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♦  Жұмыспен  қамту

ГАЗЕТ - ҚОҒАМНЫҢ АЙНАСЫ
Құрметті оқырман!
Аудандық «Атамекен» 

газетіне 2018 жылға жазылу 
жүргізілуде. Жеке адамдар 
үшін бір жылға – 3564,60 

теңге, индексі 65264, 
мекеме, кәсіпорындар, 
заңды тұлғалар үшін 

ведомствалық жазылым – 
4137 теңге, 12 тиын. Индексі 

15264. газетке жазылу 
пошта арқылы жүргізіледі. 

телефоны:  2-23-92.
Аудан өмірінің айнасы, 

жаңалықтың жаршысы – 
«Атамекенге» бір жылға 
толық жазылыңыздар. 

Жамбыл ауданының 
қоғамдық кеңесі 2017 

жылғы 16-қараша айында 
қоғамдық тыңдауда: «Сот 
шешімімен коммуналдық 

меншікке түскен 
болып танылған иесіз 
қалдықтарды басқару 

қағидаларын бекіту 
туралы» хабарлайды.
Байланыс телефондары: 

2-13-84, 2-17-75;
Өтетін орны:

ЖАМБыл АудАны 
әКІМдІгІнІҢ ғИМАРАты.

Басталатын уақыты: 
сағат 10:00
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Бейсенбі күні Жамбыл аудандық ішкі 
істер бөлімінде Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы 
аясында полиция сапында жұмыс жасап, 
қызмет барысында қаза тапқан ішкі істер 
бөлімі қызметкерлеріне ескерткіш тақта 
қойылды.

      тағзым

арналған ескерткіш  болса, екіншісі атыс-тир 
ғимараты, үшіншісі арнайы жабдықтарды 
сақтау қоймасы және көші-қон полициясы 
қызметкерлерінің азаматтарды 5 терезеде 
бір мезгілде қабылдауға мүмкіндік беретін 
халыққа қызмет көрсету бөлмесі. Аудандық 
ішкі істер бөліміне көңіл бөліп, осындай 
сәні мен салтанаты жарасқан ғимарат 

Жуырда аудандық кітапхананың мәжіліс 
залында  «Нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған бағдарламасы» 
шеңберінде, еңбек ұтқырлығын арттыру үшін 
Павлодар облысына көшуге ниет білдірген 
азаматтармен өз әлеуметтік мәселелерін 
шешу жолдарын қарастыру мақсатында 
кездесу өтті.

бағдар алып, мәңгілік жаңғыра береді.  Бұл 
ескерткіш айбындылық пен патриотизмнің 
өшпес үлгісі, Отанға деген сүйіспеншілік 
пен адалдықтың символы болып қана 
қоймай, жас буынға өр рух беретіні сөзсіз.  
Бүгін біз ескерткіш таспен қатар, заманауи 
талаптарға сай келетін атқыштар тирінің, 
жасақтың киім сақтайтын арнаулы орнының, 
көші-қон полициясы қызметкерлерінің 
азаматтарды 5 терезеде бір мезгілде қабыл-
дауына мүмкіндік беретін халыққа қызмет 
көрсету бөлмесі мен полиция қызметкерлері 
сапқа тұратын алаңшаның салтанатты 
ашылу құрметіне келіп отырмыз. Осындай 
істерге мұрындық болып, қаржылай қолдау 
көрсеткен «Ақтерек» ШҚ-ның  басшысы, 
«Құрмет» орденінің иегері, ауданымыздың 
Құрметті азаматы, аудандық мәслихаттың 
депутаты Темірлан Шайнүсіповке, «Дортех-
монтажсервис» ЖШС-нің директоры, 
«Құрмет» орденінің иегері, ауданымыздың 
Құрметті азаматы Виталий Гринченкоға, 
«Жол» ЖШС-нің директоры Сергей 
Гейдаровқа, «Тәуекел Газ» ЖШС-нің 
директоры Данияр Нұрбаевқа  зор ықыласпен 
алғыс айта отырып, ризашылығымызды 
білідіреміз», – деп алғыс айтып, келген 
қонақтарды құттықтады.

Аудан әкімінің орынбасарынан кейін 
Алматы облысының  ішкі  істер департаменті-
нің оңтүстік өңірі бойынша ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Жұмағали Бүйенбаев 
пен ішкі істер органы қызметкерлері ата-
аналарының атынан Айгүл Смағұловалар 
сөз сөйлеп, жиналған көпшілікке аналық 
алғыстарын айтып, баталарын берді.

Ескерткіш тақта мен атыс-тир ғимаратын, 
арнайы жабдықтарды сақтау қоймасын, көші-
қон полициясы үшін салынған бір мезетте 
5 терезеден қызмет көрсететін халыққа 
қызмет көрсету бөлмесін салтанатты түрде 
ашқан облыстық ІІД-нің бастығы, генерал-
майор Мұрат Ұрмұханов пен аудан әкімінің 
орынбасары Нұрлан Ертас келген қонақтарға 
ғимараттарды таныстырып өтті. Өз кезегінде  
Мұрат Ұрмұханов атыс тирінің сапасын 
бақылау мақсатында сынақтан өткізіп, 
жоғары баға берді.

елдар  ЖАҚыПБеК.

Бұл шараға Алматы облысы бойынша 
ішкі істер департаментінің басқарма 
басшылары, қалалық, аудандық ішкі істер 
басқарма басшылары, Жамбыл аудандық 
ішкі істер бөлімінің жеке құрамы, қызмет 
бабында қаза тапқан ішкі істер бөлімі 
қызметкерлерінің ата-аналары мен 
зейнетке шыққан ІІБ-нің зейнеткерлері 
қатысты. Облыстық ІІД бастығының 
орынбасары, полиция полковнигі Бейбіт 
Келгенбаев жеке құрамды сапқа тұрғызып, 
облыстық ІІД-нің бастығы, генерал-майор 
Мұрат Ұрмұхановқа баяндама жасады. 
Баяндама жасағаннан кейін сөз алған 
Мұрат Ұрмұханов: «Бүгін біз ақындар 
мен батырлар елі атанған қызыр мен 
құт дарыған Жамбыл ауданына келіп, 
бірнеше қуанышты сәттің куәгері болып 
отырмыз. Соның бірі қызмет бабында 
қаза тапқан полиция қызметкерлеріне 

салып беруге атсалысқан аудан әкімі мен 
демеушілерге барлық қызметкерлеріміздің 
атынан алғыс айтамын. Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын», – деп тілегін 
білдіріп, осы игі іс-шараға атсалысқан, 
демеушілік білдірген азаматтар мен қызмет 
барысында жақсы нәтиже көрсеткен бірнеше 
полиция қызметкерлерін, зейнет жасындағы 
полиция зейнеткерлерін алғыс хаттармен, 
құрмет грамоталармен марапаттады.

Генерал-майордан кейін сөз алған аудан 
әкімінің орынбасары Нұрлан Ертас: «Бүгінгі 
ашылып отырған ескерткіш рухымыздың 
жасампаздығы мен жарқын болашаққа 
жол сілтер көкжиегіміздің үйлесімдігі, 
жалпыұлттық патриотизмнің өзегі іспеттес. 
«Ұлы таулар аласармайды, ұлы есімдер 
ұмытылмайды», – деп дана халқымыз 
айтпақшы, осындай ескерткіштер арқылы 
бүгінгі ұрпақ өткенді ұмытпай, келешекке 

Кездесуге Павлодар облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы көші-қон бөлімінің 
басшысы Меруерт Есембаева, Павлодар 
облысы Ақтоғай, Баянауыл, Лебяжинск, 
Железинск, Май аудандарындағы жұмыс 
беруші мекемелер мен ауылдық округ әкімдері, 
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы Жақсылық 
Қарымбаев, жұмыспен қамту орталығының 
директоры Бақытжан Долдабаев, ауылдық 
округ әкімдері мен көшуге ниет білдірген 
азаматтар қатысты. 

Алғаш болып сөз алған Павлодар 
облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 
көші-қон бөлімінің басшысы Меруерт 
Есембаева: «Елбасының былтырғы шыққан 
қаулысына сәйкес «Еңбек ресурстарының 
ұтқырлығын арттыру» мақсатында еліміздің 
оңтүстік өңірлеріндегі көшуге ниет білдірген 
азаматтарды солтүстікке көшіру науқаны 
басталып кетті. Осы бағдарлама аясында 
оңтүстік өңірлерден біздің облыс аумағына 
көшіп келуге ниет білдірген азаматтарға  
мемлекет тарапынан үй сатып алуға немесе 
12 айға жалдап тұруға 1 200 000 теңге 
көлемінде қаржы берілсе, әр отбасы мүшесіне 
35 айлық есептік көрсеткіште жәрдемақы 
беріліп, мамандығы бар азаматтарды жұмысқа 
орналастыратын боламыз. Бүгінгі таңда 
облыста, ауыл шаруашылығында, білім мен 
денсаулық сақтау салаларында, құқық қорғау 
орындарында маман жеткіліксіз. Яғни, облыс 
аумағында 3500 адамға арналған бос тұрған 
жұмыс орындары бар. Сондай-ақ, арнайы 
білімі жоқ жұмысқа жарамды азаматтарға 
шағын бизнеспен айналысуға көмек берілсе, 
ауыл шаруашылығын дамытамын деген 
адамдарға жер үлестіріліп беру жағы да 
қарастырылған. Сонымен бірге «Серпін» 
бағдарламасы аясында Сіздердің облыстардан 
оқуға ниет білдірген мектеп түлектерін 
тегін оқытуға мүмкіндік бар. Олар Павлодар 
университетінде тегін оқып қана қоймай, 
тегін жатақханамен, үш мезгіл аспен сондай-
ақ, жылына бір рет оқу орны тарапынан киім 
алып беру мүмкіндігіне ие болады», – дей 
келе, оңтүстік өңірлерден солтүстік өңірге 
көшуге ниет білдірген азаматтарды құлағдар 
қылып, биыл 50 отбасы қоныс аударғанын 
тілге тиек етті. Келесі жылы Павлодар облысы 
оңтүстік өңірлерден 460-қа жуық отбасын 
күтіп алуға дайын отырғанын жеткізді.

Меруерт Есембаевадан кейін сөз 
сөйлеген Павлодар облысы, Лебяжі ауданы, 
Майқарағай ауылдық округінің әкімі 
Сайфолла Раскелдинов  пен Железинск ауданы 
Башмаченский ауылдық округінің әкімі 
Меруерт Мадағұловалар сөз сөйлеп, өздері 
басқарып отырған округ туралы қысқаша 
мәлімет берді.  Бос жұмыс орындарына 
ниеттес ағайынды өздерімен бірге қызметтес 
болуға шақырды. Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығының Павлодар облысы 
бойынша облыстық филиалының басшысы 
Болат Заут: «Рухани жаңғыру бағдарламасы 
аясында бабалар дәстүрін жаңғыртып, көшті 
бастап келіңіздер. Біз сіздерді құшақ жая 
қарсы аламыз», – деп жылы лебізін білдіріп, 
аталық ақ батасын берді.

Жиын соңында солтүстік өңірге көшуге 
ниеттес болған бірнеше адам келген 
қонақтарға сұрақтар қойып, кейбірі солтүстік 
өңірге көшуге өтініштерін жазып та кетті.

е.еРКІн.
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  мемлекет   сыйлықақысы   қосылады 

Табыстың кілті 
еңбекте

ЛАТЫНҒА КӨШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

Latyng’a ko’s ’y ’  – zaman talaby

Латынға  көшу – заман  талабы

♦ Рухани жаңғыру: ертеңгі күннің өзекті мәселесі

Жуырда Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Қазақ тілі әліпбиін 
кириллицадан латын графикасына көшіру 
туралы» Жарлығы бекітілді. Сонымен қатар, 
латын графикасына негізделген қазақ тілі 
әліпбиінің жобасы жасалынып, 2025 жылға 
дейін жаңа графикаға кезең-кезеңмен көшу 
жұмыстары бастамаларын жүзеге асыра 
бастады. 

Әрине, қазақ тілі – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі. 
Сонымен қатар, Ресей, Өзбекстан, Қытай, 
Моңғолия сияқты елдерде тұратын 
қандастарымыздың ана тілі. Сондықтан да 
оның әліпбиі қазақ тілінің төл фонетикасына 
құрылса, құба-құп болар еді. Себебі, тіл 
тазалығы, дыбыстардың анық шығуы, 
сөздердің табиғатын өзгертпеуі қазақ тілінің 
болашағын айқындайтын негізгі фактор. 
Ал, латын әліпбиі қазақ тілінің фондық 
құрылымын өзгертпей, тіл үндестігі – 
сингормонизмді сақтап, тіл заңдылығын 
қалыптастырады.

Егер тарих таразысына салсақ, қазақ 
жазуы осыған дейін бірнеше рет өзгерістерге 
ұшыраған. 1929 жылға дейін Қазақстанда 
араб жазуы пайдаланылды. ХХ ғасыр 
басында Ахмет Байтұрсынұлы ұсынысымен 
қазақ фонетикасының ерекшеліктері 
ескеріліп жасалған, араб графикасына 
негізделген ‘’төте жазу‘’ пайдаланылды. 
Қазіргі кезде Қытай еліндегі қазақтар осы 
жазу үлгісін қолданады. 1929 жылдан 1940 
жылға дейін латын графикасы енгізіліп, 
1940 жылдан қазірге дейін кирилл әліпбиі 
қолданыста болды. 

Elbasynynyn’  2012 jylg’y 14 jeltoqsanda jari’alang’an Qazaqstan halqyna jolday’ynda bylai’ delingen:
«Qazaq tili –bizdin’ ry’hani’ negizimiz.  Biz 2025 jyldan bastap a’lipbi’imizdi latyn qaripine, latyn  

a’lipbi’ine ko’s’y’ge kirisy’imiz kerek. Bul – ult bolyp s’es’y’ge  ti’is  pri’nsi’pti ma’sele. Bir kezde tari’h 
bederinde biz munday qadamdy jasag’anbyz. Balalardyn’ bolas’ag’y  u’s’in osyndai’ s’es’im qabylday’g’a  
ti’ispiz ja’ne bul a’lemmen birlese tu’sy’imizge, balalarymyzdyn’ ag’yls’yn tili men i’nternet tilin jetik 
men’gery’ine, en’  bastysy – qazaq tilin jan’g’yrty’g’a  jag’dai’  ty’g’yzady»

Jy’yrda  qazaq  tilinin’  jan’a   a’lipbi’i bekitilgeni  bars’amyzg’a  belgili. Aldagy y’aqytta  osy son’g’y 
nusqany  birtindep jalpylastyry’ ko’zdelip otyr. A’lemnin’ barlyq elderin alyp qarasaq ta,  es’bir el  da’l 
bizdey  o’z  a’lipbi’in bu’kil el bolyp talqylag’an  emes. Latyng’a ko’s’y’ – zaman talaby.   Osy a’lipbi’ 
ty’raly  ai’tylg’an kez kelgen adamnyn’ pikiri eskerildi. «Kelisip pis’ken ton kelte bolmai’dy» - demeks’i  
ko’p y’aqyt boy’y ko’ps’ilikpen aqyldasyp bekitilgen a’lipbi’din’  ay’dan halqyna osy bastan tanys bola 
bersin degen oi’men gazet betinde ara kidik maqalalar berip turg’andy jo’n  sanadyq. Sizder de oqyp ko’z 
u’i’rete berin’izder. 

Baqti’ar  AI’TALY.

Елбасының 2012 жылғы 14 желтоқсанда жарияланған Қазақстан халқына Жолдауында былай 
делінген: 

«Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын 
әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде 
тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім 
қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет 
тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады».

Жуырда қазақ тілінің жаңа әліпбиі бекітілгені баршамызға белгілі. Алдағы уақытта осы соңғы 
нұсқаны біртіндеп жалпыластыру көзделіп отыр. Әлемнің барлық елдерін алып қарасақ та, ешбір ел 
дәл біздей өз әліпбиін бүкіл ел болып талқылаған емес. Латынға көшу – заман талабы. Осы әліпби 
туралы айтылған кез келген адамның пікірі ескерілді. «Келісіп пішкен тон келте болмайды» демекші, 
талай уақыт бойы көпшілікпен ақылдасып бекітілген әліпбидің аудан халқына осы бастан таныс бола 
берсін деген оймен газет бетінде ара кідік мақалалар беріп тұрғанды жөн санадық. Сіздер де оқып 
көз үйрете беріңіздер.

