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топқайың ауылының тұрғыны «сая» ШҚ басшысы 
асхат Мұқышев «Жайлау» мемлекеттік бағдарламасы 
бойынша жүз бас баис тұқымдас қойлар алып, оның 
санын қазіргі уақытта 250-ге жеткізді. 

2013 жылы Асхат «Жұмыспен қамту – 2020» 
бағдарламасы бойынша 3 млн. теңге несие ресімдеп, бұл 
қаржыға жергілікті шаруашылық басшыларынан 90 бас қой 
сатып алды. Енді міне, қолда бар мал басын Зайсан ау-
данынан әкелінген баис тұқымдас қойлармен жақсартуға 
шешім қабылдады. 

-Мен ата жолын қуған қойшымын,- дейді Асхат. –Ата-
анам отыз жыл бойы қой бақты, біз қыстақта өстік десем 
де болады. Өзім де кеңшарда қойшының көмекшісі болып 
еңбек жолымды бастадым, кейіннен, кеңшар таратылған 
соң, ауылдастарымның малдарын бақтым. Қазір 
отбасылық «Сая» шаруа қожалығын құрып, өзіме ұнайтын 
кәсіппен шұғылдануды жөн көрдім. 

Әрине, бір несиені өтеп бітірмейінше, екіншісін алған 

«Жайлау» бағдарламасы Еңбексүйгіштер табысқа кенеледі
– оңай шаруа емес. Дегенмен, 
біріншіден, «Жайлау» мемлекеттік 
бағдарламасының шарттары бойын-
ша екі жыл бойы, 2016 жылдың күзіне 
дейін  ешқандай төлем жасамайсың, 
«каникул» беріледі. Екіншіден, мал-
ды өзім бағамын, ал бұл қаржыны 
үнемдеуге септігін тигізеді (біздің 
шаруашылықта жайылымдық жер 
500 гектарға таяу). Оның үстіне, 
меніңше, мемлекет үнемі мұндай 
тиімді несиені бере бермейді. 
Мысалы, қазір бүкіләлемдік 
қаржылық-экономикалық тоқырау 
басталды. Сондықтан, мүмкіндікті 
пайдаланып, іске батыл кірісу 
қажет. Еңбексүйгіштер ғана табысқа 
кенеледі.

Мал басын көбейтпес бұрын, 
«Сая» ШҚ қыстық мал азығын 
жеткілікті етіп әзірледі. Енді ол 250 
бас қой мен 30 бас ірі-қараға емін-
еркін жетеді. Өзінің ескі де болса, 
сенімді МТЗ-80 тракторы бар.  Осы 
трактордың көмегімен қысқа шөп 
әзірленді. Мұнан өзге, шаруашылық 
қымыз өндірумен шұғылданады, 
мұнда шамамен 25 бие сауылады. 
Бұл жұмыстармен, тікелей, Асхаттың 
ағасы Мейрамбек Мұқышев айналы-
сады. 

Ағайынды Мұқышевтар жаз айла-
рында ауылдастарының малын да 
бағуға алады. Төртеуі оларды жаз 
бойы жайлауда өз малдарымен бірге 
бағады. Он бір жыл бойы осы іспен 
шұғылданып, табыс тауып келеді. 

Асхат Мұқышевтың қойларының 
бір бөлігі қыстақта, ал қалған бөлігін 
шаруашылық басшысы әзірге үй 
жанында, ауылда ұстауға мәжбүр. 
Өйткені, қыстақтағы мал қорасының 
бірінің шатырын жөндеу қажет, бұл 
жұмыс тек көктемде ғана жүзеге 
асырылатын болады. Онан соң, 
отбасымен бірге жаз айларында 
қыстақта отырады. Өзінің шаруала-
ры тығыз болған жағдайда, малды 
күтуге көмекшісі, ауылдасы Нұрлан 
Зарлықанов (суретте) көмектеседі. 

-Семей өңірінен тағы да екі бас 
қошқар әкелуді жоспарлап отырмын,- 
дейді Асхат. –Өнімділігі жоғары төл 
алу қажет.   Біздің өңіріміздегі ауа-
райы жағдайы қой өсіруге ыңғайлы.  
Тек, бір мәселе ғана алаңдатады: 
жүнді тапсыратын жер жоқ. Өткен 
жылы Тараз қаласынан келіп, жүн 
қабылдады. Бірақ, олар тек биязы 
жүнді қойлардың жүнін қабылдады. 
Оның өзін, килограмын небәрі 100 
теңгеден алды: бір бас қойдың жүніне 
бар-жоғы 200-250 теңгеден төледі. 
Ал бізде қылшық жүнді қойлар, 
өткен жылы көктемде қырқылған жүн 
қыстақта жатып қалды, нәтижесінде 
ешнәрсеге жарамсыз болды. Бұл 
өнім біздің облысымызда ешкімге 
керексіз бе? Облыс аумағында жүн 
қабылдайтын мекеме болса, жаман 
болмас еді. 

Шамиль багаутдинов.
сурет автордікі.   

6 ақпан күні сағат 11-де еліміздің барлық 
өңірлерінде «Қазақстан халқы Ассамблеясы 
жылының  ашылуы» атты акция  салтанатты 
түрде бастау алды.  

Республикалық акцияны біздің аудан да 
қостады. Аудандық Мәдениет үйінде  ішкі 
саясат пен мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімдерінің ұйымдастыруымен дөңгелек 
үстел өтті. Аталмыш шараға  жергілікті 
атқарушы билік органдары мен мекеме бас-
шылары, аудандық ардагерлер кеңесінің 
мүшелері, аудан орталығындағы мектептердің 
оқушылары мен ұстаздары, агротехникалық 
колледж оқытушылары мен студенттері, 
жергілікті БАҚ өкілдері шақырылды.  

«Қазақстан – біздің ортақ үйіміз» деген 
тақырыпта өткен  дөңгелек үстел жиынына 
аудан әкімі Қалиқан Байғонұсов,  «Нұр Отан» 
партиясы аудандық филиалы төрағасының 
орынбасары Гүлбаршын Ағажаева, аудандық 
мәслихат хатшысы Дүйсен Бралинов, ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Оразхан Тұрысбаев, 
өлкетану мұражайының директоры Оралғазы 
Қажаев, Қазақ КСР  ағарту ісінің үздігі,  еңбек 
ардагері, Көктерек орта мектебінің ардагер 
ұстазы, зейнеткер  Назира Шакирова және 
Новохайрузовка ауылынан Жанна Сохор 
қатысты.  

Шара жүргізушісі ішкі саясат бөлімінің 
бастығы Қайыржан Сәдуов өз сөзінде биылғы 
жылды  ҚР Президенті  1995 жылдың 1 на-
урызында  құрылған Қазақстан халқы Ассам-
блеясы жылы деп жариялағандығын атап 
өтті. Қазақстан Республикасының 20 жылдық  
жаңа тарихында   бейбітшілік пен ұлтаралық 
келісімді  сақтай  білу – бұл  Ассамблеяның 
сәтті жұмысының көрінісі. 

Биылғы жыл «Қазақстан - 2050» 
Стратегиясының мақсат-міндеттерін  жүзеге 
асыруда алдымызда  айқын істер мен 
жаңа, оңды  өзгерістердің, «Нұрлы жол» 
экономикалық-саяси бағдарламасы  мен   
негізгі міндеттердің орындалатын жылы 

болмақ. 
-Бүгін біздің ауданымыз  Қазақстан халқы 

Ассамблеясының 20 –жылдығына арналған 
республикалық акцияға қосылды, - деді ау-
дан әкімі Қалиқан Байғонұсов. –Қазақстан 
халқы  Ассамблеясы жылы  - бұл Қазақстан  
халқының бейбітшілік, қоғамдық келісімі  мен 
бірлігі жылы. Биылғы жыл айтулы оқиғаларға  
толы болмақ. 

- Бұл мерекелер бір-бірімен өзара сабақтас. 
Елбасының биылғы Жолдауы «Нұрлы жол 
– болашаққа бастар жол» деп аталады, ал 
осы  жолды құратын   жастар, сендерсіңдер,- 
деді көпшілікке қаратыла айтылған сөзінде 
Гүлбаршын Мүсілімханқызы. Ол біздің   еге-
мен   Қазақстанымызға бейбітшілік, достық пен 
келісім  тіледі. 

