элифтерия» гректер қауымдастығының  
төрағасы, Ассамблея мүшесі Георгий Иорданиди, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі, 
облыстық корей этномәдени орталығының 
төрайымы Клара Хан, Қазақстан Жастар 
одағы сыйлығының лауреаты, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, 
Жамбыл ауданының құрметті азаматы Надежда 
Лушникова қатысты. 

Кездесу барысында сөз алған Асылы Осман: 
– Елбасының осынау тарихи макаласында 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

құндылықтарды қалай игеретініміз және 
ол арқылы қандай мақсатқа жететініміз 

мақалада жан-жақты талданған. 
Өз басым бұл мақаланы аса маңызды 

стратегиялық құжат деп білемін. 
Солай қабылдадым. Оны жүзеге асыру 

үшін қандай шаралар қолға алынуы 
тиістігі нақты көрсетілген. Елді рухани 

жаңғыртудың екі түрлі жолы келтірілгені 
қуантады. Біріншіден, ұзақмерзімді 

стратегия және оны орындау үшін 
қысқамерзімді жоспар жасақталған.

Мұнда бірқатар тақырыптар қамтылып, 
Елбасының осыдан 10 және 20 жыл бұрын 

айтылған идеяларымен үндесіп жатыр. 
Себебі, біздің елдің таңдаған саяси жолы, 

экономикалық бағдары, рухани құлшынысы 
бір желіден айныған емес. Сонымен қатар 

таяу жылдардағы міндеттердің ішінде 

латын әліпбиіне көшуіміз де жан-жақты 
қарастырылыпты. Бұл – ғаламдық ақыл-
ойға, ғылымға жақын, бәсекеге қабілетті 

болуға бастайтын үлкен қадамның бірі.
Ұлт Көшбасшысы бірнеше жыл 

бұрын 2025 жылға дейін латын әліпбиіне 
көшу керектігін «Қазақстан – 2050» 

Стратегиясында мәлімдеген еді.  Әрине,  
тілші  ретінде қазақ қарпін латын әліпбиіне 

көшіруді мен де қолдаймын. Тарихқа көз 
жүгіртсек, латын әліпбиі қазаққа жат емес. 

Бұл халқымыздың ғасырлар қойнауынан 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткен сөз өнерін, қазақ 

әдебиетінің қайталанбас асыл мұрасын 
әлемге танытудың бір үлгісі деп білемін. 
Сондай-ақ, жаңа әліпби арқылы түбі бір 

туыс елдермен өзара шығармашылық 
байланысымыз артып, Қазақ елі әлемдік 
өркениетке еркін қадам басатын болады.

әйгерім  әбУ.

атты мақаласын оқып, тарихи мәні бар 
құжатпен тереңінен танысып шықтым.  

Жалпы, жеке адам үшін де, тұтас халық 
үшін де құндылық атаулы материалдық 

және рухани болып екіге бөлінетіні 
айқын. «Алдымен – экономика, содан 

кейін саясат» деп Елбасымыз  сонау 
бір жылдары дұрыс бағыт сілтеп еді. 

Енді міне, рухани құндылықтарымызды 
жаңғыртуға да мейлінше көңіл аударып 

отыр. 
 Иә, рухани байлықтың кемел 

болғаны жеке азаматтарымыз үшін де, 
еліміз үшін де өте маңызды. Ақыл-
ойы толысқан, ғаламдық ғылымды 
игерген адамдар көп болса, еліміз 

өркениетті, бәсекеге қабілетті 
болатыны анық. Осынау 

рухани  жаңғыру: латын  әліпбиіне  көшу

латын әліпбиіне 
көшу туралы 
сөз қозғалады. 
Қазақстанның иесі 
де, киесі де –  қазақ 
халқы, мен мұны 
баяғыдан бері айтып 
келемін. Ешқандай 
ұлтқа бөлінбестен 
бәріміз, яғни барша 
қазақстандықтар 
латын қарпіне 
көшуіміз керек.

Біз әрқашанда 
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      Қайырымдылық  акциясы

ЕРТЕҢ  МАЛДЫ  КІМ  БАҒАДЫ?

ГЕРМАнияДАн  жЕТКЕн  сЫй

Қазақстан Республикасы Дін істері және 
азаматтық қоғам министрлігі үкіметтік емес ұйымдарға 
арналған сыйлықақыны беру үшін мына бағыттар 
бойынша үміткерлерге конкурс жүргізілетінін 
жариялайды:

1. Білім беру, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру 
және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу; 

2. Азаматтардың денсаулығын сақтау, саламатты 
өмір салтын насихаттау; 

3. Қоршаған ортаны қорғау; 
4. Жастар саясаты мен балалар бастамаларын 

қолдау; 
5. Демография проблемаларын шешу; 
6. Гендерлік проблемаларды шешу; 
7. Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын 

қолдау; 
8. Жетім балаларға, толық емес және көп балалы 

отбасылардағы балаларға көмек көрсету; 
9. Азаматтардың жұмысқа орналасуына 

жәрдемдесу; 
10. Азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, 

заңды мүдделерін қорғау;
11. Мәдениет пен өнерді дамыту;
12. Тарихи-мәдени мұраны қорғау; 
13. Қоғамдық келісімді және ұлттық бірлікті 

нығайту;
14. Өздерінің есебінде тұрған адамдарға 

әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде пробация 
қызметіне жәрдемдесу;

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына 
қоғамдық мониторинг жүргізу бойынша жүзеге 
асырылады.

Конкурсқа қатысуға Қазақстан Республикасының 
аумағында тіркелген барлық үкіметтік емес ұйымдарға 
рұқсат етіледі.

Сыйлықақыны алуға үкіметтік емес ұйымдарды 
ілгерілетуді үкіметтік емес ұйымның өзі, басқа 
үкіметтік емес ұйымдар мен мемлекеттік органдар 
жүзеге асырады.

Бір үкіметтік емес ұйым сыйлықақыны алуға бір 
номинациядан артық  ұсына алмайды. Сыйлықақыны 

Министерство по делам религий и гражданского 
общества Республики Казахстан объявляет о проведении 
конкурса на соисканиепремии для неправительственных 
организаций по следующим направлениям:

1. Достижение целей в области образования, науки, 
информации, физической культуры и спорта; 

2.  Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 
образа жизни; 

3. Охрана окружающей среды; 
4. Поддержка молодежной политики и детских 

инициатив; 
5. Решение проблем демографии; 
6. Решение гендерных проблем; 
7. Поддержка социально уязвимых слоев населения; 
8. Помощь детям-сиротам, детям из неполных и 

многодетных семей;
9. Содействие в трудоустройстве граждан; 
10. Защита прав, законных интересов граждан и 

организаций; 
11. Развитие культуры и искусства; 
12. Охрана историко-культурного наследия; 
13. Укрепление общественного согласия и 

национального единства;
14. Содействие службам пробации при оказании 

социально-правовой помощи лицам, состоящим на их 
учете;

15. Проведение общественного мониторинга 
качества оказания государственных услуг.

К участию допускаются все неправительственные 
организации, зарегистрированные на территории 
Республики Казахстан. 

Выдвижение неправительственных организаций 
на соискание премии может осуществляться 
самой неправительственной организацией, 
другими неправительственными организациями и 
государственными органами.

Одна и та же неправительственная организация 
не может выдвигаться на соискание премии более 
чем по одной номинации. Не допускается повторное 
выдвижение на соискание премии одних и тех же 

Жуырда «Қарғалы ауылының 
аудандық ауруханасында» германиялық 
волонтерлердің ұйымдастыруымен 
қайырымдылық іс-шарасы өтті. 
Қарғалыға  үшінші рет ат басын 
тіреген «Надежда Казахстану» атты 
қоғамдық қоры Қазақстанның әр түкпір-
түкпіріндегі ауруханаларды медициналық 
аппараттармен, құрал-жабдықтармен 

Баяғыда математикадан сабақ беретін 
класс жетекшіміз парталас отыратын бір 
оқушы досымыздың сабаққа шорқақтығына 
қарадай қынжылғанда,  «Расында, саған оқу 
не керек, жүз сомға дейінгі ақшаны санай 
аласың, оны алдым деп бедіміске қол қоя 
аласың. Азар болса күні ертең әкеңе көмекші 
болып, бір тірәктірдің тұтқасын ұстағанға 
енді осыдан артық қандай білім керек?!» деп 
әрі кекете, әрі күйзеле сөйлейтін еді.

Ауылда екінің бірі шопыр, онның бірі 
тірәктіріс. Одан қала берді сапқоздың 
құрылысы бар, қойы бар, оқуды 

Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі 1 қыркүйекке дейін ҮЕҰ-ға 
арналған сыйлықақыны беру үшін өтінімдерді қабылдайды

Министерство по делам религий и гражданского общества до                          
1 сентября принимает заявки на соискание премии для НПО

алуға бір үкіметтік емес ұйымдарды қатарынан үш 
жыл ішінде қайта ұсынуға жол берілмейді.

Бір номинация бойынша сыйлықақы бір немесе 
бір мезгілде бірнеше үміткерге берілуі мүмкін. Бұл 
жағдайда сыйлықақы олардың арасында тең бөлінеді.

Сыйлықақыны алу үшін өтінімдерді ұсынуға 
арналған тізбе мыналарды:

1. Өтініш (осы Қағидаларға 1 қосымшаға сәйкес  
нысан бойынша бірінші басшы немесе оның міндетін 
атқаратын адам қол қойған, үкіметтік емес ұйым 
қызметінің өзектілігі мен маңыздылығын сипаттайтын 
үкіметтік емес ұйымның, мемлекеттік органның ресми 
бланкідегі, сондай-ақ А4 форматындағы екі парақтан 
көп емес құрылтай құжаттарының көшірмелері);

2. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
құрылтай құжаттарының және куәлiгiнің 
(анықтаманың) көшірмелерін;

3. Үкіметтік емес ұйымның қызметі осы 
Қағидаларға 2 қосымшаға сәйкес  нысан бойынша 
әлеуметтік міндеттерді шешудегі үлесі туралы 
сипаттаманы  (А4 форматындағы екі парақтан көп 
емес);

4. Өтінім берген үкіметтік емес ұйымның қызметі 
туралы қоғамдастық (үкіметтік емес ұйымдар) 
өкілдерінің ұсынымдарын (екіден кем емес);

5. Марапат сертификаттарын, дипломдарды, алғыс 
(егер бар болса) көшірмелерін;

6. Үкіметтік емес ұйымның банк деректемелерін 
қамтиды.

Сыйлықақыны алу үшін үкіметтік емес 
ұйымдарды ұсыну жөніндегі өтінімдер Дін істері және 
азаматтық қоғам министрлігінің Азаматтық қоғам 
комитетіне мемлекеттік және орыс тілдерінде қағаз 
және электронды жеткізгіштерде (СD-дискілерде 
не USB-флеш-жинақтағыштарында PDF-форматта) 
2017 жылғы 1 қыркүйекке дейін келесі мекенжай 
бойынша қабылданады: Астана қ., Мәңгілік Ел 
даңғылы 8(Орынбор көшесі 8), «Министрліктер 
үйі» ғимаратының 15-кіре берісіндегі 265-кабинет. 
Анықтама телефондары: +7 (7172)740511, 74 09 97.

неправительственных организаций в течение трех лет 
подряд. 

Премия по одной номинации может присуждаться 
одному или одновременно нескольким соискателям. В 
этом случае премия делится поровну между ними.

Перечень для подачи заявки на соискание премии 
включает в себя:

1. Заявление (на официальном бланке 
неправительственной организации, государственного 
органа, подписанное первым руководителем либо 
лицом, исполняющим его обязанности, по форме 
согласно приложению 1 к настоящим Правилам);

2. Копии учредительных документов и 
свидетельство (справка) о государственной 
регистрации (перерегистрации) неправительственной 
организации;

3. Характеристика о деятельности 
неправительственной организации, вкладе в решение 
социальных задач по форме согласно приложению 2  к 
настоящим Правилам (не более двух страниц формата 
А4);

4. Рекомендации (не менее двух) представителей 
общественности (неправительственных организаций) 
о деятельности неправительственной организации, 
подавшей заявку;

5. Копии наградных дипломов, грамот, 
благодарностей (при наличии);

6. Банковские реквизиты неправительственной 
организации.

Заявки о выдвижении неправительственных 
организаций на соискание премии подаются в Комитет 
по делам гражданского общества Министерства 
по делам религий и гражданского обществана 
государственном и русском языках на бумажном и 
электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-
накопителях в формате Pdf) до 1 сентября 2017 годапо 
адресу: 

г.Астана, проспект Мәңгілік Ел 8 (улица Орынбор 
8), «Дом Министерств», подъезд 15, каб. 265. 
Телефоны для справок  +7 (7172)740511, 74 09 97.

қамтып, қайырымдылық танытуда. Олар 
осы жолғы сапарында Германиядан 
білікті окулист дәрігерлер әкеліп, ауыл 
тұрғындарын тегін тексеруден өткізді, 
сапалы көзәйнектерді сыйға тартты.

«Надежда Казахстану» қоғамдық 
қорының жетекшісі Александр Ловенс 
мырза қайырымдылық жұмыстары 
туралы: «Біздің қоғамдық қор Германияда 
2000 жылы жұмысын бастады. Өзім 1970 
жылы Қостанай облысының Жетіқара 
ауданында туып-өстім. Қазақстан – менің 
Отаным. Сондықтан жерлестеріме қол 
ұшын созуды өзіме абырой санаймын.

1989 жылы отбасыммен бірге 
Германияға қоныс аударған едім. Әйтсе 
де, Қазақстанға деген сағынышым 
басылған емес. Қоғамдық құрылым 
алмасқан тоқсаныншы жылдары 
Қазақстан да бірталай дағдарысты бастан 
кешті. Сонда жұбайым екеуміз пошта 
арқылы таныстарымызға жәрдемдесіп 
тұрдық. 2000 жылы Жетіқара, 

Рудный, Высоковк қалаларында тегін 
тамақтандыратын комбинат аштық. 
Германиядан киім, мүгедектер арбасын,  
азық-түлік сияқты т.б. керекті заттарды 
жібердік. 2012 жылдан бері «Үміт үйі» 
қоғамдық қорымен бірлесе жұмыс істеп 
жүрміз», – деді.

Швейцария мен Германиядан келетін 
қайырымдылық қорымен байланыс 

орнатып, жол көрсетіп жүрген «Үміт үйі» 
қоғамдық қоры 2003 жылы құрылған. 
Жетекшісі Әсет Өміржанова мұқтаж 
жандарға демеуші тауып, көмек берумен 
айналысады. 

Емдеу-алдын алу ісі жөніндегі 
аурухана директорының орынбасары 
Айжан Сейітбаеваның мәліметі 
бойынша, «Қарғалы ауылының аудандық 
ауруханасы» Александр Ловенстің 
басшылығымен осы күнге дейін операция 
үстелін, медициналық монитор, УЗИ 
аппаратын, 52 мүгедектер арбасын, 3 
штатив пен 14 кереует, 2 лорингоскоп, 
30 бикс, 5 сенсорлық сүлгі, «Рахманов» 
креслосын, т.б. құралдарын алыпты. 
Олар және шала туған нәрестеге арналған 
инкубатор сатып алуға 2 млн. теңге 
қаржылай көмек беріпті.

Иә, жақсылық жасауды мақсат еткен 
германиялық жерлестеріміздің мейірім-
шапағаты алдынан шығып, еңбектері 
жансын деген тілек білдіреміз. 

Майра  ТҰрсыНҚызы.

мандытпағандар көп бас қатырмай-ақ сол 
кәсіптердің бірін еншілеп кете баратын. 
Мүмкін, іштей оқыған қатарластарына 
қызыға қарайтын да кездері болған шығар, 
әйтсе де өздерін ешкімнен кем санамайтын. 
Қоғамның белді бір мүшесіне айналып, 
отбасын құратын, ұл-қызын мәпелеп 
тәрбиелеп, тіпті еңбек озаты атанатын. Мал 
бақтым, шөп шаптым, жер жыртып, егін ектім 
деп еш арланбайтын. Бәз бірі оқығандардан да 
озып, дүйім жұрттың алдында атақ-абыройға 
бөленіп жататын.

Енді бүгін қарасақ, ауылда сиыр сауып, 
мал бағатын жібі түзу адам жоқ. Шілде келіп, 
орақ басталғанда тракторшы мен комбайншы 
дегеніңізді қолына шырақ ұстап іздеп жүрген 
ел. Жұрт тұтқасын ұстаған білікті басшымыз 
жуырда ауданда айтарлықтай табысқа жетіп 
жүрген бір шаруа қожалығының иесінен: 
«Егінің бітік шығыпты. Оратын мезгілі де 
өтіп бара жатыр ма, қалай? Комбайншың 
қайда?» деп сұраса, әлгі жазған: «Ой, менің 
өзбектерім әлі келмей жатыр ғой» деп, 
көзімен жер шұқылайды дейді. Міне, жеткен 
жеріміз.

Құрылысты ғой түгелімен өзбек 
ағайындарға «сеніп тапсырып» қойғанымызға 
да жиырма жылға жуықтады. Біздің жігіттер 
болса, ауылда сенделіп бос жүр. Шөп басын 
сындырғысы келмейді. Тауық қора салуға 
да гастарбайтер жалдамақ ниетте. Ары 
кетсе жеке көлігімен жолаушы тасып, қант-
шайының пұлын ажыратады. Оның өзінде 
жол айырығында тұрған жиырма машинаның 
соңындағы кезегін сарыла күтіп, ертелі-кеш 
картаны ермек қылады. Тепсе темір үзетін 
жігіттердің өз ауласы мен бақшасындағы өз 
жұмысынан қашып «таксист», «охраник» 
болып жүргеніне осы күні таң қалуды қойдық.

Біздің қазақ негізінен ізгілікке құштар, 
ниеті жақсы халық қой, ұлын да, қызын 
да шамасы келсе оқытуға пейілді. Мейлі, 
ол қандай оқу, қандай мамандық болса да, 
«әйтеуір диплом алып шықса, қор болмайды» 
деген кешегі кеңестік түсініктің шеңберінен 
әлі шыға алмай жүрген қарапайым ауыл 
адамдары қаншама десеңізші. Малын сатып, 
барын салып оқытқан ауыл азаматының сол 
баласы күні ертең көздеген мақсатына жете 
ала ма, қоғамнан қабілетіне сай өз орнын таба 
ала ма, оны ойланып жатқандар аз-ау, тіпті 

аз. Екінің бірі экономист, екінің бірі заңгер 
мамандығын еншілеген анау бір жылдарғы 
дүрмек те саябырсыған сыңайлы. Тіпті қос 
дипломмен жұмыс таппай жүргендердің 
саны қанша екенін статистика саласының 
мамандары да білмейтін шығар осы күні. 

Сол «оқығандар» ауылға енді ат ізін салады 
деу де әрине, әбестік. Урбанизацияланған 
ұрпақ қағынан жерігелі қашан. Қала көргендер 
байлап қойсаңыз да ауылға тұрмайтын болды, 
бүгінгі қоғамдық құндылықтар да күрт өзгерді. 
Енді не істеу керек? Шөпті кім шабады, малды 
кім бағады? Егінді кім орады, құрылысты кім 
салады? Тапқан-таянғанымызды құрылыста 

өзбектердің, базарда қытайлардың, спортта 
«легионерлердің» қалтасына салып беріп 
отыра береміз бе? «Өз қотырын өзі қаситын» 
жасампаз бір лек қашан келеді? Ол келгенше 
қанша су ағуы мүмкін? Осы сұрақтар Сізді 
мазалай ма, құрметті оқырман?

Мазаласа, бұл тығырықтан шығатын жолды 
енді бірлесе іздейтін уақыт келген шығар. 
Елбасы өзінің «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 
қаншама тың ойларды қозғады. «Туған жерге 
туыңды тік» деді. Сіздер мен біздер үшін туған 
жер дегеніміз осы Жамбыл ауданы ғой. Осы 
ауданның табысы мен тауқыметі, қуанышы 
мен қайғысы, жетістігі мен кемшілігі, бәрі-
бәрі сіздер мен біздерге ортақ емес пе. Ендеше, 
киелі жеріміздегі алпыстан астам мектептен 
түлеп ұшқан, түлеп ұшатын шәкірттер 
Қазақстан мен әлемнің қай түкпірінде жүрсе 
де жүрегі Жамбыл ауданы деп соқса шіркін, 
дейміз. Қандай мамандықты меңгерсе де 
ұлтының ұпайын түгендейтін дәрежеге жетсе 
шіркін, дейміз.

Ал енді ауылдан алысқа кетпеген 
азаматтарға айтарымыз, айналайындар-ай, 
осыншама байлықты басып жатқан ата-
бабамыздың асыл жеріне күні ертең сіздер ие 
болмағанда кім ие болады. Өрісі малға, егіні 
дәнге толы атамекеннің топырағы сіздердің 
аялы алақандарыңызды күткелі біраз болды 
емес пе.  Құрылыс салуда кімнен кем едік 
күні кеше. Осының бәрін өзіміз ықыластана 
істесек, табысымыздың әрбір теңгесін жат 
біреу емес, өзіміз игерсек, ауыл шаруашылығы 
да, құрылыс та, басқа өндіріс саласы мен сауда 
да дөңгеленіп жүре бермес пе. Ұзынағашта 
маңдайымызға басқан екі колледж бар, 
әсіресе, ауыл шаруашылығы саласының 
мамандарын даярлайтын оқу орны диқан 
болам деушілерге есігін айқара ашып отыр ғой. 
Ойланыңыздаршы.

«Айта бейсе, жый көп» депті дейді, баяғыда 
бір сақау қыз. Айта берсек, көкейде жүрген көп 
зар-запыран ақтарыла беретін сияқты. Осы 
тұстан доғара тұрайық. Біздікі ойға тамызық 
тастау. Одан арғысын өздеріңіз пайымдай 
жатарсыздар.

рәтбек  сАҒИД-УАҺАс.

      О й т а м ы з ы қ
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Ауданда жыл өткен сайын құрылыс жұмыстарының ауқымы кеңеюде. 
Халқымызда «Елге ел қосылса – құт»  деген қанатты сөз бар. Қазіргі таңда 
киелі Жамбыл жеріне алыс-жақын шет елдерден көшіп келушілердің саны 
артуда. 

Соған сай  табиғи демографиялық өсім көрсеткіштері де көңіл қуантады.  
Мектептерде білім алатын балалар қатары да жыл санап көбейіп келеді. 
Ұзынағаштың жан-жағына салынған тұрғын үйлер тізбегі көз қызықтырады. 
Жаңадан салынған мектептер мен бала бақшалар, спорт алаңдары, 
коммуналдық, жалгерлік үйлер, басқа да әлеуметтік-мәдени нысандар, сауда 
орындары бейбіт еліміздің тұрмыстық ажарын аша  түсуде. 

құрылыС  –  ел  иігілігі

удандық архивтен алынған дерек 
көздеріне жүгінсек, Қазақстан Рес-
публикасы Азаматтық Кодексіне 

жүзеге асыру, т.б. Бөлімде штат кестесі 
бойынша 3 маман, 1 жүргізуші қызмет 
істейді. 

– Өзіңізге белгілі, тәуелсіздік  туын 
желбіреткенімізге 25 жыл толды. 
Осы аралықта ауданда атқарылған 
құрылыс жұмыстарының өткені мен 
бүгініне көз жүгіртсек, ауыз толтырып 
айтарлықтай қандай жетістіктерге 
тоқталар едіңіз? 

– Егемен ел болып еншімізді алған 
жылдары, яғни 1991 жылы Ұзынағаштағы 
үш қабатты Абай атындағы орта гимназия 
мектебінің қосымша корпусы салынды.  
Бұдан кейін 1993 жылы Қастек орта 
мектебі, 2005 жылы Ұзынағашта 600 
орындық Наурызбай Құтпанбетұлы, 
Қызыләскер ауылында 120 орындық 
Әбдіразақ Мәми атындағы мектептер 
пайдалануға берілді. Ал, 2006 жылы 
Ынтымақ ауылында 180 орындық орта 
мектеп, 180 орындық Шилібастау орта 
мектебінің іргетасы  қаланды. Сонымен 
бірге 2007  жылы 180 орынға арналған 
Сұңқар орта мектебі, 2010 жылы  
Қайназар, С.Бердіқұлов  атындағы орта 
мектебінің  300 орындық қосымша 
құрылысы, 2012 жылы 180 орындық 
Сарыбастау орта мектебі, 2012 жылы 
Бесмойнақта 180 орынға лайықталған 
Әліби Жангелдин атындағы, Қарасай 
ауылында 120 орынға арналған Қарасай 
негізгі мектебі, 2013 жылы 120 орындық 
Қайназар орта мектебі пайдаланылуға 
беріліп, тағы да екі мектеп салынып, 
оқушыларға есігін айқара ашты.  Өз 
кезегінде 2014 жылы 10 жалгерлік  және 
10 коммуналдық үйде тұрғындар қоныс 
тойын тойлады.  Бұған дейін 35, содан 
соң 17 тұрғын үй салынған болса, одан 
бөлек 2016-2017 жылдар аралығында 
Қарғалыда, Қайназарда, Ұзынағаш пен 
Ақсеңгірде жаңа мектеп ғимараттары бой 
көтеруде.   

Былтырғы жылы 5 коммуналдық үй 
салынып, пайдалануға берілді. Аталған 
тұрғын үйлерге су мен газ желісі 
тартылып, жайластыру жұмыстары 
толығымен  іске асты. 

Денсаулық саласына да жан-жақты 
көңіл бөлініп келеді. Оған дәлел, Қазыбек 
бек бекетінде ауылдық аурухананың жаңа 

ғимараты, Аққайнар, Ақсеңгір,  Дегерес, 
Таңбалытас, Ынтымақ, Қайназар, 
Жаңақұрылыс ауылдарында жаңа 
дәрігерлік амбулаториялар салынды.  
Қастек ауылында фельдшерлік акушерлік 
қосын, Бірлік ауылында фельдшерлік 
қосын пайдалануға берілді.