Бақтияр  АйтАлы.

Жыл соңына дейін екі ай қалды. Әдетте 
алдағысын ойлайтын, тезірек жаңа үйге 
ақша жинағысы келетін азаматтар туған-
туысын жанына алып, Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкіне асығады. Себебі, ТҮҚЖБ 
салымшыларға жіберіп алуға болмайтын 
ерекше ұсыныс жасайды. Банктің 
клиенттерге беретін 2% көлеміндегі 
сыйақысынан бөлек жыл қорытындысы 
бойынша салым сомасына 20%-дық 
мемлекет сыйлықақысы да қосылады. 
Ол 200 АЕК-тен немесе 453 800 теңгеден 
аспайтын сома бойынша есептеледі. Яғни, 
сіз жыл бойы осындай көлемдегі ақшаның 
басын құрап үлгерсеңіз, жыл соңында 
депозитіңізге ең жоғары сыйлықақы –              
90 760 теңге түседі. 

Осылайша мемлекет тұрғын үй 
құрылыс жинақ жүйесіне қатысушыларға 

“Біз бұдан былай да ұдайы түрде 
мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі кешенді 
шараларды жүзеге асыратын боламыз. Қазір 
2025 жылдан бастап қазақ әліппесін латын 
графикасына ауыстыру жөніндегі жұмысты 
бастау керек” – деген, Нұрсұлтан Назарбаев 
2012 жылғы желтоқсан  айындағы халыққа 
Жолдауында. Қазір әзірлік жұмыстары 
қарқынды жүріп жатыр. Кейбір баспасөздер 
мен телеарналар логотиптерін, атауларын 
латын графикасында «біссіміллә» деп басып 
шығарып, тәжірибе жүзінде қолдануда. 
Мысалы: «Qazaqstan», «Aqjol» логотиптері 
таңбалануын өзгерткен. Жер-жерлерде, 
ауыл-аймақтарда латын қарпіне көшу 
тақырыбында түрлі жиындар өткізіліп 
жатыр. 

Бүгінде көршілес мемлекеттердің 
ішінде Өзбекстан, Әзірбайжан, Тәжікстан 
латын қарпіне көшкен. Жаңа графикаға 
көшу – сауатсыздық деңгейін өсіреді деген 
жел сөздің шындыққа жанаспайтындығын 
олар іс жүзінде дәлелдеді. Бүгінде білім 
беру саласы ойдағыдай атқарылып, бұл 
мемлекеттер оқулық мәселесін де бір 
жүйеге қойған.

Сондықтан, заман талабына сай латын 
графикасына көшуден қорқақтаудың 
жөні жоқ. Жаңа бастамалар мемлекетті 
жаңа белестерге жеткізіп, дамудың 
даңғыл жолына апаратыны анық. Латын 
графикасына көшіру туралы жобаның іске 
асуына  жұдырықтай жұмылсақ, алмайтын 
қамал жоқ. 

Майра  АлдАБеРгеновА. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бес институттық реформа-
сын жүзеге асыруға бағытталған 100 
нақты қадамның 60-61 қадамдарында 
сүт және сүт өнімдері өндірісін дамыту 
үшін стратегиялық инвесторлар тарту. 
Негізгі міндет: үш жыл мерзімде ТМД 

баспаналы болу үшін ақша жинауға 
көмектестуде. Мемлекет сыйлықақысының 
1 қаңтар күні өткен жылдың қорытындысы 
бойынша ТҮҚЖБ депозиттеріне аудары-
латынын атай кету керек. 

Сондай-ақ, осы жылғы сыйлықақы 
оның алдындағы жылдары мемлекеттік 
сыйлықақы есептелген салым сомасы 
бойынша берілмейді. Егер депозитте 
жиналған соманың көлемі 200 АЕК-
тен жоғары болса, үстіндегі мемлекет 
сыйлықақысы берілмеген қаражат келесі 
жылы сыйлықақы берілерде ескерілетін 
болады. 

Мысал ретінде есептеулер келтіре 
кетейік: 

2017 жылы салымшы депозит ашты 
және жыл соңында оның шотында 600 мың 
теңге жиналды дейік. Бұл жағдайда 90 760 

теңге көлеміндегі мемлекет сыйлықақысы 
салым сомасының 453 800 теңгесіне ғана 
есептеледі, ал оның үстіндегі есепке 
кірмей қалған ақша бойынша мемлекет 
сыйлықақысы 2018 жылдың нәтижесінде 
беріледі. 

Салымдар бойынша табыстылықты 
бұдан да көбірек қылу үшін банк отбасы 
мүшелерінің атына бірнеше депозит 
ашуға кеңес береді, мұндай жағдайда 
мемлекет сыйлықақысы әр депозит 
бойынша есептеледі. Осылайша, ТҮҚЖБ-
ның жылдық 2% көлеміндегі мөлшерлеме 
беретінін ескерсек, белгілі бір жинақ 
сомасын алғанда депозит бойынша тиімді 
мөлшерлеме жылдық 12,6%-ға дейін жетуі 
мүмкін. 

Тұрғын үй сатып аламын деп шешім 
қабылдаған соң сіз отбасы мүшелерінің 

барлық шотын біреуге біріктіріп, тұрғын 
үй заемын ала аласыз. Қазіргі күні 
бұл жылжымайтын мүлік сатып алуды 
несиелендірудің халыққа арналған ең 
тиімді құралы болып отыр. Тұрғын үй 
заемдары үй бағасының кем дегенде 50%-
на тең ақшаны кем дегенде 3 жыл ішінде 
алдын-ала жинаған жағдайда беріледі. 
Қалған 50%-ды клиент жылдығы 3,5%-
5% аралығындағы төмен мөлшерлемесі 
бар тұрғын үй заемы түрінде алады. 

Заемдар үй, жер сатып алуға, үй 
салуға, жөндеу жұмыстарын, сондай-
ақ ипотекалық несиені жабуға (қайта 
қаржыландыруға) беріледі. 

Толығырақ ақпарат алғысы келетін 
банк клинеттері ҚТҚЖБ-ның жақын 
маңдағы филиалына хабарласа алады 
және банк кеңесшілерімен кеңесуіне 
болады. Кеңес беру орталықтарының 
мекенжайы https://www.hcsbk.kz сай-
тында көрсетілген.

Ішкі саясат басқармасы.

Келелі  кездесу
«Нұр Отан» партиясы Жамбыл аудандық 

филиалының желілік кестесіне  сәйкес 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» 
жөніндегі қоғамдық кеңес төрағасы Алмас 
Данияровтың есебі тыңдалды. Күн тәртібінде 
“Нұр Отан” партиясының 2015-2025 
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл бағдарламасының Жамбыл 
ауданында орындалуы, «Нұрлы жол» 
мемлекеттік бағдарламасының іске асыру 
барысында 2016-2017 жылдың 9 айында 
Ұлттық қордан бөлінген қаражатты тиімді 
және мақсатты пайдалану бойынша атқарған 
жұмыстар, мәдениет және спорт, туризм 
салаларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылдың орындалуы жөнінде мәселелері 
қаралды.

Раушан  АМАнҚҰловА,
«нұр отан» партиясы Жамбыл 

аудандық филиалының кеңесшісі.

АУДАН  ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!

«Нұр Отан» партиясы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тақырыпқа арналған 
карикатуралардың республикалық бай-
қауын өткізеді.

Байқаудың мақсаты: сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы бағытталған 
карикатуралар салу арқылы халықты 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу 
мен құқықтық мәдениетін жоғарылату, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
проблемаларын зерделеуге бағытталған 
шығармашылық қызметті ынталандыру; 
Қазақстан Республикасында іске асыры-
латын сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мемлекеттік саясатты насихаттау, заманауи 
қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы проблемаға жастардың назарын 
аудару, қоғамдағы сыбайлас жемқорлық 
көріністеріне «мүлдем төзбеушілікті» 
қалыптастыру;

Байқауды өткізу шарттарын, жеңіске 
үміткерлерді іріктеу критерийлерін, жеңім-
паздарды марапаттау тәртібін айқындау 
мақсатында Байқау туралы ереже әзірленді. 

Аталған ережемен «Нұр Отан» 
партиясының сайтында, сондай-ақ «Нұр 
Отан» партиясының облыстық (қалалық) 
филиалдарының сайттарында танысуға 
болады.

Конкурстық жұмыстарды 2017 жылдың 
1-қараша мен 20-қарашасына дейін «Нұр 
Отан» партиясының Жамбыл аудандық 
филиалының электронды мекенжайына: 
jambyl_nurotan@mail.ru жіберулеріңізге 
болады.

Мекенжайымыз: Ұзынағаш ауылы, 
Бәйдібек би көшесі, 183/А-үйі.

Байланыс телефоны: 8 (72770) 79-022.

елдері нарығына шығаратын өнімдерінің 
жартысына дейінгі экспортын қамтамасыз 
ету. Сонымен бірге ет өндірісі мен өңдеуді 
дамыту үшін стратегиялық инвесторларды 
тарту мұндағы негізгі міндет шикізат 
базасын дамыту және өңделген өнімдерді 
экспорттау керекті нақты көрсетілген 
болатын. Осы 100 нақты қадамдарды 
басшылыққа ала отырып, ауданымызға сүт 
пен сүт өнімдерін көптеп өндіруді қолға 
алуда. Соғанда сай ауылдық жерлерді 
сүт өндіру бағытында ауыл шаруашылық 
өндірістік кооперативтерін құру жұмысы 
жандануда. Одан алынатын өнім түрлерін 
көбейтуге деп бірден-бір көңіл бөлініп 
келеді. Төрт-түлік мал оның ішінде 
ірі-қара санын қамту арқылы сапалы 
өнімге қол жеткізу басты назарда. Мал 
өнімін өндірудің ең тиімді қолы малды 
асылдандыру арқылы сүтті бағыттағы 
сиырларды көптеп алып құнарлы жем-
шөппен семіртіп бағу. Халқымызда 
«Сиырдың сүті тілінде» деген даналық 
сөз бар. Өйткені сапалы азықпен бағылған 
сиырдың сүті де мол болатыны анық. 
Арнайы орындарда күтіліп бағылған 
сиыр қоңды болып, алынған бұзаудың 
да жақсы болатыны анық. Аудандандағы 
шаруа қожалықтары бір ортаға бірігіп сүт 
өндірудің тиімді жолдарын қарастыруда. 
Сонымен қатар ауданымызда шаруашылық 
құрылымдары мен шаруа қожалықтары ет 
өндірісінде бет бұрды. Етті бағыттағы ірі 
қара малын сатып алып, бордақылап етті 
экспорттаудың жолдарын қарастыруда. 
Үкімет тарапынан осы бағытқа арнайы 
субсидия берілуде. Осы екі бағыт 
бойынша жұмыс жасаймын деушілерге 
аудан әкімдігі тарапынан нақты қолдау 
жасалуда. Ал, 100 нақты қадамы ел 
дамуының басым бағытына арналған 
ең маңызды құжат. Егемен еліміздің 
кемелді келешегі үшін жасалған басты 
қадам екені ақиқат. Қазіргі таңда шаруа 
адамдар Елбасының бес реформасын 
жүзеге асыру жолында көптеген игілікті 
істің тиянағын келтірді. Бақыттың кілті 
бірлікте табыстың кілті еңбекте екенін 
өз жүрегімізбен сезініп келеміз. Ұлт 
жоспарын іске асыруға белсене қатысып, 
ауданымыздың гүлденіп, дамуы жолында 
еңбектене беретін боламыз. 

Бағдат  АлыБАев, 
«Қарасай» атындағы

АШ ӨК төрағасы.

♦ 100 нақты қадам

♦ Ko’z   u’i’ren

♦ Көз үйрен
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отАн ҚоРғАу – АзАМАттыҚ БоРыШ

ҰлттыҚ  АҚША 
АхуАлы

       15 қараша – Ұлттық валюта теңге, ҚР қаржы саласы қызметкерлерінің күні

түпкілікті түрде жақсарту мақсатын 
көздейді. Экономиканы көтеріп, дамыту 
жөнінде Нұрсұлтан Назарбаев былай деп 
айтқан: «Жаңа экономикалық үлгілерге 
сай болу үшін біз мемлекеттік басқарудың 
тиімділігі мен саласын едәуір көтеруге, 
жекеше сектор мен ұлттық капиталға 
жәрдемдесуге, оларды ынталандыруға 
және олардың белсенділігін арттыруға 
тиіспіз». Ұлттық валюта бұл бір елдің 
ақша бірлігінің басқа бір елдердің 
ақша бірліктеріне бейнеленген бағасы.  
Теңгеміздің беделінің қазір өз елімізде 
ғана емес, тысқары жерлерде де жоғары 
екенін әрбір қазақстандық мақтаныш 
етеді. Бүгінде Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Мәңгілік Ел» идеясы – Қазақ Елінің 
жарқын болашағына жетелейтін болады. Ол 
үшін адами капиталды дамыту арқылы білім 
мен ғылымды жетілдіруге бар күшімізді 
салуымыз керек. Қоғамдағы экономикалық 
көрсеткіштерді үздіксіз қадағалау қажет; 
Ұлттық валютаның балама құндылығының 
тұрақтануына жағдайлар жасалуы қажет; 
Ұлттық валютаның девальвациядан алдын 
алу тетіктерінің жасалуы қажет; Ұлттық 
валютамыздың шет мемлекеттерде өз 
орнын қалыптастыра алуы қажет. Биылғы 
Жолдау «Қазақстанның үшінші жаңғыруы» 
ел экономикасын нығайтумен қатар, 
халықтың әл-ауқатын жасқарту бойынша 
жаңа міндеттер жүктейді. Дағдарысқа 
қарсы күресу жолдарының, оның ішінде 
экономиканың үнемділігі, мемлекеттік 
қаржы жүйесіндегі тұрақтылықты сақтауға 
ерекше мән берді.

1992 жылы инфляцияның деңгейі 
250%-ды құрады. 1993 жылы шілдеде 
Ресей келісімді бұзды, Қазақстанға 3 күн 
бұрын хабарлай отырып, өзінің ұлттық 
валютасын енгізді. Баға шарықтай түсті. 
Халықтың жинақ шоттарындағы ақшасы 
қарқынды түрде құнсызданды. Қазақстанға 
ескі үлгідегі кеңес купюраларының ағыны 
қаптап кетті. Дүкендердің сөрелерінен 
тауарлар әп-сәтте жоқ болды. Біз сол кезде 
Республика осындайда тәуелсіз ақша-
несие саясатын лезде жүргізе бастайды 
дегеге сендік. Сонымен қатар, теңгенің 
тікелей енгізілуі халықты болашақтағы 
белгісіздіктен құтқарады. Және ұлттық 
валюта оның шетел валютаға қатысындағы 
шынайы бағамын айқындауға мүмкіндік 
берді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
Алматы, 1993 жылғы қарашаның 12-сі 
Мемлекет басшысының ақша реформасын 
нақты жүзеге асыру басталар қарсаңында 
телевидение мен радиода да оның 
мақсатын және қажеттілігін түсіндіре 
отырып, сөйлеуі – қазақстандықтарды 
біршама тыныштандырды. Айырбастау 
1993 жылы 15 қарашада сағат 8.00-де 
басталып, 20 қарашада сағат 20.00-де  
аяқталды. Айырбастау коэффициенті бір 
теңгеге 500 рубль болды. Қазақ халқының 
өз ұлттық валютасының пайда болуы 
тәуелсіз мемлекет екеніміздің шынайы 
айнасы болып табылады. Бүгінгі күні теңге 
еліміздің ішінде тұрақты, халық сенім 
артқан валюта болып отыр. Қазіргі кезде 
Қазақстан Республикасының Банкнот 
фабрикасы және Теңге сарайы түріндегі 
ақша белгілерін шығаратын өндірісі 
бар. Ұлттық валютаны енгізгеннен кейін 
экономиканың тұрақтылығына, бағаның 
қалыпты жағдайға келуіне қол жеткізуіміз 
қажет. 

Аудан қаржылық органдарының білікті 
мамандары еңбегі нәтижесінде аудандық 
экономика қарқынды дамып жатыр.  
Қаржыгерлер мерекесі құтты болсын! 

А.әШІРов, 
Жамбыл аудандық қазынашылық 

басқармасының басшысы.