Жанна Сохор өзі жайлы қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерінде айтып берді. 

Ауылдық лицейдің 10-сынып оқушысы 
Айым Батталова өзі шығарған өлеңін оқыды.  
Н. Шакирова  ауданда Достық үйін ашу тура-

лы тілегін білдірсе, Қ.Дамитов атындағы орта 
мектеп оқушысы Ханжын Дәурен аталмыш 
тақырып бойынша  аудандық кітапханада 
оқушылар арасында аудандық конференция 
өткізу туралы  ұсынысын ортаға салды.  

Дөңгелек үстел отырысына қатысушылар  
Ассамблеяның басты міндеттері бойынша  сөз 
сөйледі. 

Жиын соңында аудан әкімі Қ.Байғонұсов 
Үлкен Нарын ауылдық округінің әкімі 
Абайхан Ахметовке  «Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20-жылдығына 20 игілікті 
іс» тапсырмасы бойынша Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ауыспалы эмблемасын  
тапсырды. Сонан соң, этносаралық және 
ұлтаралық ынтымақтастықты, халықтың 
бірлігін  көрсететін  шағын концерттік 
бағдарлма ұйымдастырылды. Ауылдық лицей, 
агротехникалық колледж  және  Малонарым 
орта мектебінің бишілер тобы  қазақтың «Аққу» 
биін, украин және неміс билерін, грузиндік 
«Лезгинка» биін   орындады.  Кәріс  халқының  
«Торади» әнін   Наргүл Нұрғазиева орында-
са, қырғыздың «Мен жылқышы» әнін Мақпал 
Мұқамжар әуелете шырқады. Ал, «Нарынские 
напевы» вокалды тобы «Ну где же ты, любовь 
моя» әнімен көпшілктің көңілін көтерді. 

Мәдениет үйінің фойесінде қонақтар  
Қ.Дамитов атындағы орта мектеп оқушысы 
Адина Серікқызының қойылымы бойынша  
мектеп оқушылары мен агротехникалық кол-
ледж студенттерінің қатысуымен флешмоб 
биін тамашалады. 

Шара соңында Ассамблея жылының   
басталуының  нышаны ретінде аудандық Жастар 
орталығы мен «Нұр Отан партиясының», «Жас 
Отан» жастар қанатының ұйымдастыруымен 
Қазақстан халқы  Ассамблеясының эмблема-
сын аспанға ұшырумен аяқталды. 

татьяна саМОЙлОВа.
сурет т.смағұловтікі.  

 

«Барлық қазақстандықтарды Қазақстан халқы Ассамблеясы жылының басталуымен құттықтаймын. 
Тәуелсіздік, бірлік және келісім  рухы  болашаққа деген сенімімізді арттырып, күш-қуатымызды еселесін. 
Біз  - тағдыры ортақ,  бірлігі жарасқан біртұтас елміз. Біздің қазақстандық жол – бейбітшілік, келісім 
және даму жолы!». 

                                                                                   Нұрсұлтан  Назарбаев.

Шығыс Қазақстан облы-
сының әкімі Даниал Ах-
метов Францияның ҚР-
дағы бас консулы Патрик 
Ренардың басшылығымен 
келген француздық деле-
гациямен кездесті. Кезде-
су барысында тараптар 
ШҚО мен Францияның Лион 
қаласы арасындағы екіжақты 
ынтымақтастықты дамыту жол-
дарын талқылады. Облыс әкімі 
Д.Ахметов ШҚО мен Франция 
арасындағы экономикалық 
қарым-қатынастардың даму 
көрсеткіштеріне ерекше 
тоқталды. Сонымен қатар, 
Францияның туризм, медицина 
салаларындағы тәжірибесі зор 
екендігін атап өтті. Аталған са-
лалар бойынша тәжірибе алу 
шығысқазақстандық мамандар 
үшін маңызды екенін жеткізді.

Тапсырманың 
орындалуын 
қадағалады

бүгін ШҚО әкімі дани-
ал ахметов сүт қабылдау 
пункттерінің жұмыс 
жүйесі бойынша берілген 
тапсырмалардың орын-
далу барысын қадағалау 
мақсатында жиналыс өткізді.

Отырысқа облыс әкімінің 
орынбасары, ауыл шаруа-
шылығы, кәсіпкерлік және 
индустриялық-инновациялық 
даму басқармасының бас-
шылары қатысты. Жиын ба-
рысында кәсіпкерлік және 
индустриялық-инновациялық 
даму басқармасының басшы-
сы Ш.Буктугутов сүт қабылдау 
пункттерінің жұмыс жүйесі 
аясында атқарылып жатқан 
жұмыстар мен, алға қойылған 
жоспарларды жүзеге асыру 
төңірегінде облыс әкіміне есеп 
берді.

 
ШҚО әкімінің баспасөз 

қызметі.

палата спикері Қаби-
болла Жақыповтың төр-
ағалығымен Мәжіліс бю-
росы өтіп, онда алдағы 
жалпы отырыстың күн 
тәртібі нақтыланды, деп 
хабарлады Мәжілістің 
баспасөз қызметі.

Халық қалаулылары на-
зарына бағалау қызметі 
туралы заң жобасын ілес-
пелі түзетулермен бірінші 
оқылымда талқылау ұсы-
нылды.

Сонымен қатар, бірқатар 
жаңа заң жобалары жұмысқа 
қабылданды. Олардың қата-
рында Қазақстан мен Мажар-
стан арасындағы сотталған 
адамдарды беру, сондай-ақ, 
ұстап беру туралы шарттарды 
ратификациялау бар. 

«егемен Қазақстан» 
газетінен. 

Күн тәртібі
нақтыланды

*    *    *

Ресми кездесу 
өтті
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Кез-келген мемлекеттің ұстанымын, 
ұлтының құндылығын айқындайтын 
Негізгі Құжат – Конституция. Олай бол-
са, Ата заңды киелідей аялап, қастерлеу 
– ұлттың ұлы парызы. Биылғы жылдың 
аса маңызды мерейлі мерекесі – 
Конституцияның 20 жылдығы.

 Қазіргі дүниедегі кез-келген мемлекет 
өзінің алғашқы қадамын тәуелсіздігімен 
қатар, Конституциясын қабылдаудан ба-
стайды. 

Қазақстан тәуелсіздігінің тарихы-
на жүгінсек, 1995 жылы атқарылған 
жұмыстар елдің үлкен белестен 
асқанын айғақтар еді. Соның ішінде 
1995 жылдың 30 тамызындағы Кон-
ституцияны қабылдаудың маңызы - 
айтарлықтай ерекше болмақ. Елдегі 
саяси өзгерістерге орай, сол жылы 
Президент Н. Назарбаевтың баста-
масымен сарапшылар тобы құрылып, 
олар әлемнің көптеген елдерінің Кон-
ституцияларын, әсіресе ХХ ғасырдың 
екінші жартысында қабылданған Негізгі 
Құжаттарды мұқият сараптаудан өткізді. 
Сарапшылар тобының ғалымдары, са-
ясаткерлер ғана емес, бұл іске Елбасы 
да етене араласты. Тіпті, осы істің тізгіні 
мемлекет Басшысының қолында болды, 
Президент те бұған барынша жан-жақты 
дайындықпен келді десек жаңылмаспыз. 

1995 жылғы Конституцияны 
талқылау кезеңінде еліміздегі беделді 
заңгерлерден бөлек, Францияның 
Конституциялық кеңесінің өкілдері, осы 
елдің Мемлекеттік Кеңесінің мүшелері, 

Ресей зерттеу орталығының ең беделді 
заңгерлері жобалық жұмыстың жоғары 
талқылау шараларына атсалысты. Айта 
кетейік, тәуелсіздік тарихында тұңғыш 
рет бүкілхалықтық талқылауға салынған 
да, елдің көптеген пікірі ескерілген Негізгі 
Заң да осы – 1995 жылы қабылданған 
Конституция. Қазір келтіріліп жүрген 
ресми мәліметтерге қарасақ, құжатты 
талқылауға 3 млн. 345 мың адам 
қатысыпты. Жұртшылық тарапынан 
сарапталған 31 мың 886 ұсыныс түссе, 
соның 1 мың 100-і Конституция жобасы-
на енгізілген.