Енді Қарақыстақ пен Самсы 
ауылдарында дәрігерлік амбулатория 
және Мәтібұлақ, Ақтерек, Дегерес 
ауылдарындағы ветеринариялық қосын-
дардың құрылыс жұмыстарына  жергілікті 
бюджеттен қажетті қаржы бөлініп, 
жұмыстар жүргізілуде. Алдағы уақытта 
23 селолық округте учаскелік полиция 
пункті салынатын болады. Қазіргі таңда 
Дегерес ауылында учаскелік полиция 
пунктерінің құрылысы басталды. 

– Жалпы құрылыстың бас жоспары 
қалай жасалады? салынған нысандар  
үшін кімдер жауапты? Оның сапасы 
қалай анықталады? 

– Құрылысты техникалық қадаға-
лаушы, бас жобалаушы мен авторлық 
қадағалаушы бақылайды. Сонымен 
бірге тұрғын үй, балабақша мектеп салу 
үшін жобаны жасаған бас сәулетші ауыл 
әкімімен газ, электр, телефон желісін, су 
жүйесін тартатын мекемедегі жауапты 
адамдармен бірлесе келісіп, құрылыс 
жұмысын жүргізеді. 

Нысан толық салынып біткен соң 
құрылған комиссия мүшелері құрылыстың 
жобаға сәйкестігін тексереді. Кемшіліктер 
кетсе, құрылыс нысанын салып  жатқан 
мердігер орын алған олқылықтың 
орнын қайтадан түзейді.  Құрылысқа  
қатысты жұмыстардың барлығы арадағы 
келісім шарт арқылы жасалады. Қалай 
дегенде де заңдылық сақталуы керек. 
Ал жеке тұрғындар үй салу үшін бас 
архитектордың келісімін алуы шарт.  

Үй болсын, өзге де мемлекеттік 
нысандар  болсын түзу қара сызықтың 
бойына салынуы керек. Басты ескертетін 
жай – қызыл сызықтан  өтпеген дұрыс. 
Біздің құрылыстар негізінен бюджеттік 
қаржыға салынады. Құрылыс-монтаж 
жұмыстарының өндіріс кестесіне сәйкес 
жүргізілуін аудан әкімінің бірінші 
орынбасары, тапсырыс беруші құрылыс 
бөлімі және техникалық қадағалаушылар 
бақылайды. Бас мердігер атқарған 
жұмыстары жөнінде декларациясын, 
сонымен бірге техникалық, авторлық 
қадағалаудың қорытындысын өткізіп, 
арнайы есеп береді. Осыларды негізге 
ала отырып, құрылыс нысанын қабылдау 
актісін тапсырады.

– Енді алдағы уақытта атқарыла-
тын жұмыстар туралы айтып өтіңізші?  

– Біздегі құрылыс саласы жоспарға 
сәйкес жалғаса береді.   Алдағы уақытта 
жалгерлік тұрғын үй салынатын болады. 
Ол үшін жер телімдерін бөлу жолы 
қарастырылуда. Құрылысқа  арналған 
жоба жасалып, қажетті қаржы мөлшері 
есептеліп, аудан әкімдігіндегі экономика 
бөліміне беріледі. Содан сессия қаржы 
бөлу жөніндегі өтінішті қарайды.  Бұдан 
соң сатып алу конкурсын құрылыс бөлімі 
өткізеді. Конкурстан жеңіп шыққан 
мердігер үй салу мүмкіндігіне ие болады. 
Құрылыстың жобалық  құны анықталған 
соң мемлекеттік сараптамадан өтіп, 
жұмыстың сметалық жобасы анықталады. 

 Бұдан бөлек 100 гектар жерге 
«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша 
жекеменшік үй салу үшін электр желісін 
тартып, су  жүйелерін жүргізу, жолын 
жасау үшін арнайы жоба дайындалуда. 
Бұл жобаға облыстық бюджеттен 18 

А
сәйкес, облыс әкімдігінің 2008 жылғы 
30 желтоқсандағы № 288 қаулысының  
және Жамбыл аудандық мәслихатының 
2006 жылғы 5 қаңтардағы № 44-
151 шешіміне және Жамбыл ауданы 
әкімиятының 2006  жылғы 6 қаңтардағы 
№ 1 қаулысының негізінде «Жамбыл 
ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі құрылған болатын. Жамбыл 
ауданы  әкімдігінің  2010 жылғы 29 
қазандағы № 573 қаулысының  негізінде  
«Жамбыл аудандық құрылыс бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі таратылып, 
«Жамбыл ауданының сәулет және 
қала құрылысы бөлімі»  мемлекеттік 
мекемесіне қосылған еді. Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Рес-
публикасындағы  жергілікті мемлекеттік 
басқару туралы» Заңының 31 бабы 1 
тармағының  20 тармақшасына сәйкес, 
Алматы облысы әкімдігінің 2011 жылғы 
21 желтоқсандағы № 271 қаулысына 
және Жамбыл ауданы әкімдігінің  
2011 жылғы 23 желтоқсандағы № 768 
қаулысына сәйкес  «Алматы облысы, 
Жамбыл ауданының құрылыс бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі болып құрылды. 

«Алматы облысы Жамбыл ауданы-
ның құрылыс бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі (әрі қарай бөлім) құрылыс 
саласында мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыруға заңды тұлға мәртебесі 
бар Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік органы болып табылады.  

Сонымен құрылысшылар күні 
қарсаңында аудандағы құрылыс 
жұмыстарының барысы мен атқарылуы 
жайында аудандық құрылыс бөлімінің 
басшысы Әкеғұлов Марат Нәбиұлына 
жолығып сұхбаттасқан едік. 

– Марат Нәбиұлы, өзіңізге 
белгілі, құрылыс саласы қашанда 
алдыңғы қатардағы маңызды нысан. 
соған сай мемлекеттік маңызы бар 
құрылыстармен бірге тұрғын үй 
салуға да алдымен көңіл бөлінеді. 
Осы орайда қазіргі қарқындарыңыз 
қалай? 

– Күнделікті өмірімізде құрылыс 
саласының алатын орны ерекше. 
Құрылыс жұмыстарының қиюын 
келтіріп, ажарын ашатын құрыш 
қолды құрылысшылар екені белгілі. 
Көктемнен бастап барлық жерде 
құрылыс жұмыстары басталып,  суық 
күзге  дейін  жалғасады. Әрбір тұрғын 
үшін  бірінші кезекте баспана тұрғызу 
ең басты мақсат болып табылады. Соңғы 
жылдары  сәулеті мен дәулеті жарасқан 
ауданымыз көркейіп, ажарлана түсуде.  
Барлық елді мекендерде бой көтерген 
тұрғын үйлерде құрылысшылардың 
өзіндік айшықты қолтаңбасы бар. 

Біздің басты мақсатымыз құрылыс 
жұмыстары саласында мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру. Аудан 
аумағындағы елді мекендерге тұрғын-
үй коммуналдық қызмет көрсетудің 
деңгейін көтеру жөніндегі іс-шараларды 
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млн. теңге қарастырылды. Ал «Нұрлы 
жол» бағдарламасы бойынша Қарғалы 
ауылында 70 гектар жердің суын, 
жарығын тарту үшін арнайы конкурс 
өткізілді.  Сонымен қатар Ұзынағаштағы 
100 орындық перзентхананың және бір 
емхананың құрылыс жобасы даярлануда. 
Демек, аудан орталығында салынатын 
нысандардың саны артып, сапалық 
көрсеткіші жақсаратын болады.

– Төл мерекелеріңізге орай 
аудандағы құрылыс саласына еңбегі 
сіңген азаматтардан кімдерді атап 
айтар едіңіз?

– Әрине, бұл сала бойынша еңбегімен 
еленіп, көптің құрметіне бөленген 
жандар аз емес. Олардың әрбірінің 
құрылыста өзіндік қолтаңбасы бар. 
Соңғы кезеңде тек қана аудан орталығы 
Ұзынағашта қаншама әлеуметтік 
нысандар халықтың игілігіне берілді. 
Оны бір ғана сөзбен жеткізу мүмкін 
емес.

Маңдай терін төгіп, құрылыстың 
абыройын арттыруға айтарлықтай 
үлес қосқан ардақты ағамыз Әбілхан 
Бәкіровтың сіңірген еңбегі ерен. 
Құрметті демалыстағы ардагердің  
құрылыс саласындағы  шәкіртері көптеп 
саналады. Ол кісіні әрдайым мақтан 
тұтып, керек кезінде қажетті ақыл-
кеңесіне жүгінеміз. 

Сонымен қатар әр жылдары құрылыс 
мекемесін басқарған Серік Шөпбаев, 
Әмірхан Бәкіров сынды азаматтар да 
осы саланың майталманы саналады. 

«7 КПМК» ЖШС-нің басшысы 
Сартан Мимикенов те аудандағы 
көптеген құрылыс нысандарын салған 
азаматтардың қатарында. Олардың елге 
сіңірген еңбегі елеулі.  

– Енді өзіңіздің өмір жолыңыз-
бен қатар бұған дейін атқарған 
қызметіңізге тоқтала кетсеңіз?

– Мен үшін қашан да туған жер 
тұғырым. Өйткені балалық шақтың бал 
күндерін өткізген туған жердің әрбір 
тасы мен бір түп жусаны ыстық. Кіндік 
қаным тамған жер – жыр алыбы Жамбыл 
ауданы. Көкорай шалғыны жайқалған, 
Бұғымүйіз, Қоңыртөбе мен Екіашада 
төрт-түлік малы жайылған Бесмойнақ 
ауылында 1963 жылы дүниеге келдім. 
Содан мектепті бітірген соң Алматы 
архитектура-құрылыс институтын 
1988 жылы аяқтадым. Алғашқы еңбек 
жолым-ды сол кездегі ПМК-606 
құрылыс басқармасында қарапайым 
жұмысшы болып бастағам. Уақыт өте 
келе шебер, прораб болып құрылыс 
саласына төселдім. Алғаш мені мекемеге 
қабылдағын басшы Болат Өмірғалиев 
болса, ПМК-606 мекемесінің басшысы 
Серік Шөпбаевтан өзіме қажетті көп 
іс-тәжірибе жинақтадым. Ақылдарын  
тыңдап, осылайша өз мамандығымның 
қыр-сырына мейлінше  үңілдім.

Өздеріңіз білесіздер, біздің 
құрылысшылар қауымының ұстанған 
басты мақсаты салынып жатқан 
әлеуметттік нысандардың дер кезінде 
сапалы аяқталып, іске қосылуына үлес 
қосу.

«Ерте тұрған жігіттің бір ісі артық» 
демекші, талаптанып, талпынып, 
ерінбей еңбектенудің арқасында  
құрылыс саласында өзіндік қолтаңбамды 
қалыптастырдым деп ойлаймын.

Сұхбаттасқан:
Тұрсынжан ТОҚТАсыН.
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№
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

ұйымдарының
атауы

Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту
ұйымдарындағы 
тәрбиеленушілер 

саны

Мектепке дейінгі
тәрбие мен оқыту 

ұйымдарындағы жан 
басына шаққандағы 

бір айдағы 
қаржыландырудың 

мөлшері (теңге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту 

ұйымдарындағы ата-
аналардың бір айдағы 

төлемақы мөлшері (теңге)
3 жасқа 
дейін

3 жастан – 
7 жасқа дейін

Республикалық бюджеттен қаржыландыратын мемлекеттік балабақшалар

1.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Балбөбек» бөбекжай-балабақшасы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорыны

140 23746 7 500 9500

2.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Күншуақ» балабақшасы мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

150 23797 8 500 10500

3.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Аққайың бөбекжайы» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

50 22408 11000

4.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Жазира» бөбекжай-балабақшасы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорыны

50 19619 11000

5.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Қарлығаш» бөбекжай-балабақшасы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорыны

25 15782 9600

6.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Ақбота» бөбекжай-балабақшасы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорыны

75 24728 8 000 9500

7.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Балауса» бөбекжай-балабақшасы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорыны

75 24021 8 500 10000

8.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Балдырған бөбекжай-балабақшасы» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорын

50 31392 7800 9600

9.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Бәйтерек» балабақшасы мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорын

80 31231 12000

10.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Айгөлек» балабақшасы мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

280 21607 10000

11.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Құлыншақ бөбекжай-балабақшасы» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорын

50 29132 8 300 10300

12.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Бөбек» бөбекжай-балабақшасы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорыны

70 31299 7800 9600

13.

Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
Бұрған ауылындағы «Мектеп-
балабақша» кешені мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорын

50 21338 12500

14.

«Алматы облысы Жамбыл 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Айсұлтан-2015 
бөбекжай-балабақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

50 22778 10500 12500

15.

“Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі” мемлекеттік мекемесінің 
Қазыбек бек бекетіндегі “Батыр-2016 
бөбекжайы” коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорыны

75 26721 7600

Жергілікті бюджеттен қаржыландыратын мемлекеттік балабақшалар

1.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Аққайың бөбек жайы» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорын

270 21785
10500 11000

2.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Жазира» бөбекжай-балабақшасы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорыны

90 24531 10500 11000

3.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Қарлығаш» бөбекжай-балабақшасы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорыны

50 28018 7800 9600

4.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Ұлан» балабақшасы мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

120 22301 7800 9700

республикалық бюджеттен қаржыландыратын мектепке дейінгі шағын орталықтар

1.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Абай атындағы гимназия мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

25 13983 8 500 9000

2.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Мыңбаев ауылындағы орта мектеп 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі

25 11430 9000

3.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Тарғап ауылындағы орта мектеп 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі

50 12268 9000

4.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Таңбалытас ауылындағы  орта мектеп 
мектепке дейінгі шағын орталығымен»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

25 13407 9000

5.

Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Жамбыл атындағы орта мектеп 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

25 13073 9000

6.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Наурызбай батыр Құтпанбетұлы 
атындағы орта мектеп мектепке дейінгі 
шағын орталығымен»  коммуналдық  
мемлекеттік мекемесі

25 12480 9000

7.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Мәтібұлақ ауылындағы  орта мектеп 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі

25 12933 9000

8.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Сұраншы батыр  ауылындағы орта 
мектеп мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

25 14143 9000

9.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«С.Бердіқұлов атындағы орта мектеп 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

25 12817 9000

10.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  
« Тұрар Рысқұлов атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығы және мектеп жанындағы 
интернатымен»  коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

75 18240 9000

11.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Оспанхан Әубәкіров атындағы орта 
мектеп Бұлақ бастауыш мектебімен 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

50 13590 9000

12.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Үңгіртас орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

25 12507 9000

13.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Сарыбастау ауылындағы орта мектеп 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі

50 12265 9000

14.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  
«Қарасай негізгі орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі

25 12937 9000

15.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Телтай Сәрсенбеков атындағы 
орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

50 13007 9000

16.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Қастек орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

25 13830 9000

17.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Жайсан орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен»  коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

25 13240 9000

18.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Айдарлы орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

25 13010 9000

19.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  
«Бозой негізгі  орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

25 12053 9000

20.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Сұңқар орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

25 12490 9000

21.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Қарасу орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

50 13293 9000

22.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  
«Үлкен ауылындағы орта мектеп 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі

25 12403 9000

23.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Абдолла Қарсақбаев атындағы 
мектепке дейінгі шағын орталығы 
бар  орта мектеп» коммуналдық  
мемлекеттік мекемесі

25 12813 9000

республикалық бюджеттен қаржыландыратын жарты күн болу мектепке дейінгі шағын орталықтар

1.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Саурық батыр ауылындағы  орта 
мектеп Бірлік бастауыш мектебімен» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі

25 2480

2.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Сұраншы батыр  ауылындағы орта 
мектеп мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

25 2727

3.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Үлгілі ауылындағы орта мектеп 
Акдала бастауыш мектебімен» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі

25 2480

4.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Үңгіртас орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

25 1767

5.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Ақсеңгір ауылындағы  орта мектеп 
Көкдала бастауыш мектебімен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

25 2120

6.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Көкқайнар ауылындағы  орта мектеп» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі

25 2057

7.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Қазыбек бек бекетіндегі  орта мектеп 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі

25 2487

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 
4-тармағының 8-1) тармақшасына сәйкес, Жамбыл 
ауданының әкімдігі ҚАУЛы ЕТЕДІ:

1. Жамбыл ауданы бойынша мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім 
беру тапсырысы, жан басына шаққандағы 
қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу 
мөлшері осы қаулының қосымшасына сәйкес 
бекітілсін.

2. Жамбыл ауданы әкімдігінің «Жамбыл 
ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан 
басына шаққандағы қаржыландыру және ата-
ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» 2016 

Жамбыл ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы 

қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы
жылғы 5 сәуірдегі № 171 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3821 
тіркелген, аудандық «Атамекен» газетінде 2016 
жылдың 21 мамырында жарияланған) қаулысының 
күші жойылды деп танылсын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау 
аудан әкімінің орынбасары Шалтабаев Дастан 
Турарбековичке жүктелсін.

4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ж.ДАЛАбАЕв, 
аудан әкімі.

Жамбыл ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 5 маусымдағы  № 177 қаулысымен бекітілген қосымша

(Жалғасы 5-бетте).

Жамбыл ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан 
басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшері
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   (Жалғасы. Басы 4-бетте).

8.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Қайназар ауылындағы № 1 орта 
мектеп»  коммуналдық  мемлекеттік 
мекемесі

25 1953

9.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Жайсан орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен»  коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

25 1803

10.

«Алматы облысы Жамбыл ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Абдолла Қарсақбаев атындағы 
мектепке дейінгі шағын орталығы 
бар  орта мектеп» коммуналдық  
мемлекеттік мекемесі

25 2437

республикалық бюджеттен қаржыландыратын жекеменшік балабақшалар

1. «Өркениет Балабақшасы» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 80 20330 15000

2. «Ардана балабақшасы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 50 20330 12000

3.  «Балдаурен» Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 250 20330 12000

4.  «Ақниет Балабақшасы» 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100 20330 15000

5. «Осер 2013» Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі  100 20330 12000

6.  «Ай-забек» Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 40 20330 12000

7.  «Ясли сад Гусейнова М.М. «Гулим» 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 50 20330 12000

8. «ЖШС «Гүлдер-ай» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі                                         50 20330 12000

9.  «Гульдаурен» Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 50 20330 12000

10. «Нұрлы-Жұлдыз» Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 310 20330 12000

11. «Аружан и А» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 50 20330 12000

12.
 «Ерке-Нұр-Ай» бөбекжай 
балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

70 20330 12000

13. «АЙЫМ» бөбекжай балабақшасы 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 50 20330 12000

14. «Ақнұр жеке бала бақша-яслиі» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  100 20330 12000

15. Жеке  кәсіпкер «Турганбаев М.К.» 50 20330 12000

16. «СЕЗІМ-2014» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 125 20330 12000

17. Жеке кәсіпкер «Мамажанова» 50 20330 12000

18. «Акмарал А» Балабақша-яслиі» жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігі 75 20330 12000

19. «МЕРЕЙ-2016» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 150 20330 12000

20. «СҰЛТАНХАН» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі 75 20330 13000

21. «Жақсылық балабақша» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 100 20330 12000

22. Жеке кәсіпкер «Улпан» 50 20330 12000

23. «АЛТЫНАЙ БАҚЫТТЫ» жауапкер-
шілігі шектеулі серіктестігі 50 20330 12000

24. «ЖАНЕРКЕ» жеке кәсіпкер 50 20330 12000

25. «Болашақ 2015» балабақшасы» жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігі 150 20330 15000

26.  «Әдемі балапан» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 90 20330 12000

27.  «Ай-Кәусар» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 40 20330 12000

28.  «БАЛАБАҚША «АМИРА-2016» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100 20330 12000

29. «Бал-Ерке» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 50 20330 12000

30. «ЖШС АБЫЛАЙХАН АБАЙ» жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігі 40 20330 12000

31. «ДАРИЯ-2016» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 50 20330 9000

32. «ЖШС ЯСИНА» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 75 20330 12000

33. «Ясли сад Аружан-Мерей» жауапкер-
шілігі шектеулі серіктестігі 100 20330 12000

34.

 «АЙЫМ» бөбекжай балабақшасы 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
филиалы  «Аян» бөбекжай бала-
бақшасы»

50 20330 12000

35.  «Балбөбек 2016» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 75 20330 12000

36. «Алихан балабақшасы» жауапкер-
шілігі шектеулі серіктестігі 50 20330 12000

37. «HAPPI KIDS» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 50 20330 12000

Ескертпе:

1) Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорындарының ұйымдық-құқықтық нысанында 
құрылған  мемлекеттік  мектепке дейінгі ұйымдарда баланы күтіп-бағу үшін ата-аналардан немесе заңды 
өкілдерден алынатын ай сайынғы төлемақы мөлшері баланың жасына қарамастан тамақтануға кететін 
шығынның 100 пайызын құрайды және құрылтайшы белгілейді. 

2) Жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдарда ата-аналардан немесе заңды өкілдерден төлемақы алу 
тәртібін мектепке дейінгі құрылтайшысы белгілейді.

Приложение утвержденное постановлением акимата Жамбылского  района от 5  июня  2017 года № 117
Государственный образовательный заказ на дошкольноевоспитание и обучение,

размер подушевого финансированияи родительской платы по Жамбылскому району

№
Наименование организаций дошкольного 

воспитания и обучения

Количество 
воспитанников 

организаций 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Размер подушевого 
финансирования 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения 
 месяц (тенге)

Размер родительской платы 
в организациях дошкольного 

воспитания и обучения в 
месяц (тенге)

до 3 лет от 3 лет-до 
7 лет

Государственные детские сады, финансируемые из республиканского бюджета

1.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие ясли-сад «Балбөбек» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

140 23746 7500 9500

2.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие детский сад «Күншуак» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

150 23797 8 500 10500

3.

Коммунальное государственное 
казенное предприятие «ясли-сад 
Аккайын»Государственного учреждения 
«Отдел образования Жамбылского района 
Алматинской области»

50 22408 11000

4.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие ясли-сад «Жазира» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

50 19619 11000

5.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие  ясли-сад «Қарлығаш» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 15782 9600

6.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие ясли-сад «Ақбота» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

75 24728 8000 9500

7.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие ясли-сад «Балауса» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

75 24021 8 500 10000

8.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие «Ясли-сад «Балдырган» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

50 31392 7800 9600

9.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие детский сад «Байтерек» 
Государственного  учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

80 31231 12000

10.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие детский сад «Айгөлек» 
Государственного  учреждения  «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

280 21607 10000

11.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие «Ясли-сад Кулыншак» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

50 29132 8 300 10 300

12.

Государственное коммунальное 
казенное предприятие ясли-сад «Бөбек» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

70 31299 7800 9600

13.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие комплекс«Школа-детский сад» 
села Бурган Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

50 21338 12500

14.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие «Ясли-сад Айсұлтан-2015» 
Государственного учреждения «Отдел 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

50 22778 10500 12500

15.

Коммунальное государственное  казенное 
предприятие «ясли-сад Батыр-2016»в станции 
Казыбек бек  Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

75 26721 7600

Государственные детские сады, финансируемые из местного бюджета

1.

Коммунальное государственное казенное 
предприятие «ясли-сад Аккайын» ГУ 
«Отдел образования Жамбылского района 
Алматинской области»

270 21785
10500 11000

2.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие ясли-сад «Жазира» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»;

90 24531 10500 11000

3.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие  ясли-сад «Қарлығаш» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

50 28018 7800 9600

4.

Государственное коммунальное казенное 
предприятие  детский сад «Ұлан» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

120 22301 7800 9700

Дошкольные мини-центры, финансируемые из республиканского бюджета

1.

Коммунальное государственное учреждение 
«Школа гимназия имени Абая с дошкольным 
мини-центром» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 13983 8 500 9000

2.

Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа села 
Мынбаева с  дошкольным мини-центром» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 11430 9000

3.

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа села Таргап с дошкольным 
мини-центром» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

50 12268 9000

4.

Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа села 
Танбалытас с дошкольным мини-центром» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 13407 9000

5.

Коммунальное государственное 
учреждение  «Средняя школа имени 
Жамбыла с дошкольным мини -центром» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 13073 9000

В соответствии с подпунктом 8-1) пункта 
4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 
27 июля 2007 года «Об образовании», акимат 
Жамбылского района ПОсТАНОвЛЯЕТ:

1. Утвердить государственный образователь-
ный заказ на дошкольное воспитание и 
обучение, размер подушевого финансирования 
и родительской платы по Жамбылскому 
району согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
акимата Жамбылского района «Об утверждении 
государственного образовательного заказа на 
дошкольное воспитание и обучение, размера 
подушевого финансирования и родительской 

Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное 
воспитание и обучение, размера подушевого  финансирования и родительской платы

по Жамбылскому району
платы по Жамбылскому району» от 5 апреля 
2016 года № 171 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 3821, опубликован 21 мая 
2016 года в районной газете «Атамекен»).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя акима 
района Шалтабаева Дастана Турарбековича.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня государственной регистрации в органах 
юстиции и вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования. 

Ж.ДАЛАбАЕв,
аким района. (Жалғасы 6-бетте).
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   (Жалғасы. Басы 5-бетте).

6.

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа имени  Наурызбай 
батыра Кутпанбетулы с дошкольным мини 
центром» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 12480 9000

7.

Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа села 
Матибулак с дошкольным мини-центром» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 12933 9000

8.

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа села «Сураншы 
батыр с дошкольным мини-центром» 
Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 14143 9000

9.

Коммунальное государственное 
учреждение  «Средняя школа имени 
С. Бердыкулова с дошкольным мини-
центром» государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области

25 12817 9000

10.

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа имени Турара Рыскулова с 
дошкольным мини- центром  и пришкольным 
интернатом» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

75 18240 9000

11.