Даулы мәселелерді 
шешудегі заңнаманың 

тиімділіг і

Құқықтық жүйе
Жаһандық қауымдастықтың заманауи 

дамуы өмірдің түрлі саласындағы, 
соның ішінде құқықтық қызметтегі 
ынтымақтастықты қажет етеді. Жаһандану 
дәуірінде экономикалық даму мен 
мемлекеттердің құқықтық жүйелеріндегі 
интеграциялық процестер күшейтілуде. Бұл 

Қазақстан Республикасының Прези-
денті Жоғарғы Бас Қолбасшы «Әскери 
қызметтің белгіленген мерзімін өткерген 
мерзімді әскери қызметтегі әскери 
қызметшілерді запасқа шығару және 
Қазақстан Республикасының азаматтарын 
2017 жылдың наурыз-маусымында және 
қыркүйек-желтоқсанында мерзімді әскери 
қызметке кезекті шақыру» туралы № 
449 Жарлығы бойынша әскерге шақыру 
науқаны жүріп жатыр. 

Жамбыл ауданы Әкімінің 2017 
жылғы 17 наурыздағы № 86 «Қазақстан 
Республикасының азаматтарын 2017 
жылдың наурыз-маусымында және 
қыркүйек-желтоқсанында мерзімді әскери 
қызметке ер азаматтардың кезекті шақы-
руын ұйымдастыру және қамтамасыз ету» 
туралы Қаулысының негізінде Жамбыл 
аудандық қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімінде Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштеріне және басқа да әскери 
құралымдарға күзгі мерзімдік әскери 
қызметке 18 жас пен 27 жас аралығындағы 
азаматтарды шақыру науқаны басталған 
еді.

Енді 18 және 27 жасқа дейінгі ер азамат-
тар 2017 жылдың наурыз-маусымында 
және қыркүйек-желтоқсанында Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштеріне,  
Қазақстан Республикасының Ішкі істер 
министрлігіне, Қазақстан Республика-
сының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
күзет қызметіне мерзімді әскери қызметке 
шақырылып жатыр. 

Алматы облысынан көктемде 2 мыңнан 
астам сарбаз әскерге аттанды. Соның 
ішінде Жамбыл ауданынан 140-қа жуық 

құқықтық қауымдастықтан өзара іс-әрекеттің, 
әріптeстік пен үйлестірудің жаңа әдістерін 
табуды қажет етеді. Құқықтық қамтылуы 
жоқ экономикалық әріптестіктің мәні жоқ. 
Кәсіпкерлік қызметі процесінде туындайтын 
даулар құқықтық құралдармен шешіледі, 
оған дауларды сот тәртібімен шешумен 
қатар, төрелікпен шешу енеді. Соңғысының 
тиімділігі мен рөлі жан-жақты күшеюде. 
Себебі, төрелік дауларды соттан тыс барынша 
тиімді реттеуді қамтамасыз етеді. Осыған 
байланысты дауларды төрелікпен қарау 
мәселелері сөзсіз қызығушылықты танытады.

2016 жылдың 8 сәуірінде Қазақстан 
Республикасында «Төрелік туралы» Заң 
қабылданды. Ол дауларды тиімді шешу мен 
халықаралық стандарттарға сәйкес төрелікті 
дамытуға өз септігін тигізуі тиіс. «Төрелік 
туралы» Заңның басымдылықтарының бірі 
деп, ол – халықаралық төрелік пен аралық 
соттар туралы екі күші жойылған заңдардың 
нормаларын өзіне біріктіргендігін таныған 
жөн. Бұл заңдардың бірдей ережелеріндегі 
қайталауларды алып тастауға мүмкіндік берді, 
бұл біздің көзқарасымыз бойынша төреліктің 
өнімді және тиімді жұмысына себептес 
болады. Сонымен қатар, біздің ойымызша, 
Заң мен Қазақстан Республикасындағы 
төреліктің бұдан әрі дамуына оң септігін 
тигізетін ережелер қарастырылған.

д.ҚоЖАШов,
Жамбыл аудандық әділет 

басқармасының жетекші маманы,  
Қазақстан заңгерлер одағының мүшесі.

жігіт сарбаз атанды, күзгі мерзімде 145 
азаматты сарбаз қатарына жіберу қажет. 
Қазіргі уақытта ауданнан 87 азамат әскерге 
барады.

Сарбаздар аймақтық бөлік бойынша 
Алматы облысынан тысқары жерлерде 
солтүстік, батыс, шығыс және оңтүстік 
өңірлерінде әскери қызметін өткереді. Олар 
қарулы Күштерінің қатарына, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік күзет 
қызметіне, Қазақстан Республикасының 
Ішкі істер министрлігінің ұлттық Ұлан 
және Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне 
жіберіледі.

Әскерге шақырушыларға қойылатын 
талаптардың бірі – жоғары және арнайы 
орта білім. Мәселен, мемлекеттік күзет 
қызметіне бойы 180 сантиметр және одан 
жоғары азаматтар алынады, мерзімдік 
әскери қызметін өтеп болған соң, сол 
жерде келісім шарт бойынша әрі қарай 
қызмет атқара беруге болады.

Жамбыл ауданынан мерзімдік әскери  
қызметке биылғы жылы Мемлекеттік күзет 
қызметіне 10-ға жуық азамат, Қарулы 
күштер қатарына 100-ден астам, Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметіне  
80-нен астам, Ішкі істер министрлігінің 
ұлттық Ұланына 110 астам азамат қызмет 
етуге барады. Кез келген азамат өз елінің 
патриоты болуы тиіс. Сондықтан, Отан 
алдындағы борышты өтеуді әр азамат өз 
парызым деп түсінгені жөн.

Мырза  ҚАРЖАуов,
Жамбыл ауданының қорғаныс 

істері жөніндегі бөлімінің бастығы, 
полковник.

Адамзат кез келген жұмыстың, әрбір 
мамандықтың абыройлы екенін әлдеқашан 
мойындаған және өзі жұмысына қаншалықты 
жауапкершілікпен қараса, соншалықты 
нәтижеге жететінін де жақсы білген. 

Төл валютамыздың алғаш пайда болуы, 
өзгеруі және түрлену тарихына көз жүгіртер 
болсақ, 1992 жылы 27 тамызда Ұлттық 
банк теңге купюрасының үлгілерін бекітті.  
Ертесіне қазақ валютасын өмірге келтірген 
суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай 
Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла 
Әбжәлеловтер Ұлыбританияға аттанды.

Сонымен, 1992 жылы теңге дизайнындағы 
портреттер бекітілді. Теңге Ұлыбританияда 
басылып шықты. 1993 жылы 12 қарашада 
Президент Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан 
Республикасында ұлттық валюта енгізу 
туралы» Жарлыққа қол қойды.

Осылайша, Ел Президентінің Жарлығымен 
15 қараша төл валютамыздың туған күні 
әрі қаржыгерлер күні болып бекітілді.  
Осы аталмыш мерейлі мереке қарсаңында 
аудандағы  қаржы  бөлімінің жұмыс барысы 
мен оның атқарылуы жайында аудандық 
қаржы бөлімінің басшысы Тоқтағұлова Гүлнар 
Бекенқызымен жолығып сұхбаттасқан едік.

– төл теңгеміздің айналымға енгізіл-
геніне 24 жыл толды. осы аралықта  тарихи 
тұрғыдан алғанда  біздің теңгеміз орнықты 
ма? 

– Әрине, егемен ел болып еншімізді алған  
24 жылда төл теңгеміз Тәуелсіздіктің  айшықты 
белгісі ретінде тұрақтанып, экономикамыздың 
қарыштап  дамып, гүлденуіне қызмет етіп 
келеді. Осы уақыт аралығында  қаржы 
саласы да айтарлықтай жетістіктерге қол 
жеткізді. Теңгеміз арқылы біз дербес ел 
екенімізді сезіндік.  Өйткені, бұл Елтаңбамыз, 
Әнұранымыз, Көк байрағымыз сияқты аса 
бағалы, құнды елдік нышандарымыздың бірі 
екені анық. Өзінің төл ақшасы бар мемлекет 
қана өзге елдермен тең дәрежеде болатыны 
белгілі. 

Теңгемізді ұлықтау – бұл елдігімізді 
ұлықтаумен пара-пар нәрсе. Бір сөзбен 
айтқанда  осының барлығы төл теңгеміздің 
орныққанын көрсетеді. 

– гүлнәр Бекенқызы,  аудандық қаржы 
бөлімінің құрылу  тарихы қандай?

– Жалпы аудандық архивтен алынған 
дерек көздеріне жүгінсек, «Жамбыл аудандық 
қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 1932 
жылы құрылған болатын. Бұдан соң, 2005 
жылғы 5 қаңтардағы №1 қаулыға сәйкес 
«Жамбыл аудандық  қаржы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі  болып  бекітілді. Бүгінде  аталмыш  
қаржы бөлімнің құрылғанына 85 жыл.  
Бөлім аудан аумағында бірыңғай қаржылық 
саясатты жүзеге асыратын мемлекеттік 
мекеме ретінде белгілі. Сондай-ақ, Жамбыл 
аудандық қаржы бөлімі атқарушы органдардың 
бірыңғай жүйесіне қосылып, өзіне жүктелген 
функциялар мен өкілдігі шегіндегі қызметтерді 
ұйымдастырады. Сонымен қатар, бөлімнің 
қызметін қаржыландыру жергілікті мемлекет 
есебінен жүргізіледі. Бөлімде штат кестесі 
бойынша 3 маман қызмет істейді.  Біздің негізгі 
мақсатымыз аудан аумағында  қаржылық 
саясатты жүзеге асыру және материалдық-
техникалық қызметті қамтамасыз ету болып 
табылады. 

– енді алдағы уақытта атқарылатын 
жұмыстар туралы айтып өтсеңіз?

– Біздегі қаржы саласы  үнемі бақылауға 
алынып, халықтың ішкі өсу жағдайымен  
салыстырмалы түрде  жоспарланып отырады.  
Әр жылғы бюджеттің кіріс және шығыс 
бөлігі ауданның әлеуметтік-экономикалық  
даму  жоспары бойынша бекітіледі. Ендігі 
жоспарымыз Елбасының Ұлт жоспары бес 
институционалдық реформаны жүзеге асыру 

жөніндегі 100 нақты қадам бағдарламасының 
аясында 98-ші қадамға сәйкес ауылдық округ, 
ауыл, кент, аудан маңындағы қала деңгейінде 
жергілікті өзін-өзі басқарудың дербес бюджеті 
енгізілген болатын. І кезеңі 2018 жылдың 
1 қаңтарынан бастап аудан бойынша халық 
саны 2000-нан асатын, 19 ауылдық округ, ал ІІ 
кезеңі 2020 жылы IV деңгейлі бюджет жүзеге 
асырылады.

– төл мерекелеріңізге орай аудан-
дағы қаржы саласына еңбегі сіңген 
қызметкерлерден кімдерді атап айтар 
едіңіз?

– Бұл сала бойынша нағыз өз ісінің 
майталман мамандары атанған сондай-ақ,  
көпшіліктің  құрметіне бөленген жандар аз 
емес. Солардың қатарында  қаржы бөлімінде 
еселеп еңбек етіп, маңдай терін төккен, 
қаржы саласына айтарлықтай, сүбелі  үлес 
қосқан ардақты азаматтардан: Валентин 
Кимнің, Нұрымхан Мәтиеваның, Кеңесбек 
Мендебаевтың, Дулат Сансызбаевтың, 
Құндызай Айдаболованың есімдерін  әрдайым 
мақтаныш санаймыз. 

– Жыл сайын Ұлттық валюта,  теңге 
күнін, яғни қаржыгерлер мерекесін  қалай 
атап өтесіздер?

– Төл теңге пайда болғалы мемлекетте 
жүргізілген қаржылық саясаттың арқасында 
нарықтық институттар біртіндеп қалыптасып, 
тұрақтала бастады. Қазақстанның  қазіргі 
таңдағы экономикалық жетістіктері және  
уақытында қабылданған саяси шешім-
дер ұлттық валютаның енгізілуімен 
тікелей байланысты деп ойлаймын.  Осы 
Ұлттық валютамыз – төл теңгеміздің күні 
қарсаңында біз әрдайым ұжымдағы үздік 
қызметкерлеріміздің еңбегін ескерусіз 
қалдырмаймыз.  Сондай-ақ, салтанатты жиын 
өткізіп, марапаттауды әдетке айналдырып 
келеміз. ҚР қаржы саласы қызметкерлерінің 
мерейлі мерекесі құтты болсын! Әрбір 
отбасында береке-бірлік, ынтымақ орнасын.  
Газет оқырмандарының саны көбейсін. 
Қазақстан гүлденген, дүниежүзінің дамыған 
елдерінің қатарынан көрінсін.  

– әңгімеңізге көп рахмет. Жұмыс-
тарыңызға сәттілік тілеймін.

Сұхбаттасқан:   әйгерім әБу.

Тәуелсіз мемлекеттің міндетті 
рәміздерінің бірі – оның ұлттық валютасы 
болып табылады. Сонымен бірге, кез 
келген мемлекеттің тарихына оның бір-
ақ рет енгізілетін өз валютасының тарихы 
да кіреді. Ұлттық валюта елдің өткенін, 
бүгінгісін және болашағын бейнелейді. 
«Қазақстан-2050» стратегиясы еліміздің 
экономикалық, әлеуметтік жағдайын 

Күзгі әскерге шақыру
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«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
97-бабының 1-тармағына, «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін 
төлемақы мөлшерін есептеу әдістемесін бекіту туралы» 2011 жылғы 26 тамыздағы № 306 Қазақстан 
Республикасы Құрылыс және Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7232 тіркелген) сәйкес, 
Жамбыл ауданының әкімдігі ҚАулы етедІ:

1. Осы қаулының 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-қосымшаларына сәйкес Жамбыл ауданының мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Н.Ертасқа жүктелсін.
3. 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 Ұзынағаш ауылы Көкбастау 
көшесі №1, №2, №3, №4, № 12 орналасқан 

мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің бір шаршы метр 

үшін айына төлемақы мөлшері
Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 

мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін 
есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер қолданылады:

А – кондоминиум обектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына бір шаршы 
метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың) құны (теңге);

Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, 
жыл;

Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және 
күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер учаскесін күтуіне 
қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін 
теңге).

Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 
құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға 
сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) 
«Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, 
күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН 
құрылыс нормаларына сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері 
мынадай формула бойынша есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 4 300 874 теңге / 77,8 (техникалық төлқұжаттың 

деректеріне сәйкес үйдің жалпы көлемі) = 55 281,2 
тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың құны (теңге); 

Т = 100жыл;
Р = 0 теңге;
А = 55 281,2: 100 :12 + 0 = 46,1 теңге бір шаршы метр 

үшін айына.

Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылы Көкбастау 
көшесі № 22, № 23, № 25 орналасқан мемлекеттік 
тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны 
үшін тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына 

төлемақы мөлшері
Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 

мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін 
есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер қолданылады:

А – кондоминиум обектісінің құрамына жатпайтын 

Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылы Көкбастау 
көшесі № 19, № 20, № 21,  № 27орналасқан 

мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйлерді 
пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің бір шаршы метр 

үшін айына төлемақы мөлшері
Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 

мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін 
есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер қолданылады:

А – кондоминиум обектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына бір шаршы 
метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың (сатып алудың) құны (теңге);

Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл;
Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және 

күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер учаскесін күтуіне 
қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін 
теңге).

Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 

Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылы Ақбарыс 
көшесі №1, № 2, № 3, № 4, № 5 орналасқан 

мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің бір шаршы метр 

үшін айына төлемақы мөлшері
Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 

мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін 
есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер қолданылады:

А – кондоминиум обектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына бір шаршы 
метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың (сатып алудың) құны (теңге);

Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл;
Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және 

күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер учаскесін күтуіне 
қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін 
теңге).

Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 
құрылысына арналған жобалық-сметалық құжаттамаға 
сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) 
«Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, 
күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН 
құрылыс нормаларына сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері 
мынадай формула бойынша есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 4 323 796 теңге / 66,7 (техникалық төлқұжаттың 

деректеріне сәйкес үйдің жалпы көлемі) = 64 824,53 
тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың құны (теңге); 

Т = 100 жыл;
Р = 0 теңге;
А = 64 824,53 : 100 :12 + 0 = 54,02 теңге бір шаршы 

метр үшін айына.

Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылы Шалқар 
көшесі №23, № 25, № 27,№ 29, № 31, № 33, № 35, № 
39 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй қорындағы 
тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің бір 

шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері
Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 

мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін 
есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер қолданылады:

А – кондоминиум обектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына бір шаршы 
метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың (сатып алудың) құны (теңге);

Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл;
Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және 

күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер учаскесін күтуіне 
қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін 
теңге).

Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 
құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға 
сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) 
«Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, 
күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН 
құрылыс нормаларына сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері 
мынадай формула бойынша есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 6 006 578 теңге / 78,6 (техникалық төлқұжаттың 

деректеріне сәйкес үйдің жалпы көлемі) = 76 420 тұрғын 
үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың құны 
(теңге); 

Т = 100 жыл;
Р = 0 теңге;
А = 76420 : 100 :12 + 0 = 63,7 теңге бір шаршы метр 

үшін айына.

Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылы Алтыбақан 
көшесі №39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, 

№ 53, № 55, № 57 орналасқан мемлекеттік тұрғын 
үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін 

тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы 
мөлшері

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін 
есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер қолданылады:

А – кондоминиум обектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына бір шаршы 
метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың (сатып алудың) құны (теңге);

Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл;
Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және 

күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер учаскесін күтуіне 
қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін 
теңге).

Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 
құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға 
сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) 
«Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, 
күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН 
құрылыс нормаларына сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері 
мынадай формула бойынша есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 7 860 168 теңге / 78,6 (техникалық төлқұжаттың 

деректеріне сәйкес үйдің жалпы көлемі) = 100 002,14 
тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың құны (теңге); 

Т = 100 жыл;
Р = 0 теңге;
А = 100 002,14 : 100 :12 + 0 = 83,33 теңге бір шаршы 

метр үшін айына. 

Жамбыл ауданы Аққайнар ауылы Жамбыл 
көшесі №27 А орналасқан мемлекеттік тұрғын 
үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін 

тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы 
мөлшері

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін 
есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер қолданылады:

А – кондоминиум обектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына бір шаршы 
метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың (сатып алудың) құны (теңге);

Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл;
Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және 

күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер учаскесін күтуіне 
қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін 
теңге).

Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 
құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға 
сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) 
«Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, 
күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН 
құрылыс нормаларына сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері 
мынадай формула бойынша есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 4300 874 теңге / 70,4 (техникалық төлқұжаттың 

деректеріне сәйкес үйдің жалпы көлемі) = 61 092 тұрғын 
үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың құны 
(теңге); 

Т = 100жыл;
Р = 0 теңге;
А = 61 092: 100 :12 + 0 = 51 теңге бір шаршы метр 

үшін айына. 

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың (сатып алудың) құны (теңге);

Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл;
Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және 

күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер учаскесін күтуіне 
қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін 
теңге).

Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 
құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға 
сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) 
«Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, 
күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН 
құрылыс нормаларына сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері 
мынадай формула бойынша есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 6 191 940 теңге / 73,5 (техникалық төлқұжаттың 

деректеріне сәйкес үйдің жалпы көлемі) = 84 244,1тұрғын 
үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың құны 
(теңге); 

Т = 100 жыл;
Р = 0 теңге;
А = 84 244,1: 100 :12 + 0 = 70,2 теңге бір шаршы метр 

үшін айына.

Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылы Көкбастау 
көшесі № 24, № 26 орналасқан мемлекеттік тұрғын 

үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін 
тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы 

мөлшері
Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 

мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін 
есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер қолданылады:

А – кондоминиум обектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына бір шаршы 
метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың (сатып алудың) құны (теңге);

Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл;
Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және 

күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер учаскесін күтуіне 
қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін 
теңге).

Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 
құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға 
сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) 
«Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, 
күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН 
құрылыс нормаларына сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері 
мынадай формула бойынша есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 4 300 874 теңге / 69,3 (техникалық төлқұжаттың 

деректеріне сәйкес үйдің жалпы көлемі) = 62 061,7 тұрғын 
үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың құны 
(теңге); 

Т = 100жыл;
Р = 0 теңге;
А = 62 061,7 : 100 :12 + 0 = 51,7 теңге бір шаршы 

метр үшін айына.

Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылы Көкбастау 
көшесі № 5, № 6, № 10, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, 
№ 18 орналасқан мемлекеттік тұрғын үй  қорындағы 

тұрғын үйді пайдаланғаны үшін тұрғын үйдің бір 
шаршы метр үшін айына төлемақы мөлшері
Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 

мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін 
есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер қолданылады:

А – кондоминиум объектісінің құрамына 
жатпайтын мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 
үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына бір 
шаршы метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың) құны (теңге);

Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, 
жыл;

Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және 
күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер учаскесін күтуіне 
қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін 
теңге).

Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 
құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға 
сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) 
«Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, 
күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН 
құрылыс нормаларына сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері 
мынадай формула бойынша есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 4 300 874 теңге / 77,5 (техникалық төлқұжаттың 

деректеріне сәйкес үйдің жалпы көлемі) = 55 495,15 
тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың құны (теңге); 

Т = 100жыл;
Р = 0 теңге;
А = 55 495,15 : 100 :12 + 0 = 46,25 теңге бір шаршы 

метр үшін айына. 

Алматы облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 3 қазандағы № 366 қаулысы

Мемлекеттік тұрғын үй  қорындағы тұрғын үйді  пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу туралы 
Алматы облысы әділет  департаментінің  нормативтік  құқықтық  акт 2017 жылғы 23 қазанында № 4350 болып енгізілді

Жамбыл ауданы әкімдігінің 2017 жылғы «___» 
________«Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу туралы»

№___ қаулысына 1-қосымша

Жамбыл ауданы әкімдігінің  2017 жылғы «___» _________
«Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 

пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу туралы»
№___ қаулысына 2-қосымша

Жамбыл ауданы әкімдігінің  2017 жылғы «___» 
_____________ «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 

үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу 
туралы» №______ қаулысына 3-қосымша

Жамбыл ауданы әкімдігінің  2017 жылғы «___» 
_____________ «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 

үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу 
туралы» №______ қаулысына 5-қосымша

Жамбыл ауданы әкімдігінің  2017 жылғы «___» 
_____________ «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 

үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу 
туралы» №______ қаулысына 6-қосымша

Жамбыл ауданы әкімдігінің  2017 жылғы «___» 
_____________ «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 

үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу 
туралы» №______ қаулысына 7-қосымша

Жамбыл ауданы әкімдігінің  2017 жылғы «___» 
_____________ «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 

үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу 
туралы» №______ қаулысына 9-қосымша

Жамбыл ауданы әкімдігінің  2017 жылғы «___» 
_____________ «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 

үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу 
туралы» №______ қаулысына 10-қосымша

Жамбыл ауданы әкімдігінің  2017 жылғы «___» 
_____________ «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 

үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу 
туралы» №______ қаулысына 8-қосымша

Жамбыл ауданы әкімдігінің  2017 жылғы «___» 
_____________ «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын 

үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу 
туралы» №______ қаулысына 4-қосымша

мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына бір шаршы 
метр үшін, теңге);

Ц – тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін 
салудың (сатып алудың) құны (теңге);

Т – ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі, жыл;
Р – пайдалануға, тұрғын үйдің ағымдағы және 

күрделі жөнделуіне, сондай-ақ жер учаскесін күтуіне 
қажетті төлемнің сомасы (айына бір шаршы метр үшін 
теңге).

Тұрғын үйдің жалпы көлемінің бір шаршы 
метрін салудың (сатып алудың) құны (Ц) ғимараттың 
құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға 
сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) 
«Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, 
күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН 
құрылыс нормаларына сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері 
мынадай формула бойынша есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 4 300 874 теңге / 68,9 (техникалық төлқұжаттың 

деректеріне сәйкес үйдің жалпы көлемі) = 62 422 тұрғын 
үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың құны 
(теңге); 

Т = 100 жыл;
Р = 0 теңге;
А = 62 422 : 100 :12 + 0 = 52,02 теңге бір шаршы метр 

үшін айына. 

құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттамаға 
сәйкес немесе ғимаратты мемлекеттік сатып алу 
қорытындылары бойынша анықталады.

Ғимараттың қызмет көрсету есептік мерзімі (Т) 
«Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, 
күрделі және ағымдық жөндеу» ҚР 1.04-26-2004 ҚН 
құрылыс нормаларына сәйкес анықталады.

Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін айына алынатын төлемақы мөлшері 
мынадай формула бойынша есептеледі:

А = Ц/Т/12+Р
Ц = 4 300 874 теңге / 68,7 (техникалық төлқұжаттың 

деректеріне сәйкес үйдің жалпы көлемі) = 62 603,7 тұрғын 
үйдің жалпы көлемінің бір шаршы метрін салудың құны 
(теңге); 

Т = 100 жыл;
Р = 0 теңге;
А = 62 603,7 : 100 :12 + 0 = 52,2 теңге бір шаршы 

метр үшін айына. 

Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылы Ақжар 
көшесі № 35, № 37 орналасқан мемлекеттік тұрғын 

үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін 
тұрғын үйдің бір шаршы метр үшін айына төлемақы 

мөлшері
Кондоминиум объектісінің құрамына жатпайтын 

мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін алынатын төлемақының мөлшерін 
есептеу кезінде мынадай көрсеткіштер қолданылады:

А – кондоминиум обектісінің құрамына жатпайтын 
мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері (айына бір шаршы 
метр үшін, теңге);
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Размер платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда за 

один квадратный метр в месяц, жилого дома 
расположенногопо улице Кокбастау№ 1, № 2, № 3, 

№4, № 12 селаузынагаш, Жамбылского района
При расчете размера платы, взимаемой за 

пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
применяются следующие показатели: 

А – размер платы за пользование жилищем из 
государственного жилищного фонда, не входящим 
в состав объекта кондоминиума (в тенге за один 
квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (в тенге);

Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание 

жилого дома (жилого здания) (в тенге за один квадратный 
метр в месяц).

Стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (Ц) 
определяется в соответствии с проектно-сметной 
документацией на строительство здания или по 
результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в 
соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-26-
2004 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
жилых и общественных зданий».

Размер платы за один месяц, взимаемый за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц= 4 300 874 тенге / 77,8 (общая площадь дома 

согласно данных технического паспорта) = 55 281,2 
стоимость строительства одного квадратного метра 
общей площади жилища (в тенге);

Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 55 281,2 :100 : 12+ 0 = 46,1 тенге за один 

квадратный метр в месяц.

Размер платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда за 

один квадратный метр в месяц, жилого дома 
расположенногопо улице Кокбастау № 22, № 23, № 

25 села узынагаш Жамбылского района
При расчете размера платы, взимаемой за 

пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
применяются следующие показатели: 

А – размерплатыза пользование жилищем из 
государственного жилищного фонда, не входящим 

Размер платы за пользование жилищем из 
государственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, жилого дома расположенногопо улице 
Кокбастау № 24, № 26 села Узынагаш Жамбылского 
района

При расчете размера платы, взимаемой за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
применяются следующие показатели: 

А – размер платы за пользование жилищем из 
государственного жилищного фонда, не входящим 
в состав объекта кондоминиума (в тенге за один 
квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (в тенге);

Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание 

жилого дома (жилого здания) (в тенге за один квадратный 
метр в месяц).

Стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (Ц) 
определяется в соответствии с проектно-сметной 
документацией на строительство здания или по 
результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в 
соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-26-
2004 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
жилых и общественных зданий».

Размер платы за один месяц, взимаемый за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц = 4 300 874 тенге / 69,3 (общая площадь дома 

согласно данных технического паспорта) = 62 061,7 
стоимость строительства одного квадратного метра 
общей площади жилища (в тенге);

Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 62 061,7 :100 : 12+0 = 51,7 тенге за один 

квадратный метр в месяц.

Размер платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда за 

один квадратный метр в месяц, жилого дома 
расположенного по улице Кокбастау № 19, № 20, № 

21, № 27 села узынагаш Жамбылского района
При расчете размера платы, взимаемой за 

пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
применяются следующие показатели: 

А – размерплатыза пользование жилищем из 
государственного жилищного фонда, не входящим в 
состав объекта кондоминиума (в тенге за один квадратный 
метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (в тенге);

Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание 

жилого дома (жилого здания) (в тенге за один квадратный 
метр в месяц).

Стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (Ц) 
определяется в соответствии с проектно-сметной 
документацией на строительство здания или по 
результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в 
соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-

Размер платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда за 

один квадратный метр в месяц, жилого дома 
расположенногопо улице Акбарыс № 1, № 2, № 3, № 4, 

№ 5 села узынагаш Жамбылского района
При расчете размера платы, взимаемой за 

пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
применяются следующие показатели: 

А – размерплатыза пользование жилищем из 
государственного жилищного фонда, не входящим в 
состав объекта кондоминиума (в тенге за один квадратный 
метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (в тенге);

Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание 

жилого дома (жилого здания) (в тенге за один квадратный 
метр в месяц).

Стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (Ц) 
определяется в соответствии с проектно-сметной 
документацией на строительство здания или по 
результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в 
соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-
26-2004 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
жилых и общественных зданий».

Размер платы за один месяц, взимаемый за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц = 4 323 796 тенге / 66,7 (общая площадь дома 

согласно данных технического паспорта) = 64 824,53 
стоимость строительства одного квадратного метра 
общей площади жилища (в тенге);

Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 64 824,53:100 : 12+ 0 = 54,02 тенге за один 

квадратный метр в месяц.

Размер платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда за 

один квадратный метр в месяц, жилого дома 
расположенногопо улице Шалкар № 23, № 25, № 27, 

№ 29, № 31, №33, № 35, № 39
села узынагаш Жамбылского района

При расчете размера платы, взимаемой за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
применяются следующие показатели: 

А – размерплатыза пользование жилищем из 
государственного жилищного фонда, не входящим 
в состав объекта кондоминиума (в тенге за один 
квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (в тенге);

Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание 

жилого дома (жилого здания) (в тенге за один квадратный 
метр в месяц).

Стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (Ц) 
определяется в соответствии с проектно-сметной 
документацией на строительство здания или по 
результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в 
соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-26-
2004 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
жилых и общественных зданий».

Размер платы за один месяц, взимаемый за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц = 6 006 578 тенге / 78,6 (общая площадь дома 

согласно данных технического паспорта) = 76 420 
стоимость строительства одного квадратного метра 
общей площади жилища (в тенге);

Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 76 420 : 100 : 12+ 0 = 63,7 тенге за один 

квадратный метр в месяц.

Размер платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда за 

один квадратный метр в месяц, жилого дома 
расположенного по улице Ақжар № 35, №37 села 

узынагаш Жамбылского района
При расчете размера платы, взимаемой за 

пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
применяются следующие показатели: 

Размер платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда за 

один квадратный метр в месяц, жилого дома 
расположенного по улице Алтыбакан № 39, № 41, 

№ 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57села 
узынагаш Жамбылского района

При расчете размера платы, взимаемой за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
применяются следующие показатели: 

А – размерплатыза пользование жилищем из 
государственного жилищного фонда, не входящим 
в состав объекта кондоминиума (в тенге за один 
квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) 
одного квадратного метра общей площади жилища (в 
тенге);

Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание 

жилого дома (жилого здания) (в тенге за один 
квадратный метр в месяц).

Стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (Ц) 
определяется в соответствии с проектно-сметной 
документацией на строительство здания или по 
результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется 
в соответствии со строительными нормами СН РК 
1.04-26-2004 «Реконструкция, капитальный и текущий 
ремонт жилых и общественных зданий».

Размер платы за один месяц, взимаемый за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц = 7 860 168 тенге / 78,6 (общая площадь дома 

согласно данных технического паспорта) = 100 002,14 
стоимость строительства одного квадратного метра 
общей площади жилища (в тенге);

Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 100 002,14 : 100 : 12+ 0 = 83,33 тенге за один 

квадратный метр в месяц.