Тұңғыш Президенттің өзі бастама әрі 
ынталылық жасап, сол кездері Еуро-
па мен Азияның, Солтүстік және Латын 
Америкасының барлығы 20-дан астам 
дамыған және дамушы елдерінің кон-
ституцияларын зерттеп, саралап, зер-
делеп шықты. Сосын 1994 жылы өз 
қолымен Әділет министрлігіне жаңа 
Конституцияның жобасын тапсырған 
болатын. Нақ осы үлгі-жоба бүгінгі Ата 
заңымыздың негізін қалаған еді. Ендеше, 
1995 жылы қабылданған Конституцияның 
да басты авторы – Қазақстан халқы 
мен оның Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Н.Назарбаев деп толық сеніммен айтуға 
болады.

1995 жылы 30 тамызда елдің жаңа 
Конституциясын қабылдау жөнінде 
бүкілхалықтық референдум өтіп, 
оған сайлаушылардың 90,58 пайызы 
қатысты. Олардың 89,14 пайызы жаңа 
Конституцияның қабылдануын қолдады. 

Конституция барлық қазақстандықтардың 
ой-пікірін есепке ала отырып жасалған 
құқықтық-саяси құжат болды. Өйткені, 
Конституцияны қалыптастыруға қалың 
қазақстандық жұртшылық тікелей қатыса 
отырып, республикалық референдумда 
қабылданды. Бұл үдеріс Ата Заңға ерек-
ше үстем күш беріп, оның әлеуетін арт-
тырады.

 Екіншіден, қолданыстағы Конституция 
республика өмірінде экономикалық қана 
емес, саяси өзгерістерге де жол ашты. 
Қос палаталы кәсіби Парламенттің 
жасақталуы да соның жарқын айғағы. 
Түйіндей айтсақ, 1995 жылы қабылданған 
Ата Заң мемлекеттің шұғыл бетбұрысын 
қамтамасыз етіп, Қазақстанның қазіргі 
жеткен жетістіктерінің бірден-бір кепілі 
бола алды. Оны дәлелдеп жатудың өзі 
де артығырақ.

 Сосын бұл Конституция мемлекеттік 
биліктің біртұтастығын бекіте отырып, 
оны шашыраңқы күйден, біртұтас, 
жұмылған жұдырықтай жүйеге айнал-
дырды. Мемлекеттік билік органдарының 
халық алдындағы жауапкершілігін 
күшейтті. Халық пен мемлекеттің 
арасындағы коммуникативтік күшке ай-
налды. 

Әлбетте, Конституцияның қоғам 
өміріндегі, еліміздің тарихындағы 
орны бөлек. Биыл ел болып жиыр-
ма жылдығын атап өтіп отырған біздің 
Ата Заңымыз өз өміршеңдігін көрсетті. 
Конституция қағидаттарына сәйкес, 
еліміздің демократиялық жолмен даму 

бағыты айқындалды. Құқықтық мемле-
кет қалыптастыру қағидалары қоғамда 
және азаматтардың санасында түпкілікті 
бекітіліп, өз жемісін беруде. Ата Заңды 
арқау ете отырып, оның ережелерінен 
еш ауытқымай, елге, халыққа қызмет 
етіп отырған Тұңғыш Президент – 
Елбасының сабырлы конституциялық 
саясатының арқасы. Ең бастысы, 
Қазақстан мемлекеттігінің нығаюына, 
еліміздің дамуына, халқымыздың өсіп-
өркендеуіне негіз қалап берген Консти-
туция Тәуелсіздігімізді тұғырлы етуге де 
әлеуетті екенін танытып отыр. Ендеше, 
әрбір қазақстандық Ата Заңымызды сый-
лап, құрметтей білсе, сол игі! 

Бахытжан Секербеков,
аудандық сот төрағасы. 

өміршеңдігін көрсетті
«Конституцияны қатаң ұстану – бұл мемлекеттіліктің табысты дамуының және қоғамдағы азаматтық келісімнің негізі. Ол бой-

ынша өмір сүру – бұл демократияның ең жоғарғы мектебі. Бұл мектептен барлығымыз өтуге тиіспіз. Біздің міндет – Конституцияға 
аса ұқыптылықпен қарау». 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақ хандығының 550 жылдығы

Қазақ хандығы
Кешегі отаршылдық езгі есімізді алып, 

бодандық бұғауында болған соңғы 
ғасырлардағы «аға халық» өкілдері са-
намызды улап, миымызға сіңдірмек 
болғандай «бұратана халық, тексіз, 
мемлекетсіз, жалпақ даланы малша жай-
ылып жүрген жабайы тайпалар» емес 
екенбіз. Сан ғасырлар бойы дәуірлеген 
мемлекеттерімізді жоққа шығарып, та-
рихи шындықты қасақана бұрмалаудан 
ештеңе шықпады. Жалпы, жалғандықтың 
құдіретті уақыт алдында дәрменсіз 
екендігін тарих тағы дәлелдеді.

Осы орайда ойымызды жинақтай 
айтсақ, бүгінгі азат алаш елінің түп 
қазығы – көне Түрік қағанаты, Ал-
тын Орда – одан кейінгі бабаларымыз 
орнатқан ұлы мемлекетіміз, Көк Орда 
қазақ жұртының этникалық бірлігінің ба-
стауында тұрған қазаққа ғана тиесілі 
мемлекет болса, Қазақ хандығы 
халқымыздың есімімен көрінген, этнос 
ретінде түбегейлі орнықтырған тәуелсіз 
мемлекеттік құрылымымыз.

1428 жылы Көк Орданың билеушісі 
Барақ хан опасыздың қолынан опат 
болды. Өз заманының тарихшылары 
ақылды, қайсар да батыл әмірші деп 
бағалаған. Барақ өмірінің  барлық күресін  
Көк Орданың қуатын арттыруға арнады. 
Ол өзі билік құрған кезде бұл мақсатын 
орындады. Осы әміршінің кезінде Көк 
Орда мүлде дербес мемлекет ретінде 
танылды.

Барақ ханның қазасынан кейін біржола 
ыдырауға бет бұрған Алтын Орданың 
шығыс бөлігіндегі елдің де ішіне іріткі 
кіріп, билікке таласқан сұлтандар 
мемлекет бірлігінің тамырына бал-
та шапты. Көк Орданың іргесі сөгіліп, 
оның орнына Әбілқайыр хандығы 
мен Ноғай одағы құрылды. Жошыдан 
тараған Шайбани бұтағынан шық¬қан 
Әбілқайыр хан билік құрған жылда-
рында қол астындағы халықты алалап, 
Орта Азияның отырықшы аймақтарына 
бүйрегі бұрды. Бұл Орда – Ежен, Тоқай-
Темір әулеттерінен тараған тұғыры берік 
сұлтандарға ұнамады. Ұзақ уақыт толас-
сыз жүрген қантөгіс соғыстар мен ішкі 
билікке таласқан қырқыстар Әбілқайыр 
хандығының іргесін шайқалтты, халықты 
ауыр күйзеліске ұшыратты.

Ауыр тауқымет тартқан халық бейбіт 
өмірді, Әбілқайыр ханның үстемдігінен 
құтылып, тәуелсіз тіршілік етуді арман 
етті. Қазақ халқы ашық азаттық айқасына 
шықты. Міне, нақ осы тарихи сындарлы 
шақта Көк Орданың атақты билеушісі 
Орыс ханның ұрпақтары Керей мен 

Жәнібек сұлтандар Әбілқайырдың 
үстемдігіне қарсы көтерілген қазақ 
тайпаларының көсеміне айналып, 
тәуелсіздік жолындағы қасиетті майданға 
шықты.

Қалың қазақ тайпаларын бастап Ба-
тыс Жетісуға қоныс аударған Керей мен 
Жәнібек Моғолстан ханы Есенбұ¬ғадан 
(1434-1462 ж.ж.) қоныс сұрады. Есенбұға 
жауынгер қазақтарды Әбіл¬қайырға 
қарсы пайдалану үшін қарсы алып, 
қоныс берді. Керей мен Жәнібек осы 

жерде Қазақ хандығын құрды. Мұхаммед 
Хайдар Дулатидің «Тарих-и-Рашиди» 
атты еңбегінде былай делінеді: «Жәнібек 
хан мен Керей Моғолстанға көшіп барды. 
Есенбұға хан оларды құшақ жая қарсы 
алып, Монғолстанның батыс шетіндегі 
Шу мен Қозыбасы аймақтарын берді…».