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа имени Оспанхана Аубакирова 
с начальной школой Булак  с дошкольным 
мини- центром»  Государственного 
учреждения «Отдела образования 
Жамбылского района Алматинской области»

50 13590 9000

12.

Коммунальное государственное учреждение  
«Унгуртасская средняя школа с дошкольным 
мини-центром»  Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 12507 9000

13.

Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа села 
Сарыбастау с дошкольным мини-центром» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

50 12265 9000

14.

Коммунальное государственное 
учреждение  «Основная средняя  школа 
села Карасай с дошкольным мини-
центром» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 12937 9000

15.

Коммунальное государственное  
учреждение  «Средняя школа имени Телтая 
Сарсенбекова  с дошкольным    мини-
центром» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

50 13007 9000

16.

Коммунальное государственное  учреждение  
«Кастекская средняя школа с дошкольным 
мини-центром» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 13830 9000

17.

Коммунальное государственное  учреждение  
«Жайсанская средняя школас дошкольным 
мини-центром» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 13240 9000

18.

Коммунальное государственное  учреждение  
«Айдарлинская средняя школа с дошкольным 
мини-центром» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 13010 9000

19.

Коммунальное государственное 
учреждение «Бозойская основная средняя 
школа с дошкольным мини-центром» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 12053 9000

20.

Коммунальное государственное учреждение 
«Сункарская средняя школа с дошкольным 
мини центром» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 12490 9000

21.

Коммунальное государственное учреждение  
«Карасуйская средняя школа с дошкольным 
мини центром» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

50 13293 9000

22.

Коммунальное государственное  учреждение  
«Средняя школаселаУлькен с дошкольным 
мини-центром» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 12403 9000

23.

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа имени  Абдоллы 
Карсакбаева с дошкольныммини-центром» 
государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 12813 9000

Дошкольные мини-центры неполного пребывания, финансируемые из республиканского бюджета

1.

Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа села Саурык 
батыр с Бирликской начальной школой» 
Государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 2480

2.

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа села «Сураншы 
батыр с дошкольным мини-центром» 
Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 2727

3.

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа села Ульгули  с начальной 
школой Акдала» государственного 
учреждения «Отдела образования 
Жамбылского района Алматинской области»

25 2480

4.

Коммунальное государственное учреждение  
«Унгуртасская средняя школа с дошкольным 
мини-центром»  Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 1767

5.

Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа села Аксенгир 
с Кокдалинской начальной школой» 
государственного учреждения  «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 2120

6.

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа села  Коккайнар»  
государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 2057

7.

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа  станции Казыбек бек с 
дошкольным мини-центром» государственного 
учреждения «Отдела образования 
Жамбылского района Алматинской области»

25 2487

8.

Коммунальное государственное учреждение  
«Средняя школа села Кайназар № 1» 
государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 1953

9.

Коммунальное государственное  учреждение  
«Жайсанская средняя школас дошкольным 
мини-центром» Государственного учреждения 
«Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 1803

10.

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа с дошкольным мини-
центром имени  Абдоллы Карсакбаева» 
государственного учреждения «Отдела 
образования Жамбылского района 
Алматинской области»

25 2437

Частные детские сады, финансируемые из республиканского бюджета

1. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Өркениет Балабақшасы» 80 20330 15000

2. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Ардана Балабақшасы» 50 20330 12000

3. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Балдаурен» 250 20330 12000

4. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Детский сад Ақниет» 100 20330 15000

5. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Осер 2013» 100 20330 12000

6. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Ай-забек» 40 20330 12000

7.
Товарищество с ограниченной 
ответственностью  «Ясли сад Гусейнова М.М. 
«Гулим»

50 20330 12000

8. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ТОО Гулдер-ай» 50 20330 12000

9. Товарищество с ограниченной 
ответственностью  «Гульдаурен» 50 20330 12000

10. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Нұрлы-Жұлдыз» 310 20330 12000

11. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Аружан и А» 50 20330 12000

12. Товарищество с ограниченной 
ответственностью Ясли сад «Ерке-Нұр-Ай» 70 20330 12000

13. Товарищество с ограниченной 
ответственностью Ясли сад «АЙЫМ» 50 20330 12000

14.
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Частный детский сад-ясли 
Ақнұр»

100 20330 12000

15. Индивидуальный предприниматель 
«Турганбаев М.К» 50 20330 12000

16. Товарищество с ограниченной 
ответственностью « СЕЗИМ-2014» 125 20330 12000

17. Индивидуальный предприниматель 
«Мамажанова» 50 20330 12000

18.
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Детский сад-ясли 
«АкмаралА»

75 20330 12000

19. Товарищество с ограниченной 
ответственностью«МЕРЕЙ-2016» 150 20330 12000

20. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «СҰЛТАНХАН» 75 20330 13000

21. Товарищество с ограниченной 
ответственностью  «Жаксылык балабакша» 100 20330 12000

22. Индивидуальный предприниматель 
 «Улпан» 50 20330 12000

23. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «АЛТЫНАЙ БАҚЫТТЫ» 50 20330 12000

24. Индивидуальный предприниматель  
«Жанерке» 50 20330 12000

25.
Товарищество с ограниченной 
ответственностью«Детский сад «Болашақ 
2015»

150 20330 15000

26. Товарищество с ограниченной 
ответственностью«Әдемі балапан» 90 20330 12000

27. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Ай-Кәусар» 40 20330 12000

28.
Товарищество с ограниченной 
ответственностью«ДЕТСКИЙ САД 
«АМИРА-2016»»

100 20330 12000

29. Товарищество с ограниченной 
ответственностью«Бал -Ерке» 50 20330 12000

30.
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ТОО АБЫЛАЙХАН 
АБАЙ»

40 20330 12000

31. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ДАРИЯ-2016» 50 20330 9000

32. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ТОО ЯСИНА» 75 20330 12000

33. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Ясли сад Аружан -Мерей» 100 20330 12000

34.
филиал товарищества с ограниченной 
ответственностью ясли сад «АЙЫМ» «Ясли 
сад Аян»

50 20330 12000

35. Товарищество с ограниченной 
ответственностью«Бал бөбек 2016» 75 20330 12000

36. Товарищество с ограниченной 
ответственностью«Алихан балабақшасы» 50 20330 12000

37. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «HAPPIKIDS» 50 20330 12000

Примечание: 

1) размер ежемесячной оплаты, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание 
ребенка в государственных дошкольных организациях, созданных в организационно-правовой 
форме коммунальных государственных казенных предприятий, составляет 100 процентов 
затрат на питание, независимо от возраста, и устанавливается учредителем.

2)  В частных дошкольных организациях порядок взимания оплаты с родителей или законных 
представителей устанавливается учредителем дошкольной организации.
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• «АТАМЕКЕННІҢ» 
ЗЕРДЕ   ДƏПТЕРІНЕН

¹ 2

Бірінші шарт – «шарапатты ойға беріл».
Екінші шарт – «шарапатты сөзге беріл». 
Үшінші шарт – «шарапатты іске беріл».

Заратуштра.

«Демократия тек қана 12-13 адамның 
ортасында болады».

Аристотель.

«Өткенді Құдай да өзгерте алмайды».
Агафон.

грек ойшылы.

«Шыныдан салынған үйдің тұрғындары 
тас лақтырып ойнамас болар».

көне қытай нақылы.

«Адамдар ата-аналарынан гөрі, өз 
дәуіріне көбірек ұқсайды». 

араб мақалы.

«Қазақ тілін жете білудің өзі үлкен 
мәдениеттілік».

Темірбек Жүргенов.

«Ұлттың ең басты капиталы – халықтың 
адамгершілік қасиеті».

Николай Чернышевский.

«Россия менсіз-ақ күн көрер-ау, ал менің 
Россиясыз күнім қараң ғой».

И.С.Тургенев.

«Кез келген шығынның орнын 
толтыруға болғанымен, бірақ дарынды адам 
шығынының орны толмайды».

Бауыржан Момышұлы.

«Есіңде болсын, Құдай адамды қосалқы 
бөлшексіз жаратқан».

Генри Форд.

«Құлдық ұру психологиясы қан арқылы 
тұқым қуалайтынын ғылым дәлелдеген».

Шыңғыс Айтматов.

«Түптің-түбінде қай-қай ақынның да 
поэзиясы оның өз ішінде қандай сыншының 
отырғандығымен анықталып, бағаланады».

Поль Валери.

«Ұят деген ел-жұрттың алдындағы 
қорқыныш, ал ар-ұждан дегеніміз Құдай 
алдындағы қорқыныш».

Сэмюэль Джонсон.
«Ақиқаттың мөлдірлігі сонша, көзге 

көрінбейді».
Милорад Павич,
серб жазушысы.

«Мені қазақ азаматы ретінде, алдымен 
қазақты кім көрінгеннің сынап-мінейтіні 
қатты ойландырады. Ұлтты сынау үшін 
алдымен оған моральдық құқың болуы 
керек емес пе?».

Аманхан Əлімов.

ЗЕРДЕ   ДƏПТЕРІНЕНЗЕРДЕ   ДƏПТЕРІНЕН
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Елбасы еліміздің жаңа тарихи 
кезеңге аяқ басқаны жөнінде сыр шертетін 
мақаласын ұсынды. Бұл мақаланың ерекшелігі 
– өрлеудің маңызды екі процесін, яғни, саяси 
реформа мен экономикалық жаңғыруды 
ұсынғаны.

Елбасы нұрсұлтан назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында: «... басқа аймақтарға көшіп кетсе де туған жерін ұмытпай, оған 
қамқорлық жасағысы келген кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, зиялы қауым өкілдері 
мен жастарды ұйымдастырып, қолдау керек. Бұл – қалыпты және шынайы 
патриоттық сезім, ол әркімде болуы мүмкін. Оған тыйым салмай, керісінше 
ынталандыру керек. Қысқаша айтқанда, «туған жер» бағдарламасы жалпыұлттық 
патриотизмнің нағыз өзегіне айналады», – деді. 

Сөйтіп, өз елінде туып-өсіп, биік 
белестерді бағындырған азаматтарды туған 
ауылына қамқорлық жасауға шақырды. 
Иә, осындай жанның бірі, ауыл халқын 
жұмыспен қамтып, елін табиғи сүт 
өнімдерімен қамтамасыз етуді мұрат тұтып,  
Қарақыстақ селолық округінен «Табыс» 
шаруа қожалығын құрған білікті басшы – 
Талғат Естібеков. 

Талғат Нұрмолдаұлы 1973 жылы 7 
желтоқсанда Жамбыл ауданындағы Ынтымақ 
ауылында туған. 1985 жылы Алматы 
қаласындағы № 62 орта мектепті бітірген 
соң 1995 жылы Қазақ мемлекеттік сәулет- 
құрылыс институтын «құрылыс-инженері» 
мамандығы бойынша тамамдаған.

Еңбек жолын 1995 жылы Алматы 
қаласындағы «Ербол и К» өндірістік 
кооперативінің коммерциялық директоры 
ретінде бастады. 1997-2002 жылдар ара-
лығында «Алматы-2» жүк тасымалдау 
жол серіктестігінде жүктерді қабылдап-
тапсырушы болып жұмыс істеді.  2002-2007 
жылдары «Кеден Транссервис» акционерлік 
қоғамы басшысының орынбасары болса, 
2007-2012 жылдар аралығында Алакөл 

ауданында «Достық» бекеті  әкімшілігінің 
басшысы қызметін атқарды. Ал, 2012 
жылы Қарақыстақ ауылында «Табыс» 
шаруа қожалығын құрып, бүгінде осы кәсіп 
орынының басшысы қызметінде. 

Сүйінбай ақынның ауылына келіп, 
ауыл шаруашылығы өндірісін ашуды өзіне 
мақсат тұтқан Талғат Нұрмолдаұлы төрт 

жыл бойы аянбай еңбек етті. Қарақыстақ 
селолық округінен 250 гектар жер 
алып, оның 10 гектарына ірі жобамен 
агроөнеркәсіптік кешен орнатты.  Ол 
кездескен қиыншылықтарға қарамастан 
жұмысын алға бастыруға көп қажыр-
қайрат жұмсады. Нәтижесінде, жобалық 
құны 1 млрд. 780 млн. теңге тұратын 
тауарлы сүт фермасының құрылысын 
ойдағыдай аяқтады. Бұл сүт фермасын салу 
үшін кәсіпкерге «Қазагрофинанс» АҚ-ы 
жұмсалған қаржының 70 пайызын өтесе, 
өзі 30 пайызын игерді. 

Қазіргі таңда Талғат Естібеков 
Украинадан «Голштинофриз» деп аталатын 
асыл тұқымды сиырларды әкеліп, өнім 
өндіруде. Сүт өңдеу зауыттарымен 
келісім-шартқа отырып, табысты жұмыс 
істеуде. Шаруашылық толық қуатымен 
жұмыс атқарса бір жылда 6 мың тонна сүт 
өндіретін болады. Соған сай сүт фермасы 
жанынан 5 мың тонна сүт өңдейтін, 
заманауи технологияға сай зауыт салу 
жоспарлануда.  Ол зауытты салуға қажетті 
жобалық-сметалық құжаттары әзірленді.  
Қазірдің өзінде 30-ға жуық адамды 
жұмыспен қамтып отырған кәсіпкер 
келешекте ауылдың 60-тан астам азаматын 
жұмыспен қамтымақ.

Суықтөбе баурайында Зеңгі баба 
тұқымын өсіріп отырған Талғат  Нұрмолда-
ұлы Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласындағы 
«100 жаңа есім» жобасы бойынша аты 
абыройға лайық тұлғалардың бірі болар 
деген үміттеміз. «Табыс» шаруа қожалығын 
басқарып отырған азаматқа алдағы уақытта 
толағай табыс тілеп, діттеген мақсатына 
жетсін дейміз.

Е.ЕрКІН.

«ӘР  АДАМНЫҢ  ЖАН  ДҮНИЕСІ – ЖЕКЕ  ГАЛАКТИКА»
жерлесіміздің   «Жусан  иісі»   атты   кітабы  әзірбайжан  тілінде  жарық  көрді

– Маруана Хамзақызы, әзірбайжан тілінде сіздің «Жусан 
иісі» атты кітабыңыз жарық көріпті. Құтты болсын! Осы елге 
барып қайтқан сапарыңыз туралы не дер едіңіз?

– Жақында Анталияда түркі халықтары жазушыларымен бас 
қосу жиыны өтті. Әзірбайжан Жазушылар одағының мүшелерімен 
сонда таныстық. Олар маған сіздің әңгімеңізді әзірбайжан тіліне 
аударайық деп қолқа салды. Содан бір әңгімемді әзірбайжан тіліне 
аударып, Жазушылар одағының «Йылдыз» әдеби журналына 
басып шығарды. Оқырмандар сұранысына ие болғаннан кейін 
кітабымды аударамыз деп, Баку қаласына шақыртты. Осылайша, 
биылғы шілденің 14-де кітаптың тұсаукесерін өздері өткізді. 
Бакуге бардым. Бауырлас әзірбайжан  халқына деген алғысым 
шексіз.

– Енді осы кітаптың мазмұнына қысқаша тоқталар 
болсаңыз, ондағы шығармалардың да өзіндік ерекшелігі бар 
шығар?

– Менің саналы ғұмырымда істеген бір керемет шаруам 
болса, ол өмірге әкелген екі перзентімнен кейін осы «Жусан 
иісі» атты кітабымды шығарғаным болар деп ойлаймын. Бұған 
дейін шағын әңгімелерім республикалық «Жалын» журналына, 
«Қазақстан-Заман», «Жас қазақ» газеттеріне, әдеби порталдарға 
жарияланған. Әкем туралы жазған әңгімем алдымен түрік тіліне, 
кейін әзірбайжан тіліне аударылды. 

Біздің әкеміз Хамза Әлімұлы 1923 жылы Қарғалы ауылында 
туған. Ашаршылықтың зардабына, жазықсыз қуғын-сүргінге 
ұшырағандықтан табиғи дарыны тасада қалды. Болмаса, өте 
талантты жан еді. Бірақ білімі мен өмірлік тәжірбиесін алты 
баласын тәрбиелеуге жұмсады. Сондықтан біздің бәріміз жоғары 
білім алдық, өмірден мүмкіндігінше өз орнымызды таптық. 

Мені жазу-сызуға алғаш баулыған, әдебиет саласында 
қанатымды қатайтқан ұстазым, белгілі жазушы-журналист інім 
Рәтбек Терлікбаев. Рәтбектің арқасында бүгінгі күні кітаптарым 
жарияланып, оқырмандардың ықыласына бөленіп отырмын. 
Менің әңгімелерім түрік, әзірбайжан, ұйғыр тілдеріне аударылып, 

ұлым Аниль» деп аталады. Одан кейін әкем туралы жазылған 
«Қайран, әкем» атты екі әңгімем және анам туралы бірнеше 
әңгімемелерім. Мен оқиға сюжетін ойдан құрастырмаймын. 
Біреудің, я өзімнің өмірбаянымда, тарихымда болған елеулі 
сәттерден аламын. Әр адамның жан дүниесі, өмірі жеке галактика. 
Оқырмандар қолдап жатқандықтан, әңгімелерім бірнеше тілге 
аударылуда. Басылып жатқандары да бар. Шығармамды негізінен 
орыс тілінде жазамын, қазақ тіліне де жатықпын, еркін жаза 
беремін. Орыс тілінде жазған дүниелерімді «Проза ру»  сайтына 
жариялаймын. Онда 2 мыңнан астам оқырманым бар. 

– әзірбайжан тілінде басылған «Жусан иісі» атты 
кітабыңыз қанша данамен басылды? 

– Әзірбайжан тілінде шыққандықтан, мен ол кітаптың көп 
данасын сол елге қалдырып кеттім. Бірнешеуін ғана туған-
туысқандарыма тарту ретінде алдым. Жақында қазақ тілінде 
кітабым басылады, сонда бірнеше мың данамен басып шығаруды 
жоспарлап отырмын. 

– «Жусан иісі» шет тілінде басылған тұңғыш кітабыңыз 
шығар?

– Иә, бірінші кітабым. Алғашқы әңгімем түрік тіліне 
аударылған. Әкем туралы, Турфан туралы, «Сенсіз оламан» деген 
әңгімелерім Түркияның журналдарына басылған. Болашақта түрік 
тіліндегі кітабымды басып шығаруға қолқа салып отыр. 

– сіздің негізгі мамандығыңыз қандай?
– Менің мамандығым – мұғалім. Жетпісінші жылдары 

Талдықорған педагогикалық институтын бітіргенмін. Көп жылдар 
Қарғалы мектебінде, кейін қаланың мектептерінде орыс тілінен 
сабақ бердім. Аудармашы болып қызмет атқардым. Қазір де 
қоғамдық жұмыстармен айналысамын. Сондай-ақ Түркі тілдес 
жазушылар федерациясының мүшесімін. 

– Туған жеріңіз туралы не дер едіңіз?
– Қарғалы ауылында туып-өстім, сонда мектепті аяқтадым. 

Қара шаңырағымыз осы күнге дейін сақталған. Қарғалының киелі 
суы, тауынан нәр алып өскен батырлар мен ақындар елінің бір 
перзентімін. Жамбыл ауданының қызы екенімді қайда жүрсем де 
мақтан тұтамын. 

 – әңгімеңізге көп рахмет. шығармашылық сәттілік 
тілейміз.

сұхбаттасқан: Майра  АЛДАбЕрГЕНОвА. 

сол елдердің баспасөз беттерінде жарияланды. Бір әңгімем «Ұйғыр 
тілі» оқулығына енді.

– Алғашқы кітабыңыз қашан басылды?
– Алғашқы кітабым өткен жылы орыс тілінде «Я не могу без 

тебя» деген атпен басылды. Екінші кітабым әзірбайжан тілінде 
шықты. Алла жазса, биыл қазақ тіліндегі кітабымды басып 
шығаруды жоспарлап жүрмін.

– бәрекелді, тілегіңізге жетіңіз. «Жусан иісі» атты 
кітабыңызға қандай әңгімелеріңіз кірді?

– Әдетте, өзім қысқа әңгіме, эссе жазғанды жақсы көремін. 
Әңгімелерімнің ішіндегі ең көлемдісі Индия сапары туралы «Үнділік 

Мәдениет  маңызы 
Осындай тегеурінмен біз белгілі 

мақсатымызға жетеміз, яғни, 30 елдің 
қатарына қосыла аламыз. Алайда, Елбасының  
осы жаңғыру процестеріне біз қалай, қандай 
жолдармен жетеміз деген сауал əрбір 
азаматты ойландырады. Ұлттық кодты 
сақтау деген – мəдени озық дəстүр мен 
ұлттық асыл құндылықтарды жаңғырту деп 
ойлаймын.

Бұл Елбасының Қазақ елінің тарихына 
деген тағзымы, болашаққа нұсқаған сара жолы 
деп білемін. Біз жаңарған елде мəдениетті де 
жаңғыру жолына бұруымыз керек. Мəдениет 
қызметкерлері оған еселі еңбегімен үлес 
қосқаны ерекше маңызды.

Өйткені, қазақ халқы бар асылын өзінің 
ауыз əдебиетіне, өнеріне, шежіре тарихына 
аманаттаған. Ата-бабамыздың мəңгілік 
дастанын ақтарып, оны жаңғыру мақсатын 
ұлықтар болсақ, бұл ұлттық болашақты 
шынайы мəдениет жолында тəрбиелеудің 
прагматизмі деп бағалаған дұрыс болады.

   светлана  АЛТыНбЕКОвА,
аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімінің басшысы.
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айналам
Аңқыған  гүлдер 

                   НҰРЛАНДЫРҒАН  НҰРАҒА

Халқымның қабыл болып сұрағаны,
Құдайым берген бізге Нұрағаны.
Қазақты естімеген елге айтсаң да
Нұрсұлтан деп таниды бұл ағаны.

Танытқан бар әлемге халқымызды,
Жаңартқан әдет-ғұрып, салтымызды.
Жиырма бес жыл ішінде дүниеге
Шығарды «Қазақ» деген даңқымызды.

Көтерген заманға сай бастаманы,
Орнатты өз халқына жас қаланы.
Гүлденіп күннен күнге өсіп жатыр,
Бұл күнде кім білмейді Астананы.

Күлімдеп көгімде күн, жерімде алтын,
Ынтымақ, татулықпен шықты даңқым.
Жүз отыз ұлт сыйласып тұрып жатыр,
Бастаған тура жолға туған халқын.

Аман болсын әрқашан Нұр ағамыз,
Алладан сізге амандық сұрағанбыз.
Желбіретіп Көк Туды көгімізде
Халқымыздың алдында жүр, Ағамыз!

             Аллаға   мінәжәт

Бұл дүние бізге берген аманат,
Келтірмейік ағайынға жаманат.
Ағыл-тегіл бай болсаң да шалқыма,
Барға тәуба, жоққа еткін қанағат.

Бар болсаң сен тәкаппар боп тасыма,
Жоқ болсаң да уайымдап жасыма.
Бұл Алланың бізге деген сынағы
Нелер келіп, не кетпейді басыңа.

Адал болғын, ала жіпті аттама,
Тіле өзіңе, тіле және басқаға.
Әлхамды біл, құлқуалла жазып ал,
Мұхаммедтің хадистерін жатта да.

Шүкірлік ет, иман келтір Аллаға,
Жоқ-жітікке көмек бергін, талғама.
Жетім-жесір ол да Алланың пендесі,
Кемітпегін, келіп жүргін тәубаға.

Пешенеңе жазылғанды көресің,
Жаратқанның жазғанына көнесің.
Данышпан бол, батыр болғын, пақыр бол,
Алла алдында ертең есеп бересің.

                          Астана   тойына

Астанам менің, жас қалам менің,
Тәуелсіз елді бастаған едің.
Сарыарқа төсі тұрағың болды,
Қиындықтардан саспаған елім.

Аңқыған  гүлдер 

Гүлдендірем деп Есілдің бойын,
Тұжырымдады Нұр ағам ойын.
Соңынан ертіп бар қазақ халқын,
Тойлады бүгін мерейлі тойын.

Ұлытауда ұлы хандарым өткен,
Тәуелсіздікті арманы еткен.
Жаратқан ием жар болды ма екен,
Сол арманына қолымыз жеткен.

Орындалды ғой мол армандарың,
Табылып жатыр жоғалғандарың.
Тарыдай болып шашылып кеткен
Оралып жатыр оралмандарың.

Қорғайын жерді бабадан қалған,
Бабалар сеніп қалдырған маған.
Жаратқан Жаббар Аллаға шүкір,
Бауырымыз бүтін, басымыз аман.

Астанам жаса, жүрегім менің,
Тәуелсіз елдің тірегі ме едің.
Тойыңа арнап, жыр шашу шаштым,
Мәртебем менің бір өзің едің.

Уа, халқым менің, той құтты болсын,
Сарыарқа төсі шаттыққа толсын.
Береке, бірлік басыңнан кетпей,
Тұғырың биік Бәйтерек болсын!

Гүлденіп жатыр жаңарып көнем,
Көз тігіп отыр бүгін бар әлем.
Саңлағым менің, Сарыарқа жері,
Жасарып, жайнап, ақ нұрға бөлен!
Тойың шашу, тартуым болсын,
Қарт Алатаудан жалынды сәлем!

                  Өмір   деген   осындай

Өмір – өзен, қайықсыз өте алмайсың,
Өмір – өлең, айтпай сен кете алмайсың.
Өмір – керуен, мәңгілік тоқтамайтын,
Аз күн жолдас боласың, жете алмайсың.

Өмір – сынақ, қайғыртып, жылатады,
Өмір – дауыл, жарға да құлатады.
Өмір – тәтті, дәмін сен тата білсең,
Өмір – бақыт сыйлайды, қуантады.

Өмір – түлкі, алдайды, бұлаңдайды,
Өмір – күлкі, кез келген күле алмайды.
Өмір – терең  мұхит ол, дауылы бар,
Желкені жоқ кемелер жүзе алмайды.