Размер платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда за 

один квадратный метр в месяц, жилого дома 
расположенного по улице Жамбыл № 27 Асела 

Аккайнар Жамбылского района
При расчете размера платы, взимаемой за 

пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
применяются следующие показатели: 

А – размерплатыза пользование жилищем из 
государственного жилищного фонда, не входящим 
в состав объекта кондоминиума (в тенге за один 
квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (в тенге);

Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание 

жилого дома (жилого здания) (в тенге за один квадратный 
метр в месяц).

Стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (Ц) 
определяется в соответствии с проектно-сметной 
документацией на строительство здания или по 
результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в 
соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-26-
2004 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
жилых и общественных зданий».

Размер платы за один месяц, взимаемый за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц = 4 300 874 тенге / 70,4 (общая площадь дома 

согласно данных технического паспорта) = 61 092 
стоимость строительства одного квадратного метра 
общей площади жилища (в тенге);

Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 61 092 : 100 : 12+ 0 = 51 тенге за один квадратный 

метр в месяц.

Размер платы за пользование жилищем из 
государственного жилищного фонда за один квадратный 
метр в месяц, жилого дома расположенного по улице 
Кокбастау № 5, № 6, № 10, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, 
№ 18 села Узынагаш Жамбылского района.

При расчете размера платы, взимаемой за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
применяются следующие показатели: 

А – размер платыза пользование жилищем из 
государственного жилищного фонда, не входящим 
в состав объекта кондоминиума (в тенге за один 
квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (в тенге);

Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание 

жилого дома (жилого здания) (в тенге за один квадратный 
метр в месяц).

Стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (Ц) 
определяется в соответствии с проектно-сметной 
документацией на строительство здания или по 
результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в 
соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-26-
2004 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
жилых и общественных зданий».

Размер платы за один месяц, взимаемый за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц = 4 300 874 тенге / 77,5 (общая площадь дома 

согласно данных технического паспорта) = 55 495,15 
стоимость строительства одного квадратного метра 
общей площади жилища (в тенге);

Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 55 495,15:100 : 12+ 0 = 46,25 тенге за один 

квадратный метр в месяц.

об установлении размера платы за пользование  жилищем из государственного жилищного фонда

Приложение 1 к постановлению акимата Жамбылского 
района от «___» _____________2017 года №_____

«об установлении размера платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда»

Приложение 3 к постановлению акимата Жамбылского 
района от «___» _____________2017 года №_____

«об установлении размера платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда»

Приложение 4 к постановлению акимата Жамбылского 
района от «___» _____________2017 года №_____

«об установлении размера платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда»

Приложение 5 к постановлению акимата Жамбылского 
района от «___» _____________2017 года №_____

«об установлении размера платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда»

Приложение 6 к постановлению акимата Жамбылского 
района от «___» _____________2017 года №_____

«об установлении размера платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда»

Приложение 7 к постановлению акимата Жамбылского 
района от «___» _____________2017 года №_____

«об установлении размера платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда»

Приложение 8 к постановлению акимата Жамбылского 
района от «___» _____________2017 года №_____

«об установлении размера платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда»

Приложение 9 к постановлению акимата Жамбылского 
района от «___» _____________2017 года №_____

«об установлении размера платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда»

Приложение 10 к постановлению акимата Жамбылского 
района от «___» _____________2017 года №_____

«об установлении размера платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда»

Приложение 2 к постановлению акимата Жамбылского 
района от «___» _____________2017 года №_____

«об установлении размера платы за пользование жилищем 
из государственного жилищного фонда»

В соответствии с пунктом 1 статьи 97 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных 
отношениях», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 26 августа 2011 года № 306 «Об утверждении Методики расчета размер аплаты за 
пользование жилищем из государственного жилищного фонда» (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 7232), акимат Жамбылского района ПоСтАновлЯет:

1. Установить размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда Жамбылского района 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акимарайона Н.Ертаса.
3. 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.

Постановление акимата Жамбылского района Алматинской области за № 366 от 3 октября 2017 года

зарегистрировано в Алматинском областном департаменте юстиций за № 4350  от 23 октября 2017 года

в состав объекта кондоминиума (в тенге за один 
квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) 
одного квадратного метра общей площади жилища (в 
тенге);

Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание 

жилого дома (жилого здания) (в тенге за один квадратный 
метр в месяц).

Стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (Ц) 
определяется в соответствии с проектно-сметной 
документацией на строительство здания или по 
результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется в 
соответствии со строительными нормами СН РК 1.04-
26-2004 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
жилых и общественных зданий».

Размер платы за один месяц, взимаемый за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц = 4 300 874 тенге / 68,9 (общая площадь дома 

согласно данных технического паспорта) = 62 422 
стоимость строительства одного квадратного метра 
общей площади жилища (в тенге);

Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 62 422:100: 12+0 =52,02 тенге за один квадратный 

метр в месяц.

А – размерплатыза пользование жилищем из 
государственного жилищного фонда, не входящим 
в состав объекта кондоминиума (в тенге за один 
квадратный метр в месяц);

Ц – стоимость строительства (приобретения) 
одного квадратного метра общей площади жилища (в 
тенге);

Т – расчетный срок службы зданий (лет);
Р – сумма платежей, необходимая на содержание 

жилого дома (жилого здания) (в тенге за один 
квадратный метр в месяц).

Стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилища (Ц) 
определяется в соответствии с проектно-сметной 
документацией на строительство здания или по 
результатам государственных закупок здания.

Расчетный срок службы зданий (Т) определяется 
в соответствии со строительными нормами СН РК 
1.04-26-2004 «Реконструкция, капитальный и текущий 
ремонт жилых и общественных зданий».

Размер платы за один месяц, взимаемый за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц = 6 191 940тенге / 73,5 (общая площадь 

дома согласно данных технического паспорта) = 84 
244,1стоимость строительства одного квадратного 
метра общей площади жилища (в тенге);

Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 84 244,1:100 : 12+ 0 = 70,2 тенге за один 

квадратный метр в месяц.

26-2004 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
жилых и общественных зданий».

Размер платы за один месяц, взимаемый за 
пользование жилищем из государственного жилищного 
фонда, не входящим в состав объекта кондоминиума, 
рассчитывается по формуле:

А=Ц/Т/12+Р
Ц = 4 300 874тенге / 68,7 (общая площадь дома 

согласно данных технического паспорта) = 62 603,7 
стоимость строительства одного квадратного метра 
общей площади жилища (в тенге);

Т = 100 лет;
Р = 0 тенге;
А = 62 603,7 :100 : 12+ 0 = 52,2 тенге за один 

квадратный метр в месяц.
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Жамбыл ауылында орналасқан  
Жамбыл атындағы жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің ескі 
ғимаратына   2016 жылдың қаңтар 
айынан бастап жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп, 2016 жылдың қазан 
айында «Жамбыл ауылындағы 
өнер мектебі» болып жұмыс жасай 
бастады. Мектеп директоры – 
Бақыт Жанар Бақытқызы.  Жас 
ұрпаққа қоғам талабына сай, кәсіби 
деңгейде музыкалық білім мен 
эстетикалық тәрбие беру  мектептің 
өзекті мәселесі болып табылады. 
Осы бағытта мектебімізде жалпы 
саны 23 ұстаз қызмет етуде. 
Оқушылар  жекелеген сыныптар мен 
үйірмелерден білім алуда. Көркем 
эстетика мен музыка бағыттарында 
жұмыс жасайтын мектебімізде 
оқушыларымыз қобыз, фортепиано, 
домбыра, хореография, ән-терме, 
эстрада-вокал, аккардеон, ақындар 
сыныптарымен қатар, қолөнер, 
бейнелеу, драма, киім дизайны, 
көркемсөз үйірмелерінде білім 
алуда.

Ашылған бір жыл ішінде 
мектеп оқушылары түрлі аудандық, 
облыстық, республикалық, халық-
аралық байқауларға қатысып, 
түрлі дәрежедегі дипломдармен 
марапатталды. Атап айтар 
болсақ, 2016 жылы Қазақстан 
Республикасын Тәуелсіздігінің 25 
жылдық мерейтойы қарсаңында 
өткізілген «Қиял әлемінде» атты 
аудандық сурет және сәндік 
қолданбалы қолөнер байқауына  
мектебіміздегі бейнелеу сыныбының  
оқушысы Хайрудин Керімбаев 
қатысып, I орынды дипломмен 
марапатталды. Жетекшісі – Аят 
Өмірзақов.

2017 жылдың ақпан айында 
өткен «Жыр алыбы – Жамбыл» атты 
республикалық оқушылар арасында 
өткен айтысқа Айым Асылбекқызы, 
Пакиза Арыстан  қатысып, 
нәтижесінде Пәкиза Арыстан ІІІ 
орын иеленіп, мақтау қағазымен 

«ӨНЕР МЕКТЕБІНДЕГІ»  ӨНЕРЛІ  ӨРЕНДЕР

қолөнер» номинациясы бойынша  
бейнелеу  үйірмесі оқушыларының 
жұмыстары жіберіліп, Махат 
Жәнібек бас жүлдені, Жайлаубек  
Шыңғыс II орынды, Айзере Сайлау 
II орынды, Мырзалы Жүсіпәлі III 
орынды иеленді. Жетекшісі – Қуат 
Күйшібаев. Алашорда үкіметінің 
құрылғанына 100 жыл толуына 
орай «Алаштың асылы – ұлтының 
жасыны» атты тақырыпта өткен 
ақындар айтысына мектебіміздегі  
ақындар сыныбында оқитын Ақбота 
Манарбек,  Пакиза Арыстан, Риза 
Ерғұлан, Иманбала Еламан, Айым 
Асылбекқызы қатысып, нәтижесінде 
Арыстан Пакиза бас жүлде, Ақбота 
Манарбек  I орынға, Риза Ерғұлан 
ІІ орынға, Асылбекқызы Айым III 
орынға ие болды. 24  мамыр күні    

марапатталды. Наурыздың 26-да 
Ғұмырдария орталығының ұйымдас-
тыруымен, Алматы қаласында өткен  
IX Халықаралық ән-би байқауына 
қобыз сыныбының оқушысы Ақерке 
Өтеп және домбыра сыныбының 
оқушылары Сағатбек Өркенбек, 
Тұрсын Аружан, Байжұма Бекзат 
қатысып, Өтеп Ақерке III орын, 
Сағатбек Өркенбек II орын, Тұрсын 
Аружан  II орын, Байжұма Бекзат II 
орынды жеңіп алып, мақтау қағазымен 
марапатталды. 17-18 мамыр күндері 
Алматы қаласында «Бақытты елдің 
ұрпағы» қорының ұйымдастыруы-
мен өткен республикалық «Біз 
бақытты баламыз» атты байқауына 
«Бейнелеу өнері және қолөнер» 
номинациясы бойынша байқауға 
қолөнер  үйірмесінің оқушылары 

Бақбарген Нұрғанат, Исабек Жанел, 
Өмекен Даурен, Сейітқұл Азамат 
жұмыстарын өткізіп, Бақбарген 
Нұрғанат III дәрежелі лауреат, 
Исабек Жанел III дәрежелі лауреат, 
Өмекен Даурен  II дәрежелі лауреат, 
Сейітқұл Азамат III дәрежелі лауреат 
атанды.

1 маусым – Халықаралық 
балаларды қорғау күніне орай  
аудандық білім бөлімінің ұйым-
дастыруымен өткен шеруде 
мектебіміздегі хореография мен дом-

марапатталды. Сонымен қатар, 2017 
жылғы наурыздың 11-де Алматы  
қаласында ұйымдастырылған «Пер-
вые шаги» атты республикалық 
байқауында домбыра сыныбының 
оқушысы  Балнұр Шәріпай қатысып,  
I орынды иеленді. «Бақытты елдің 
ұрпағы» қорының ұйымдастыруымен  
өткен республикалық «Қош келдің, 
Наурыз» байқауына «Бейнелеу және 

Қарақыстақ  ауылында өткізілген 
Сүйінбай Аронұлының  201 жылдығына 
арналған ақындар айтысына мектебі-
міздегі ақындар сыныбының оқушы-
лары Ақбота Манарбек, Риза Ерғұлан, 
Айым Асылбекқызы қатысып, бас 
жүлдені Манарбек Ақбота, жүлделі 
екінші орынды Риза Ерғұлан мен Айым 
Асылбекқызы, ІІІ орынды Пакиза 
Арыстан  жеңіп алып, мақтау қағазымен 

Кемел келешек 
кепілі

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласында 
тұтас қоғамның санасын жаңғыртудың 
бағыттарын атап, көптеген мәселелерге 
тоқталды.

Көз ілеспейтін шапшаңдықпен 
дамып, жедел өзгеріп отырған мына 
ақпараттық заманда рухани жағынан 
серпілуіміз, жаңғыруымыз қажет-
ақ. Рухани жаңғырудың ең басты 
кілті – ұлттық кодты сақтап, әлемдік 
өзгерістерге сай жаңаша ойлау жүйесін 
қалыптастыру екенін ұмытпағанымыз 
жөн. Ұлттық кодты сақтау – ұлттық 
болмысты нығайтып, оны ұрпақтан-
ұрпаққа мирас етіп қалдыру. Ұлттық 
болмыс біздің ежелден келе жатқан 
салт-дәстүрімізден, мәдениетімізден, 
барлық рухани құндылықтардан бастау 
алады. Ұлттық салт-дәстүріміз, тіліміз 
бен дініміз, музыка, әдебиетіміз, 
жалпы ұлттық рух ел бойында 
мәңгілік сақталуы тиіс. Әрине, ұлттық 
құндылықтар жас ұрпаққа отбасынан, 
балабақшадан, мектептен берілері хақ. 
Сондықтан ата-ана, ұстаз да ұлттық 
тәрбиені бірінші кезекке қоюы тиіс.

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласын қолдау және жүзеге асыруға 
байланысты Ш.Уәлиханов атындағы 
орта мектебі МДШО коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде бірнеше іс-
шаралар жоспарланды. Осы орайда 
ұлттық құндылықтарды өскелең 
ұрпаққа дәріптеу, жасөспірімдердің 
бойына туған жерге, оның тарихына, 
табиғатына деген сүйіспеншілігін 
арттыру мақсатында «Өлкетану» 
экспедициясы ұйымдастырылды. 
Мектептің  9-11 сынып оқушылары 
Алматы қаласында орналасқан орталық 
мұражайға барып саяхат жасады. Ал, 
7-8 сынып оқушыларымен «Таңбалы» 
мемлекеттік тарихи-мәдени және 
табиғи қорық-мұражайына саяхатқа 
аттанды. Бүгінгі ұрпақтың санасына 
ұлттық құндылықтарды дарыту 
арқылы жан-жақты, білімді жеке 
тұлға етіп қалыптастыру ұстаздар 
міндеті. Қазақстанның болашағы 
жастар қолында екенін ескерсек, 
ұлттық құндылықтарды алға қойған 
жеткіншектер болашақта Қазақстанның 
дамыған елдердің қатарына қосылуына 
елеулі үлесін қосары анық. 

Адай  АлПен,
Ш.уәлиханов атындағы 
орта мектептің педагог-

ұйымдастырушысы.

Арша  ағашы  егілді
Қалыбаева Ақмарал Даниярқызының тікелей 
ұйымдастыруымен мектеп ауласына 25 түп 
арша ағашы егілді. Аббаттандыру шарасына 
директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 
Ләйла Әріпжанова, қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі Байкенже Ергедыров қатысты. 
Сонымен бірге, Лаура Сұлтанбекова жетекшілік 
жасайтын 11 «б» сынып оқушылары аршаны 
отырғызып, суаруға барынша ұйымшылдықпен 
атсалысты. Арша ағаштары араға уақыт салып, 
мектептің ауласына ерекше сән беріп, жасыл 
желек болып жайқалады. Бұл шараның мақсаты 
өскелең жас жеткіншектерді табиғатты аялап 
сүюге, күтіп-баптауға үйрету болатын. 

Рената МАхАМБетовА, 
т.Рысқұлов атындағы орта мектеп 

директорының тәрбие
ісі жөніндегі орынбасары.

прагматизм  керекті  
қасиет

белгілеген бұл мақаланың айтар ойы ауқымды, 
философиясы айшықты. Мен өзім география-
экология пәні мұғалімі  ретінде осы мақаладағы 
прагматизм мәселесіне аса мән берілуіне шексіз 
риза болдым. Иә, мемлекетіміздің қазіргі даму 
сатысында, жаһандану жағдайындағы сын-қатерлер 
белең алған кезеңде прагматизм Қазақстан үшін аса 
керек қасиет. Маған осы прагматизмнің туған жердің 
табиғатын көздің қарашығындай сақтауға, оның 
қойнауындағы байлықтарды орынды пайдалануға, 
экология тазалығына ұмтылуға қатысты айтылған 
пікірлері өте ұнады. 

Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан 
ұлттық прагматизмінің санаулы жылда адам таны-
мастай өзгеріп, ысырапшылдыққа ұласқанын 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев  тап басып айтқан. Мақалада 
түгін тартсаң, майы шығатын мыңдаған гектар 
миялы жерлеріміз экологиялық апат аймақтарына 
айналуының өзі  жерге аса немқұрайлы қараудың 
ащы мысалы екенін айтты. 

Осыған орай, мектепте «Жас экологтар» тобы 
құрылды. Бұл топтың мақсаты – өз жеріміздің 
табиғатын қорғау, көркейту және таза ұстауға 
үлестерін қоса отырып, ысырапшылыққа жол 
бермеуге ауыл тұрғындарына үндеу тастай 
отырып, туған жердің табиғатын қорғауға шақыру. 
Топ мүшелерінің ұйымдастыруымен мектепте 
«Экологиялық проблемаларды жоюға өз үлесіңді 
қос», «Біз – табиғат сақшыларымыз», «Өз өлкеміз-
дің жанашыры болайық» тақырыптарында тәр-бие 
шаралары өтті. Жас ұрпақты табиғатты қорғауға, 
үнемдеуге, ата-бабамыздан қалған мұраларды 
зерттеуге бейімеу – мақсатымыз. Бұның өзін 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  
атты мақаласы негізінде алға қойған мақсаттарды 
орындауға қосқан үлесіміз деп санаймыз.                                                           

гүлзира МолдАҚҰловА,
т.Рысқұлов атындағы орта мектеп 

директорының тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары.

туған  жерге  тағзым

Ауылымыздың тарихи тұлғаларын 
зерделеу жұмыстарын іске асыруда оқушылар 
назарына жаңадан жабдықталған кітапханада 
«Ауылым – алтын бесігім» бұрышы, сондай-ақ,  
«Танымды  репортаж» ауданымыздың ақын-
жазушылары мен мәдениет майталмандарын 
шақырып әңгімелесуге арналған бұрыш 
ұйымдастырылды.

Оқушыларды кітап оқуға шақыру арқылы 
өз елінің тарихын, мәдениетін, рухани 
құндылықтырын терең меңгерген, әлеуеті 
биік, мәдениеті жоғары көзі ашық, көкірегі 
ояу жеке тұлға қалыптастыру мақсатында 
мектеп ұжымы «GOLD BOOK» жобасын 
қолға алды. Мұнда 1-11 сынып оқушылары 
оқуға тиіс 100 кітаптар тізімі зерделеніп, 

Жеңіс  тұғырында  арулар
Алматы 

облыстық қыздар 
арасындағы 
волейболдан  күзгі 
чемпионат 1-5 
қараша аралығында 
Ұзынағаш ауылында 
өтті. Жарысқа  
оншақты ауданның 
командасы қатысты. 
Жамбыл ауданының 
құрама командасы 
I орын иеленді, 
II орын Көксу 
ауданы, III орын 
Ұйғыр ауданына 
бұйырды.Жеңімпаздар Алматы облысының дене шынықтыру және 
спорт басқармасының грамотасы, медаль және кубокпен марапатталды. 
Жерлестерімізді жеңісімен құттықтаймыз!

т.АлЖАн.

мектеп оқушыларына ұсынылды. Мектеп 
кітапханасында онлайн оқуға немесе кітаптың 
өзінен оқуға бар мүмкіндік жасалды. 

Еліміздің тарихына бір сәт үңіліп, 
балаларға мұражайларды аралатып, саяхат 
жасадық. Есік қаласындағы «Алтын адам» 
мұражайына, Алматы қаласындағы Ә.Қастеев 
атындағы мұражайға, аудандағы Таңбалы тас, 
Ж.Жабаев, Сүйінбай, Ү.Кәрібаев атындағы 
мұражайларға бардық.

Бос уақытты тиімді пайдалану, туған 
жер табиғатын танып-білу мақсатында  
7-сынып  оқушылары өзен-көлдер мен таулы 
аймақтардың қыр-сырымен танысып,  өз 
өлкелерінің кереметтігін мойындап қайтты. 

Туған елдің, жердің намысын қолдан 
бермей, «Денсаулық 2016-2019 жылдары» 
бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 
салауатты өмір салтын қалыптастыру 
қызметінің 20 жылдығына орайластырылған 
аудандық «Денсаулық фестивалі – 2017» 
байқауында І орынды қанжығамызға 
байладық.  Егер мектептегі жетістіктерге 
жеке-жеке тоқталатын болсақ, 2017-
2018 оқу жылындағы спортакиада да 
шағын футболдан 2000-2001 жылғы туған 
оқушылар арасындағы аудандық жарыста ІІІ 
орынды иеленген едік. Сондай-ақ, «Жамбыл 
ауданының балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебі» КММ-нің 50 жылдығына арналған 
жеңіл атлетикадан Жамбыл аудандық ашық 
біріншіліктен І орын алдық. Оқушылар 
арасында өткізілген аудандық «Полицияның 
жас достары – 2017» байқауынан І орынды 
иелендік. Республикалық «Жастар жаққан 
жұлдыздар» ән-би байқауында мектебіміздің 
оқушысы  Ерасыл Мұқиятұлы  ІІ орын алса, 
Ажар Әбдіғали ІІІ орын алды. 

тұйғынай  КҮШеновА,
ынтымақ орта мектебінің директоры   

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласы негізінде ұстаз ретінде 
өз үлесімді туған жердің табиғатына арнауға 
тырысып жүрмін. Халықты рухани жаңғыртудың 
жаңа бағдарларын, болашақтың кемел көкжиегін 

 Мектебімізде оқушылардың патриоттық сезімін,  өскен ауылына, 
өңіріне,  яғни, туған жеріне деген сүйіспеншіліктерін арттыру мақсатында 

жоспарланған шаралар іске асырылуда. 

Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» аясында 
Тұрар Рысқұлов атындағы білім ордасында 
игілікті шара өтті. Мектеп директоры 

быра сыныбында оқитын 48 оқушы өз 
өнерлерін көрсетіп, білім бөлімінің 
мақтау қағазымен марапатталды. 
2017 жылы 30 маусым мен 4 шілде 
аралығында Ресей Федерациясы  
Санкт-Петербург  қаласында  өткен  
XVIII Халықаралық  «Вдохновение 
Лето» балалар шығармашылығы 
фестиваліне бейнелеу өнері 
номинациясы бойынша бейнелеу 
сыныбының оқушылары: Махат 
Жәнібек, Мырзалы  Жүсіпәлі қатысып, 
Мырзалы Жүсіпәлі ІІ дәрежелі, Махат 
Жәнібек  ІІІ дәрежелі лауреат атанып, 
дипломмен марапатталды. 

Өнер мектебінің алдағы атқарылар 
жұмыстарына шығармашлық табыс  
тілейміз.

т.тоҚтАСын.
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«АТАМЕКЕННІҢ»  ЗЕРДЕ   
ДӘПТЕРІНЕНТілегіне  білегімен  жеткен  жігіт

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласындағы «Қазақстанның 100 
жаңа есімі» жобасы бойынша тәуелсіздік 
жылдарында елеулі табысқа жеткен, 
еліміздің әр өңірінде тұратын этнос 
өкілдерін насихаттау туралы бастама 
көтерілген еді. Өйткені, жер-жерлерде 
аты аңызға айналса да, көпшілік тани 
бермейтін, алайда жұмысына жан- 
дүниесімен берілген, түрлі жастағы 
тұлғалар бар. Сондықтан, осы жолы 
ауданнан аталмыш жобаға еркін күрестен 
ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері 
Аслан Кахидзенің есімі ұсынылды. 
Алдымен Аслан Байрамалиұлының 
өмірбаяны мен атқарған істері жөнінде 
мағлұмат бере кетсек. 

Спорттық өтілі 17 жыл. Аслан Кахидзе 
1988 жылы 28 қазанда Жамбыл ауданы 
Ұзынағаш ауылында туған. Ш.Уәлиханов 
атындағы орта мектепте оқып, білім 
алған. 3-сыныпта оқып жүргенде, әкесі 
Байрамали Кахидзе баласын жетектеп, 
күрес жаттықтырушысы Атабек Алиевтің 
сыныбына әкеліп тапсырады. Оның да 
бір себебі бар еді, әкесі бала күнінде 
осы спорт түріне қатысып, атақты спорт 
шебері болуды армандаған. Алайда, 
бір жағдайларға байланысты онымен 
толықтай айналысуға  мүмкіндігі 
болмаған. Сондықтан Асланынан зор үміт 

өзінің кәсіптік спорт әлеміндегі орнын 
бекіткен Аслан көп күттірмей, яғни араға 
екі жыл уақыт салып, өз салмақ дәрежесінде 
Қазақстанның чемпионы, соңынан Азия 
және әлем чемпионатының медалін өңіріне 
жарқыратып тағады. 

Аслан Кахидзенің қатысып, жеңімпаз 
атанған мемлекеттеріне жеке дара 
тоқтала кетсек. Ол Греманиядағы Гран-
приде күміс жүлдегері (2013 ж), Тараз 
қаласында Д.Қонаевты еске алуға арналған 
халықаралық турнирінде қола жүлдегері 
(2013 ж), Венгрияда Әлем чемпионатының 
қатысушысы (2013 ж), Қазан қаласындағы 
Бүкіләлемдік Универсиадаға  қатысушы 
(2013 ж), Беларусияда «Александр 
Медведь» гран-при қола жүлдегері                   

(2014 ж), Астана қаласында өткен Азия 
чемпионатының күміс жүлдегері (2014 
ж), Тайланд қаласы  Азия чемпионатында 
қола жүлдегер (2016 ж), ҚР спорт шебері 
және бірнеше ҚР чемпионаттары мен ҚР 
ойындарының жүлдегері, Бразилияның 
Рио-де-Жанейро қаласында XXXI жазғы 
Олимпиада ойындарының қатысушысы 
(2016 ж), Ташкент қаласында өткен Әлем 
чемпионатында 5 орынды иеленді.

2011 жылы облыстық жоғары спорт 
мектебіне тіркелген Аслан Кахидзе қазір 
ҚР Ұлттық құрама командасында Алматы 
облысының атынан чемпионаттарға 
қатысады. «Аттың шабысы – бабында» 
демекші, әрдайым дайындықпен жүретін 
Аслан Кахидзе Ұзынағаш ауылының 
«А.Алиев» атындағы спорт кешенінде 
жаттығады. 

Әкесі Байрамали Аладинұлы мен 
анасы Зульфия Лютфиқызы өнегелі 
отбасын құрып, 3 ұлды дүние әкелген. 
Аслан жанұясында ортаншы перзент. 
Түрік ұлтынан шыққан   еркін күрестен 
ҚР халықаралық дәрежедегі спорт 
шебері Аслан Кахидзе болашақта 
Қазақстан құрамасының қоржынына 
алтын медальдар алып беретін азамат. 
Сондықтан, Асланға толағай табыстар 
мен жеңісті күндер тілейміз.

Майра АлдАБеРгеновА.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың биыл 
баспасөздерде жарияланған «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында көтерілген бірнеше бастамалар 
мемлекетіміздің жаңа сатыға көтерілуіне өз 
септігін тигізді. Себебі, ел болашағы жастардың 
прагматизмді бойына сіңіре отырып, жаңа 
жобаларды қолға алуына, жаңа жүйелерге 
дайындығына байланысты болмақ. Сондай-ақ, 
«Туған жер» бағдарламасында қарастырылған 
киелі орындар мен қазақ тарихында еңбегі 
ерен азаматтардың, батырлар мен ақындардың 
атын қайта жаңғырту өткенге салауат айтудың, 
келешекке нық сеніммен қадам басудың 
бастауы. Ал, ұлттық код туралы бастама салт-
дәстүр мен әдет-ғұрыпты, мемлекеттік тіл – 
қазақ тілін қастерлеуге, оны ұрпақтан-ұрпаққа 
мирас етуге баулиды. 

Мақалада көтерілгендей, революциялық 
дамудан эволюциялық дамуға бет бұрсақ, 
дамушы мемлекеттен дамыған елге айналып, 
тереземіз өзгелермен теңеседі. Себебі, Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев атап көрсеткендей, тарихта 
орын алған қандай да бір төңкеріс бірлігі 
ұйыған халыққа абырой әпермеген.  

Сананың ашықтығы және білімнің 
салтанат құруы туралы бөлімдерінде 
көтерілген мәселе қолға алынса, болашақ 
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(Соңы. Басы өткен санда).
Сұрақ: – Ұйқы жақсы ма, әлде 

ұйқысыздық жақсы ма?
Жауап: – Сергекке – ұйқысыздық, 

бейқамға – ұйқы.
Сұрақ: – Дәрігер емдей алмайтын 

қандай кесел бар?
Жауап: – Ақымақтық һәм топастық.
Сұрақ: – Өмір сүргеннен гөрі жақсырақ 

және өлімнен гөрі жаманырақ нәрсе не?
Жауап: – Өмірден гөрі жақсырақ нәрсе 

– жақсы ат, өлімнен гөрі жаманырақ 
нәрсе – атыңның өшуі.

Сұрақ: – Шын дос кім?
Жауап: – Адамдар алдында мініңді 

жасыратын және жақсы жақтарыңды 
көрсете білетін кісі.

Сұрақ: – Адам қандай ісімен көңілге 
жағымды болмақ?

Жауап: – Туралық һәм ашық-
жарқындықпен.

Сұрақ: – Сенімді дос кім?
Жауап: – Жақсылық жолында саған 

жәрдем берген һәм жамандықтан 
қайтарған кісі?

Сұрақ: – Кісі көңілін табу деген не?
Жауап: – Кісі көңілін табу дегеніңіз – 

арманына жеткізу, ал көңілден шықпау – 
арманынан мақұрым қалдыру.

Сұрақ: – Дос сенімнен тайса, одан 
қалай құтылу керек?

Жауап: – Алдына аз барып, қол ұшын 
сұрамаумен.

Сұрақ: – Ақылды адам кім?
Жауап: – Көп біліп, аз сөйлеген.
Сұрақ: – Дәрігерге қалай мұқтаж 

болмауға болады?
Жауап: – Аз жеп және аз ұйықтап.
Сұрақ: – Адамдар мені жақсы көрсін 

десем не істеуім керек?
Жауап: – Сұхбатта тек шын сөйле, 

жалған айтпа, біреуге қиянат қылма, 
қолыңмен не тіліңмен ешкімге азар 
көрсетпе.

Сұрақ: – Дүниеде ең бақытты кісі кім?
Жауап: – Өзін кішіпейілділікпен, 

шыншылдықпен жасандырған кісі.
Сұрақ: – Жақсы достың белгісі не?
Жауап: – Қатеңді көрсе, ақыл-кеңесін 

аямау.
Сұрақ: – Кімнен бір нәрсе сұраған 

жақсы?
Жауап: – Сұрасаң бере алатұғын және 

сұрауға әддің бара алатұғын кісіден.
Сұрақ: – Әңгімеміздің үстіне бірер кісі 

кіріп келсе, не істегеніміз лазым?
Жауап: – Үш нәрсе лазым: бірінші – 

кіріп келсе, отыратын орын ұсыну, екінші 
– отырған соң, оған жүз бұрып қарау, 
үшінші – сөйлессе, сөзіне жауап беру.

Сұрақ: – Адамдардың қайсысы 
бақыттырақ?

Жауап: – Дүние қарама-
қайшылықтарынан бейхабар болмаған 
кісі.

Сұрақ: – Қандай тәттінің ақыры ащыға 
айналады?

Жауап: – Жастықтың.
Сұрақ: – Өзі пәс бола тұра, биіктердің 

биігі не?
Жауап: – Әділдік.

(«Хавосул-аше». Ташкент,
«Мехнат», 1990)

Өзбекшеден тəржімалаған: 
Байбота Серікбайұлы.