Тәуелсіздік туын көтеріп, дербестігін 
паш еткен Қазақ хандығының атағы 
шығысымен-ақ Дешті Қыпшақ жұрты 
Әбілқайыр ханның қыспағынан құтылып, 
бөгетін бұзған тасқын судай ағылып, жаңа 
хандыққа қосыла бастады. Әбілқайыр 
хан өзіне қарсы шығып, дербес хандық 
құрған қазақтарға қылышын қайрап, жой-
ып жіберуді көздеді.

1468 жылы қыс айында Әбілқайыр хан 
Қазақ хандығын жойып жіберу үшін ұзақ 
дайындалған жорығына аттанды. Бірақ 
оның қалың әскері Қазақ хандығына 
қарсы соғысқа құлықсыз еді. Олар іштей 
азаттық аңсаған халықтың қасиетті 
күресіне жақтас болатын. Өйткені, олар 
да Керей мен Жәнібектің туы астындағы 
жұрттың қандастары – бір халық өкілдері, 
бәрі бір Алаштың ұлдары еді. Сөйтіп, 

Әбілқайыр ханның бұл жорығы діттеген 
жеріне жете алмады. Күтпеген жер-
ден алапат суық соғып, әскердің жолын 
бөгейді. Сол жерде Әбілқайыр ханға ке-
неттен кесел жабысып, қайтыс болады.

Әбілқайыр өлген соң, оның әскері та-
рап кетеді. Оның елінде қиян-кескі тақ 
таласы басталып, хандық ыдырай ба-
стайды. «Әбілқайыр хан дүние салды да, 
өзбек ұлысының шаңырағы шайқалды. 
Ірі-ірі шиеленістер басталды. Оның 
үлкен бөлігі Керей хан мен Жәнібек ханға 

көшіп кетті» (Мұхаммед Хайдар Ду-
лати, «Тарих-и-Рашиди»).

Иә, осы бір тағдыр тартқан 
тиімді жағдайды қазақ хандары Ке-
рей мен Жәнібек дер кезінде, ба-
рынша пайдаланды. Олар дереу 
атқа қонып, өздері осыдан біраз 
жыл бұрын еріксіз тастап кеткен 
атамекені – Дешті Қыпшаққа қайта 
оралды. Еркіндіктің қасиетті туын 
көтеріп, не өлу, не жеңу күресіне 
шыққан қазақ халқының тұңғыш 
хандары, жаужүрек көсемдері Ке-
рей мен Жәнібек Әбілқайыр ханның 
мұрагерлеріне қарсы бітіспес 
соғысты бастады. Халықтың 
шексіз сеніміне ие болған және 
азаттық жолындағы адал күресте 
парасаттылықтарын таныта білген 
қазақ хандары бастаған істерінің ақ 
екендігін аз уақытта дәлелдеп, ірі 
табыстарға жетті.

Көреген Керей хан мен Жәнібек 
атамекенді азат ету жолындағы бұл 
қанкешті соғыстарда Әбілқайырмен 
ұзақ жылдардан бері билікке таласып 
келе жатқан Жошы ұрпақтары – Ахмет 
хан мен Махмұд сұлтандардың, батыс 
Сібірдің билеушісі Ибақ ханның да күшін 
шебер пайдалана білді. Сондай-ақ, 
өздеріне іш тартатын Ноғай одағының 
билеушілерімен де сенімді одақтас бол-
ды.

Қазақтардың жойқын күшіне төтеп бере 
алмаған Әбілқайыр ханның мұрагері 
Шайх Хайдар ойсырай жеңіліп, жазасын 
алды. Дешті Қыпшақта үстемдік қылмақ 
болған Өзбек ұлысының сан мыңдаған 
әскері ыдырай қашты. Әбілқайыр 
ханның немерелері Мұхаммед Шай-
бани мен Махмұд сұлтан Астраханьға 
барып паналады. Әбілқайыр ханның 
мұрагерлерімен болған азаттық 
күресінде толық жеңіске жеткен Керей 
мен Жәнібек Дешті Қыпшақ даласын 
түгелдей Қазақ хандығының игілігіне 
қаратты. Әбілқайыр ханның 40 жылға 
созылған езгісінен құтылған көптеген 

қазақ тайпалары атамекендерінде 
дербестігін алған Қазақ хандығының туы 
астында топтасты. Әртүрлі ұлыстарда 
бытырап жүрген қазақ рулары енді қазақ 
деген ұлттық атауға ие болып, жөке 
халық, дербес мемлекет ретінде тарих 
сахнасына шықты. Қазақ хандығының 
халқы бір миллионға жетті. Ол заманда 
мұндай халқы бар мемлекет саусақпен 
санарлықтай ғана еді.

Міне, өркениетті елдер шоғырында 
еңсесін биіктетіп, Көк байрағын асқақ 
желбіреткен Қазақстан Республика-
сы Тәуелсіздігінің 23 жылдығын артқа 
тастап үлгерді. Бұл – сонау ғасырлар 
қойнауынан атойлаған бабалар үрдісі 
жалғасының салтанат құруы. Ұлы 
даланың қас перзенті – қазақ халқының 
азаттық жолындағы қасиетті күресінің 
асыл шежіресі, сол жолда елін бастап, 
ту көтерген бабаларымыздың өшпес 
есімдері біз үшін қашан¬да қымбат. Әлі 
көмескіліктен арыла алмай келе жатқан 
осы асыл шежірені, ардақты есімдерді 
жарқырата паш етіп, ұрпағымыздың 
ұлттық мақтанышына айналдыру – кезек 
күттірмес парыз.

Осы орайда, халқымыз үшін еңбегі ерен, 
есімі қасиетті екі тұлға бар. Олар – Қазақ 
хандығының іргесін қалаған, мызғымас 
мемлекет құрған, хал-қымыздың біртуар 
ұлт болып бірігуіне мұрындық болған 
– Керей хан мен Жәнібек хан. Бұл екі 
тұлғаны бір-бірінен ажырата бағалау 
артықтау болар. Екеуі де – елі үшін ба-
сын бәйгеге тігіп, ұлтының ұлылығын 
асыруда аянбаған парасат иелері, халық 
сүйген перзенттері. Қазақ хандығы 
құрылғанда жасы үлкен Керей хандық 
тізгінді ұс¬таса, одан кейін Жәнібек билік 
жүр¬гізді. Қазақ Ордасының іргеленуі 
мен іріленуі Жәнібек хан тұсында болған. 
Жаңа хандықтың мемлекеттік құрылымы 
мен заң жүйесі де Жәнібек заманында 
жүйеленіп, келер ұрпаққа мұра етілген.

Халқымыздың қасиетті шежіресінде 
Жәнібек ханға ерекше айшықты орын 
беріледі. Ол ел естелігінде ақылгөй, 
данагөй және әділетті әмірші ретінде 
мәңгі қалған. Халық оны жай ғана 
Жәнібек хан демей, Әз-Жәнібек деп 
айрықша әспеттейді. Сондықтан да, бұл 
кесек тұлға, тарихи қайраткер Тәуелсіз 
Қазақстанның жаңғырған жаңа тари-
хында жан-жақты зерттеліп, лайықты 
зерделенуі тиіс.

Жылқыбай ЖАҒЫПАРҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан».

(Жалғасы газеттің келесі санында)

(Жалғасы. Басы газеттің өткен санында)



 
13.02.2015 жыл 3 - бет

Зейнетақы төлеу 
тәртібінің өзгеруі 

туралы
«Қазпошта» АҚ-мен «Мемлекеттік зейнетақы 

төлеу орталығы» РМҚК арасында жасалған 
келісім-шартқа байланысты зейнетақылар 
мен жәрдемақылар төлеу бойынша банктік 
қызметтер көрсету туралы «Қазпошта» АҚ ха-
барлайды:

1. Егер Сіз зейнетақы төлеу кестесіне сәйкес 
зейнетақыңыз бен жәрдемақыңызды 5 (бес) 
банктік күн аралығында алмаған жағдайда, 
төленбеген зейнетақы мен жәрдемақы сомасы  
«Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығына» 
қайтарылады. 