Өмір – жарық дүние, ауасы бар,
Өмір – ауру жазатын дауасы бар.
Әр адамның өмірі өз қолында,
Өмір үшін күрескін, таласып қал.

       Мұқағали  зиратында

Ақиық аға,  армысың,
Бас иіп сәлем берейін.
Сөзіңнен әрбір қуат ап,
Жыр жазып мен де көрейін.

Жатырсың Кеңсай төрінде,
Қаланың қашып шуынан.
Өзіңнің туған жеріңде,
Сусындап бұлақ суынан.

Кеудеңе Кеңсай тар болып,
Жатсың ба елді сағынып.
Қарасазыңа зар болып,
Көңілің жүр ме жабығып.

Туылған, аға,  күніңде,
Өтеді жылда мүшәйра.
Басылар ма еді сағыныш,
Жіберсе елге үш айға.

Жырында жүрсің жан аға,
Үлкеннің және кішінің.
Табылып жатыр таулардан
Табиғи сенің мүсінің.

Жүруші ең тауды ата қып,
Қолдаған шығар Жер-Ана.
Хантәңірінен бата алдың,
Маған да бата бер, аға!

Бақұл бол мәңгі жан ағам,
Иманың болсын саламат.
Шапағат болсын Алладан,
Жер-Анаға аманат.

                Жайлауда

Қария бастап жол басын,
Құдайым көшті  оңдасын.
Ерулік  беріп  көршіге ,
Жайлауға  барып қонғасын.

Жайлауым жаннат  көрген жер,
Бүлдірген талай терген  жер.
Аңдары малша өрет ін ,
Ататын оны мергендер.

Ақтылы қойы өрген жер,
Ғашықтар барып серуендер.
Ағайым байлап бие с ін ,
Сапырған қымыз жеңгемдер.

Түйенің  қомдап арқасын,
Жүктерін  оған  артатын.
Жаратып мініп  аттарын,
Жіг іттер  көкпар тартатын.

Жаңғыртып таудың жартасын,
Домбыра атам тартатын.
Қаймағын апам май шайқап,
Қайырып құйған тортасын.

айналам
Аңқыған  гүлдер  айна лам ,
Желіге  құлын байлаған .
Қозы-лақт арын көгендеп ,
Қазанда  құрты қайнаған .

Тазартып  т аудың ауасын ,
Нөс ерлеп  жауын жауатын .
Өтк інші  жаңбыр  өткен  соң ,
Қо с ақт ап  қойды с ауатын .

Лағын  і здеп  жасырған ,
Шатқа лдан  ел ік  бақырған .
Бұлбұлдың үн і  жағымды,
Ест іл іп  жатыр  жақыннан .

Теруге  барып бүлд ірген ,
Әз ілдеп  қызды күлд ірген .
Ұнатқан  қызға  гүл  бер іп ,
Көң іл ін  жайлап  б ілд ірген .

Ауылым отыр  қойнауда ,
Кел ,  жаным,  б і зд ің  жайлауға !
Ән-жырың болс а  а ла  кел ,
Алтыбақанда  ойнауға .

                         Біржан   балама

(№ 2021 əскери бөлімі «Жамбыл» шекара 
бекетіндегі атты əскерлер бөлімшесінің 
үздік шекарашысы, қатардағы жауынгер

БОЛАТ Біржанға арнаймын)

Туған күнің құтты болсын, Біржаным,
Көз алдымда аман-есен жүр, жаным.
Туған елдің тыныштығын күзетіп,
Қандай ғажап қарауылдап тұрғаның.

Ең бірінші – қасиетті Отаның,
Ал екінші – абырой мен атағың.
Елді қорғау әр жігіттің міндеті,
Саған сеніп жіберді ғой ата-анаң.

Өз еліңнің тыныштығын күзетіп,
Сапта тұрсың қатарыңды түзетіп.
Әрқашан да қырағысың, дайынсың,
«Ал, кеттік!» деп хабар келсе дыз етіп.

Командирдің бұйрықтарын орында,
Аянбағын Отан қорғау жолында.
Саған сеніп, тыныш ұйықтап жатыр ел,
Тыныштығы мына сенің қолыңда.

Жиырма бірге келдің,  Біржан, сен бүгін,
Бейбіт елдің сақтап тұрсың елдігін.
Ар алдында берген антқа адал бол,
Ешқашан да босамасын белдігің.

әлғожа МәсЕНОв,
Жамбыл ауылы.

ПОЭзИЯ  ПараҒы

Жамбыл ауылында тұратын өнерлі 
азаматтың бірі Əлғожа МƏсенов 1954 

жылы наурыздың 7-де туған. Жастайынан 
домбыра тартып, ұсталықпен айналысқан 

ол қазір Қарасай шекара отрядына 
қарасты таулы шекара заставасының 

«Жамбыл» шекара бөлімшесіндегі 
атты әскерлер бөлімінде атбегі-бапкер 
қызметін атқарады. Поэзияға жасынан 
құштар болып өскен Əлекең шекарашы 

сарбаздарды ата дәстүр-салтымызға 
сай сайыпқырандыққа баулып жүр. 

Жүрегі әрдайым жыр деп соғатын патри-
от ақынның бір топ өлеңдерін көпшілік 
оқырман назарына ұсынып отырмыз. 

«Атамекен» газетінің редакциясы.
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(әзіл  әңгіме)
ТАПСЫРМА

П р О з а

– Алдымызда мереке келе жатыр. Сен 
мәдениет саласына жауапты  орынбасарымсың. 
Мерекеге орай қалада қандай  іс-шара  
ұйымдастырасың?

Кабинет иесі қарсы алдында отырған 
Қалжақтың бетіне сынай қарады. 

– Қаланың орталық көшелерінде 
жүзден аса адамның қатысуымен велошеру 
ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Сіз 
келіссеңіз, әрине. 

– Өткенде  велошеру өткіздіңдер. Соларың 
бізге абырой әпермеді. Қаладағы дырдай 
мекеменің қызметкерлері бола тұрып, мәреге 
елдің ең соңынан келдік. Сіз қатыссаңыз 
шерудің беделі көтеріледі, үлкен қалалардың 
басшылары да велосипед тебеді ғой, деп ақыр 
соңында мені ұятқа қалдырдыңдар. Шерудің 
деңгейін көтереміз деп, өзіміздің беделімізді 
ойламадық. Сыртымыздан күлетіндер де бар 
бұған. Естеріңде болсын. Іс- шараларға өзіміз 
қатыспайық деп отырғаным жоқ. Қатысуымыз 
керек. Бірақ, қай шараға қатыссақ та елдің 
алды, басқаға өнеге болуымыз керектігін 
ұмытпауға тиіспіз. Халық бізді мына отырған 
кресломыз үшін емес, қай істе де болсын 
алда болсақ қана құрметтейді. Оқ бойы алда 
жүруіміз керек.

Мына ғимаратқа келгендер бізді 
қолынан барлық іс келетін ұлық деп 
ойлайды. Қолымыздан түк келмейтін, 
тіпті спорт жарысынан оза алмайтын 
болсақ, кімге тұлғамыз?! Шеру өткіземіз 
деп орталық көшедегі көлік қозғалысын 
жауып тастапсыңдар. Соларың дұрыс па? 

Күнделікті әдетімше қораға кіріп екі 
күннен бері алынбаған сиырдың тезегін 
шығара бастадым. Жалғыз дөңгелекті 
қоларбаға мынадай қапырық ыстықта 
пора-пора болып тезек тиеу де оңай емес. 
Сиырдың сарғыш қоймалжың жапасы 
күректің тебінгісіне дейін жабысып, 
кеуіп қалған. Қолға ауыр. Білмеймін,  
әлде еріншектігімнен бе, көп ұзамай-ақ 
қалжырайын дедім.

Осы «қарт» күректің мойын 
тұсындағы тесігінде тот басқан қисық 
шеге де көптен бері қисалаңдап, түсуге 
айналған еді, әрбір көсіп алған сайын 
былқ-сылқ етіп, жұмыс істеген адамды 
ашуға булықтырады. Тезек шығарған 
құрлы болмадым. Бұрын да былқылдаған 
күрекке зығырданым қайнап, тілім 
жеткенше балағаттап, қабырғаға ұрып-
ұрып алатынмын. Бұл жолы да дәл солай. 
«Былқ-сылқ еткен әкеңнің дақ...»  деп, 
қабырғаға лақтырып жібердім. Қатты 
соққыға шегесі шыдамаса керек, сабы 
бір бөлек, басы бір бөлек домалап кетті. 
Менің бұл әрекетімді көріп тұрған ешкім 
жоқ қой, қасымдағы науаның үстіне 
отыра кетіп, бір күліп алдым.

«Осы мені жын ұрған ба? Неге 
күйгелек болып барамын?  Мына сорлы 
күректің не жазығы бар?» деп күбірледім. 
Мынаны қара, сабының бір ұшы сиырдың 
жас тезегіне малыныпты. Ал, күректің 
өзі бір иығы майысып, екпетінен жатыр. 
Жатқанда да жер бауырлап, қатты  
өкпелеп жатқандай көрінеді. «Ал, енді 
қолыңмен салып көрші, ақымағым!» 
дегендей ме томсырайған пішінде.

Ештеңеге зауқым жоқ, сілейіп 
отырмын. Мына байғұс күрекке әлгі 
сұрапыл ашуымның еш қатысы да 
жоқ, шындығында. Өмірдегі түрлі 
әділетсіздікке, жүйкені жұқартқан 
әлдекімнің мысықпейіліне күйініп, 
кіжінгеннен істегенім. Өз үйімде, өз 
қорамда қоқырайып, қырып-жоярдай  
мінезімді мына бір тілсіз, әлсіз күрекке 
көрсетіп, дәл осы жерде менен асқан 
құзіретті адам жоқ екеніне ісініп 

Елден ұялмайсыңдар ма? Наразы болады 
деп неге ойламайсыңдар? Бұқаралық жарыс 
өткізсеңдер, спорттың халық арасында кең 
тараған түрінен, мысалы футболдан, анау бос 
тұрған стадионда неге өткізбейсіңдер?!

Бастық көсіле сөйлеп, сұраулы жүзімен 
тесіле қарағанда Қалжақтың ұнжырғасы түсіп 
кетті. Түсіндім дегендей, ақырын ғана басын 
изеді. 

Орынбасарын одан әрі тұқыртуды жөн деп 
таппаған кәнігі бастық: – Әңгіме осымен бітті, 
айтқызбай-ақ өзің біліп істеуің керек еді, енді 
бара бер, – дегендей қолын есікке қарай  бір-ақ 
сермеген.

Қалжақтың ұнжырғасы түсуінің себебі 
бар. Түйсінген адамға бастық үлкен тапсырма 
беріп отыр. Бастығының мінезін біледі. Екі 
айтпайтын адам. Бір қателікті екінші рет 
қайталаса, орынбасарлығынан айырылуы 
мүмкін. Аяғы аспаннан салбырап түссе де 
қызметінен мезетте босатады. 

Қалжақтан маза кетті. Қаладағы барша 
мекемелердің басшыларымен хабарласып, 
бір апта ішінде футбол турниріне қатысатын 
оннан астам команда жинады. Ойнайтын 
уақыттың кестесін де белгіледі. Енді ең 
қиыны – өз командасын жинау. Ертелі-кеш 
қағазға шұқшиған қызметкерлерден қайбір 
оңды футболшы шығады? Біреуінің қарны 
қабақтай болып, денесі толысып кеткен. 
Енді бірі ғұмырында допқа жолап көрмеген. 
Сұрастырып, іздестіріп жүріп, жарты 
команданы зорға жинады. Таныстарын ортаға 
салып, үлкен қаладағы жақсы командалардың 

ойыншыларымен хабарласты. Ойындарына 
ақы төлеуге дейін келісіп, командасын 7-8 
шебер ойыншылармен толықтырды. Тәжірибелі 
жаттықтырушы тапты. Бірлі-жарым жаттығу 
өткізгеннен кейін, бастығының нұсқауымен 
командасына бастан-аяқ су жаңа форма сатып 
әперді. Екі аптадай тынымсыз жаттығудың 
нәтижесінде  жігіттері жарысқа да дайын 
болды-ау, әйтеуір. 

Айы оңынан туып, командасы барлық ойында 
ұтып, финалға шыққан. Енді финалда жеңсе, 
чемпион атанады. Бірақ, ең  бір тосылар тұсы 
осы жерде күтіп тұр екен. Финалдық ойынды 
көремін деп бастықтың өзі де әріптестерімен 
стадионға келіпті. Ойын жергілікті теле-
дидардан тікелей эфирде берілетін болды. 
Бастықтың тапсырмасымен стадион жанкүйерге  
лық толтырылды. Әр мекеменің басшысына 
арнайы қатарлар бөлініп, адаммен толтырылуы 
міндеттелді. Қалалық стадион салынғаннан 
бері мұнша көп көрерменді көрмеген шығар. 
Жеңімпаздарға берілетін қомақты сыйлықтар да 
қарастырылды. 

Бәрі де жақсы, тек қана бұлардың шеттен 
ойыншы әкеліп жүргенін сезген болуы керек, 
қарсы команда да қапысыз қамданыпты. Оны 
ойын бастала сала-ақ ұқты. Бұлардан күші асып 
түспесе, кем еместігі айқын сезілді. Бірінші 
таймда ала доп бұлардың қақпасы маңынан 
айналшықтап шықпай қойды. Абырой болғанда, 
қақпалары әзірше голдан аман. Екінші тайм да 
басталды. Қарсы қақпаға гол соғылатын түрі 
жоқ. Қалжақ сасайын деді. Ойын тең аяқталса, 
ереже бойынша соңынан он бір метрлік айып 
доптар соғылады. Ол дегенің лотерея ойынымен 
бірдей. Кімнің бағы жанса, сол ұтады. Мұндай 
жағдайға жіберуге әсте болмайды.  Бастығы 
жаққа ұрланып қарап қояды. Командасы 
чемпион атанбаса, мұны аямайтыны айдай анық. 

Қарсы жақ команда – автокөлік мекемесіне 
тиесілі.  Қысылғаннан жалма-жан мекеме 
бастығына телефон шалды. Үлкен қалада 
жұмыстармен жүр екен. Шұғыл түрде 
командасының ұтылуы қажеттігін ескертті. 
Алаңда жүрген ойыншылар өздерімен бірге 
ұялы телефондарын ұстап жүрген жоқ шығар, 
қақпашыңа ескерт, соғылған допты ұстамасын, 
– деді. Мекеме басшысы істің мән-жайын бірден 
ұқты. Манадан бері қарсы қақпада зерігіп 
тұрған қызметкеріне телефон шалған.

– Қақпаңа гол жібер, – деді бастығы. 
Қақпашы шала естідім бе деп секемденіп, 
қайталай сұрады. 

– Иә, дұрыс ұқтың, жеңілу керек, – деді 
бастығы тапсырмасын шегелей қайталап. 

Жылжып өткен сүт пісірім уақыт Қалжақ 
үшін тозақтан кем болмады. Қарсылас 
команданың өліспей берісетін түрі жоқ. Допты 

өз қақпасына жақындатпай қойды. Стадионның 
алдыңғы қатарында отырған басшылар жаққа 
жалтақтаған Қалжақ бастығының қабағы түйіле 
бастағанын көріп, тіпті қысылып кетті.  Ұялы 
телефонына  қайтадан жабысқан.

– Әй, қанша күтуге болады? Жеңіліңдер 
дедім ғой мен сендерге, неге жеңілмей 
жатырсыңдар? – деді мекеме басшысына. 

– Айттым, тапсырдым. Құп болады. Қазір, 
қазір, – деп анау да қаһарына мініп, қақпашыға 
қайтара телефон шалды. Қатты-қатты сөздер 
айтты.

– Қақпаға қарай ешкім доп соқпаса, қалай 
гол жібермекпін, – деп күйіп-пісті қақпашы. – 
Өзім теуіп әкеліп кіргіземін бе?

– Қақпаға қарай ешкім доп соқпаса, қалай 
гол жібереді?! – деді мекеме басшысы  Қалжаққа.

Қалжақ енді өз командасының  капитанын 
қасына шақырды.

– Шабуылшыларыңа айт, өлсе де, тірілсе 
де допты қарсы команданың қақпасын көздеп 
соқсын, қақпашы допты ұстамай гол жібере 
салады, мен келісіп қойдым, – деп тұттыға 
сыбырлады. 

Тағы да біршама уақыт өтті. Ойын бітуге 
бес минуттей ғана уақыт қалды. Қақпаға 
қарай доп мүлдем жүрмей қойған. Капитанын 
қайта шақырды. Доп аяғыңа тие салысымен 
қарсыластың бірінің аяғына шалынып, құлай 
сал, – деген. Мың болғыр мұндай тілалғыш 
болар ма, әп-сәтте, бәтшағардың аяғы аспаннан 
келді. Төреші айып добын белгілеген. Бұл алаң 
ортасына шығып кетуге шақ қалды. 

– Қақпаны көзде, қақпаны нысанаға ал! – 
деп бар дауысымен бақырды.   

Команда капитаны допты қақпаға қарай 
әуелете тепкенде, Қалжақ та доппен қосыла 
қақпаға қарай бірге ұшып кете жаздаған. 
Қақпашы дүйім жұртты таң қалдырып, ұшып 
келе жатқан допқа қарай жүгірмей, кері қашты. 
Стадион дүр етті. 

Г-О-О-ОЛ! 
Алаңдағы қарсылас команданың ойын-

шылары состиып-состиып тұрып қалды. Түкке 
түсінбеген түрлері бар. Бір жарым сағат бойғы 
еңбектері әп-сәтте зая кеткеніне ашынғандары 
байқалады. Төреші ойын біткенін хабарлап 
ысқырық берді.

Қалжақ бастығы жаққа көз салып еді, жүзі 
жылыған екен. Әріптестеріне әлденені айтып, 
мәз болып отыр. Орынбасардың кеудесін 
қуаныш кернеп, үстінен бір батпан ауыр жүк 
аунап түскендей болды. Бастықтың тапсырмасы 
орындалды. Тіпті, бұлжытпай орындалды.            
Ура-а-а! Қалжақ қанат бітсе,  аспанға ұшып 
кетердей еді. 

шәріпбек УАҒызҰЛы.

КҮРЕГІМ!

КЕШІРШІ МЕНІ,

отырғанымды қарашы. 
Соны хош көргендей қора ішіндегі 

екі бұзау, ағаш діңгектер, сүйеулі тұрған 
айыр бәрі-бәрі тым-тырыс, үнсіз. Төмен 
қарап, құдайдан менің сабырға келуімді 
тілегендей шарасыз кейіпке еніпті 
біртүрлі. Тістеніп алып, жанымда тұрған 
тіреу ағашты теуіп жібердім. Жоғары 
жақтағы ұясына үймелесіп тұрған аралар 
жан-жаққа жамырап ұша бастады. 
Кейбірі: «Бізде нең бар, ей!» – дегендей 
жақын ұшып келіп, жаман көзін алайта 
өтіп жатыр.  

Рас-ау, нем бар? Керек болса шүйлігіп 
келіп, бет-аузымды шағып, күптей қылып 
ісіріп жіберу қиын шаруа емес бұларға.

Иә, мықты болсам осы жойқын 
күшімді әділетсіздікке құныққан 
қайсыбір адамдарға көрсетер едім ғой.  
«Ә-ә-әй, қораның ішіндегі батырым-
ай» деп күлкің келіп жатқан шығарсың 
ә, сатпақ күрегім. Білем, сенің титтей 

де жазығың жоқ. Маған адал екеніңді 
түсінемін. Сен өте еңбекқорсың. Қалқиған 
басыңды қайда тықсам да қыңқ етпестен  
міндетіңді абыроймен атқарасың. Тезек 
шығару да, көмір кіргізу де, қар күреу де 
сенің мойныңда. Одан басқа да қолыңнан 
келер тіршілігің жетерлік. Осы сен 
мұндай төзімділікті қайдан алдың, сатпақ 
күрегім? Шынымды айтсам, сенің алдыңда 
ұяттымын. Адамға керек, «сайман» деген 
мәртебелі атыңа лайық құрмет көрсетіп, 
тазалап жуып, көлеңке жерге бір рет болса 
да сүйеп қоймадым-ау осы күнге дейін. 

Мына тірлігімді әкем көрсе, сенің 
көзіңше ит терімді басыма қаптайтыны 
анық. Тілің жоқ мылқаусың. Мүмкін іштей: 
«Ей, ақымақ адамдар! Осы сендер неге 
санасыз болып барасыңдар? Адалдықтарың 
қайда? Бауырмалдықтарың неге әлсіз? 
Сыйластық дегенді ұмытқандарың қалай? 
Біреудің адал еңбегін бағалауды ар көретін 
болыпсыңдар. Жандарыңды қинамай, 

олжалы болғыларың келіп тұратыны 
несі? Байды көрсеңдер жалпақтап, 
кедейді көрсеңдер кекірейе қалғанды 
қашан қоясыңдар. Мына өткінші өмірді 
мәңгілік тұрақ болады деп ойлайсыңдар-
ау, шамасы. Сан ғасырдан бері сендердің 
тіршіліктерің үшін тырмысып, адал 
еңбек еткен мына маған, “КҮРЕК” дейтін 
сайманыңа көрсеткен сый-құрметіңнің 
түрі мынау. Өкпеледім сендерге. 
Иығымды сындырдың, сидиған сабымды 
жас тезекке малып қойдың. Ақымақсың 
сен, Адамзат! Осыны өз қолыңмен 
тазалайтыныңды ұмытпасаңшы. Мейлі, 
маған істеген зорлығыңмен ештеңе 
тындырмассың “қора батыры”. 

Менің де бір мәртебелі сәттерім бар. 
Ол не дейсің ғой?  Күндердің күнінде сен 
жататын қараңғы көрді кім қазатынын 
ұмытпағайсың. Көріңе гүрсілдетін топ-
ырақ салатынымды да ұмытпа... Үстіңе 
шөккен түйедей төмпешік топырақты 
үйіп болған соң, сен келген көліктің 
үстінде көпшілікпен бірге қайтатыным да 
ақиқат” – деп, жатқан шығарсың сатпақ 
күрек.

Күректің осы бір ішкі күбірін естіп, 
сескеніп қалдым. Тіпті жүрегім зу ете 
түсті. Өткен аптада ғана кәрілі-жас 
үш кісіні іркес-тіркес бақилық сапарға 
аттандырғанбыз. Көз алдыма сол бейіттің 
басында көпшілікпен қатар дымқыл 
топырақты уатып күрекке салғаным 
елестеді. Артынша «Таста!» – деген 
сөзге бір кідіріп, қолдан қолға өтіп, 
тоқтаусыз көрге топырақ лақтырып 
жатқан белсенді, көр қазғыш күректер 
ойыма оралды. Енді менің көз алдымда 
жатқан мына сатпақ күректің адамзатты 
суық көрге өз қолымен көміп, қара жерге 
тапсыратыны таң қалдырып тұр. Бұрын 
неге осыны ойламағанмын... Мен іштей 
күректен жеңіліп, кішірейдім. 

Еһ, дүние-ай, мына тірлікте  сенің 
қадіріңді кім білген... Кешірші мені, 
күрегім! 

бақтияр  АйТАЛы.

(м о н о л о г)
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субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдары түрлерінің 
тізбесін және 1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, данаға) арналған 

субсидиялардың нормасын бекіту туралы
 «Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған 

гербицидтердің, биоагенттердің (этномофагтардың) және биопрепараттардың құнын субсидиялау 
қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 5 мамырдағы № 204 Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің бұйрығымен бекітілген Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл 
шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (этномофагтардың) 
және биопрепараттардың құнын субсидиялау қағидаларының 5-тармағына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік   тіркеу тізілімінде № 13717 тіркелген)  сәйкес Жамбыл ауданының ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілері 2017 жылғы  егістіктеріне қолданылған, өсімдіктерді қорғау 
мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің 
(этномофагтардың) және биопрепараттардың субсидиялау өтінімдерін 2017 жылдың 1 тамызынан 10 
желтоқсан айына дейін қабылдайтынын хабарлайды.  Қосымша ақпаратты Жамбыл ауданының ауыл 
шаруашылығы бөлімінен алуға болады. Мекенжайы: Ұзынағаш ауылы, Қараш батыр көшесі № 117, 
аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі, 2 қабат,  телефон 8 (72 770 ) 2 34 86.

«Жамбыл ауданының ауыл шаруашылық бөлімі» ММ-сі.