Жаңғырудың   жаңа  белестері
ұрпақ жан-жақты, ғылым-білімге үйір, жаңа 
бастамалардың орнауына негіз болары анық. 
Қазіргі нанотехнология мен мультимедианың 
қарыштаған заманында тұрғындардың 
жаңашылдыққа жақын болуы өте маңызды. 
Өйткені, ол қоғамның алға қадам басуы мен 
экономиканың ілгерілеуіне септігін тигізіп 
қана қоймай, бәсекелестікті де арттырады.

Мақалада көтерілген «Қазақстандағы 100 
жаңа есім» жобасы Қазақстанның тәуелсіздік 
жылдарында еңбегі сіңген, бүкіл ғұмырын 
Отанымыздың белгілі бір саласын дамытуға 
арнаған азаматтарға ақпараттық қолдау 
көрсету арқылы елге танытуды мақсат етеді. 
Сондықтан «Атамекен» газеті нөмір сайын 
ауданнан шыққан танымал, ел арасында 
абыройы асқақ азаматтарды насихаттауда. 
Бұл олардың есімін тарих қойнауында алтын 
әріппен жазып қалдыруға жасалып жатқан игі 
іс.

Сондықтан Елбасының биылғы баспа-
сөздерде жарық көрген «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласындағы қай 
тақырыптың мазмұнын алып қарасақ та, 
әрқайсысының өмірлік мәні зор, көтерер жүгі 
ауыр. Ал, оның барлығын жүзеге асыру біздің 
міндетіміз.

М.тҰРСынҚызы.

жаңғыртып, елдің еңсесін көтергені 
белгілі. Жас ұрпаққа жол бастайтын 
ұлттық идеологияның жобасы 
жасалынып, қажетті қасиеттер 
аталып, оларды бойға сіңірудің 
қаншалықты қажет екендігі 
жан-жақты талқыланды. Əрине, 
прагматизм мен реализм болашақта 
жарқын белестерге жетуге 
көмегін тигізеді. Қазіргі заманда 
ысырапшылдық пен даңғойлық 
Елбасы атап өткендей, жаңғырудың 
тетігі болмақ емес. Үнемшілдік 
пен қарапайымдылық қай заманда 
да адамзатты жақсылықтарға 
бастап, экологияны қорғауға, 
табиғат сұлулығын өз қалпында 
сақтауға жетелеген. Сондықтан, 
өткеннен сабақ алып, тарихтағы 
қателіктерге жол бермеу қажет.

Мадина тоҚтАСыновА.

Прагматизм принциптері

күтіп, оның 
к ү н д е л і к т і 
ж а т т ы ғ у 
з а л ы н а н 
т а б ы л у ы н 
қ о л д а п , 
қадағалаған. 
Ал, Аслан 
өсе келе әке 
үмітін ақтап, 
21 жасында 
Қазақстанның 
ж ү л д е г е р і 
а т а н а д ы . 
С о н ы м е н , 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласы қоғамның санасын 

 

«болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты Елбасы н.Ә.назарбаевтың мақаласын оқи отырып, өмірге қажетті көптеген насихаттар мен көрегенділіктің нышанын байқадық. Онда ұлт болашағына қажетті негізгі факторлар ескеріле отырып, ұлттың сақталып қалу жолында атқарылатын міндеттер негізі сараланған. Олардың бірі – ұлттық сана туралы қозғалған ой ілмегі. Онда сан ғасырлардан бері сақталып келе жатқан салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарға құрметпен қарауға, жаңашылдықтан жатырқамай, оның ішінде ілгерілеу мен алға жылжуға жетелейтіндерін қоғамда қалыптастырудың тетіктері қарастырылған. Әрине, ата-бабадан қалған асыл сөздер мен өнегелі өсиеттер уақыт сүзгісінен өтіп, қанша ұрпақты бір тезге салып тәрбиелеген даналық көздері ғой. «салттың да озығы бар, тозығы бар» – демекші, елімізді дамудың кемел жолына жетелейтін дәстүрлер желісін келешекке мұра етіп қалдырсақ өркениетке жетер межені айқындайтынымыз анық. 
Роза  ҚАУМенОВА, шиен  орта  мектебінің  педагог-ұйымдастырушысы.

ҰЛТТЫҚ  САНА  НЕГІЗІ
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Тарихтың мөрі  басылған  әрбір тасында, Үңгіртас  деген  ауыл  бар  Қозыбасында! 

уақыт және кеңістік тұрғысынан қарайтын болсақ, адам өмірі тым қысқа. ал, 
зау биіктер мен құла дала үшін біздің ғұмыр бір сәттік қана. Тіпті бұл кеңістік 
үшін жер қайыстырар әскері болған хан Шыңғыстың да өмірі түкке тұрғысыз. 
ал, адами тұрғыдан өз заманында келешек кеңістігінің тарылмауын тіршілік 
етудің негізгі мақсаты санаған тарихи тұлғалардың өмірінен ұлағат түю – еш 
жерде жазылмаған парыз болса керек.   Қозыбасы төбесіне шыққанда маған 
осындай ой келді. 

Қозыбасы төбесі аласа ғана дөңдердің 
ортасында дөңгеленіп тұр. Расымен, хан 
кеңес құрып, халықтың жарлық тыңдауға 
жиналуына қолайлы кеңістік. Құдды 
орда кеңесін құру үшін біреу әдейі 
қолмен жасап қойғандай. Тіпті дала 
мәдениетінің табиғатпен осыншалықты 
ұштасып жатқандығына қайран 
қаласың. Бұрын осы далада Батыс пен 
Шығыстың арасындағы байланыстың 
нышаны іспетті Ұлы Жібек жолының 
керуені көшіп бара жатқанын ескерсек, 
қазаққа хандық құрмаққа ұмтылған қос 
сұлтанның Үңгіртастағы Қозыбасына ту 
тігуі – ойға қонымды.

Таудан таңбалы тастарды да 
кезіктіруге болады. Алайда соңғы 
жылдары Қозыбасын ашық карьерге 
берген екен. Ауыр жүк көлігі киелі 
төбенің тасын тасып жатыр. Күллі қазақ 
үшін қызырлы мекеннің тасындағы 
маңыздылықты түсініп, ол жердегі қазба 
жұмыстары тоқтайды деген үмітіміз бар. 
Ал, төбенің Қозыбасы атануына не себеп? 
Туған өлкеге қатысты тарихи мұралар-
ды жинақтаушы, аналар алқасының 
төрайымы, ауылдық кітапхана меңгеру-
шісі Гүлшар Асылбекова көктемде 
шөп қылтиып шыға салғанда туған 
төлдің басы көбейетін берекелі өлке 
болғандықтан бабаларымыз солай атаса 
керек деген болжамын айтты. Бұл долбар 
шындықтан аса алыс емес. Себебі, шөбі 
шүйгін мекеннің қой совхозы болғанын 
ұмытпауымыз керек. Жері отты болмаса, 
ол жерден үздік шопандар мен еңбек 
ерлері шығар ма еді?

Ал, Сарбастау мектебіндегі тарих 
пәнінің мұғалімі Шапағат Аденова 
төбенің алыстан қарағандағы сұлбасы 
қозының басына ұқсайтынын айтты. 
Тарихи төбеге қатысты деректермен 
таныстырған мұғалімнің де болжамын 
жоққа шығара алмадық. Себебі, төбе 
анықтап қараған, байқампаз адамға 
қозының басына ұқсайтын болып шықты.

Ақсақалдар алқасының мүшесі 
Сәрсебек Екейбаев: «Тәуелсіздік алған  
кезде ауылдарды қазақшаландыру 
басталды. Біздің ауыл № І ферма деп 
аталып келген ғой. Көрші жатқан 
Аққайнар ауылына аты ұйқассын деп 
ауылға Көкқайнар деген ат берді. Өз 
басым ауылдың Қозыбасы деп аталғанын 
қалағанмын. Бірақ менің ұсынысым 
өтпей қалды», – деп ел мен жердің тарихы 

туралы сыр шертті. Ауылға Көкқайнар 
деген атауды сол кездегі әкім Меруерт 
Тастанова берсе керек.

Қозыбасы мен Суықтөбе шыңына 
дейінгі аралық 28 шақырым. Батыс 
жақ қанаты Басбатыр тауы мен Дегерес 
төбесіне ұласады. Шөбі шүйгін, 
малға жайлы мекен болғандықтан жер 
ыңғайына қарай  жаңа құрылған мемлекет  
осы жерді таңдаса керек.

Сонымен, Үңгіртас ауылдық 
округін Қозыбасы төбесін жайлаған ел 
болғандықтан, барша қазақтың киелі 
қарашаңырағының мұрагері ретінде 
қарауымызға болады. Қарашаңырақ 
демекші, Үңгіртас ауылында Қарасай 
батырдың Есім ханнан сыйлыққа алған 
киіз үйінің босағасы сақталып келген. 
Қарасайдың сегізінші ұрпағы, қара 
босағалы Еспенбет атаның үйіне ат 
басын бұруды ұмытқан жоқпыз. Әрине, 

де, шебер табиғаттың сұлулығын 
тамашалау үшін баруға болады. Тау 
етегінде хас сұлудың жанарынан ағып 
түскен саф тамшыдай мөлдір өзен ағып 
жатыр. 

Кешегі күн
Ауылдың тарихы өзге елді 

мекендер секілді ұжымдастыру 
кезеңімен тікелей байланысты. 1929 
жылы Жарықбай Байдуллаұлының 
ұйымдастыруымен құрылған. 1930-
1948 жылдары Қастек атындағы қой 
совхозы болып құрылады, ол кездегі 
директоры  Е.Есенбаев деген азамат 
болған. Қастек атындағы қой совхозы 
тікелей Мәскеуге қараған шаруашылық 
болды. Қойдың еті мен биязы жүнін 
өндіретін совхозды Социалистік Еңбек 
Ері атағын алған Мусин Шайхислам 
басқарған. Ш.Мусиннің басшылығы 
кезінде шаруашылық экономикасы 
нығайып, ауылда екі қабатты үйлер, 

РуХанИ жаҢғыРу:

тарихи мекен
Біз үшін ол төбе Қазақ хандығының 

еркіндік туының желбіреген сәтімен 
ерекше. Одан кейін де қазақтың басынан 
өткен талай тарихи жағдайларға куә 
болып, міз бақпай жатыр. Міз бақпай 
дегеніміз де, тереңдей берсек жаңсақ 
ойлау болып шыға келеді. Төбенің 
тасын баяғыша кекілік мекен тұтып, 
етегіне баяғыша боз жусан шығады. 
Бұрынғыдай Жиренайғыр өзені тарихи 
төбеге бір тәу етіп, төмен қарай ағып 
өтеді.

1458 жылы Жәнібек пен Керей 
сұлтандар Қазақ хандығын Қозыбасында 
құрып, бір түмен елді мал-мүлкімен 
көшіріп әкелген. Ғалымдар бұл оқиға 
қыркүйек айында болған деседі. Хан 
ордасында Керей хан  өз  халқына 
бірінші жарлығын қазан айында 
жариялап, қыстап шығу мәселесі мен 
жас мемлекеттің болашағына қатысты 
кеңес құрған екен.

Қозыбасы жайлауын мекендеу 
Жәнібек пен Керей сұлтандарға өте 
тиімді болатын. Жайлаудың жан-жағы 
тау болғандықтан Әбілхайыр ханның 
қолы жетпейтін, мықты бекініс қызметін 
атқарған.

Дегенмен, Қазақ хандығының 
құрылуындағы  Қозыбасы төбесінің 
қай жерде екендігі жайында пікір көп. 
Бір-біріне қайшы келетін көзқарастар 
да жетерлік. Тастағы таңбаларға зер 
салып, ел ішіндегі этнографиялық 
материалдарды жинақтаған Жағда 
Бабалықұлы бір мақаласында «Қозыбасы 
төбесі Алматы облысының Жамбыл 
ауданындағы Суықтөбе тауынан қашық 
емес» деген пікір айтқан. 

қара босағаның Қарасай ауданындағы 
Шамалған ауылында екендігінен 
хабарымыз болған.

Жер кіндігі
Ауылдық округтің орталығы 

Үңгіртаста «Жер кіндігі» бар. Соңғы 
7 жылда бұл өлкені көру үшін алыс-
жақын шетелден келетіндер көбейген. 
Бұған академик Вячеслав Бронниковтың 
ғылыми зерттеуі де түрткі болғанға 
ұқсайды. Вячеслав Михаилович – Кеңес 
Одағы бойынша биоэнергетиканың 
негізін салушы ғалым. Арнайы 
құрылғылар арқылы тексеру барысында 
осы аймақтан жоғары энергетикалық 
қуат көзі анықталған. Өзге ғалымдар 
тобы  бұл маңда жер астындағы 
анықталмаған металдың магниттік өрісі 
бар болуы мүмкін деген болжамын 
ұсынады. Қалай болғанда да,  мәскеулік 
ғалымның биоэнергетикалық зерттеуінен 
кейін Үңгіртасқа келушілердің саны 
ұлғайған. Тіпті, бұл маңды Жердің 
кіндігі деп атайтындар да жетерлік. Жер 
кіндігіне барып, ғарыштық байланысқа 
түсетіндігіне сенімді туристер  ол өлкеге 
қатысты мифтерді тыңдауға дайын. Бір 
қызығы, бойды сенім билеген соң ба,  
ондағы тасқа жақындасаң, шынымен 
ыстық пен суық лептің қатар алмасып 
жатқанын сезінесің. Ал, Үңіртас 
ауылының тұрғындары ол жердің қасиетті 
екендігіне тегіс сенеді дей алмаймыз. 
Қалыпты адамдар секілді жердің 
кіндігінің қасында өмір сүріп жатқанына 
сенетіндер де, мүлдем нанбайтындар 
да бар. Қазір ол үңір орналасқан аумақ 
қоршалған. Айдаһардың қанатына 
ұқсайтын таудан шығып тұрған үңгірдің 
қапталы  көрген адамды өзіне еркісіз 
баурап аларлықтай әдемі. Сондықтан  
қатып қалған айдаһар хақындағы  аңызға, 
Жер кіндігі туралы тәмсілге сенбесеңіз 

бұрын орындалатын. Еңбек адамдарын 
бағалайтын, олардың ой-пікірлеріне 
мән беріп, ақыл-кеңестеріне құлақ 
асатын дәуір болған.

тұлғалар тұғыры
Қазақстандық мал шаруашылығы, 

оның ішінде қойды асылдандыру 
туралы хабары бар  адам Мұқан 
Көккөзовті білмеуі мүмкін емес. Ол 100 
қойдан 160 бас қозы алған.

орта мектеп, балабақша салынған. Ол 
Мәскеуде өткен мал шаруашылығын 
асылдандыруға қатысты одақтық 
көрмеде қой тұқымын асылдандыруға 
қатысты І дәрежелі дипломға ие болған. 
Әрине, қой тұқымын асылдандыруда 
бір ғана адам нәтиже көрсете алмайды. 
Қой совхозының одақтық деңгейде 
мойындалуына үлес қосқан көп 
азаматтардың ұрпақтары қазір Үңгіртас 
ауылында тұрады. Өскелең ұрпақ   Ленин 
орденімен марапатталған; Ешенхан 
Сәрсенбаев, Анарбек Тұматаев, Амалбек 
Бейсебаев, Үмбетқұл  Молдабаев, 
Әшім Бөстекбаева, Сейден Омаров, 
Бабихан Бастаубаева, Бақтыбай Абитов, 
Мұқан Көккөзов сынды ел азаматтарын 
мақтанышпен айтып отырады. Атақты 
шопан, Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 
депутаты болған Сайлау Қалқабаев 
та осы ауылдың тумасы. Осындай 
тұлғалардың ерен еңбегінің арқасында 
астық сату жөніндегі бесжылдық 
жоспар «Қастек» мемлекеттік асыл 
тұқымды қой заводында мерзімінен 

Алыстан мұнартқан Қозыбасы

Гүлшар Асылбекова кітапхана меңгерушісі

төбенің алыстан қарағандағы сұлбасы 
қозының басына ұқсайтынын айтты. 
Тарихи төбеге қатысты деректермен 
таныстырған мұғалімнің де болжамын 
жоққа шығара алмадық. Себебі, төбе 
анықтап қараған, байқампаз адамға 
қозының басына ұқсайтын болып шықты.