2. Төленбеген зейнетақы мен жәрдемақыны 
алу үшін, тұрғылықты мекен-жайыңыз бойын-
ша «Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы» 
РМҚК аумақтық бөлімшесіне жүгінуіңіз қажет.

3. Егер бір ай мерзім ішінде зейнетақыңыз 
бен жәрдемақыңызды алуға жүгінбесеңіз, 
зейнетақы мен жәрдемақы сомасы келесі айда 
МЗТО-ға аударылады. 

Анықтама телефондары: 
«Қазпошта» АҚ – 8(72341)2-12-33; 

8(72341)2-90-33.
«Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы» 

РМҚК – 8(72341)7-99-88.
Сонымен қатар, Сіздерге «Қазпошта» АҚ-

да төмендегідей басымдықтар бар екендігін 
ескертеміз:

1. Ағымдағы есеп-шотқа, карточкалық есеп-
шотқа, тізім бойынша түскен зейнетақылар 
мен жәрдемақыларды  алу қызметі  тегін.

2. «Қазпошта» АҚ арқылы зейнетақы 
алушыларға «Хоум Кредит Банк» АҚ-нан не-
сиелер ресімдеуге болады: 

-несиенің ең жоғарғы сомасы – 300000 теңге;
-несиелеудің ең ұзақ мерзімі – 3 жыл.
3. Коммуналдық немесе басқа да төлемдерді 

(әрбір төлем үшін) жүзеге асыру жөніндегі 
түбіртектерді өңдеу үшін комиссия:

- жасы бойынша зейнеткерлер мен 
мүгедектерге – 15-50 теңге аралығында;

- ҰОС мүгедектері мен қатысушыларына – 0 
теңге. 

«Қазпошта» АҚ әкімшілігі.   

Катонқарағай ауданының мемлекеттік органдары басшыларының 
«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесінде 

азаматтарды  қабылдау КЕСТЕСІ
(2015 ж. I - жартыжылдығы)

Мемлекеттік органдар Қабылдау күні Қабылдау 
уақыты

 Тыныбеков Ж.Б.-  аудан әкімінің 
орынбасары

12.01.2015 ж.
03.04. 2015 ж.

15.00-18.00

 Рақышева Б.Т. – аудан әкімінің 
орынбасары

19.01.2015 ж.
15.04.2015 ж. 15.00-18.00

 Тыныбеков Ж.Б. -  аудан әкімінің 
орынбасары

26.01.2015 ж.
20.04.2015 ж.

15.00-18.00

  аудан әкімінің орынбасары 29.01.2015 ж. 15.00-18.00
 Құрмамбаев Р.Т.-  аудан әкімі 
аппаратының жетекшісі

                          
05.02.2015 ж.

15.00-18.00

 Құрмамбаев Р.Т.-  аудан әкімі 
аппаратының жетекшісі  

10.02.2015 ж. 15.00-18.00

 Қалиахметов Б.Қ. – жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы 

16.02.2015 ж.
22.04.2015 ж.

15.00-18.00

 Байгереева С.И. -   №1 медбірлестік 
директоры 

23.02.15 ж.
28.04.15 ж. 15.00-18.00

 М о л д а ж а н о в а  М . Қ . -  № 1 
медбірлест ік  директорының 
орынбасары

 27.02.2015 ж. 15.00-18.00

  Бадағұлов М. Қ. -   АІІБ бастығының 
орынбасары

05.03.2015 ж. 15.00-18.00
 Тоқсанова Л.Ж. – білім беру 
бөлімінің басшысы  11.03.2015 ж. 15.00-18.00
 Б а й г е р е е в  Р. Қ .  -   а у ы л 
шаруашылығы және ветеринария 
бөлімінің басшысы 

24.03.2015 ж. 15.00-18.00

 Молдабаев Б.А. – сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімінің 
басшысы   

30.03.2015 ж. 15.00-18.00

 Божанақов Қ.М. -  Катонқарағай 
ауданы бойынша мемлекеттік  
кірістер басқармасының басшысы

30.04.2015 ж. 15.00-18.00

 Қауашов  У.З .  –  «Халыққа 
қызмет көрсету Орталығы» РМК 
ШҚО бойынша филиалының 
Катонқарағай аудандық бөлімінің 
басшысы

04.05.2015 ж. 15.00-18.00

 Гаврилов С.В. – ТКШ, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімінің басшысы

11.05.2015 ж. 15.00-18.00

 Большманова Ж.Д.- экономика 
және  бюджетт і к  жоспарлау 
бөлімінің басшысы  

14.05.2015 ж. 15.00-18.00

 Гаврилов С.В. - ТКШ, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімінің басшысы

11.05.2015 ж. 15.00-18.00

 Кезембаев А.С.  –  туризм, 
кәсіпкерлік және өндіріс бөлімінің 
басшысы

26.05.2015 ж. 15.00-18.00

 Берістенов А.Т. -   жер 
қатынастары бөлімінің басшысы 03.06.2015 ж. 15.00-18.00

 Ноғайбаев Н.Б. – тұтынушылар 
құқығын  қорғау  бойынша 
К а т о н қ а р а ғ а й  а у д а н д ы қ 
басқармасының басшысы  

09.06.2015 ж. 15.00-18.00

 Сәдуов Қ.Қ. – ішкі саясат 
бөлімінің басшысы 17.06.2015 ж. 15.00-18.00

 Сарсембаева Ж.Қ.-   қаржы 
бөлімінің басшысы 26.06.2015 ж. 15.00-18.00

Секербеков Б.Т. –сот төрағасы 03.09.2015 ж. 15.00-18.00

 Дүйсенов С.Б. -  аудан прокуроры 22.09.2015 ж. 15.00-18.00

Қоңырбаев Е.М. -  АІІБ бастығы  24.09.2015 ж.
13.11.2015 ж.

15.00-18.00

 Нұрқанов Қ.Ж.- Катонқарағай 
ауданы әділет басқармасының 
басшысы

03.09.2015 ж. 15.00-18.00

 Зандинова Ж.К. – сот актілері 
Үлкен Нарын аймақтық бөлімінің 
аға сот атқарушысы 

08.10.2015 ж. 15.00-18.00

Оженов Б.Ф.- Катонқарағай ауданы 
бойынша №1 ҚАИ аға инспекторы  17.10.2015 ж. 15.00-18.00

Ескерту: 
Азаматтарды қабылдау Үлкен Нарын ауылы, Абылай-

хан көшесі №116 мекенжайында «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесінде 
өткізіледі.

 Гүлбаршын Ағажаева, 
«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы 

төрағасының бірінші орынбасары.                       

«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесінде аудандық 

құқыққорғау органдарының басшылары азаматтар-
ды жеке мәселелері бойынша қабылдау КЕСТЕСІ

«Шығыс Қазақстан облысы 
Катонқарағай аудандық қаржы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі 

2014 жылғы  3 наурызда   сағат 11.00-
де www.gosreestr.kz  Мемлекеттік 
мүлік Тізілімінің веб-порталында 
аудандық  коммуналдық меншіктегі  
жылжымайтын мүлік  нысандарын  
сату жөнінде  электрондық  аукцион  
өткізу туралы хабарлайды.

Аудандық коммуналдық меншіктегі ны-
сандарды сату Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы №920 
қаулысымен бекітілген, жекешелендіру 
нысандарын сату қағидасына (бұдан әрі-
Қағида) сәйкес  жүргізіледі.

Сауда-саттықтың голланд  әдісімен 
электрондық аукционға аудандық 
меншіктегі мына нысандар қойылады:

№1 топтама Екі қабатты, кірпіш, жал-
пы ауданы 914,0 ш.м., пайдаланылмай 
тұрған Құндызды ауылындағы бұрынғы 
мектеп  ғимараты,  теңгерім ұстаушы: 
«Ново-Хайрузовка орта мектебі»ММ, 
мекенжайы: ШҚО, Катонқарағай ауданы, 
Құндызды  ауылы,  Центральная көшесі 
3. Бастапқы баға- 11 140 050,0 теңге. Ең 
төменгі баға- 1 504 856,0 теңге. Кепілді 
жарна – 334 202,0 теңге. Техникалық 
жағдайы қанағаттанарлық.  