№ 
р/с

Субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдарының түрлері және 
құрамындағы әрекет етуші заттар

Өлшем 
бірлігі

Бір бірлікке 
арналған 
субсидия 
нормасы, 

теңге
2,4-Д + оксим дикамбы

1. ЧИСТАЛАН 40% концентрат эмульсии литр 1 043,50
2,4-Д диметиламинная соль, 720 г/л

2. ВАЛСАМИН 72% водный раствор литр 750,00
3. ДИАМИН 72% водный раствор литр 750,00
4. ДИКАМИН Д 72% водный раствор литр 750,00

5. ПИЛАР 2,4-Д 72% водный раствор литр 750,00
6. СТРИГ 72 % водный раствор литр 750,00
7. ГРЕЙН ЭКСТРА 2,4-Д водный раствор литр 750,00
8. ФЛЕКС водный раствор литр 750,00
9. 2,4-Д БЕРЕКЕ 72% водный раствор литр 750,00
10. ДЕЗОРМОН 72% водный концентрат литр 750,00

2,4-Д дихлорфеноксиуксусная кислота, 344 г/л + дикамба, 120 г/л
11. ФЛЕКС ДУО водный раствор литр 1 288,00

2,4-Д дихлорфеноксиуксусной кислоты в виде 2-этилгексилового эфира, 
600 г/л

12. ЭСТЕТ концентрат эмульсии литр 1 075,00
13. ГРОЗА 60% концентрат эмульсии литр 1 075,00

2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 300 г/л + 
флорасулам, 5,35 г/л

14. АССОЛЮТА масляный концентрат литр 2 685,00
2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 410 г/л + 

флорасулам, 7,4 г/л
15. БАЛЕРИНА суспензионная эмульсия литр 1 407,00
16. ДИСКАТОР концентрат эмульсии литр 1 407,00
17. ЭФИР ПРЕМИУМ суспензионная эмульсия литр 1 407,00

2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 500 г/л
18. ЗЕРНОМАКС концентрат эмульсии литр 805,00
19. ОКТАПОН экстра концентрат эмульсии литр 805,00

2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 850 г/л
20. ЭСКАДРОН 70 концентрат эмульсии литр 1 170,00
21. ЭСТЕРОН концентрат эмульсии литр 1 170,00
22. ЭФФЕКТ концентрат эмульсии литр 1 170,00

2,4-Д дихлорфеноксиуксусной кислоты в виде 2-этилгексилового эфира, 
820 г/л

23. 2,4-Д ЭФИРАН 82% водный раствор литр 1 300,00

2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 905 г/л
24. ПРОГРЕСС концентрат эмульсии литр 1 000,00
25. РОБУСТО СУПЕР концентрат эмульсии литр 1 000,00
26. ЭСТЕРОН 600 концентрат эмульсии литр 1 000,00
27. ЭФИР ЭКСТРА 905 концентрат эмульсии литр 1 000,00

2 - этилгексиловый эфир клопиралида, 500 г/л
28. ЭЛЬФ концентрат эмульсии литр 7 900,00

2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 300 г/л + флорасулам, 3, 
7 г/л

29. ПРИМАДОННА суспензионная эмульсия литр 2 312,50
2,4 - Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 420 г/л + 2 - 

этилгексиловый эфир дикамбы кислоты, 60 г/л
30. ЭЛАНТ ПРЕМИУМ концентрат эмульсии литр 1 525,00

2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 564 г/л
31. ЭЛАНТ концентрат эмульсии литр 1 350,00

2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 564 г/л + метсульфурон 
- метил, 600 г/кг

32. ЭЛАМЕТ заводская бинарная упаковка литр 1 450,00
2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 564 г/л + триасульфурон, 

750 г/кг
33. БИАТЛОН заводская бинарная упаковка килограмм 1 675,00

2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 720 г/л
34. ГРЕЙН концентрат эмульсии литр 1 170,00
35. Д – АРМОН–Эфир 72% концентрат эмульсии литр 1 170,00

2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 950 г/л
36. ЗЕНИТ концентрат коллоидного раствора литр 1 785,00

2,4-Д кислота в виде диметиламинной соли, 344 г/л + дикамбы кислота в 
виде диметиламинной соли, 120 г/л

37. ДИАМАКС водный раствор литр 1 375,00
2,4-Д кислота в виде смеси аминных солей, 550 г/л

38. Айкон форте водный концентрат литр 1 765,00
2,4-Д кислота, 410 г/л + клопиралид, 40 г/л в виде сложных 

2-этилгексиловых эфиров
39. Клопэфир концентрат эмульсии литр 1 525,00

2,4-Д кислота в виде малолетучих эфиров, 500 г/л
40. ЭФИРАМ концентрат эмульсии литр 1 575,00

500 г/л МЦПА кислоты, в виде диметиламинной, калиевой и натриевой 
солей

41. ГЕРБИТОКС водорастворимый концентрат литр 1 591,50
абамектин, 36 г/л

42. АКАРИН 3,6% концентрат эмульсии литр 5 600,00
азимсульфурон, 500 г/кг

43. АЗИМЕКС водно-диспергируемые гранулы килограмм 186 825,00

44. ГУЛЛИВЕР водно-диспергируемые гранулы килограмм 186 825,00
альфа - циперметрин, 100 г/л

45. АГРОЦИП 10% концентрат эмульсии литр 2 000,00
аминопиралид, 240 г/л

46. ЛАНС, водный раствор литр 12 500,00
аминопиралид, 300 г/кг + флорасулам, 150 г/кг

47. ЛАНЦЕЛОТ 450, водно-диспергируемые гранулы килограмм 47 500,00
ацетохлор, 900 г/л

48. АЦЕТОХЛОР концентрат эмульсии литр 2 100,00
49. ТРОФИ концентрат эмульсии литр 2 100,00

бентазон 25% + МСРА натрий - калийная соль, 12, 5%
50. БАЗАГРАН М 37% водный раствор литр 950,00

бентазон, 480 г/л
51. БАЗАГРАН 48% водный раствор литр 1 050,00
52. БЕНТАМЕКС водорастворимый концентрат литр 1 050,00
53. КОРСАР водорастворимый концентрат литр 1 050,00

биспирибак натрия, 400 г/л
54. НОМИНИ 400 суспензионный концентрат литр 65 000,00

галаксифоп - п - метил, 108 г/л
55. ГАЛОКС СУПЕР 108 концентрат эмульсии литр 3 685,00
56. ГАЛОМЕКС концентрат эмульсии литр 3 685,00
57. ЗЕЛЛЕК СУПЕР концентрат эмульсии литр 3 685,00
58. ИМПУЛЬС концентрат эмульсии литр 3 685,00

галоксифоп - п - метил, 104 г/л
59. ГАЛАКТАЛТ концентрат эмульсии литр 2 600,00
60. ГУРОН концентрат эмульсии литр 2 600,00
61. РАМОН СУПЕР концентрат эмульсии литр 2 600,00

галоксифоп - п - метил, 240 г/л
62. ДЕЛИК 240 концентрат эмульсии литр 7 000,00
63. ИМПУЛЬС ФОРТЕ концентрат эмульсии литр 7 000,00

глифосат, 240 г/л + 2,4-Д кислоты, 160 г/л
64. КЛИНИК 24  водорастворимый концентрат литр 1 800,00

глифосат, 360 г/л
65. БУРАН 36% водный раствор литр 800,00
66. ВАЛСАГЛИФ водный раствор литр 800,00
67. ДЕФОЛТ водный раствор литр 800,00
68. ЖОЙКЫН водный раствор литр 800,00
69. ПИЛАРАУНД, водный раствор литр 800,00
70. РАП водный раствор литр 800,00
71. РАУНДАП 36% водный раствор литр 800,00
72. СОНРАУНД 48% водный раствор литр 800,00
73. СТИРАП 360 36% водный раствор литр 800,00
74. ТОРНАДО водный раствор литр 800,00
75. ТРИУМФ 48% водный раствор литр 800,00

глифосат, 450 г/л
76. СТИРАП 45% водный раствор литр 1 256,50
77. ФАРАОН ФОРТЕ водный раствор литр 1 256,50

глифосат, 500 г/л
78. ТОРНАДО 500 водный раствор литр 975,00

глифосат, 540 г/л
79. ГРАНД ЭКСТРА 540, водный раствор литр 975,00
80. НАПАЛМ водный раствор литр 975,00

81. РАУНДАП ЭКСТРА 54% водный раствор Литр 975,00

82. СМЕРЧ, водный раствор Литр 975,00

83. ТЕРЕКС водный раствор Литр 975,00
84. ТОРНАДО 540 водный раствор Литр 975,00

85. ТРИУМФ МАКС водный раствор литр 975,00
86. ФАРАОН ГОЛД 54% водный раствор литр 975,00
87. ХИТ водный раствор литр 975,00

глифосат кислота в виде калийной соли, 540 г/л

88. СПРУТ ЭКСТРА водный раствор литр 1 665,00
глифосата кислота в виде калийной соли, 600 г/л

89. РАП 600 водный раствор литр 1 525,00
глифосат в виде изопропиламинной и калийной солей, 540 г/л

90. КРЕДИТ ИКСТРИМ водный раствор литр 1 075,00

глифосат в виде калийной соли, 500 г/л

91. ТАЧДАУН 500 водный раствор литр 1 287,50
92. УРАГАН ФОРТЕ 500, водный раствор литр 1 287,50

глифосат в виде калийной соли, 450 г/л

Алматы облысы әкімдігінің 2017 жылғы 12 шілдесіндегі
№ 291  қаулысына қосымша

Cубсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдары түрлерінің тізбесі және 
1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, данаға) арналған субсидиялардың 

нормалары

        (Жалғасы 11-бетте).
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93. РАУНДАП МАКС ПЛЮС водный раствор литр 1 350,00
глифосат, 747 г/кг

94. ЖОЙКЫН ДАРА 75% водно-диспергируемые гранулы литр 1 625,00
глифосат, 750 г/кг

95. БУРАН ЭКСТРА 75 % водно-диспергируемые гранулы литр 1 550,00
глифосат, 757 г/кг

96. ФЕЛИКС 757 водно-диспергируемые гранулы килограмм 1 400,00
глифосат, 770 г/кг

97. ДРАКОН 77% водно-диспергируемые гранулы килограмм 1 750,00

глифосата кислота в виде калиевой соли, 480 г/л
98. ПАССАТ 480 водный раствор литр 1 060,00

глифосата кислота в виде изопропиламинной соли, 360 г/л
99. ПАССАТ водный раствор литр 1 060,00

глюфосинат аммония, 150 г/л
100. БАСТА 15% водный раствор литр 2 142,00

дикамба кислоты, 360 г/л + хлорсульфурон кислоты, 22,2 г/л
101. ФЕНИЗАН водный раствор литр 4 255,00

дикамба, 124 г/л + 2, 4 Д, 357 г/л
102. ВИДМАСТЕР 480 водный раствор литр 1 870,00

дикамба, 480 г/л
103. БАНВЕЛ 480 водный раствор литр 2 200,00
104. ДИАНАТ 48% водный раствор литр 2 200,00

дикамбы кислота в виде диметиламинной соли, 480 г/л
105. МОНОМАКС, водный раствор литр 3 685,00

дикамба, 540 г/кг + метсульфурон - метил, 28 г/кг
106. ДМ СУПЕР водно-диспергируемые гранулы килограмм 4 100,00

дикамба, 659 г/кг + триасульфурон, 41 г/кг
107. ЛИНТУР 70 водно-диспергируемые гранулы килограмм 8 330,00

дикват, 200 г/л
108. РЕГЛОН ФОРТЕ 200 водный раствор литр 3 060,00

диметенамид, 720 г/л
109. ФРОНТЬЕР оптима 72% концентрат эмульсии литр 4 652,50

диметиламинная соль 2, 4 - Д, 357 г/л + дикамба, 124 г/л
110. ДИАЛЕН СУПЕР 480 водный раствор литр 1 298,00
111. СТРИГ ЭКСТРА 480 водный раствор литр 1 298,00

диметиламинная соль 2, 4 - Д, 860 г/л
112. ПРОГРЕСС 860 водный раствор литр 1 260,00

диметиламинная соль МСРА
113. 2 М-4Х 750 75 % водорастворимый концентрат литр 1 525,00

имазамокс, 120 г/л
114. ПАРАДОКС водный концентрат литр 14 450,00

имазамокс, 33 г/л + имазапир, 15 г/л
115. ЕВРО –ЛАЙТНИНГ 4,8 % водорастворимый концентрат литр 5 600,00
116. КАПТОРА 4,8 % водорастворимый концентрат литр 5 600,00

имазамокс, 40 г/л
117. ЛЕГОМИН 4% водный раствор литр 3 400,00
118. ПУЛЬСАР 4% водный раствор литр 3 400,00
119. ЮНКЕР водный раствор литр 3 400,00

имазапир, 250 г/л
120. ГРЕЙДЕР водно-гликолевый раствор литр 12 487,50

имазетапир, 100 г/л
121. АГУРА 10% водный концентрат литр 2 450,00
122. ПИВОТ 10% водный концентрат литр 2 450,00
123. ПИРАТ водный концентрат литр 2 450,00
124. ТАПИР 10 % водный концентрат литр 2 450,00

имазетапир, 450 г/кг + хлоримурон - этил, 150 г/кг
125. ФАБИАН водно-диспергируемые гранулы килограмм 32 763,00

йодосульфурон - метил - натрия, 11, 3 г/кг + тиенкарбазон - метил, 22, 5 г/
кг + мефенпир - диэтил - антидот, 135 г/кг

126. ВЕЛОСИТИ ПАУЭР водно-диспергируемые гранулы килограмм 12 000,00
иодосульфурон - метил - натрия, 25 г/л + амидосульфурон, 100 г/л + 

мефенпир - диэтил - антидот 250 г/л
127. АМИОМЕКС ПЛЮС масляная дисперсия литр 8 250,00
128. СЕКАТОР ТУРБО масляная дисперсия литр 8 250,00

клетодим, 120 г/л
129. СЕЛЕКТ концентрат эмульсии литр 2 995,00

клетодим, 130 г/л + галоксифоп - п - метил, 80 г/л
130. КВИКСТЕП, масляный концентрат эмульсии литр 6 265,00
131. СУПРИМ концентрат эмульсии литр 6 265,00

клетодим, 240 г/л
132. КИНЕКТИК концентрат эмульсии литр 3 060,00
133. СПАЙДЕР концентрат эмульсии литр 3 060,00

клодинафоп - пропаргил 240 г/л + клоквинтоцет - мексил 60 г/л
134. ЛЕГГЕРО ФОРТЕ концентрат эмульсии литр 6 365,00
135. ЛЕГГЕРО, эмульсия масляно-водная литр 6 365,00
136. ТОПИК СУПЕР 240 концентрат эмульсии литр 6 365,00
137. ЦЕНТУРИОН эмульсия масляно-водная литр 6 365,00

клодинафоп–пропаргил, 80 г/л + клоксинтоцет - мексил, 20 г/л
138. ГОРИЗОН 080 концентрат эмульсии литр 4 110,00
139. ОВЕН концентрат эмульсии литр 4 110,00
140. ТЕРДОК 8% концентрат эмульсии литр 4 110,00
141. ТОПИК 080 концентрат эмульсии литр 4 110,00

кломазон, 480 г/л
142. КАЛИФ 480 концентрат эмульсии литр 7 500,00
143. ХЛОМЕКС 48% концентрат эмульсии литр 7 500,00

клопиралид, 100 г/л + флуроксипир, 15 г/л
144. РЕПЕР концентрат коллоидного раствора литр 6 290,00

клопиралид, 300 г/л
145. ЛОНТРЕЛ 300 водный раствор литр 4 750,00
146. ЛОРНЕТ водный раствор литр 4 750,00
147. САМУРАЙ водный раствор литр 4 750,00

148. ТАТРЕЛ водный раствор литр 4 750,00
149. ТРЕЛ 300 водный раствор литр 4 750,00

клопиралид, 750 г/кг
150. АГРОН ГРАНД водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
151. ВИРТУОЗ водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
152. ЛОНТРЕЛ ГРАНД 75 водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
153. ПИТОН ГРАНД водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
154. СПИРИТ водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
155. СТРАТЕГО водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
156. ТРИЛОН 750 водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
157. ХАКЕР водорастворимые гранулы килограмм 6 360,00

лямбда - цигалотрин, 50 г/л
158. АХИЛЛЕС концентрат эмульсии литр 2 890,00

мезотрион, 75 г/л + никосульфурон, 30 г/л
159. ЭЛЮМИС 105 масляная дисперсия литр 5 000,00

метазахлор, 375 г/л + измазамокс, 25 г/л
160. НОПАСАРАН 40% коцентрат суспензии литр 6 050,00

метазахлор, 400 г/л
161. БУТИЗАН 400 КС 40% коцентрат суспензии литр 1 500,00

метолахлор, 960 г/л
162. АКЦЕНТ ПРИМА 96% концентрат эмульсии литр 3 139,00

метрибузин, 250 г/л
163. ЗОНТРАН концентрат коллоидного раствора литр 4 100,00

метрибузин, 270 г/л
164. ЛАЗУРИТ СУПЕР, коцентрат наноэмульсии литр 6 175,00

метрибузин, 600 г/л
165. ЗЕНКОР УЛЬТРА коцентрат суспензии литр 4 104,00
166. ЛИНКОР, коцентрат суспензии литр 4 104,00

167. ПРОЛАЙН концентрат эмульсии литр 4 104,00

метрибузин, 700 г/кг
168. БАРГУЗИН 70% водно-диспергируемые гранулы литр 3 412,50
169. КАРБУЗИН 70% смачивающийся порошок килограмм 3 412,50

170. ЛАЗУРИТ, смачивающийся порошок килограмм 3 412,50
171. РЕНДОР 70% смачивающийся порошок килограмм 3 412,50

метсульфурон - метил, 125 г/кг + трибенурон - метил, 625 г/кг
172. ПЛУГГЕР водно-диспергируемые гранулы килограмм 28 890,00

метсульфурон - метил, 300 г/кг + трибенурон - метил, 450 г/кг
173. МАГНУМ СУПЕР водно-диспергируемые гранулы килограмм 35 750,00

метсульфурон - метил, 391 г/кг + трибенурон - метил, 261 г/кг
174. ЭДВАНС водно-диспергируемые гранулы килограмм 42 900,00
175. ЭЛЛАЙ ЛАЙТ водно-диспергируемые гранулы килограмм 42 900,00

метсульфурон - метил, 600 г/кг
176. АРБАЛЕТ 60% смачивающийся порошок килограмм 6 360,00
177. ВУЛКАН 60% водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
178. ГРЕЙЗ 60% водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
179. ЗИНГЕР смачивающийся порошок килограмм 6 360,00
180. ЛАРЕН ПРО, водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
181. ЛЕОПАРД водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
182. ЛИДЕР смачивающийся порошок килограмм 6 360,00
183. МАГНУМ водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
184. МЕГА СТАР, 60% водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
185. МЕТУРОН водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
186. МЕЦЦО, 60% водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
187. МОНИТОР, водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
188. ПРАЙМЕР водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00
189. РОДАР 60% смачивающийся порошок килограмм 6 360,00
190. РОТЕР 60% смачивающийся порошок килограмм 6 360,00
191. ХАЗНА 60 % водно-диспергируемые гранулы килограмм 6 360,00

метсульфурон - метил, 70 г/кг + тифенсульфурон - метил, 680 г/кг
192. ПРАЙМЕР ДУО водно-диспергируемые гранулы килограмм 30 600,00

МЦПА в форме диметиламинной соли, 750 г/л
193. ХВАСТОКС 750 водный раствор литр 1 590,00

МЦПА, 500 г/л + клопиралид, 100 г/л
194. СПИРИТ ГРАНД концентрат эмульсии литр 2 800,00

никосульфурон, 600 г/кг + тифенсульфурон - метил, 150 г/кг
195. ДУБЛОН ГОЛД водно-диспергируемые гранулы килограмм 62 678,50

никосульфурон, 700 г/кг + тифенсульфурон - метил, 125 г/кг
196. НИКОМЕКС ПЛЮС водно-диспергируемые гранулы килограмм 57 240,00

оксифлуорфен 240 г/л
197. ГОАЛ 2Е концентрат эмульсии литр 3 500,00
198. ГОЛ концентрат эмульсии литр 3 500,00
199. ГОТРИЛ 24% концентрат эмульсии литр 3 500,00
200. КОНДОР 240 концентрат эмульсии литр 3 500,00
201. ФЛЮРОФЕН 240 концентрат эмульсии литр 3 500,00

пендиметалин, 330 г/л
202. СТОМП 33% концентрат эмульсии литр 1 250,00
203. СТОП 33% концентрат эмульсии литр 1 250,00
204. ЭСТАМП концентрат эмульсии литр 1 250,00

пендиметалин, 350 г/л
205. СТАРТ 35% концентрат эмульсии литр 1 850,00

пеноксулам, 25 г/л
206. РЕЙНБОУ 25 ОД масляная дисперсия литр 10 000,00

пиклорам, 150 г/л + МЦПА, 350 г/л
207. ГОРГОН водорастворимый концентрат литр 3 802,50

пиноксаден, 45 г/л
208. АКСИАЛ 045 концентрат эмульсии литр 4 500,00

пироксулам, 45 г/л + клоквинтоцет - мексил - антидот, 90 г/л
209. МЕРИТ 45, масляная дисперсия литр 10 200,00

претилахлор, 300 г/л + пирибензоксим, 20 г/л
210. СОЛИТО 320 концентрат эмульсии литр 6 197,50

прометрин, 500 г/л
211. АДМИРАЛ суспензионный концентрат литр 1 753,00
212. ГЕЗАГАРД 500 суспензионный концентрат литр 1 753,00
213. ГЕЗАМЕТРИН 50% суспензионный концентрат литр 1 753,00

   (Жалғасы 12-бетте).

   (Жалғасы. Басы 10-бетте).
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пропизамид, 50%
214. КЕРБ W смачивающийся порошок литр 13 250,00

просульфокарб, 800 г/л
215. БОКСЕР 800 концентрат эмульсии литр 2 450,00

просульфурон, 750 г/кг
216. ПИК 75 водно-диспергируемые гранулы килограмм 54 400,00

римсульфурон, 250 г/кг
217. КАССИУС водорастворимый порошок килограмм 34 000,00
218. РОМУЛ водно-диспергируемые гранулы килограмм 34 000,00
219. ТИТУС 25% сухая текучая суспензия килограмм 34 000,00

римсульфурон, 500 г/кг
220. ЭСКУДО водно-диспергируемые гранулы килограмм 163 170,00

с - метолахлор 312, 5 г/л + тербутилазин 187, 5 г/л
221. ГАРДО ГОЛД 500 коцентрат суспензии литр 2 200,00

С - метолахлор, 960 г/л
222. ДОАЛ концентрат эмульсии литр 3 710,00
223. ДУАЛ ГОЛД 960, концентрат эмульсии литр 3 710,00
224. МЕТАЛ ПЛЮС 960 концентрат эмульсии литр 3 710,00

тифенсульфурон - метил 680 г/кг + метсульфурон - метил 70 г/кг
225. КАНОНИР ДУО сухая текучая суспензия килограмм 34 650,00

тифенсульфурон - метил, 545 г/кг + метсульфурон - метила, 164 г/кг
226. РЕСТРИКТ водно-диспергируемые гранулы килограмм 57 776,00

тифенсульфурон - метил, 750 г/кг
227. КАНОНИР сухая текучая суспензия килограмм 19 320,00
228. КОММАНДЕР, водно-диспергируемые гранулы килограмм 19 320,00
229. ХАРМОНИ 75% сухая текучая суспензия килограмм 19 320,00
230. ХАРМОНИ ПРО водно-диспергируемые гранулы килограмм 19 320,00

трибенурон - метил, 261 г/кг + метсульфурон - метил, 391 г/кг
231. ТРИМЕКС ПЛЮС водно-диспергируемые гранулы килограмм 34 000,00

трибенурон - метил, 375 г/кг + тифенсульфурон - метил, 375 г/кг
232. АКТИВО водно-диспергируемые гранулы килограмм 19 320,00
233. КАСКАД ФОРТЕ водно-диспергируемые гранулы килограмм 19 320,00
234. РЕСПЕКТ ФОРТЕ водно-диспергируемые гранулы килограмм 19 320,00

трибенурон - метил, 500 г/кг + тифенсульфурон - метил, 250 г/кг
235. ГРАНСТАР МЕГА водно-диспергируемые гранулы килограмм 50 000,00

трибенурон - метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг
236. МОСКИТ ПРЕМИУМ, водно-диспергируемые гранулы килограмм 63 000,00

трибенурон - метил, 750 г/кг
237. ГАЛЛАНТНЫЙ 75% сухая текучая суспензия килограмм 7 950,00
238. ГРАНАТ водно-диспергируемые гранулы килограмм 7 950,00
239. ГРАНСТАР 75% сухая текучая суспензия килограмм 7 950,00
240. ГРАНСТАР ПРО водно-диспергируемые гранулы килограмм 7 950,00
241. ГРАФ водно-диспергируемые гранулы килограмм 7 950,00
242. КАСКАД водно-диспергируемые гранулы килограмм 7 950,00
243. МОСКИТ, водно-диспергируемые гранулы килограмм 7 950,00
244. МУСТАНГ 75% водно-диспергируемые гранулы килограмм 7 950,00
245. ПРОМЕТЕЙ 75% водно-диспергируемые гранулы килограмм 7 950,00
246. РЕСПЕКТ водно-диспергируемые гранулы килограмм 7 950,00
247. САННИ водно-диспергируемые гранулы килограмм 7 950,00
248. СТАЛКЕР водно-диспергируемые гранулы килограмм 7 950,00
249. ТРИБУН сухая текучая суспензия килограмм 7 950,00
250. ФИНИТО 750 водно-диспергируемые гранулы килограмм 7 950,00
251. ЭКСПРЕСС водно-диспергируемые гранулы килограмм 7 950,00

трифлуралин, 480 г/л
252. ТРИФЛЮР 48 % концентрат эмульсии литр 2 100,00

феноксапро - п - этил, 100 г/л + клоквинтосет - мексил (антидот), 27 г/л
253. ОЦЕЛОТ концентрат эмульсии литр 3 130,00

феноксапрон - п - этил, 69 г/л + мефенпир - диэтил (антидот), 75 г/л
254. ЯГУАР эмульсия масляно-водная литр 2 250,00
255. ПУМА СУПЕР 7,5% эмульсия масляно-водная литр 2 250,00

феноксапроп - п - этил, 140 г/л + клодинафоп - прапаргил, 90 г/л + 
клоквинтоцет - мексил, 72 г/л

256. САРАЦИН эмульсия масляно-водная литр 5 750,00
257. СКАУТ эмульсия масляно-водная литр 5 750,00
258. СКАУТ ФОРТЕ концентрат эмульсии литр 5 750,00

феноксапроп - п - этил, 100 г/л + клоквинтосет - мексил (антидот), 20 г/л
259. ЛАСТИК 100, эмульсия масляно-водная литр 3 500,00

феноксапроп - п - этил, 100 г/л + клоквинтоцет - мексил (антидот), 30 г/л
260. БОТАКАН 10% концентрат эмульсии литр 3 253,00

феноксапроп - п - этил, 100 г/л + мефенпир - диэтил (антидот), 27 г/л
261. БАРС СУПЕР 10% концентрат эмульсии литр 2 250,00
262. ГРАМИ СУПЕР концентрат эмульсии литр 2 250,00
263. ПУМА СУПЕР 100 10% концентрат эмульсии литр 2 250,00

феноксапроп-п-этил, 100 г/л + фенклоразол-этил (антидот), 27 г/л
264. ФЕНОКС СУПЕР концентрат эмульсии литр 2 680,00
265. КЛИНЧ 100 10 % концентрат эмульсии литр 2 680,00

феноксапроп-п-этил, 100 г/л + фенклоразол-этил (антидот), 50 г/л
266. АВЕСТАР 10% концентрат эмульсии литр 2 700,00
267. РЫСЬ СУПЕР 10% концентрат эмульсии литр 2 700,00

феноксапроп - п - этил, 110 г/л
268. ФУРОРЕ ультра эмульсия масляно-водная литр 2 000,00

феноксапроп - п - этил, 120 г/л
269. ОРЕОЛ 12% концентрат эмульсии литр 2 100,00

феноксапроп - п - этил, 120 г/л + мефенпир - диэтил (антидот), 33 г/л

270. ПУМА ТУРБО концентрат эмульсии литр 3 598,50
феноксапроп-п-этил, 120 г/л + фенклоразол-этил (антидот), 60 г/л

271. АВЕЦИД СУПЕР 12 % концентрат эмульсии литр 2 850,00

феноксапроп - п - этил, 140 г/л + клохинтоцет-мексил (антидот), 47 г/л
272. ОВСЮГЕН СУПЕР концентрат эмульсии литр 5 550,00

феноксапроп - п - этил, 140 г/л + клодинафоп - пропаргил, 90 г/л + 
клоквинтоцет - мексил, 60 г/л

273. КУГАР концентрат эмульсии литр 3 577,50
феноксапроп - п - этил, 140 г/л + клоквинтоцет - мексил (антидот), 40 г/л

274. КУГАР ФОРТЕ концентрат эмульсии литр 2 195,00

феноксапроп - п - этил, 140 г/л + клоквинтоцет - мексил  (антидот), 50 г/л
275. БЕЛЛИСИМО эмульсия масляно-водная литр 3 920,00

феноксапроп-п-этил, 140 г/л + фенклоразол - этил (антидот), 35 г/л

276. ОВСЮГЕН экстра концентрат эмульсии литр 4 440,00
феноксапроп - п - этил, 64 г/л + йодосульфурон - метил, 8 г/л + мефенпир 

- диэтил (антидот), 24 г/л
277. ПУМА ГОЛД концентрат эмульсии литр 2 550,00

феноксапроп - п - этил, 69 г/л + клоквинтосет - мексил - антидот, 34, 5 г/л
278. ФАБРИС эмульсия масляно-водная литр 2 500,00
279. ФОКСТРОТ в.э. литр 2 500,00

феноксапроп-п-этил, 69 г/л + клоквинтоцет-мексил, 35 г/л

280. СМАРАГД концентрат эмульсии литр 2 850,00
феноксапроп-п-этил, 70 г/л + клоквинтосет-мексил (антидот), 40 г/л

281. ЛАСТИК ЭКСТРА, концентрат эмульсии литр 2 425,00
феноксапроп - п - этил, 69 г/л + нафталевый ангидрид  (антидот), 125 г/л

282. ГРАССЕР эмульсия масляно-водная литр 2 500,00
феноксапроп - п - этил, 70 г/л + фенхлоразол (антидот), 70 г/л

283. ЛАСТИК, эмульсия масляно-водная литр 6 480,00
феноксапроп - п - этил, 80 г/л + клодинафоп - пропаргил, 24 г/л + 

мефенпир - диэтил, 30 г/л
284. АРГО микроэмульсия литр 4 810,00

феноксапроп - п - этил, 90 г/л + клодинафоп - пропагил, 45 г/л + 
клоквинтосет - мексил, 34, 5 г/л

285. КЛОДИМЕКС ПЛЮС концентрат эмульсии литр 3 706,00
286. ФОКСТРОТ ЭКСТРА, 13,5% концентрат эмульсии литр 3 706,00

феноксапроп-п-этил, 90 г/л + клодинафоп-пропаргил, 60 г/л + 
клоквинтосет-мексил (антидот), 60 г/л

287. ОРИКС концентрат эмульсии литр 6 050,00
феноксапроп - П - этил, 90 г/л + клодинафоп - пропаргил, 60 г/л + 

клоквинтосет - мексил, 40 г/л
288. ЛАСТИК ТОП, микрокапсулированная эмульсия литр 4 240,00

флуазиафоп - п - бутил 150 г/л
289. ТАЙГЕР концентрат эмульсии литр 3 542,00
290. ФЮЗИЛАД ФОРТЕ 150 концентрат эмульсии литр 3 542,00

флукарбазон, 700 г/кг
291. ЭВЕРЕСТ 70% водно-диспергируемые гранулы килограмм 55 275,00

флуроксипир, 333 г/л
292. СТАРАНЕ ПРЕМИУМ 330 концентрат эмульсии литр 5 695,00

флуроксипир, 350 г/л
293. ДЕМЕТРА концентрат эмульсии литр 4 606,50

форамсульфурон, 31, 5 г/л + иодосульфурон - метил - натрия, 1, 0 г/л + 
тиенкарбазон - метил, 10 г/л + ципросульфид - антидот, 15 г/л

294. МАЙСТЕР ПАУЭР, масляная дисперсия литр 4 250,00
хизалофоп - п - тефурил, 40 г/л

295. ГАРДИАН концентрат эмульсии литр 2 040,00
296. ЛЕМУР концентрат эмульсии литр 2 040,00
297. Пантера 4 % концентрат эмульсии литр 2 040,00
298. Терра 4 % концентрат эмульсии литр 2 040,00
299. ХИЛЕР, масляный концентрат эмульсии литр 2 040,00

хизалофоп - п - этил, 125 г/л
300. МИУРА, концентрат эмульсии литр 3 534,50

хизалофоп - П - этил, 250 г/л
301. ЗАЛП концентрат эмульсии литр 7 495,00

хизалофоп - п - этил, 50 г/л + имазамокс, 38 г/л
302. САФАРИ масляная дисперсия литр 6 850,00

хизалофоп - п - этил, 60 г/л
303. ФОРВАРД, масляный концентрат эмульсии литр 3 550,00

хизалофоп п - этил, 50, 0 г/л
304. КВИЗАМЕКС концентрат эмульсии литр 3 180,00

хлоридазон, 520 г/л
305. ПИРАМИН-ТУРБО, 52% коцентрат суспензии литр 3 584,50

хлорсульфурон + малолетучие эфиры 2, 4 - Д
306. ОКТИГЕН 40% концентрат эмульсии литр 805,00

хлорсульфурон, 333, 75 г/кг + метсульфурон - метил, 333 г/кг
307. ФИНЕС ЛАЙТ водно-диспергируемые гранулы килограмм 37 369,00

циклоксидим, 100 г/л
308. СТРАТОС УЛЬТРА 10 % концентрат эмульсии литр 2 400,00

этаметсульфурон - метил, 750 г/кг
309. САЛЬСА смачивающийся порошок килограмм 81 000,00

этофумезат, 110 г/л + десмедифам, 70 г/л + фенмедифам, 90 г/л
310. БИЦЕПС ГАРАНТ концентрат эмульсии литр 3 500,00

этофумезат, 112 г/л + фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л
311. РАТНИК концентрат эмульсии литр 5 150,00

этофумезат, 126 + фенмедифам, 63 + десмедифам, 21 г/л
312. БЕТАРЕН СУПЕР МД микрокапсулированная эмульсия литр 4 475,00

   (Жалғасы. Басы 11-бетте).
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Қазақстан Респубилкасының  Конституция-
сына енгізілген өзгерістермен сәйкестендіру 
мақсатында «Қазақстан Республикасының сот 
жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық 
заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, 
оларға сәйкес:

– судьялыққа кандидаттар үшін жас 
шектелімі отыз жасқа дейін жоғарылатылды;

– тағылымдамадан және полиграфоло-
гиялық зерттеуден өту талаптары жұмыс 
істеп жүрген судьялар болып табылатын 
кандидаттарға қолданылмайды;

– бос судья лауазымдарына конкурсқа 
қатысушылардың барлығы құжаттарын 
Жоғарғы Сот Кеңесіне тапсырғаннан кейін 
тұрғылықты жері немесе жұмыс орны 
бойынша Соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі 
кеңестердің және облыстық сотттардың жалпы 
отырыстарының қорытындыларын алуға тиіс. 
Сонымен қатар, егер облыстық сот судьясының 
лауазымына конкурсқа қатысушы өзі судья 

«Біздің бүкіл тарихымыздан мен екі 
олжамызды бөліп атар едім. Оның біріншісі, 
әрине, ата-бабаларымыз өздерінің қанын 
төгіп, жанын беріп жүріп, ақ найзаның 
ұшымен, ақ білектің күшімен қорғап қалған 
қазақтың қасиетті жері. Тағы бір олжамыз 
– сол ата-бабаларымыздың арқасында 
бар бояуымен, сырлы сазымен осы күнге 
аман-есен жеткен тұп-тұнық, мөп-мөлдір 
қазақ тілі. Бүгінде қазақ тілі – Қазақстан 
халқын бір мақсатқа топтастыратын 
ұлттық жаңғыруымызға серпіліс туғызатын 
айрықша күшке ие болды», – деген 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тамаша сөздері бар. 

Тіл негізінде, қоғамдық-әлеуметтік 
құбылыс. Қоғаммен бірге өсіп өнеді, 
қалыптасып дамиды. Сондықтан да 
тіл мәселесін шешуде қоғамның өз 
қажеттілігінен туған, елдің өз ортасынан 
шыққан халықтық ұйымдардың маңызы зор 
болмақ. Яғни, тілді қорғайтын, қолдайтын 
бірінші кезекте халықтың өзі болуы шарт. 
Өзгенің алдында иіле беретін қазақтың өзі 
де, тілі де ешкімнен кем емес. Егер қазақтың 
ұлттық рухы көтеріліп, ешкімге еліктемей 
өз жолымен даму арнасына түссе, оны 
тоқтататын ешбір күш болмайды. Дүниедегі 
қандай халық болсын, дербес даму үшін 
өз ана тілінің маңына ұйысып, өз ұлттық 
құндылықтарына арқа сүйейді. Өзгенің 
тілін, мәдениетін, құндылығын өз ұлттық 
дүниесінен артық санау, басқаға еліктеу, 
өзгенің тілінде сөйлеу, өзіндік «мені» жоқ 
әлсіздердің, болымсыз жандардың әдеті. 
Мұны қазақ «жаман үйді қонағы билейді» 
деген. Бұл бәрімізге қатысты. Әр қазақ өз 
тіліне, дініне, отбасына берік болса, бізді 
дау да жау да алмайды. 

Г.МҰҚАНОвА,
Жамбыл аудандық сотының судьясы.

«Қр  сОТ  ЖҮйЕсІ  МЕН  сУДьЯЛАрыНың  МәрТЕбЕсІ  ТУрАЛы» 
КОНсТИТУцИЯЛыҚ  зАңҒА  ӨзГЕрІсТЕр  МЕН  ТОЛыҚТырУЛАр  ЕНГІзІЛДІ

лауазымына үміттеніп отырған сот орналасқан 
өңірде жұмыс істейтін немесе тұратын 
болса, конкурсқа қатысуға жіберілгеннен 
кейін облыстық соттың жалпы отырысының 
қорытындысын қайта алуға тиіс емес. Сондай-
ақ, Жоғарғы Соттың судьясы лауазымына 
конкурсқа қатысушылар да Жоғарғы Соттың 
жалпы отырысының қорытындысын қайтадан 
алудан босатылады.

– судья лауазымынан өкілді органдардағы 
мемлекеттік лауазымға сайланған не 
тағайындалған, сондай-ақ судья лауазымынан 
сот төрелігін ұйымдық қамтамасыз етуге 
тікелей байланысты лауазымға тағайындалған 
адамдарға тағылымдамадан өтпей конкурстық 
негізде судья лауазымына орналасу құқығы 
берілген.

Бұл түзетулер 2017 жылы 14 шілдеде 
күшіне енді.

Ғ.бАбАЛыҚОв,
Жамбыл аудандық сотының судьясы.

АрАҚ  ТА   ӨрТКЕ  сЕбЕПшІ

ҚАзАҚТың   ДАНышПАН   бИЛЕрІ
Қазақ билері – ерте заманда осы 

күнгі соттың да, тергеушінің да қызметін 
атқарған. Билер өздерінің бір ғана сөзімен 
небір шытырман даулы мәселелердің дұрыс 
шешімін тауып отырған. Қазақ билері әділ 
және елге сыйлы болуға тиісті болатын. 

Өз әділдігімен елге танымал болған 
қазақтың атақты билері Төле би, Қазыбек 
би, Әйтеке би  қазақ халқының тұтас бірлігін 
сақтауға шақырды. Төле би 1657 жылы 
қазіргі Жамбыл облысындағы Шу өзенінің 
жағасында, Жайсаң жайлауында дүниеге 
келген. 1756 жылы Шымкент облысы, 
Леңгір ауданының Ақбұрхан ордасында 
қайтыс болған. Қазақтың қоғам қайраткері, 
атағы жер жарған шешен, Ұлы жүздің бас 
биі, «Жеті Жарғыны» жасаушылардың 
бірі. Құдайберді әулетінің өкілі болып  
табылатын Әлібекұлы Төле биге дейін ешкім 
би де, бай да болмаған. Төле бидің ата-
бабалары қарапайым шаруалар болған. Төле 
би есімі күллі қазақ тарихына қатысты ірі 
оқиғаларымен тығыз байланысты. Төле би  
өзі 12 жыл билік жүргізген Ташкентте, атасы 
Жүніс ханның қасына жерленген. 

Қазыбек би – қазақтың атақты биі. Қазақ 
жүздерін басқаруды реттеу ниетімен Тәуке 
хан Ұлы жүздің биі етіп Төле биді, Кіші 
жүзге Әйтеке биді, Орта жүзге Қазыбек 
биді тағайындайды.  Қазыбек би «Тәуке хан 
заңдарының жинағын» өңдеуге қатысқан. 

Қазыбек би ішкі және сыртқы саясат 
мәселелеріне ықпал ете алған. Ол жоңғар 
басқыншыларына қарсы азаттық күресті 
ұйымдастырушылардың бірі. Абылай хан 
жоңғарлар қолына түсіп қалған шақта, 
оны тұтқыннан босатып алуға белсене 
атсалысқан.Ел ішінде Қазыбек биді қаз 
дауысты Қазыбек деп атап кеткен.

Әйтеке би – Әбілқайыр ханға дейін 
Кіші жүздің сөзін ұстаған қазақтың биі. 
Есім хан тұсында Самарқанды билеген 
Жалаңтөс батырдың жақын туысы. Әйтеке 
Қазақ хандығының Тәуке хан тұсында ең 
беделді билерінің бірі болған, «Жеті Жарғы» 
заңдарын жетілдіруге қомақты үлес қосқан.
Әйтеке би ресми түрде хан кеңесшісі болған. 
Ол орталықтандырылған біртұтас қазақ 
хандығын құруға белсене атсалысқан. Қазақ 
елінің үш жүзінің бірлікте, тату өмір сүруінің 
қамын ойлаған. Ол Ташкенттен 75 шақырым 
жердегі Қауыншы және Шыназ ауылдарының 
маңында жерленген.

Қазақ халқының тарихында «Қара 
қылды қақ жарған», еліміздің ынтымағы 
үшін күрескен кемеңгер үш бидің орны 
ерекше. Бүгінгі бақытты өміріміз осындай 
бабалардың арқасы, үш биіміздей ұлдарды, 
елім деп еңіреген батырларды ұрпақ ешқашан 
ұмытпауы керек.

Ж.бЕйІМбЕТОвА,
Жамбыл аудандық сотының судьясы.

Мемлекеттік тіл – ұлттық 
идеологияның негізі

Негізі, қай халықты алып қарасақ та, 
ішімдік атаулыға, оның ішінде мас қылатын 
сусындарға аса жақындықты, оған берілуді 
жаман әдет санап, оған тыйым жасаған. Ал 
мұсылманда арақ ішуді харам істердің бірі 
санап, одан аулақ болуды парыз еткен. Бұл 
адамның адами қабілетін, адами келбетін 
сақтап қалуға арналған қадам болса керек. 
Өйткені, мас қылатын ішімдіктің кез келгені 
алдымен адамның санасын уласа, соңынан 
оны адамгершіліктен жұрдай етіп, ар-
намысын аяққа таптайды. Яғни, адамдық 
келбетінен айырады. Осыған орай, көреген 
ата-бабаларымыз арақты бүкіл жамандықтың 
бастауы, кілті деп дөп басып, одан өз ұрпағын 
қорғаштаған.

Енді бүгінгі күнге үңілсек, қазір ішімдік 
атаулының дәурені жүріп тұрған бір кезең 
болды. Не ішемін, қандайын ішемін деп 
бас қатырмайсыз. Ақшаңыз болса болды. 
Жариялылық заманы сияқты, ішімдік атаулы 
да бостандықта жүр. Соның себебінен, араққа  
әуестенушілердің жыл сайын көбейіп бара 
жатқаны ешкімге құпия емес. Ең бастысы, 
денсаулықты құртып, адамның санасын улап, 
адамгершілік асыл қасиеттерінен жұрдай 
ететін ішімдікке салынудың соңы қасіретті 
оқиғаларға соқтырып жатады.

ІІҚ сараптамасының негізінде айтсақ, 
адам қолынан жасалған ауыр қылмыстардың 
60 пайызына жуығы қылмыскердің мас 
күйінде орын алатындығы дәлелденді. Ал 
ТЖК жүргізген талдау ақпараттар, жыл сайын 
елімізде өртте қазаға ұшырағандардың 80 
пайызы олардың ішімдік ішуінің арқасында 
болатындығын көрсетіп отыр. 

Қарап отырғандарыңыздай, адам арақ 
ішкен мерзімде оның санасы уланып, не 
істеп, не қоюы тежеліп, ойлау жүйесі, сақтану 
қабілеті төмендейді. Осының кесірі соңынан 
өрт шығарып, кінәлі адамның қаза табуына 
әкеліп соғады.  

Ішімдіктің өртке бірден-бір себепкерлігіне 
сәйкес – оған салынып, құлай беріліп ішетіндер 
де, яғни маскүнемдерде де өрттің туындауына 
бірден-бір негіз болушылар болып табылады. 
Осыған орай, ондай азаматтар жергілікті ӨҚҚ 
бөлімшелерінде есепке алынады. Жалпы өртте 
қазаға ұшырайтындардың көпшілігі ішімдікке 
салынғандар. Оларды ӨҚҚ бөлімдері есепке 

маскүнем қалпына түскен адамдарды 
учаскелік инспектор арқылы мәжбүрлеп 
емдету шаралары қабылдануда. Өртке қарсы 
қызмет мамандары атқаратын шаралардың  
бір мақсатты – адамдарға ішімдіктің өртке 
себепкер болатынын түсіндіріп, оған 
сақтықпен қарап, бойын алыс ұстауларына 
септесуге бағыталған. Түйіндеп айтқанда 
адамды аздырар арақтан абай болыңыздар!  

Айбек  ЖАНАЕв,
Жамбыл аудандық төтенше

жағдайлар бөлімінің бас маманы,
азаматтық қорғау майоры.

♦  «101»  хабарлайды 

ҚАйырыМДыЛыҚ 
КӨрсЕТТІ

1 тамыздан бастап бүкіл 
Республика көлемінде жыл сайынғы 
«Мектепке жол» қайырымдылық 
акциясы «Менің таңдауым – 
балаларға көмек көрсету!» ұранымен 

басталды.  Жамбыл атындағы орта 
мектепті бітірген түлектер «Turkuaz»  
фирмасында жұмыс істейтін 
ауылдастарымыз әлеуметтік жағынан 
тұрмысы төмен және көп балалы 
отбасынан шыққан, биылғы жылы 
бірінші сыныпқа баратын 3 ұл мен 7 
қыз балаға  465000 теңге көлемінде 
көмек көрсетті.

Олар мектепке қажетті құрал-
жабдықтардан бастап мектеп 
формасын және арнайы спорт 
киімдерін  таратты. Сонымен 
қатар балаларға тәтті салынған 
сөмкелер ұсынылды. Оқушылар да, 
олардың ата-аналары да қуанып, 
өз ризашылықтарын білдірді. 
Демеушілік жасап, қолдау көрсете 
білген, балаларға қол ұшын созған, 
жүрек жылуын бөліскен  Жамбыл 
ауылының тұрғындарына, Жамбыл 
атындағы орта мектепте тәрбиеленіп 
шыққан  түлектерге алғысымыз 
шексіз.

А.ҚАЛАбАЕвА,
Жамбыл атындағы 

орта мектебінің педагог-
ұйымдастырушы.

қолжетімділікті қамтамасыз ету жолындағы 
тынымысыз еңбек араға біраз жылдар салып 
өзінің жемісін беруде. Заңдар да уақыт 
талабына, жаңа заман мүддесіне сай ілгерілейді.
Бұл дамушы қоғамның заңдылығы. Сауатты 
қоғамның қалыптасуы, қарапайым халықтың 
құқықтық сауатының артуы біздің қазақстандық 
сот жүйесін түбегейлі өзгертті. Судьялар 
корпусының біліктілігін арттыру жолындағы 
жыл сайынғы жаңа ізденістер, жаңа талап- 
тілектер өз нәтижесін беріп жатыр. Бүгінде 
өз ісін жетік білетін, біліктілігі жоғары, ел 
заңдарына адал қызмет ететін судьялар корпусы 
жасақталды. «Қазақстан Республикасының сот 
жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы» 
Конституциялық заңы судьялардың кәсіби 
маман ретінде толық қалыптасуына кепілдік 
береді. 2017 жылғы 15 маусымдағы «ҚР кейбір 
конституциялық заңдарына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» № 75-VI Заңымен 
«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьялардың мәртебесі туралы» 2000 жылғы 25 
желтоқсандағы ҚР Констиитуциялық заңына 
өзгертулер мен толықтырулар енгізілді, ол 2017 
жылғы шілденің 14-нен бастап күшіне енді. 
Бұл өзгерістер мен толықтыруларда Жоғарғы 
Сот төрағасының өкілдіктерін кеңейтуге, 
судьялардың құқықтық мәртебесін көтеру 
мен әлеуметтік қамтамасыз етуге бағытталған 
бірқатар ұстанымдар, судьялар әкімшілігі 
функцияларының нақтыланған қызметі, сот 
төрелігін тек Конституцияда көзделген сот 
органдары – алқалар ғана жүзеге асыратыны 
жайлы айтылды. Сондай-ақ сот істеріндегі 
ашықтық пен жариялылық та айтылған. 

Судьялар корпусының сапалы өкілдерін 
жасақтау мақсатында судьялыққа үміткерлерге 
қойылатын жаңа, қосымша талаптар 
нақтыланды. Сондай-ақ жаңадан күшіне 
енген Заң судьяларға қойылатын талаптардың 
қатайғанын да көрсетіп отыр. Бұл заңның сот 
ашықтығы мен қолжетімділігін одан әрі де 
арттыра түсетіні даусыз. Халық соттан әділ 
үкім күтеді. Ендеше, судья шешім қабылдарда 
міндетті түрде өзінің әділеттің таразышысы, 
ақиқаттың айнасы екенін естен шығармауы 
керек. 

Е.ҮсТЕЛбАЕв,
Жамбыл аудандық сотының төрағасы.

сАУАТТы зАң – ДАМыҒАН 
ҚОҒАМ  АйНАсы

«ҚР сот жүйесі мен судьяларының 
мәртебесі туралы» ҚР Конституциялық Заңы 
қолданысқа енгелі бері республиканың сот 
жүйесінде елеулі өзгерістер орын алды. Ел 
Президенті Н.Назарбаевтың тікелей қадағалап, 
қатаң тапсыруымен іске асып жатқан заң 
сот саласын оңды өзгерістерге бастады. Бұл 
жолдағы соңғы ізденістер де нәтижесіз емес. 
Сот жүйесі қызметін қарапайым халыққа 
жақындату, заң үстемдігін қамтамасыз етіп, 
әділ сот төрелігін жүзеге асыру, ашықтық пен 

алып, бұл азаматтармен кездесіп, 
жиі жүздесе отырып, арақтың өртке 
себепкерлігі, зияны турасында бағыт-
бағдар беріп, оларға ішімдіктің 
өзіне, жалпы қоғамға деген қаупін 
түсіндіріп, тәрбиелеуге бағыттылаған. 
Өрт қауіпсіздігін насихаттау шаралары 
көпшілігінде рейд жүзінде жүзеге 
асырылады. Рейд шараларына 
жергілікті учаскелік инспекторлар, 
әкімшіліктің мамандары тартылады.

Қазіргі күндері облыс аумағында 
тұрғын секторда өрт қауіпсіздігін 
сақтау айлығы өтіп жатқандығына 
орай, жергілікті өртке қарсы қызмет 
бөлімдерінің мамандары өрт 
қауіпсіздігін мейлінше кең және 
сапалы насихаттауға көңіл бөлуде. 
Осыған орай, өрт туындауы мүмкін, 
ішкілікке салынған адамдардың 
баспаналарына ІІҚ бірге рейдтер 
жүргізілуде. Қажет болған жағдайда, 
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Діни  экстремизмнің  жастар  санасына  әсері

ұлттық ерекшеліктері есепке алынуы  керек.    
Бүгінде  дүниежүзі  тұрғындарының 25% 

жастар; жер шарындағы жастардың 80% 
дамып жатқан елдерде тұрады. 

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
жастар саясаты туралы» Заңына сәйкес, жастар 
– Қазақстан Республикасының он төрт пен 
жиырма тоғыз жас аралығындағы азаматтар. 