№2 топтама  Екі қабатты, кірпіш, жал-
пы ауданы 1148,8 ш.м., пайдаланылмай 
тұрған Ульяновка ауылындағы  бұрынғы 
мектеп ғимараты, теңгерім ұстаушы- 
«Ново-Поляковка ауылдық округі әкімі 
аппараты»ММ, мекенжайы: ШҚО, 
Катонқарағай ауданы, Ульяновка ауылы, 
Школьная көшесі, нөмірі жоқ. Бастапқы 
баға- 11 170 500,0 теңге. Ең төменгі 
баға – 1 508 969,0  теңге. Кепілді жарна 
– 335 115,0 теңге. Техникалық жағдайы 
қанағаттанарлық.

Электронды аукционға қатысу үшін 
мыналарды көрсете отырып, www.
gosreestr.kz  Мемлекеттік мүлік тізілім  
веб-порталында алдын ала тіркелу 
қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке 
сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), 
тегін, атын, әкесінің атын (бар болған 
жағдайда);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес 
сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – 
БСН), толық  атауын, бірінші басшының 
тегін, атын, әкесінің атын (бар болған 
жағдайда);

3) кепілді жарнаны қайтару үшін 
екінші деңгейдегі банктегі есеп-айырысу 
шотының деректемелерін;

4) байланыс деректерін (пошталық ме-
кенжайы, телефоны, факс, е-mail);

5) ұлттық куәландырушы орталық 
берген ЭЦҚ-ның жарамдылығы 
мерзімін көрсете отырып, Тізілімнің веб-
порталында алдын ала тіркелу қажет.

Жоғарыда көрсетілген деректер 
өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс 
күні ішінде Тізілімнің веб-порталына 
енгізілген деректерді өзгертеді.

Электронды аукционға қатысушы 
ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ-
сы қойылған электронды аукционға 
қатысуға өтінімді осы Қағидаға 
қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
Тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.

Электронды аукционға қатысушыларды 
тіркеу хабарлама жарияланған күннен 
бастап жүргізіледі және электронды аук-
цион басталғанға дейін жиырма төрт 
сағат бұрын аяқталады.

Қатысушыларға  кепілді  жарнаның 
кез келген санын енгізуге жол беріледі, 
бұл ретте бір кепілді жарна қатысушыға 
ол бойынша сауда-саттыққа қатысу 
үшін осы кепілді жарнаны енгізген 
жекешелендіру нысанын  сатып алу 
құқығын береді.

Кепілді жарналарды бөлімнің депозит 
шотына уақытылы түсіру мақсатында 
кепілдік жарнаны өтінімдерді қабылдау 
аяқталуға дейін үш күннен кешіктірмей 
төлеуге кеңес береміз.

Кепілді жарна сатушының  мына есеп-
шотына төленеді: «Шығыс Қазақстан 
облысы Катонқарағай аудандық 
қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі                          
БСН 060140000192.

Астана қаласының «ҚР 
ҚМ  Қазынашылық комитеті» 
банкі, БСК KKMFKZ2A, ЖСК  
KZ630705034521518006, Кбе 12, КНП 
171 (банк қызметтері үшін төлемдер 
кепілді жарнаның мөлшеріне кірмейді). 
Төлемнің белгіленуі-аукционға қатысу 
үшін кепілді жарна.

Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен 
кейін Тізілім веб-порталында үш минут 
ішінде өтінім берілген  сату  нысаны  
бойынша кепілді жарнаның түсуі туралы 
мәліметтердің Тізілім дерекқорында бо-
луы тұрғысынан автоматты түрде тексе-
ру жүргізіледі.

Назар аударыңыз! Веб-портал 
өтінімді  қабылдаудан бас тартуы үшін 
қатысушының осы Қағидаға көрсетілген 
талаптарды сақтамауы, сондай-ақ 
сауда-саттық өткізу туралы  хабарла-
мада көрсетілген кепілді жарнаның 

сатушының шотына  аукцион  басталуға 
дейін жетпіс екі сағат бұрын түспеуі негіз 
болып табылады.

Тізілім дерекқорында сатушының шо-
тына кепілді  жарнаның түскені туралы 
мәлімет болған жағдайда, Тізілім веб-
порталында өтінімді қабылдау және 
қатысушыны аукционға жіберу жүзеге 
асырылады. Тізілім дерекқорында 
сатушының шотына кепілді жарнаның 
түскені туралы мәлімет болмаған 
жағдайда, Тізілім веб-порталында 
қатысушының өтінімі кері қайтарылады.

Автоматты түрдегі тексеру нәтижелері 
бойынша Тізілім веб-порталында 
қатысушының өтінімінде көрсетілген 
электрондық мекенжайына өтінімді 
қабылдаудан бас тарту себептері тура-
лы электрондық хабарлама жіберіледі.

Аукционға жіберілген қатысушыға 
Тізілім веб-порталында берілетін аук-
цион нөмірі бойынша аукцион залына 
кіруге рұқсат беріледі.

Электрондық аукцион өткізу тәртібі:   
Аукционға  қатысушылар  аукцион  

басталғанға  дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ 
мен аукцион нөмірін пайдалана оты-
рып, аукцион залына кіреді. Аукцион 
жекешелендіру нысанының бастапқы 
құнын аукцион залында автоматты түрде 
орналастыру жолымен сауда-саттықты 
өткізу туралы хабарламада көрсетілген 
Астана қаласының уақыты бойынша ба-
сталады.

Сауда-саттықтың голланд  әдісі бой-
ынша аукцион:

1) егер аукцион басталған сәттен ба-
стап  бес минут ішінде қатысушылардың 
бірде-біреуі аукционда  жекешелендіру  
нысанын  сатып алу ниетін  растамай-
тын болса, жекешелендіру нысанының  
бастапқы бағасы осы Қағиданың 
36-6-тармағына сәйкес белгіленген 
қадамға азаяды;

2) егер  баға  азайғаннан кейін  бес 
минут ішінде қатысушылардың бірде-
біреуі жекешелендіру нысанын  са-
тып алуға  ниетін растамайтын болса, 
жекешелендіру  нысанының  соңғы 
жарияланған  бағасы белгіленген  
қадаммен азаяды;

Жарияланған баға бойынша  
жекешелендіру  нысанын  сатып алуға 
ниетін бірінші  болып растаған  қатысушы  
сауда-саттықтың  голланд әдісі  бойын-
ша  аукцион жеңімпазы  болып таныла-
ды және осы  жекешелендіру нысаны  
бойынша  аукцион өткізілген болып та-
былады;

3) егер жекешелендіру нысанының  
бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге  
жетсе және  қатысушылардың бірде-
біреуі жекешелендіру нысанын сатып 
алу ниетін  растамаса, онда аукцион 
өткізілмеген болып  танылады.

Әрбір сатылған жекешелендіру ныса-
ны бойынша аукцион нәтижелері  аук-
цион  нәтижелері  туралы электронды 
хаттамамен  ресімделеді, оған сатушы 
және жеңімпаз ЭЦҚ-ны пайдалана  оты-
рып, аукцион  аяқталғаннан кейін жи-
ырма төрт  сағат ішінде Тізілімнің  веб-
порталында қол қояды. 

Аукцион нәтижелері туралы хаттама 
аукцион нәтижелерін  және жеңімпаз  
сатушының  жекешелендіру нысанын  
сату бағасы бойынша  сатып алу-сату 
шартына қол қою міндеттерін  белгілейтін 
құжат  болып табылады.

Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан 
көшесі, 116 мекенжайында, жеңімпазбен 
сатып алу-сату шартына электрондық 
аукцион өткізілген күннен бастап 
күнтізбелік  он күннен аспайтын мерзімде 
қол қойылады.

Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату 
шартына қол қойған кезде сатушыға са-
лыстыру үшін  куәландыратын  құжаттың  
түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете 
отырып, олардың көшірмелерін не  но-
тариат  куәландырған көшірмелерін  
ұсынады:

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың 
немесе жеке тұлғаның жеке басын 
куәландыратын құжаттың;

заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
куәліктің не анықтаманың;

2) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін 
куәландыратын құжаттың, сондай-ақ 
заңды тұлғаның өкілі паспортының не-
месе оның жеке басын куәландыратын 
құжаттың түпнұсқаларын міндетті түрде 
көрсете отырып, олардың көшірмелерін 
не нотариат куәландырған көшірмелерін 
ұсынады.