Әлеуметтану ғылымы тілімен сөйлесек, 
жастар дегеніміз өмірлік ұстанымын 
қалыптастырып үлгерген толыққанды тұлғалар 
емес. Пікірлері құбылмалы, тез өзгеріп кетуі де 
мүмкін. Бірақ соған қарамастан қоғамның ең 
белсенді де жас бөлігінің діниленуі күрделеніп 
барады.

Бүгінгі таңда Қазақстандағы діни жағдай 
тұрақты. Дегенмен, діннің қазіргі Қазақстан 
қоғамына айтарлықтай ықпал ететінін де атап 
кеткен жөн. 

Соңғы жылдары  Қазақстан халқы ел 
ішінде нешеме алыпқашпа әңгімеге азық 
болған діни экстремистердің әрекеттерімен 
бетпе-бет келді. Ақтөбе, Атырау,  Тараз, 
Маңғыстау облысында, Алматы облысында 
орын алған жағдай жұртшылықты дүр 
сілкіндіріп, құзырлы органдар іске кірісті. 
Осы аймақтардағы соңғы оқиғалардың «діни 
астары жоқ» деп айтуға да болмайды және де 
ол астарға көмкеріле тігілген тұлғалардың дені 
17 мен 25 жас аралығындағы жастар болып 
тұр.

Экстремизм (ехtгеmus) деген латын тілінен 
енген термин. Сөздік мәні соңғы, шеткі деген 
мағынаны білдіреді, ал саяси мағынасы 
шектен шыққан көзқарас пен іс-әрекет арқылы 
ерекшеленетін күрделі әлеуметтік феномен.

Діни-саяси экстремизм – діттеген саяси 
мақсаттарына қол жеткізу үшін, дінді қалқан 
ете отырып әрекет етуші, дінге ешқандай 
қатысы жоқ іс-қимыл. Басқаша атағанда – 
терроризм (лаңкестік). Мұндай әрекеттер 
көбіне мемлекеттің құрамын күшпен 
өзгертуге немесе елдің тұрақтылығын бұзуға 
бағытталады. Қауіпті жағдайға айналған 
осындай әрекеттерді іске асыру, көбіне қарулы 
топтар құрып, өзара өшіктіру әдістерін қолдану 
арқылы дін және ұлттық қайшылықтарды 
қоздырумен, сондай-ақ, адам құқығын жаппай 
бұзумен қатар жүреді.

Экстремизмнің негізгі белгілері: бірінші-
ден, мемлекетте диктатура орнатуды 
ашық жариялайды, яғни бұл дегеніңіз 
елдегі азаматтардың саяси және азаматтық 
құқықтарын кемсіту; екіншіден, елдегі 
конституциялық кұрылымды үзілді-кесілді 
мойындамайды, оны зорлық-зомбылық 
күшімен жоюға және билікті заңсыз басып 
алуға ашық түрде насихаттайды; үшіншіден, 
заңсыз қарулы жасақтар құрады; төртіншіден, 
елде әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, тіл және діни 
алауыздықты қоздырады, сонымен қатар, осы 
ерекшеліктер бойынша азаматтардың құқығын 
шектеуді мақсат етеді; бесіншіден, елде 
белгілі бір ұлттың немесе діни конфессияның 
тоталитарлық режимін орнатуға ұмтылады.

      А л а ң

бірігіп күшейту қажет. Әлемдегі кез келген 
мемлекет бұл кесапатқа қарсы күресті жеке өзі 
жүргізуі өте қиын.

Қазақстан өзі мүше болып табылатын 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы аясында 
да халық аралық экстремизммен күресін 
жалғастыруда. 

Біздің ойымызша бұнымен қатар, заң 
аясында  діни экстремизмге қарсы күрес 
шаралары мынадай болуы тиіс:

• Діни сауаттылықты қалыптастыру; 
• Діни ұйымдар мен ағымдардың міндеттерін 

бақылау;
• Дін туралы хабарламаларды халық 

арасында түсіндіру сұхбаттарын жүргізу; 
• БАҚ арқылы діни экстремизмнің зияны 

мен қоғамға алып келетін қасіретін насихаттау; 
• Құқық қорғау органдары арқылы елдегі 

діни ағымдар мен ұйымдарды  қатаң бақылауға 
алу;

Осы орайда қауіпсіздікті қамтамасыз етуде 
адамның құқықтары мен бостандықтарын 
сақтау мемлекеттің бірден-бір негізгі бағыты 
болып табылады.

Қазақстанда тыйым салынған террористік 
ұйымдардың тізімінде: 

• “Хизбут Тахрир” 
• “Таблиғи жамағат” 
• “Саляфизм”
• “Шығыс Түркістанды азат ету үшін”
• “Аль-Каида”
• “Мұсылмандық бауырластық”
• “Талибан”
• “Өзбекстанның исламдық қозғалысы”
• “Джихадтың исламдық одағы” бар.
Жастардың діни санасы мен діни білімін 

қалыптастыру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі. 
Еліміз бойынша мектептерде «Дінтану 
негіздері» пәні оқытылуда. Мұны дұрыс шешім 
деп қабылдауымыз керек. Өкінішке қарай, 
сол пәнді оқытатын мамандар жеткіліксіз. 
Мамансыз дінтану пәнін жүргізу – ең үлкен 
қателік. Егер де жас азаматтардың діни санасын 
қалыптастыруға дін маманы, дінтанушы білім 
бермесе, оның дүниетанымы, діни санасы қайда 
бағытталары белгісіз.

Бүгінде имандылыққа бет бұрған 
жастарды мешіттерден жиі кездестіреміз. 
Бұл, әрине, қуантарлық жағдай. Бірақ, сол 
жас азаматтарымыздың діни санасы мен діни 
білімдері қалыптасқан ба?

Сондықтан, мектеп қабырғасындағы 
оқушылар мен студент жастар арасында 
дінтану және құқық сабақтары жүйелі өткізіліп, 
тиісті органдардың қызметкерлері түсіндіру 
жұмыстарын белсенді түрде жүргізуі тиіс деген 
ойдамыз.

Соңғы жылдардағы алыс-жақын мемле-
кеттердегі лаңкестік оқиғалар мен діни 
экстремизмнің көріністері өз елімізде қандас-
тарымыздың, әсіресе, оның ішінде жастардың 
өзге дінге өту көріністері мен экстремистік 
парақшалардың көптеп таратылуы біздің аймақ 
үшін жан-жақты назар аударуды қажет ететін 
мәселеге айналып отыр. Сонымен бірге, айта 
кететін тағы бір жайт, жастардың шетелдегі 

теологиялық оқу орындарына заңсыз кетуі. Бұл 
жағдай қоғамның дінге бет бұрып, халықтың 
діни білім алуға деген талпынысынан 
туындағаны белгілі. Жастардың теологиялық 
оқу орындарына кетуіне білім алудың 
толығымен шетелдік медреселер есебінен 
қаржыландырылатындығы, олардың елге 
келген соң жергілікті діни ұйымдарға жұмысқа 
орналасу мүмкіншілігі болатындығы себепші 
болуда.  Соңғы жылдары отандастарымыздың, 
әсіресе, жастардың рухани дамуына кері әсері 
бар әртүрлі жағдайларды байқаймыз. Мәселен, 
бұл ретте жарнама мен бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы адамгершілік құндылықтың, 
ар мен ұяттың аяққа тапталуын айтуға болады. 
Сонымен қатар, жас ұрпақтың тәлім-тәрбиесіне 
теріс әсерін тигізіп жатқан кейбір Интернет 
парақшалары қатерге айналғанын баршамыз 
біліп отырмыз. Зиянды ойындардың, адамның 
есін шығарар есірткі мен ішкіліктің теледидар 
арқылы көп насихатталуы жастардың өз Отаны 
мен отбасына, дініне, салт-дәстүріне деген 
көзқарастарын өзгертіп жатқанын жасыра 
алмаймыз.

Бүгінгі жастардың ой-өрісі мен 
талпынысы, өмірге деген көзқарастары 
әрқилы. Осы тұрғыда олар жалпыадамзаттық 
мәңгілік рухани адамгершілік құндылықтар ды 
бірінші кезекке қоя білсе, ұтылмас еді. Онсыз 
тұлға толыққанды қалыптаса алмайды. Жастар 
бойындағы жаман қылықтарға қарсы күресетін 
иммунитет – діни, рухани адамгершілік 
және моральдық ұғымдар. Діни тәрбие 
адам бойындағы ар-намыс, Отанға деген 
сүйіспеншілік сезімдерін оятады. Дін адамды 
төзімділікке, бөтен ойларға кеңдікпен қарауға 
үйретеді. Бұл, әсіресе, көп дінді, көп этносты 
Қазақстанда өте маңызды. Осындай тәрбие 
болмаған жағдайда қылмыс, экстремизм, 
төзімсіздік, дінаралық, ұлтаралық алауыздық 
пен текетірес секілді құбылыстар көрініс табуы 
ықтимал. Осындай құбылыстардың болуын 
қалайтын, елдегі ахуалдың тұрақсыздануы 
үшін қолынан келгенін аямайтын күштердің де 
бар екені жасырын емес.

Арнайы діни білімнің болмауы, шала 
сауаттылық та экстремизмге әкеліп соқты-
рады. Жастарға шынайы діни білім 
беріп, олардың білім көкжиегін кеңейтіп, 
адамгершілік тәрбиеде діни құндылықтарды 
пайдалану, сондай-ақ, дін мен мектептерді 
шебер байланыстыру нүктелерін дұрыс таба 
білу, бүгінгі заманда оң нәтиже берері сөзсіз. 
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші, қоғам, 
мемлекет және дін қызметкерлері жастарды 
дұрыс тәрбиелеуде күш біріктірсе ғана 
көздеген мақсатымыз айқын, болашағымыз 
жарқын болады.

Еліміз – өз құрылымы бойынша 
зайырлы мемлекет. Сондықтан, ұлттың діни 
факторларын үйлестіре жүргізуіміз бүгінгі 
саясатымыздың негізі болып табылады. 
Еліміздің қуатты, рухани діңгегі берік, иманды 
мемлекет болуына және діни бір лестіктер 
арасындағы қарым-қатынастарды нығайтуға 
жастардың қосатын үлесі ерекше. 

Олар тұлға ретінде қалыптаспаған, 
дүниенің ақ-қарасын ажыратпаған жастарды 
өздерінің қатерлі идеяларымен улап, ақшамен 
алдарқатып, адамзатқа қауіп төндіретін 
терроризм сияқты қылмыстық әрекеттерге 
итермелеуде.

Елбасының Жарлығымен ҚР Дін 
істері агенттігі, соның ішінде Дін істері 
департаменттері құрылған болатын. Сондай-
ақ,  Қазақстан Республи касының «Діни 
қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңы 
қабылданған. Дін істері департаменті мен 
өзге де мемлекеттік органдар жастар мен 
жасөспірімдер арасында діни экстремизмнің 
алдын алу бойынша бірлескен іс-шаралар 
өткізуде.

Қорыта келгенде, біздің ойымызша, 
жастардың бойына бала кезінен ізгілік, 
мейірімділік, қайырымдылық, яғни адам-
гершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне 
сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен білім 
беру ұйымдары шешуші рөл атқарады.  

Жастар – біздің жарқын болашағымыз. 
Оларға жіті көңіл бөлу,  тәрбиелеу – мемлекет-
тің, педагогтардың, дін өкілдерінің алдындағы 
негізгі міндеттердің бірі. Жастарымыздың 
сан ғасырлар бойы қалыптасқан халықтық 
салт-дәстүрлерді ұдайы жадында сақтап, оны 
құрмет тұтып қадірлеуі, өз тума-туыстары 
мен отандастарына ілтипат көрсетуі үшін 
қазақстандық қоғамда адами құндылықтар 
бірінші орында тұруға тиіс. 

Марат  ІзМАҒАНбЕТОв.

Сонымен, «діни экстремизм» дегеніміз – 
қоғамдағы дәстүрлі діннің құндылықтарын 
жоққа шығару. Дәстүрлі дінге жат «идеяны» 
белсенді насихаттау. Зайырлы қоғамға қарсы 
әрекет ету. Қоғамға белгілі бір діни конфессия 
бойынша өз түсініктері мен көзқарастарын 
насихаттау.

Діни экстремизм – терроризмнің ең соңғы 
сатысы. Біз өмір сүріп отырған әлемде діни 
экстремизм қанатын кеңге жайып, халықаралық 
деңгейге жеткен. Дәл қазіргі уақытта 
халықаралық экстремизм және терроризммен 
тиімді күресу үшін әлемдік қоғамдастықты 

Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын 
болашағы білімді де білікті, алғыр әрі жалынды 
жастардың қолында. Қай заманда да қоғамның 
негізгі қозғаушы күші – жастар. Бүгінде 
тәуелсіз еліміздің іргесін нығайту жолында 
жас ұрпақты заман көшіне сай қалыптастыру, 
рухани және адами қасиеттерді орнықтыру 
басты мәселелердің бірі болып отыр. Жаңа 
заман жағдайында, яғни, конфессиялық 
топтардың саяси қайшылықтары кезінде 
жоғарыда аталған мәселелер ерекше 
маңызға ие және оларды еңсеру барысында 
Қазақстанның саяси-құқықтық құрылымы мен 

«Баламды медресеге біл деп бердім», – 
деп айтқан Абай  атамыз өзінің баласының 
жас кезінде медреседен ілім алуына 
жағдай жасап, рухани жан дүниесін 
байыту мақсатында арнайы ұстаздар 
алдыртқан. Егер балам діні мен дәстүрін 
жетік меңгерсе, бұл дүние мен о дүниеде 
де бақытқа кенелер деген екен.

Иә, біздің қазақ зиялылары атанған 
кешегі «Алашордалықтардың» қай-
қайсысын алып қарасақ та олар Уфа 

«баламды медресеге
біл деп бердім...»

медресесі сынды медреселерден тәлім 
алып, елі үшін қалтқысыз қызмет етті. 
Бірақ, Кеңес Одағы кезінде елді дінінен 
айыру мақсатында талай қитұрқы саясат 
жүргізілді. Соны көрген аталарымыз кейінгі 
ұрпақ дінсіз кетпесе екен деп қылышынан 
қан тамған Сталиннің заманында да дұға 
тілеп, Жаратушыға жалбарынып өткен 
деседі. Сол бабалар арманы орындалып, 
тәуелсіз ел атанған шақта еліміздің түкпір-
түкпірінен сәулеті мен сәні жарасқан 
мешіттер бой көтеріп, халқымыз дінімен 
қайта қауышты. 

Міне,  содан бері елімізде діни білім алуға 
құштар жандардың қатары көбею үстінде. 
Діни білім алуға баланы жастайынан 
ынталандыру керектігін түсінген ауданның 
бас имамы Әли Жұматаев биыл жаңадан 
бой көтерген аудандық «Шынасыл» 
мешітінде жаздық діни сауат ашу лагерін 
ашып, 6 мен 14 жас аралығындағы 100- ге 
жуық шәкіртті оқытты. Жаз бойы мешіт 
жанында салынған медреседе жатып білім 
алған бүлдіршіндерге жаны жомарт, көңілі 
дархан, қолы ашық аға-бауырларымыздың 
демеушілігімен бағалы сыйлықтар 
табысталды. Үздік және жақсы нәтижемен 
бітірген 6 оқушыға велосипед, 5 оқушыға 
ұялы телефон, 9 оқушыға мектеп формасы 
(костюм-шалбар), 42 оқушыға мектеп 
жабдықтары (сумка мен кеңсе заттары) т.б. 
сыйлықтар табыс етілді.

«Осы мешітті салған ағамызға Алла 
разы болсын! Ол кісі мешіт ашылғаннан 
кейін жағдайы жоқ отбасылар мен жетім- 
жесірлерге демеушілік жасап, сыйлықтар 
тарту етті. Қасиетті Рамазан айының 
барлық күндері 300 адамға ауызашар 
беріп, сауапқа кенелген жандар да болды. 
Енді міне, жаздық демалысқа шыққан 
бүлдіршіндерді діни білім алсын деген 
ниетпен оқыттық.  Біз баланың тілі шыға 
бастағанда «ананы былай деп боқташы», 
«саған мынаны алып берем» деп алдаумен 
санасын улағанша, діни біліммен 
сусындатсақ, нұр үстіне нұр болар еді. 
Себебі, сіз сөйтіп тәрбиелеген бала ертең 
өскенде өзіңізді алдап, боқтап кетсе кімнен 
көресіз? Сол үшін де балаларды жастай 
діни ілімге құштар қылып, салт-дәстүр 
мен шариғатты үйлестіре отырып тәрбие 
берсек жақсы болар еді. Сонда ғана олар 
ата-ананың қадірін біліп, Алланың әміріне 
қарсы шықпайды деген ойдамын. Біз 
бүлдіршіндерге тек діни білім ғана беріп 
қоймай, салт-дәстүрден, қазақтың ақын-
жазушыларының, жыраулардың шығар-
маларынан дәріс береміз. Енді күзде орта 
жастағы азаматтар үшін 4 айлық сауат ашу 
курсын бастасақ деген ниеттеміз», – деді 
ауданның бас имамы.

Дін жолында қызмет етіп, жамағатты 
ауызбіршілікке үндеп жүрген имамдар 
қауымына Алланың нұры жаусын дейміз 
біз де.

Е.ЕрКІН.
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Ағзаға  зиян  азықтан  сақ  болыңыздар
Жамбыл аудандық қоғамдық денсаулық 

сақтау басқармасы 2017 жылдың 2-4 тамыз 
аралығында Ұзынағаш ауылында «Қауіпсіз 
тағам таңда» тақырыбында    акция өткізді. 
Акция тамыздың 2-і күні   «Абай-Жапар»  
ӨК базарының аумағында жүргізілді. Осы 
акцияға  Жамбыл аудандық  қоғамдық 
денсаулық сақтау басқармасының мамандары, 
Ұлттық сараптама  орталығының  дәрігер-
лаборанттары, базар ішіндегі әкімшілік 
тарапының мамандары, ветзертхана  
мамандары қатысты. 

Акция барысында базарға жеміс-жидек пен 
көкөніс сатып алуға келген тұтынушыларға 
білікті мамандар түсіндірме жасаумен қатар 
аудандық санитарлық-эпидемиологиялық 
сараптама орталығы көкөністер құрамындағы 
нитрат құрамын тегін экспресс тәсілімен 
зерттеді. Зерттеу кезеңінде  барлығы 30 
сынама алынды, бақша өнімдерінен – 11, 
көкөністерден  – 11, жемістерден – 8 сынама 
зерттелді. Барлық тексерілген сынамалар 
нормативтік қолданыстағы талаптарға сәйкес 
болды.

Бұдан басқа тұтынушылардың құқық-
тарын қорғау мәселелері бойынша басқарма 
мамандары тұтынушылардың құқықтары 
туралы сұрақтарға, өнімнің дұрыс таңба-
лануы, қауіпсіз тамақтанудың негіздері 
туралы кеңестер берді. Барлығы  24 адамға  
кеңестік түсініктеме  берілді.

Нитрат дегеніміздің өзі азот қышқыл-
дарының тұздары. Өсімдіктер бұл заттарды 
түбірі арқылы топырақтан қабылдайды. Оларға 
биологиялық қажетті элемент ретінде керек. 
Егер, топыраққа көп мөлшерде тыңайтқыш 
қосылса, өсімдік химиялық заттарды өзіне 
жинайды. Адамның денсаулығына зиян 
келтіретін нитраттардың өзі емес, ағзаға 
түскеннен кейін нитраттардың тотығу 
процесінің нәтижесінде уға айналатын 
нитриттер қауіпті. Ал нитриттер қанға 

♦ Дәрігер  кеңесі

түскеннен кейін ауа жетіспеушілігіне, 
асқазан-ішек құрылысының жұмысына кері 
әсерін тигізіп, онкологиялық аурулардың 
пайда болуына әкеліп соғады. Сондықтан 
көкөніс, жеміс-жидектер сатып аларда мұқият 
болыңыздар. 

Жазира ҚАЛАбАЕвА, 
аудандық ҚДсб-ның техникалық 
регламенттер сақталуын бақылау 

бөлімінің басшысы. 
Айдана ЖЕКсЕНбАй, 

азық-түлік ОсГҚ бөлімінің 
жетекші маманы.

ҰНДы  ДәрУМЕНДЕрМЕН  бАйыТУ
Ғалымдар адам өлімінің көбеюі тағамдар-

дың сапасыздығынан болатынын дәлелдеп 
айтуда. Бұл тығырықтан шығудың жолы ұнды 
фортификациялау, яғни ұнды дәрумендермен, 
минералдармен байыту. Мұндай тәсіл әлемнің 
көптеген елдерінде жаппай қолданылады. 

Адамның күнделікті рационында нан ерекше 
орын алады. Бидай мен қара бидай – B1, B2, B6, 
E дәрумендері мен ниацин, темір, мырыштың 
көзі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
мәліметтері бойынша, әлемде екі миллиард 
адам анемияға ұшыраған. Қазақстандағы 
ұрпақ өрбіту жасындағы әйелдердің 45 пайызы 
теміртапшылық анемиясымен ауырады. Бұл өз 
кезегінде ана мен бала өлімі көрсеткіштерінің 
жоғарылауына, физикалық және ақыл-ой 
дамуының кешеуілдеуіне әсер етеді. Ұнды 
міндетті түрде байыту балалардың өмір сүруіне, 
жетілуі мен саулығына бағытталған. 

Қазақстанның сауда айналымындағы 
жоғары және бірінші сұрыпты бидай ұны 2009 

жылдан бері міндетті түрде дәрумендермен, 
минералдармен байытылуы (фортификациялау) 
тиіс (ҚР «Халықтың денсаулығы және денсаулық 
сақтау жүйесі» Кодексінің 160-бабы).

Ұнды Қазақстанда фортификациялау 
халықтың денсаулығы мен еліміздің 
экономикасын нығайтуға мүмкіндік береді. 
Фортификация – ұн тарту кезінде аз мөлшерде 
дәрумендер мен минералдарды қосу процесі. 
Бұл өнімнің сапасы мен қоректілік құндылығын 
арттыруға мүмкіндік береді. Фортификация 
процесі кезінде жоғары және бірінші сұрыптағы 
ұнға темір, мырыш қоспалары, фолий қышқылы 
мен В тобының дәрумендері қосылады. Қоспа 
элементтері тағамдық сапаны арттырады, 
бірақ ұнның органолептикалық және басқа да 
қасиеттеріне әсерін тигізбейді және жанама 
құбылыстарды туғызбайды. Фортификацияланған 
ұнның алты айға тең жеткілікті сақтау мерзімі бар. 
Халықаралық экономистер халықтың тамақтану 
жағдайын түзету мақсатында көпшілік тұтынатын 

өнімдерді темір мен фолий қышқылымен байыту 
90 мыңға жуық адамның өмірін сақтауға, жүйке 
түтігінің туа біткен кемістігі мен жүрек-қан 
тамыры ауруларын болдырмауға мүмкіндік 
береді деп пайымдайды. Ұнды өмірлік маңызы 
бар витаминдермен және минералдармен байыту 
ана өлімін, нәрестелердің туа біткен кемтарлығы 
деңгейін елеулі түрде азайтады, балалардың 
ақыл-ой қабілетінің дамуына ықпал етеді. 
Балалар мен әйелдер арасындағы қан аздығының 
алдын алады. Біз өзіміз ғана денсаулығымыз 
үшін жауаптымыз! Ендеше, дәруменді ұнды 
қолданыңыздар, ағайындар!

зинаш КҮшТЕКОвА,
аудандық ҚДс басқармасының

басшысы, м.ғ.к. 
Айдана ЖЕКсЕНбАй, 

тағам объектілерін санитарлық-
гигиеналық қадағалау бөлімінің

жетекші маманы.

ДАЛА  ДАНышПАНы

Қайырмасы:
А-а-а-а-а! А-а-ай!
...Ұлы емес Абай жалғыз сахараның,
Мен емес, солай деген аталарым!
Сол ұранды ұрпаққа апарамын,
Мен қазақ – Абай болып атанамын!
                                                          2 рет. 
А-а-а-а-ай! А-а-ай!
Уһ, дала!..
Дала толған көл-көсір жыр,
Дала – қобыз, тұтпайды
                                       пернесін кір.
Тірі Абайды әлдиле, дархан далам,
Өлең селі өңіріңді тербесін бір!  
                                                          2 рет.

Қайырмасы.
А-а-а-а-ай! А-а-ай!
Дала, дала!..
Сал дала селеулеген,
Жырмен ұйықтап, оянған 
                                           өлеңменен.
Дала деген – күйсандық бұл қазаққа,
Абай десе, құлағы елеңдеген. 
                                                          2 рет.

Қайырмасы.
А-а-а-а-ай! А-а-а-ай!
Жылдар,  жылдар!..
Қаншама алыстадың,
Қанша өзен өзгертті ағыстарын.
Уақыт озды, сен бірақ қалыспадың,
Уа, армысың, арысым, 
                      данышпаным?!  2 рет.

Қайырмасы.
А-а-а-а-ай! А-а-ай!

(Толғана, шалқыта)
А-а-а-а-а! А-а-а!
Дала жатыр өн бойы тұнған өлең,
Абай, міне, жапанда тұрған емен.
Ата сөзі тербеткен бесігімді,
Ата сөзін өмірде тыңдап өлем. 2 рет.

«Балдырғандағы»  шат  күндер

Бүгінгі  күннің  өзекті  мәселесі

Табиғат аясында серуендеп, қолөнер,  сурет 
салу сабақтарында белсенділік танытты.  

Сондай-ақ, түрлі спорттық жарыстарға 
қатысып, шеберліктерін шыңдады. 

Сүйінбай, Жамбыл, Үмбетәлі ақындардың 
мұражайларын аралап, жыр сүлейлерінің 
ақындық өмір жолымен жақын танысты. 

Осылайша, балғындар жазғы демалыс 
лагеріндегі  уақытын қызықты, әрі көңілді 
өткізді. Сонымен қатар Жамбыл атындағы 
іргелі білім ордасының директоры Жанна 

Өмірбекқызы мен тәлімді тәрбиешілер 
Айжан Рыскелдиева, Тұмар Сәрсенбекова 

балалармен бірге жазғы демалыстың жоғары 
деңгейде өтуіне өз үлестерін қосты.

Қ.ДәУІТбЕКҚызы,
Жамбыл атындағы ОМ

2 «г» сыныбының мұғалімі.

Жазғы демалысты әр оқушы асыға 
күтеді. Жамбыл  орта мектебінің 

ұйымдастыруы бойынша «Балдырған» 
жазғы сауықтыру лагері шілде айының 

басында салтанатпен ашылған. Содан 
бері негізгі сабақтан, үйреншікті 

тіршілік қарекетінен босаған 
бастауыш сынып оқушылары үшін 

мұнда қызықты күндер өткізуге бар 
мүмкіндік жасалды. Тәрбиешілер 

оқушының бос уақытында дене және 
ақыл-ой қызметін тынықтыратын, 
сондай-ақ ойын арқылы  шынығу-
шыңдауға бағытталған іс-шаралар 

ұйымдастырды. Лагерьде 2-сыныпта 
оқитын 20 бала демалды. Олар он күн 

ішінде таңертеңгілік жаттығулар жасап, 
психологиялық тренингтерге қатысты. 

Жалпы, әлемде жемқорлықпен күресумен бірге оның алдын алу шаралары қатар жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызметшілерге бизнеспен айналысуға тыйым салынады. Мемлекеттік қызметшілердің 
табыстарын жаппай жария ету тренд болып жатыр.

Заң жобаларында және мемлекеттік органдардың жұмысында жемқорлыққа бейім рәсімдерді зерделеу 
тәсілдері мен  құралдарын дамыту өзекті мәселеге айналды.

Қазақстан Республикасында сыбайластық қылмыстарға қарсы жүргізіліп отырған  саясаттың 
үйлестірілуін күшейтуді, ҚР нормативтік құқықтық актілеріне жүгіне отырып, жүктелген жұмыстардың  
мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз етуді, карантиндік рұқсат құжаттарын беру кезінде мемлекеттік қызмет 
этикаларын сақтап, құқықтық мәдениет пен құқықтық сананы қалыптастыру, іс-шараларды жүйелі 
жүргізу әр мемлекеттік қызметкердің  міндеті екенін түсінуіміз қажет. Бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің 
бірі  – қоғамға дендеп еніп алған сыбайлас жемқорлықтың жолын кесу болып отыр.                                                          

Ерғали бәйТЕНОв,
Қр АшМ АӨК МИК ММ Жамбыл аудандық аумақтық

инспекциясының басшысы.
базарбай КӨКІшЕв,

Қр АшМ АӨК МИК ММ Жамбыл аудандық аумақтық
инспекциясының мемлекеттік карантин инспекторы.

Жазғы  лагерь

Биылғы оқу жылының қарсаңында Жамбыл 
ауылындағы Жамбыл орта мектебінде «Менің 
таңдауым – балаларға көмек көрсету» атты 
қайрымдылық іс-шарасы өтті. Бұл іс-шараның 
ұйымдастырушылары осы мкетептен білім алып, 
қазіргі таңда «TURKAZ» фирмасында қызмет етіп 
жүрген шәкірттері еді. Негізгі мақсаттары – бірінші 
сыныпқа келетін жетім, көп балалы, жағдайы төмен 
отбасыларының балаларына көмек қолын созып, білім 
алуына септігін тигізу болатын. Қайырымдылықты 
жаны сүйетін мектеп директоры Жанна Өмірбекқызы 
да әр балаға қамқорлық танытуға септігін тигізді. 
Өскелең ұрпаққа терең білім мен жақсы тәрбие беруге 
ұжымды ұйымдастырып, игілікті іс атқарып отыр. 

«Адам өмірге хатшы, ғалым болып келмейтіні 
сияқты, туғанда қайырымдылық қасиет те болмайды. 
Ол адамгершілік пен тәрбиенің жемісі» деген екен 
Әл-Фараби атамыз. Ендеше, қайрымдылық – адам 
жанының нұры. 

«Бұлақ көрсең, көзін аш» дейді халық. Биыл 
мектепке аяқ басатын он бүлдіршінге мектеп 
формасын, оқуға қажетті құрал-жабдықтар мен дене 
шынықтыруға арналған киімдерді де беруді жөн көрген 
екен. Сонымен қатар, балаларға базарлық ретінде тәтті 
тағамдар ұсынып, қуаныштарына қуаныш қосты. 

Осы мектептен көптеген шәкірт түлеп ұшып 
жатыр. Сол қанаттанған азаматтар киелі мектептеріне 
келіп, ауылдастарының жай-күйін сұрап, адамгершілік 
танытатындары да бір ғанибет.

«Ел боламын десең – бесігіңді түзе» дегендей, 
тәрбие алған шәкірттер ұстаздарының үмітін ақтап 
отыр. Дәл осылай қайырымды болып, мұқтаж жандарға 
көмек қолын созу әр адамның азаматтық парызы.

Осындай жомарттық танытып отырған апайлар 
мен ағайларға ата-аналар мен балалар дән риза 
болды. Қарлығаштың қанатымен су сепкендей 
ауылдастарымыздың жасаған жақсылығын Алла 
тағалам еселей түссе екен деген ниет білдірдік. Адам 
өз ұрпағына қайырымдылықты жастайынан үйретіп, 
адамгершілік қасиеттерге баулуға ұмтылады. Өскелең 
ұрпаққа үлгі боларлықтай шәкірттер көп болсын. 
Мектебімізде әлі де осындай игі істер жалғасын 
табады деп сенеміз!

А.САтқұловА,
ата-ана, Жамбыл ауылы.

ҚАЙРЫМДЫЛЫҚ – 
ҚАДІРЛІ  ІС

Өлеңі – Мұқағали Мақатаевтікі.
әні – әлімжан Дәуітұлыныкі.

Өңірлік телекоммуникация 
дирекциясының жаңа қызмет түрлері

«Алматытелеком» өңірлік телекоммуникация 
дирекциясы ағымдағы жылдың тамыз айында 
Жамбыл ауданының Аққайнар ауылындағы АТС-
нан, Шиен ауылындағы АТС-на дейін талшықты 
оптикалық байланыс жүйесінің  оптикалық 
желісін тарту  жұмыстары жүргізіледі. 

Осы жұмыстар барысында ауыл 
тұрғындарының телекоммуникация байланыс 
қызметтеріне – интернет, интерактивтік цифрлы 
телевидение (IDTV),  SIP-телефония (iDPhone 
нөмірі) және ҚР бойынша шексіз сөйлесулер, 
тағы да басқа тарифтік топтамаларына  қосылу 
мүмкіндігі бар екенін ескертеміз. 

Сонымен қатар, 2017 жылғы мамырдың 
5-нен маусымның 30-ы аралығында 
«Алматытелеком» ӨТД-да өткізілген «Kzakhtele-
com FMS» қос та, сертификат ұтып ал!» атты  
акцияның нәтижесінде,  «Технодом» техника 
дүкендер желісінен 10 мың теңгеге заттарды 
сатып алу мүмкіндігін беретін сертификат ұтқан 
жеңімпаз анықталды. Бұл ұтысқа – Жамбыл 
ауданы, Ұзынағаш ауылының тұрғыны Гүлнәр 
Есенғожаева ие болды. 

Сыйлықтарды ойнату, акция өткізу 
аралығында  «Kazakhtelecom FMS» қызметіне 
қосылған абоненттердің арасынан жеңімпазды 
анықтау кездейсоқ таңдау әдісімен  жүргізілді.

Құрметті Жамбыл ауданының тұрғындары! 
Жаңа қызметтер мен жүргізілетін акциялар 
туралы қосымша ақпарат алу үшін, сонымен 
қатар қызметтерге қосылуға тапсырыс беру 
үшін, 160 ақпараттық қызметіне немесе 
«Алматытелеком» ӨТД Жамбыл ауданының 
құрылымдық бөлімшесіне Ұзынағаш 
ауылындағы Жамбыл көшесі, № 1 мекенжайына 
хабарласуға болады.

Аймұрат  әУЕЛбЕКОв,
«Қазақтелеком» АҚ филиалы 

«Алматытелеком» өңірлік телекоммуникация 
дирекциясы  Жамбыл желілік-техникалық 

цехының бастығы.

А к ц и я

Жемқорлыққа  жол  жоқ!
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Меншік иесі: “Жамбыл Атамекен” 
жауапкершілігі шектеулі

серіктестігі.

• Құрылтайшы:
         – Жамбыл ауданының  әкімдігі

• Газет – 2015 жылғы қарашаның 16-да Қазақстан республикасы Инвестициялар және Даму министрлігі, байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитетінде тіркеліп, мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық агенттікті есепке қою туралы № 15705-Г куәлігі берілген.

мЕкЕнЖаЙымыз: 040600, ұзынағаш ауылы, мақатаев көшесі, 
164 «а» үй. телефондар: бас редактор – 2-44-28, бас редактордың 
орынбасары – 2-44-29, жалпы бөлім – 2-44-25, есепші – 2-44-27, 
факс-8 (72770) 2-44-28
Электрондық  поштасы: Atameken1932@mail.ru
 • таралымы – 4658 дана. тапсырыс – 32
 • Индексі – 62264. көлемі – 4 баспа табақ.
 • Газет аптасына бір рет, сенбі күні шығады.
 • суреттердің сапасына редакция жауапты.

• Жарнама, хабарландыру берушілер оның мазмұны мен мәтіні үшін 
өздері жауапты.
• автордың пікірі –  редакцияның түпкілікті көзқарасы емес.
• Газет редакцияда компьютермен теріліп, «алматы – Болашақ» 
акционерлік қоғамының баспаханасында офсеттік тәсілмен 
басылады.
                                                           тел: 378-42-00, факс:378-36-76.
алматы қаласы, сәбит мұқанов көшесі, 223 «Б».

Директор-бас редактор
Рәтбек ТеРлікбАев

 

*** Балхожаева Алмажанның атын-
дағы Фабричный ауылы, Ленин көшесі 
№ 56 үй жер телімінің кадастрлық нөмірі 
03-045-206-550, № 0033963 (0.0737) 
мемлекеттік актісі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

*** Акпаров Нияздың атындағы 
Ұзынағаш селолық округінен жер 
телімінің кадастрлық нөмірі 03-045-215-
101, № 942393 (0, 2000 га) мемлекеттік 
актісі жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

*** «Үсембай» ЖҚ Усембаев Турах-
хан Айдархановичтың атындағы «Алмалы 
КБ» ЖШС-нен жер телімінің кадастрлық 
нөмірі 03-045039-371, № 128496 (2,3100 
га) мемлекеттік актісі мен Жамбыл ауданы 
әкімиятының 30.06.2006 жылы берілген 
№ 432 қаулысы жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

ЖоғАлғАн   ҚұЖАТ  ЖАРАМсыз...

НАсЛЕДсТвО
Открылось наследство после смерти 

гражданина Джетыбаева Алгужа 
Жарылкасымовича, 10.02.1946 года рождения, 

уроженца Алматинской области, умершего 
26.05.2017 года, наследникам для выдачи 

свидетельства о праве на наследство смерти 
Джетыбаева Алгужа Жарылкасымовича, 
обращаться по адресу: село Узынагаш, 
улица Достык, дом № 15. Жамбылского 

района, Алматинской области, к нотариусу  
Каримжановой Айнур Кенжетаевне.

ОбъЯвЛЕНИЕ
Согласно приказа некоммерческого 

акционерного общества «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» 
от 01.08.2017 года №364 н/к с 08.08.2017 

года до 31.12.2017 года в отделениях 
Департамента «Межведомственный 

расчетный центр социальных выплат» 
каждый потенциальный пенсионер за 

три месяца до достижения пенсионного 
возраста 58 лет (жен) /63 года (муж) 

может обратиться для консультации и 
предварительного расчета пенсионных 

выплат по возрасту. 
Для консультации и предварительного 

расчета пенсии необходимо 
предоставление документов для 

исчисления трудового стажа до 1998 года.
Также, сообщаем, что обращение  

потенциальных пенсионеров за три месяца 
до достижения пенсионного возраста 
предусмотрено на электронный адрес 

zeinetker@goscorp.kz.

МАЛшы  КЕрЕК
“Жаңатас” шаруа қожалығына тез 
арада малшы керек. Малшының 

отбасы және жеке өз малы болса да 
қарсы емеспіз. Айлық еңбекақысы 

келісімге сай төленеді.
байланыс телефондары:

8 747 745 64 51; 8 707 877 36 30 
ықыласбек. 

бАУырМАЛ  бОЛҒАН  ДЕйДІ  ОНы... Е с К Е    А Л У

Ұзынағаш
ауылының тұрғыны 
аяулы ұл, асыл жар,  
ардақты әке болған

Құрманақын 
ҚҰсАйыНҰЛы 

2005 жылы 
тамыздың 17-де 
мезгілсіз қайтыс 

болған еді. 
Ол 1954 жылы  

қыркүйектің 17-де 
туған.

Дүние жалған 
деп бекер 

айтылмаған. Күні 
кеше арамызда 

жарқылдап жүрген 
абзал азамат 

ТОЯНОв Жанат 
кенеттен жабысқан 
дерттен тамыздың 
7-де өмірден өтті. 

Жанат Тоянтегі 
1954 жылы 28 

мамырда  Самсы 
ауылында

     Ата дәстүр 
салтымызға сай 

асқар таудай 
ардағымыздың 

ас жиынын 
өткізбекпіз. 
Біздің әкеміз 

Мұқаметқали 
(Бөкен) 

Кәкітайұлы 
Жұрынов

1938 жылы туған 
еді. Былтыр қазан 
айының соңында 

Тоңазытқыштарды, кір жуғыш машиналарын, қысқа толқынды пештер мен 
шаңсорғыштарды, ет турайтын құралдар мен электрлік қызметте қолданылатын 

жабдықтарды жөндейміз. Тел: 8-775-537-53-76; 8-707-253-34-53.

ТұРМысТыҚ  ТехникА   ЖөнДейМіз

бақи дүниеге аттанғанына биыл 50 жыл 
толып отыр. Халық ақыны Үмбетәлі 
Кәрібаевтың немере інісі Оразбайдың 
ұрпағы Имаш әкеміз жайлы көз көргендер 
өте жылы тебіреністерін жеткізеді. Өте 
ақжарқын, бауырмал, балажан адам болған 
екен.

Әкеміз қайтыс болғанда біз өте 
кішкентай едік. Ауыз толтырып естелік 
айта алмаймыз. Есесіне ауыл тұрғындары 
және анамыз Бәтима әкеміз жайлы әңгіме 
қозғалса егіліп, көздеріне жас алады. Ол 
ұзын бойлы, ақ құба келген, өте сымбатты 
адам екен. Біздің бала көңілімізде 
сағымдай елес болып қалды. 

Бар білетініміз, ағасы, халық ақыны 
Үмбетәлімен өте жақсы араласқан. Тіпті 
анамызға үйленгенде де осы Үмбекең 
бастаған  туыстар көп көмек беріпті. Өзі 

с А Т А М ы Н 
Ауыл шаруашылығына арналған “ЗиЛ – 

130” жүк автокөлігі (самосвал) сатылады. 
Техникалық жағдайы жақсы,  6 дөңгелегі 

жаңа. Бағасы 700 000 теңге. 
Тел: 8 777-128-04-52.

• Т А Ғ з ы М

электрик, киномеханик болып жұмыс 
істеген. Әркімге көмек қолын созып 
жүретін кішіпейіл жан деседі. Анамыз 
Бәтима екеуі өте тату-тәтті өмір сүріп, аз 
ғана ғұмырында өмірге 2 ұл, 3 қыз әкеліпті. 
Одан қалған перзенттері бүгінде өсіп-өнді, 
еліміздің әр жерінде қызмет атқарып жүр. 
Үлкені Айман ұлағатты ұстаз болса, ұлдың 
үлкені мен – Әуесхан ұзақ жылдар ІІМ-де, 
МАИ-да қызмет істеп зейнетке шықтым. 
Ал Гүлнар қызы атасы Үмбетәлінің үмітін 
ақтап, белгілі өнерпаз болды. Құрманғазы 
атындағы «Отырар сазы» оркестрінде 
қобыз шалды. Әділхан болса кәсіпкер, 
кенже қызы Айжан да жеке кәсіпкер болып 
әкенің көрмей кеткен қызығын ұрпақтарына 
көрсетіп жүр. Бір жақсысы, апамыз Бәтима 
жетім қалған біздерді ешкімнен кем 
қалдырмай, бағып-қағып өсірді. Бәрімізге 
білім әперді. Қазір қартайса да арамызда 
немерелерін ойнатып, үйіміздің берекесі 
болып отыр.

Әкенің көріп ажарын,
Өмірді сүрген бір бақыт.
Әкенің ерте ажалы,
Жүректі кетті-ау сыздатып, – деп аяулы 

әкемізді сағына еске аламыз, жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа болсын демекпіз.

Оразбаевтар әулеті атынан еске 
алушылар асыл жары Бәтима, ұлдары мен 
қыздары және немерелері.

әуесхан ИМАшҰЛы.

Қасиетті 
Қарғалының 

етегіндегі 
Шолаққарғалы, 
қазіргі Үмбетәлі 
ауылында 1932 

жылы туып, 1967 
жылы небәрі 35 

жасында жол 
апатынан қайтыс 

болған әкеміз
ОрАзбАЕв 
Имаштың

ақтық сапарына шығарып салдық.
Ол өзінің бүкіл саналы ғұмырын елі мен 
жеріне арнады. Ауыл шаруашылығы 
саласында әртүрлі жауапты қызмет атқарды. 
Аяулы анамыз Бүбігүл Жадырақызы екеуі 
он бір перзентін мәпелеп өсіріп, ел қатарына 
қосты. Ағайын арасында өзіндік абырой 
беделімен танылды. Артына жақсы аты мен 
жарқын үлгісін қалдырған әкеміздің тәлімді 
тәрбиесімен көркейген біздер бүгінде бір 
қауым ел болдық. Жаны жаннатта деп білеміз. 
Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, иманы 
салауат болсын.

Аялап бәрімізді мәпелеген,
Перзентке асқар тау ғой Әке деген.
Бақиға сапар шеккен ардағымыз
Жеткізіп, жақсылыққа жетелеген.
Жұмақтан орын алсын деген тілек
Арналар осы күні нешелеген.
Жаңғырсын жақсы әкенің аты нағыз,
Асына келіңіздер, шақырамыз!

Ас жиыны ынтымақ ауылындағы 
«ынтымақ» сарайында 2017 жылғы 

тамыздың 20-да, сағат 10.00-де басталады.
Жұрыновтар әулеті.

ТАПсыРыс  АлАМын
ГАЗ пешін орнатамын, сантехникалық 
және жылу құбырларын, жылы еден 
(теплый пол) жүргізу жұмыстарын 
жасаймын. Электрмен дәнекерлеу 

(электросварка) жұмыстары бойынша 
хабарласуға да болады.

Тел: 87078518758,  87474606295.

Алғашқы еңбек жолын Бесмойнақ 
ауылындағы Ә.Жанкелдин атындағы мектепте 
алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі 
болып бастаған. Өзінің адал, тиянақты 
еңбегінің арқасында үнемі көзге түсіп, көңіл 
қуантты. Сонымен бірге аудан көлемінде өткен 
түрлі мәдени іс-шараларға, өзге де қоғамдық 
жұмыстарға белсене атсалысты. Жүрегі жылы, 
адал жар, ұлдарына ақылшы әке, немерелеріне 
қадірлі ата бола білді. Туған-туыс, бауырларына, 
ұжымға, сыныптас достарына өте сыйлы болды. 

Ұзынағашқа  келген соң сол кездегі аудан-
дық баспаханаға жұмысқа орналасып, өзінің 
еңбекқорлығымен ерекшеленді. Араға уақыт 
салып аудандық баспахананың директоры болды. 
Отыз жылға жуық жемісті қызмет атқарды, 
көптеген мақтау, марапаттарға ие болып, 
көпшілік құрметіне бөленді.

Құрманақын Құсайынұлы Ресейдің 
Ленинград, Тула қаласында өз білімін жетілдірді. 
Ауданда өткізілген Сүйінбай бабамыздың 175 
жылдығына, Жамбыл ақынның 150 жылдығына, 

Самсы ауылының 
тұрғыны марқұм 

анамыз
Жұмакүл 

ҚҰрМАНҚҰЛҚызы
көзі тірі болса, биыл 
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еді. Тағдырдың қатал 
жазмышына шара бар 
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қарапайым отбасында өмірге келген. Орта 
мектепті Үңгіртас ауылында бітірген 
соң, Отан алдындағы әскер борышын 
Германияда өтеді. Бұдан кейін Алматыдағы 
зооветеринарлық институтқа түсіп, 1982 жылы 
ғалым-зоотехник мамандығын алды. Еңбек 
жолын бұрынғы Күрті ауданындағы «Бозой» 
кеңшарында мамандығы бойынша зоотехник 
болып бастаған оның еңбектегі жетістіктері 
ескеріліп, сол кезде жаңадан құрылған 
«Сарытауқұм» түйе шаруашылығына 
зоотехник болып тағайындалды.  Сөйтіп,  
табысты еңбек жолын жалғастырды.

Жанат Тоянов өз мамандығын жетік 
меңгерген, ұйымдастыру қабілеті жоғары, 
іскер маман еді. Ұжымдағы қоғамдық 
жұмыстардың  бел ортасынан көрініп, 
кішіпейілдігімен үлкенге деген құрметімен 
ерекшеленді. «Социалистік жарыстың жеңім-
пазы» белгісімен бірнеше мәрте марапатталды. 
Әр кезде шаруашылық дирекциясының, 
партия және кәсіподақ ұйымының мақтау 
қағаздарына ие болды.  Зайыбы Маржан 
Жақыпбайқызы екеуі ағайын-туған, дос-
жарандар арасында ерекше құрметке бөленді, 
үлгілі отбасы атанды.

Өмірге құштар азамат отбасында адал жар, 
қамқор әке болды.  Бала тәрбиесіне асқан 
жауапкершілікпен қарап, олардың жоғары 
білім алуына жағдай жасады. Қазіргі кезде 
ұл-қыздары өздері қалаған мамандықтары 
бойынша еліміздің өркендеуіне өзіндік үлес 
қосып жүр.

Өмір шіркін өтпестей, жақсылар жаны-
мыздан кетпестей көрінеді кейде. Бірақ, 
тағдыр өз дегеніне  еріксіз  бағындырады   
екен. Бақилыққа атанған марқұмның 
артындағы ұл-қызы мен туыс-туғандарына  
көңіл айту міндетін орындаудан басқа амал 
жоқ. Абзал азаматтың жатқан жері жаннат 
болсын, пейіште нұры шалқысын дейміз.

байжановтар мен берекетовтар әулеті.

ер Қарасай бабаның 400 жылдығына арналған 
тойларға белсене атсалысты. Бұдан кейін 2005 
жылы Райымбек батырдың 300 жылдық мерейіне 
де өз үлесін қосты.  Сол сапарда қан қысымы 
көтеріліп, мезгілсіз ажалдың құрығына ілінді. 
Асыл азаматтың ғұмырының мұндай қысқа 
боларын  кім білген. Артында қалың елі, жан 
жары Сәуле мен алтын асықтай Азамат, Қасым, 
Дастан атты ұлдары, бал қылықты немерелері 
қалды.

Міне, содан бері 12 жыл өте шығыпты. 
Жақсының аты, ғалымның хаты ұмтылмайды. 
Жылдар өтсе де аяулы жар, ардақты әке, 
немерелерінің абзал атасы болған  есіл ердің 
нұрлы бейнесі мен өнегелі ісі мәңгі есімізде 
сақталады. 

Қатыгез ажал танытты да қаталдық,
Құра алмадық өзіңменен қатар жұп.
Құлпытастағы бейнеңді көріп дұға арнап,
Еске түсіріп, көзімізге жас алдық.

Он екі жыл болыпты сен кеткелі арадан,
сонда да  өшпейсің мәңгі  санадан.
Құрманым қайда, сағындық дейді егіліп,
Аяулы жарың, ақ шашты әзиз жан анаң.

сен кеткеніңмен кенеттен бізден алыстап,
Пейіштің төрін арала, қолыңа
                                        жарық шам ұстап.
Топырағың торқа, жайлы
                                      болсын жатқан жер,
Отырмыз бүгін жиылып рухыңа
                                            құран бағыштап.
Еске алушылар: анасы, зайыбы, ұлдары, 

немерелері.

Үй  сАТылАДы
Үмбетәлі ауылында 4 бөлмелі моншасы мен 
мал қорасы, жаздық ас үйі бар үй гаражымен 

сатылады. Жер көлемі 0,2092 га.
Тел: 8 778-631-08-63, 8 705-196-89-56.

Асыл анам, сағынышым мәңгілік,
Сен бар кезде атушы еді таң күліп.
Аяздарға қарсы жүре беруші ек,
Сенен қуат алушы едік, жан жылып.

Ана, бізден алыс кеттің жыраққа,
Көнеміз ғой өмір дейтін сынаққа.
Жақындарың саған дұға тілейді,
Жарық болсын қабіріңіз жұмақта! – деп еске 

алушылар: ұлдары – бейбіт, Ақылбек, бегжан, 
қыздары –  Майра, Гүлмира, Ләззат, Гүлзат, 
күйеу балалары – Жанатбек, Талғат, Ернар, 
бақтияр Айталы, Мақсат, құда-құдағилары 
– Алтын, шама, Жаңылбек, Айман, Алмагүл, 
Абдулла, Марат, бағила, немерелері – Гүлім, 
Мөлдір, Темірлан, Айтолқын, Аяулым, 
балжан, шөберелері – Кәусар, Қайсар.