Құжаттардың  түпнұсқаларын 
салыстырғаннан кейін бір жұмыс сағаты 
ішінде қайтарылады.

Аукцион өткізу туралы ақпаратты 8 
(72341) 2-16-75 телефондары арқылы 
және www.gosreestr.kz  ресми сайты-
нан білуге болады.

Назар аударыңыз, АУКЦИОН!
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Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат министрлігінде тіркеліп,  25. 06. 2013 
жылы № 13707-Г тіркеу туралы куәлік берілген. 
Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді. Қолжазбалар 
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2015 жылдың 19 ақпанында сағат 11.00-ден 12.00-ге дейін «Тікелей желі» арқылы Катонқарағай аудандық 
мемлекеттік кірістер басқармасының бастығы Қанат Манасұлы Божанақовқа  өз сауалдарыңызды 2-11-
53 (аудандық «Арай»- «Луч» газетінің редакциясы) телефонына  жолдай аласыздар. Сауалдарды алдын-
ала 2-19-79, 2-90-60, 8(723-42) 2-13-71  телефондары арқылы жолдауға болады. 

Тікелей желі Құрметті аудан тұрғындары!

Еске алулар 

ТабиғаТ және біз О р м а н д ы  қ О р ғ а у  -  О р т а қ  і с
Катонқарағай  МҰТП-ның   Берел филиалына 

қарасты Рахман орманшылығының ұжымы  өздеріне  
жүктелген  міндетті   абыроймен  атқарып  келеді.

Парк аумағы негізінен орманды алқаптарға жата-
ды. Мұндағы ағаштардың өсіп-өнуін қадағалап, ор-
ман зиянкестерінің алдын-алу - біздің міндетіміз.  

 Орман  бізге   материалдық  игіліктеріміз  үшін   
ғана  қызмет   етіп  қоймайды. Ол  ең  алдымен   
табиғат   көркі, тіршілік   тірегі.    Жанға  жайлы  сая-
лы  бақ  адамдардың   аялы   алақанында болуы тиіс.

Сондықтан, кез-келген жерден ағашты кесіп-жығуға 
болмайды. Ол үшін алдын-ала  арнайы мөлдек ашы-
лады.  Мөлдек  ашудың  бірнеше  түрі  бар.   Табиғи  
апаттарға  байланысты,  оның  ішінде дауыл,  жел  
құлатқан  ағаштар, көшкі  түсу, сел жүру сияқты,  тағы 
басқа ормандағы  өрттен кейін  тазарту, санитарлық   
іріктеп  кесу болып табылады.  Мөлдекті  өзен, 
бұлақ, қайнар көздерінен, арнайы  белгіленген  ере-
желерге  сай,  ара  қашықтықты  сақтап  ашу  қажет. 
Себебі, өзен, су  көздерінің  сулары  тартылып,  
тіпті  құрып  кетуі мүмкін.  Табиғатымызды сақтап, 

оның өзгермеуін қадағалап отыруымыз қажет. Біздің 
әрбір басқан қадамымыз, әрбір істеген ісіміз, туған 
жеріміздің табиғатын қорғау болғандықтан, оның 
адамдарға қаншалықты қажет екені баршамызға 
мәлім.

Нұржан Ахетов,
Берел филиалының   Рахман қайнары 

орманшылығының инспекторы.

Алғыс айтқым келеді...

 4 - бет13.02.2015 жыл

Катонқарағай аграрлық-техникалық колледжінің ұжымы, Үлкен 
Нарын ауылдық округінің әкімі Абайхан Мағауяұлы Ахметовқа 
қарындасы 

Ахметова Меруерт Мағауяқызының
кенеттен қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып 

көңіл айтады. 

Кешегідей әлі есімде, аудандық 
санитарлық-эпидемиологиялық 
станцияда дәрігер-эпидемиолог 
ретінде   еңбек жолымды 
жалғастырған  едім. Бастығым 
(марқұм Еркінбек Мырзабекұлы), 
«балабақшаны тексеріп кел» деп, 
тапсырма берді. Сол кезде Дина 
Қабдрахманқызымен бірінші рет 
таныстым. Ол балабақшада мед-
бике болып істейтін. Әйтеуір, 
тексеріс үстінде, санитарлық 
талапқа сай емес  біраз 
кемшіліктерді тауып, медбикеге, 

хаттама  толтырылып, әкімшілік  жауапкершілікке 
тартылған еді. Біраз уақытқа дейін ол кісі маған 
ренжіп жүрген сияқты болды. Көп ұзамай медбике 
апаймен тіл табысып кеттік. Сонан соң, ол  сала-
уатты өмір салтын насихаттау барысында  еңбек 
жолын  СЭС-те жалғастырып, соңғы жылдары 
дәрігер –эпидемиологтың  көмекшісі  қызметін оңай 
–ақ алып кетті де, зейнеткерлікке шыққанға дейін 
жұмыс істеді.

Бір ұжымда  Дина апаймен біз  16 жыл бірге еңбек 
еткен екенбіз. Мен Динаның тек өзімен ғана емес, 
оның отбасымен де жақын таныс болдым. Марқұм 
жұбайы Базархан ағай мен ұлдары Ринат пен Ер-
жанды (бертін келе ол да өмірден ерте кеткен ) 
жақсы білдім. Базархан ағаның мінезі ақжарқын еді. 
Апайымыздың мінезі – «бірде көл,бірде шөл» еді. 
Бірақ, ағамыз барлығына көніп, оны еркелететін.  
Үйлері менің жолымның бойында болды. Үйінің жа-
нынан өте бергенде : «Қарлыға, мен Діңке екеуіңе 
шәй қойып қойдым, жүр шәй  ішіп ал», деуші еді. 
Кішкентай ұлы өмірден ерте кеткеннен  кейін-ақ, 
ағаның жүзінен күлкі жоғалғанын байқадым. Бой-

ын шалған қайғы мен қасіретке шыдай алмаған 
сияқты... Көп ұзамай бақилық болып кетті. Бір 
қанаты қиылып, ер азаматынан айырылған – 
сүйікті жар, ардақты ана –Дина  апайдың қайғылы 
күндерін көріп, жиі сырласатын болдым. Ол тік 
мінезді, айтарын айтып салатын. Бірақ,  райынан 
тез қайтатын  еді. Ал, әзілқойлығында шек жоқ. 
Оны менің әріптестерім де жақсы біледі. Көңіл-
күйді әп-сәтте жадыратушы еді.  Ол маман ретінде 
де білімді, білікті болды. Жүктеген тапсырмаларды 
тиянақты орындайтын. Бірде заңгер маманы  бол-
мады, апай оны да тез игеріп кеткен еді. Сонда: 
«Кәрі болсам да, юридический колледжді бітіріп 
алам ғой  деймін, юрист болған ұнайды» - деп еді. 
Тілінен де, қолынан іс келетін азаматша еді.

Базархан аға мен кіші ұлы қайтыс болған 
соң, апайдың да көңілін тұман басты. Оған да 
қарамастан, қайраттанып жүрді. Бірде үйлерінде 
отырғанда : «Қарлыға, мен саған бір нәрсе 
көрсетейін»- деді де, қалың күнделік дәптерін 
ұсынды. «Осы дәптерге өз ойымды жазғанда, кеу-
демнен үлкен тас  түскендей болады»- деді күрсініп. 
Күнделікке жазылған сөздерден  мен оның  сүйген 
жары мен ұлының басына әкелген қайғысына әлі 
де сенбейтінін түсіндім.

Міне, 2015 жылдың 15 ақпанында біздің 
әріптесіміздің арамыздан кеткеніне 1 жыл болады. 
Дина Кабдрахманқызы!   Біз сізді ұмытқан жоқпыз, 
ұмытпаймыз да! Жаныңыз жаннатта болсын! 
Ұлыңыз Ринат пен немерелеріңіз өмірдегі барлық 
жақсылықты көріп, бақытты болсын!

                                                                                                                                     
Қарлыға Сқақова. 

Үлкен Нарын ауылы. 

Бұл өмірде  отбасыңа, өзіңе ең асыл, ең 
жақын адамды жоғалтқаннан ауыр қайғы бар 
ма? Жақында біз де сондай ауыр күндерді бас 
тан кешірдік. Катонқарағайдың тумасы, ұзақ 

жылдар бойы заң орындарында жауапты қызметтерді 
атқарған жолдасымыз, әкеміз, атамыз Кеңесбек Қазыбекұлы 
Мұхамадиев ұзаққа созылған науқастан кейін, 66 жасқа 
қараған шағында қайтыс болды. Өзінің соңғы аманатымен 
мәйітін туған жеріне, ата-анасының қасына әкеліп қойдық. 
Бұрыннан береке-бірлігімен, қайғыны да, қуанышты да бөлісе 
білетіндігімен ерекшеленетін Қаратай елі қаптап келіп, 
көңілімізді жұбатты, көмек қолдарын созды. Сол үшін де 
халқымызға, оның ішінде, әсіресе, Аманжол Ахмеров бастаған 
«Алтайэнерго» ұжымына, туған-туысқандарымызға, 
достарымызға, ауылдастарымызға зор алғысымызды айта-
мыз.

                              Мұхамадиевтер әулеті.

Облыс аумағындағы Зырян, 
Глубокое  аудандарының ішкі 
істер бөлімдерінде  ұзақ  уақыт 
басшылық қызмет атқарған по-
лиция полковнигі, еңбегі сіңген 
зейнеткер, аса қадірлі азамат  
Белқарағай ауылының тумасы 
САйРАМБеК  ҚұРМАшұЛы   
ИМАМБАйТегіНің бақилық 
болғанына, міне, бір жылдан 
асып та барады. Асыл аза-
матты еске алып  айтқан бірер 
шумақ өлеңімді газет бетіне 
беруді жөн көрдім. 

Сұлтаны едің жігіттің,
Аузына елді қаратқан.
Азамат едің ардақты,
Сөзіңе ісің жарасқан.
Ақиығы едің Алтайдың,
Биіктен асып, самғаған.
Алысты алған  шаршамай,
Шын жүйрік едің талмаған.
Қанатты, мықты қыран ең,
Биіктерге де тез жеттің.
Бақилық болып , мәңгіге,

Күтпеген жерден тез кеттің.
Жүректі болдың батырдай,
Сын сәттерде саспаушы ең.
Шешімін тауып, әр істің,
Қиындықтан қашпаушы ең.
Жайдары еді мінезің,
Мәнді еді айтқан сөздерің.
Санаң толы еді ақылға,
Мейірімді еді көздерің.
Із қалдырдың артыңда,
Әркімге үлгі болардай.  
Еңбек еттің өлшеусіз,
Еліңнің көңілі толардай. 
Тәжиірбе, білім жинадың,
Мақтанышы болдың
                          жұртыңның.
Жігіттің мәрті болып ең,
Ажалың салды мұнша мұң.
Ұрпағың  өссін көп болып,
Соларға  берсін  ғұмыр жас.   
Топырағың  саған  торқа боп,
Иманың болсын шын жолдас!

Қызметтес  досы, ҚР 
ііО зейнеткері Алғабек 

Қанжарбайұлы Әбіштегі. 

«Яры негізгі орта мектебі» КММ- де 2-01-88 сенім 
телефоны жұмыс істейді. Мектеп ғимаратының 
дәлізінде ұсыныстар мен шағымдарға арналған 
жәшік орнатылған. 

Өрел ауылының тұрғыны болған аяу-
лы қызымыз АҚБОТА НАзАРБеКҚызыН 
сағынышпен еске аламыз. Тірі жүрсе, 11 
ақпанда 25 жасқа толар еді.

Бұл қалайша алыстап бізден мәңгі кеткенің,
Көз алдымыздан елес боп ғайып өткенің.
Жүзіңдегі күлкің мен көздеріңнен нұр шашып,
Ортамызда жүруші ең, гүліндей боп көктемнің!
Тауысып кетіп, тағатын бір сәт төзімнің,
Сағынған жүрек «ботам» деп, аңсайды іздеп 

өзіңді.

Қайғырады ата-анаң, маңдайыңнан 
иіскеп, естісек деп күлкіңді,

Еске алып жиі, ортамызда жүрген 
кезіңді...

Қолдан келер не шара, бақилық боп 
бүгінде арамыздан кеткенің,

Тиыш тауып бейіште, топырағың торқа 
боп, жұмақ болсын мекенің!

Сағынышпен еске алушы: ата-анасы,  
апайлары, бауыры. 

28 қаңтар күні 
мен оқыстан тай-
ып жығылып, 
аяғымды баса алмай 
қалдым. Аудандық 
аурухананың хи-
рургия бөліміне 
түстім. Аталмыш 
бөлімнің дәрігерлері 
мен медбикелері 
с ы р қ а т ы м н а н 
айықтыру үшін 
қолдан келгеннің 
барлығын жаса-
ды. Олардың ши-
палы қолдарының 
арқасында тез ара-
да денсаулығым түзелді. Жалпы, ауруханаға түскен сырқаттар 
дәрігерлерге үміт артады, олардың жылы жүздерін көргенде, 
ауруын бір сәтке ұмытқандай болады. 

Өзім жатқан он күн ішінде талай жағдайға куә болдым: хи-
рургия бөлімінде аппендицитке ота жасалған жеті адам, күйік 
шалған бір адам және үсік шалған екі адам, өте ауыр жағдайда 
ота жасалған бір адам жатты. Осы сырқаттардың барлығына 
да уақытпен санаспай, ем жасап, сырқаттарынан айығуға 
аянбай еңбек еткен  ақ халатты абзал жандар - хирург-
дәрігерлер Ақтілек Сүйіндіков, Еркін Елемесов, медбикелер - 
Ғ. Бейсенбаева, Л. Байболова, В. Короткова, Ү. Қабдығалиева 
және тазалықшылар - Ж. Қойлыбаева, М. Мұсайыпова және 
басқаларға зор ризашылығымызды білдіре отырып, дендеріне 
саулық, отбасыларына амандық тілейміз.

Б. Нұрғалиева, Новохайрузовка а., 
А. Айдынова, студент, Үлкен Нарын а.  

«Майемер негізгі орта мектебі» КММ- де 2-77-
21 сенім телефоны қызмет етеді. Сонымен қатар, 
мектеп ғимаратының дәлізінде ұсыныстар мен 
шағымдарға арналған жәшік орнатылған. 

Үштөбе негізгі орта мектебі КММ-не ағылшын тілі 
пәні мұғалімі қажет. Еңбек жүктемесі - 10 сағат.

Қойылатын талаптар: жоғары немесе арнаулы 
орта білімі болуы қажет. Тел. 2-79-17. 

Чернова орта мектебі КММ-не информатика пәні 
мұғалімі қажет. Еңбек жүктемесі - 0,5 бірлік.

Қойылатын талаптар: жоғары немесе арнаулы 
орта білімі болуы қажет. 

1995-96 оқу жылдарында Новоберезовка орта 
мектебін бітіргендігі туралы елеусизов Асхат 
Советхановичтің атына берілген сериясы ОА-II  
№0370317 кәмелеттік аттестат жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп танылсын. 

«Үштөбе негізгі орта мектебі» КММ- де 2-79-
17 сенім телефоны қызмет етеді. Сонымен қатар, 
мектеп ғимаратында өтініштер, ұсыныстар мен 
шағымдарға арналған жәшік орнатылған. 

«Абилгажинова» ЖК-нің ұжымы осы мекеменің басшысы 
Әбілғажинова Жанар Оралбекқызына - әкесінің және оның 
жұбайы Бекежан Мәшенұлына - атасы

Оралбек Нұралдаұлының 
дүние салуына байланысты қайғыларына ортақтасып көңіл ай-

тады. 

Бұзаулы сиыр, КНУ, соқа сатылады.
Бағалары келісім бойынша.
Мекен-жайы: Көктерек а. Тел. 8-777-765-66-70; 

8-705-588-18-48. 

Жамбыл ауылында техникалық жағдайы жақсы  
қосалқы бөлшектері бар МТз-80 тракторы сатылады.  
Бағасы келісім бойынша. 

Тел. 8-777-781-65-93. 