Сәрсебек Екейбаев: «Тәуелсіздік алған  
кезде ауылдарды қазақшаландыру 
басталды. Біздің ауыл № І ферма деп 
аталып келген ғой. Көрші жатқан 
Аққайнар ауылына аты ұйқассын деп 
ауылға Көкқайнар деген ат берді. Өз 
басым ауылдың Қозыбасы деп аталғанын 
қалағанмын. Бірақ менің ұсынысым 
өтпей қалды», – деп ел мен жердің тарихы 

Жаратылыстанушы 
ғалым Молдияр Серікбаев 

пен геология, минералогия 
ғылымдарының докторы Әділхан 
Байбатша да «Қозыбасы Алматы 
облысының Жамбыл ауданындағы 
Тарғап ауылының оңтүстік-шығыс 
бағыты бойынша 8 шақырым 
жердегі текшетауда, Алматы 
қаласынан 95 шақырым  жерде. 
Қозыбасы текшетауының солтүстігі 
жарқабақты, турасынан өлшегенде 
5 шақырым қашықтықта Ұлы Жібек 

жолының сүрлеуі», – деп арнайы 
ғылыми мақала жариялаған.
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Тарихтың мөрі  басылған  әрбір тасында, Үңгіртас  деген  ауыл  бар  Қозыбасында! 

«Туған  жЕР»  бағДаРЛаМасы
жердің жартысынан көбі қазақ даласына 
қатысты. Қазақ халқының басым бөлігі 
ауылдарда тұрғандықтан аталмыш 
реформалардың зардабы бірінші 
кезекте қазақтарға тиді. Соғыстан 
кейін еңсесін енді түзеген ел енді ауыл 
шаруашылығындағы тәжірибелердің 
сарсаңына салынды. 

1953 жылы қыркүйекте КОКП ОК 
пленумда мемлекет басшысы Н.С.Хрущев 
баяндама жасады. Баяндамада аграрлық 
саланың артта қалу себептері талданды. 
Күштеп ұжымдастырудың зардаптары, 
миллиондаған шаруалардың ашаршылық 
пен саяси қуғын-сүргіннің құрбаны 
болғандығы ашық айтылған еді. 
Ауыл шаруашылығындағы жағдайды 
жақсарту үшін жемдік дақылдар егісінің 
көлемін ұлғайту жүзеге асырылды. 
Техникамен жабдықтау және малшылар-
ды материалдық тұрғыда ынталандыру 
жұмысы жүргізілді.  Әрине, біз бүгінде 

1956 жылы «Қастек» асыл тұқымды 
қой зауытынан І ферма бөлінеді. Осы 
бөлімшені 28 жыл бойы Амалбек 
Бейсебаев басқарады. Ауылдағы 
тұрғын үйлердің салынуы, радио 
жүйесі мен телефон байланысы, 
электр  станциясының, жолаушылар 
тасымалына арналған автобустың 
жүргізілуі осы кісі басшылық еткен 
кезде жүйеленеді. Ол «Қызыл Жұлдыз», 
«Отан соғысы», «Еңбек Қызыл Ту», 
«Құрмет белгісі», Ленин ордендерімен 
марапатталған.

Үңгіртас ауылының тумасы 
Қыдырбай Өскенбаев Панфилов 
дивизиясында Б.Момышұлымен бірге 
Мәскеу түбінде болған. Соғыс жылда-
рында бірнеше орден, медальдар алған.

Ал, Қарабек Бәйтімбетов батыр 
Бауыржан басқарған 316 дивизияда 
болған. «Қастек» қой совхозында 27 
жыл еңбек еткен.

1945 жылы «Варшаваны азат еткені 
үшін» медалін, 1975 жылы «Құрмет 
Белгісі» орденінін иеленген майдангер 
Ермек Далабаев 1941 жылы соғысқа 
аттанады. Ол бейбіт өмірге оралған соң, 
халық шаруашылығын қалпына келтіру 
жұмыстарына араласады. 1948-1954 
жылдары Жангелдин атындағы, ал 1954-
1963 жылдары Амангелді колхозының 
төрағасы болады. Кейін «Қастек» асыл 
тұқымды қой зауытынан бір отар қой 
алып, шопан болады.

Ат спорты бойынша өз заманында 
«Үш батыр» деген атқа ие болған: Шахан 
Бастаубаев пен Талапхан Байқасымов 
және Мұсахан Елгезеров республикалық  
жарыстарда жеңіске жетіп отырған. 
Мәскеу, Киев, Тбилиси, Ашхабад, 
Ташкент, Бішкектегі жарыстарға 
қатысқан. Олардың 40 мақтау қағазы бар 
екен. Ал 4 награданы атақты қолбасшы 
С.Буденныйдың өз қолынан алыпты. 
Қазақстанның 50 жылдық тойындағы 
сайыста 106 жігітті жеңген батырлар 
«Алтын медаль» алған. 

Білім ошақтары
Үңгіртас ауылында 1930-1934 

жылдары бастауыш мектеп ашылған. 
Ол оқу орны 1935 жылы мектеп-
интетнатқа айналып, жеті жылдық 
білім беретін мекеме болған екен. 
Мектептің алғашқы ұстаздары: 
Р.Сартбаев, Ж.Байжанов, Ж.Жүнісов, 
З.Беласаров. М.Шөпбаев. 1957 жылы 
мектеп жаңа ғимаратқа көшіріледі. Ал, 

1963 жылы он жылдық мектеп ретінде 
жұмыс жасап,  тағы да басқа ғимаратқа 
көшеді. Қазір бұл мектепті бітірген 
түлектер арасында елдің мақтанышына 
айналған тұлғалар да бар. Атап айтар 
болсақ, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор Мақпал Жадрина, 
ҚР сыртқы барлау қызметі директоры, 
генерал-майор Ғабит Байжанов, Жамбыл 
ауданының әкімі Жандарбек Далабаев. 
Жыл сайын мектепті «Алтын белгімен» 
бітіретін шәкірттер де келешектің кемел 
тұлғаларына айналатын болады.

Ауыл мұғалімдері Қазақ КСР еңбек 
сіңірген мұғалімі, Ленин орденінің иегері 
Жұмабай Жадринмен мақтанады. Ол 
Үңгіртас мектеп-интернатын 20 жылдан 
астам уақыт басқарған.

Көкқайнардағы мектеп
«Қастек» қой зауытының І бөлімшесі 

саналған қазіргі Көкқайнар ауылының 
атауына қатысты деректі айтып өттік. 

тың игеруге басқаша көзқараспен 
қараймыз. Елу жылда ел жаңа демекші, 
өткен ғасырдың бел ортасындағы оқиғаға 
өзге қырынан қарауымыз заңдылық та 
шығар. 1964 жылға дейін жалғасқан тың 
игеру соншалықты нәтижесіз аяқталды 
деуге болмайды.  Сол уақыттан осы 
кезге дейін Қазақстан халқын нанмен 
қамтамасыз ету мәселесі тың игеру 
жобасы арқылы шешілген болатын. 
Сонымен қатар, Қазақстан астықты шет 
елдерге экспорттаушы елге айналды. 
Демек, тың игерудің экологиялық және 
рухани зардаптары болғанымен, ол 
XX ғасырдың аса ірі экономикалық 
жобаларының бірі болды.

Былтыр Үңгіртас селолық округіне 
қарасты Ақдала ауылында тың игеруге 
арнайы ескерткіш қойылды. Ақдала 
1955-1956 жылдары  «Қастек» асыл 
тұқымды қой зауытының IV бөлімшесі 
болып құрылады. 1962 жылы ол жерге 
тың игеруге келгендерге арнайы кеңсе 
мен жатақхана салынған. Ал 1989 
жылы бұл ғимарат ауылдағы бастауыш 
мектепке беріледі. 1971 жылы бөлімшеге 
Ақдала деген ат беріледі. Ауыл аудан 

салынған балалар алаңында ойнап 
жүрген бүлдіршіндер де  ұшқан ұя 
мен туған өлкеге бір бүйректің бұрып 
тұруының қандай болатынын сезіп өсіп 
келе жатқандай. Жаңғыру деген осындай 
іс-әрекеттерден басталады.

Ақдаладағы тың игеру кезеңі
1954-1960 жылдарда  тың және 

тыңайған жерлерді игеру науқаны 
КСРО-да жүргізілді. Бұл науқанда КСРО 
бойынша жалпы 41,8 млн. гектар жер 
жыртылса, соның 25,5 млн. гектары 
қазақ жеріне тиесілі еді. Игерілген 

орталығынан 62 шақырым қашықтықта 
жатыр. 90 ғана адам тұрады. 23 қана 
түтіні бар Ақдалада 5 көпбалалы отбасы 
бар.

Жиренайғыр өзені
Ауылды Жиренайғыр өзені басып 

өтеді. Ұзындығы 133 шақырым, су 
жиналатын алабы 1130 км2 өзенді 
ауызекі тілде Қастек  деп те айтады екен. 
Бастауын Жетіжол жотасының солтүстік 
беткейінен алатын Жиренайғыр темір 
жол бекетінің солтүстігіндегі (6 км) 
Қопа өзеніне құяды. Арнасы тар, 
жағасы – тік жарлы. Қар және мұздық 
суларымен толығады. Жылдық орташа 
су ағымы 0,43 м3/с.

Өзеннің Жиренайғыр аталуына 
қатысты үш түрлі нұсқа бар. Көктем 
кезінде қар суымен толығып, 
айбаттанып, айғырдай асаулық 
танытатын өзеннің болмысына қатысты 
осы атау берілсе керек. Енді бір нұсқада 

Бөлімшеде 1952 жылы бастауыш мектеп 
ашылған. Мектептің аты Шиен бастауыш 
мектебі деп аталған. 1979 жылы 
мектеп бастауыш деңгейден орталау 
мектепке көтеріледі. Ал 1992 жылы 21 
шілдеде Көкқайнар орта мектебі болып 
ұйымдастырылады. Төлеміш Өкеевтің 
«Көксерек», Қаныбек Қасымбектің «Шоқ 
пен шер» фильмдерінде ойнаған Қамбар 
Уалиев осы мектептің түлегі.

Ауыл аудан орталығынан 47 
шақырым қашықтықта орналасқан. 123 
түтіні бар ауылда 5 көпбалалы отбасы 
тұрады. Қозыбасы тауына жақын 
орналасқан ауыл тұрғындары телефон 
желісі тартылмағандығын, интернеттің 
жоқтығын мәселе ретінде айтып өтті. 
Ауылдағы қазіргі мектеп те күрделі 
жөндеуді күтіп тұрған ғимарат болып 
есептеледі екен.
Рухани жаңғыру аясындағы бастама

Рухани жаңғыруға қатысты 
идеологиялық жұмыстар тек қана 
мемлекеттік қызметкерлерге қатысты 
емес. Елбасының бастамасын түсінген 
әрбір азамат бұл жобаға өз үлесін қоса 
алады. Үңгіртас ауылына осы жылы 
мешіт қасынан асхана, имамға үй 
және балаларға ойын алаңы салынған. 
Ал бұл қайырымды істі осы ауылдан 
түлеп ұшқан кәсіпкер Бекжар Ысқақов 
жасаған. Қазіргі кезде заманауи үлгіде 

суы молайған өзен Жиренайғырды 
ағызып кеткен деседі. Ал, ақсақалдар 
алқасының мүшесі Сәрсебек Екейбаев 
қарияның айтуынша бір байдың жирен 
айғырлы үйірі болса керек. Жылқының 
көптігі соншалық, шөлдеп өзенге 
түскенде су азайып, тіпті тартылуға 
шақ қалады екен. Жирен айғырлы үйір 
өзенге түскенде  сусыз қалатын ел  осы 
оқиғаға қатысты өзенге  әлгі атауды 
берсе керек.

Бүгінгі тыныс
Қазіргі таңда Үңгіртас ауылында 

пластикалық құбыр шығаратын 
«Пласт-Инвест» ЖШС кәсіпорны 
жұмыс жасайды. Сонымен қатар, 
2560 ірі қарасы бар «Империя Фуд» 
ЖШС де ет кластерін құруға дайын 
шаруашылық болып саналады.  Жалпы 
алғанда ауылдық округте 4463 ірі 
қара, 28520  қой, 1331 жылқы бар. 648 
оқушы мектепке барады. 5 кітапхана, 
3 компьтерлік сынып бар. 4412 халқы 
бар округте 468 түтін бар. Орталығы 
Ұзынағаштан 36 шақырым қашықтықта 
орналасқан. 

Жақында Сарыбастау ауылында 
«Сарыбастау» деген атпен салтанат 
орыны ашылды. Ауыл тұрғындары 
алысқа сабылмай, өз қуанышымызды 
ауылдағы ағайынмен бірге атап өтетін 
болдық деген ілтипаттарын жеткізіп 
жатты. Біз жоғарыда айтып өткен тарихи 
орындар мен киелі мекенге саяхатшылар 
арнайы ат басын бұрады. Ауасы саф, 
суы мөлдір ауыл экологиялық таза 
аймақта орналасқан.

Ел мен жердің болмысы тұлғаның 
қалыптасуына себеп болады. Көктемде 
қалың қызғалдақ басатын Үңгіртас 
даласының күзгі пейзажы да сөзбен 
айтса нанғысыз. Күз деп қарастырып 
қана қоймай, бұл мезгілдің де өзіндік 
кезеңдері болатынын ескерсек, түрлі 
колоритті көруге болады. Күрең 
күздің қанық түсі ауылды ерекше бір 
поэтикалық күйге бөлеп тұрғандай. 
Осындай бояуға еніп, ерекше әсерге 
бөлей алатын ауылдан тұлғалы 
азаматтардың шығуы да заңдылық 
шығар. Ең бастысы бұл өлкенің 
азаматтарында қазақ халқының жеке-
дара хандық құрып, ұлттық мұратты 
барлығынан биік қойған асқақ рухы 
бар. Себебі, Қозыбасы – тарихи мекен. 
Ал жер бізге дейінгі және бізден кейінгі 
энергетиканы сақтайды. 

Айнұр  тӨлеу.

Сәрсебек Екейбаев
ақсақалдар алқасының төрағасы 

Балалардың ойын алаңы

Шапағат Аденова 
Сарыбастау мектебінің мұғалімі

Ауыл мешіті
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АтАЖҰРтҚА  БАРғАндА

Көңілім бордай езілді,
Армысың, атамекенім?!  
Көрсем де жаңа өзіңді, 
Қиырға ертең кетемін.

Кетемін...
жолдар таспадай
Тағы да жатыр шақырып.  
Кешемін тірлік басқалай, 
Қалаға кетем қапырық.

Басқалай атар таң онда, 
Басқалай күн де батады.  
Күн кешем ылғи алаңдап, 
Күйбең бір бітпей жатады.

Дуылдап,
Көппен шуылдап,
У-шуы бітпес көшені 
Жоғары-төмен шиырлап, 
Өнімсіз тірлік кешемін.

Іздегем қайдан ырыс-құт, 
Қай маңды жүргем өріс қып?  
Не деген тылсым тыныштық, 
Не деген шалқар кеңістік?!

Мың сан ой келді санама, 
Осында мүмкін жыр-мекен...
Шалқуға ақын балаңа
Кеңістік жетпей жүр ме екен?

Жағылмай жанда жыр-алау, 
Ұшырмай көңіл кептерін 
Жүргендіктен де шығар-ау 
Ұсақтау болып кеткенім.

Келмедім көптен өңірге, 
Тоспай да кетті жол алдан.
Жұлдызым өмір көгінде
Жанбай жүр ме екен содан да?..

Шүкірлік айтам көзге де 
Көңілге ыстық мекенім, 
Артық та емес өзгеден, 
Мықты да емес екемін...

Шүкірлік атқан таңдарға, 
Құласам қайта тұрармын.
Тірлікте өзге жандардан
Бақытсыз емес шығармын?..

Көретін ылғи түсімде 
Ащысу – ащы бұлағым, 
Асқақтап кетпеу үшін де 
Өзіңе келіп тұрамын.

Жүрсем де қайда, қай маңда 
Өзіңмен бірге тірлігім.  
Ажырамастай байланған 
Атажұрт, саған кіндігім.

             * * *
Бейтаныс,
Сондай таныс маң,
Далиып жатқан аумағы, 
Келгенде қажып алыстан 
Жанымды бірден баурадың.

Тамсана көз сап әлемге 
Буалдыр сағым ойнаған, 
Сонау бір бозғылт белеңде 
Тұрды ғой талай жан бабам.

     Нүсіпбай Додабайұлы ӘБДІРАХЫМ – 1957 жылы қарашаның 
22-де Үмбетәлі ауылында туған. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университетін бітірген. Дарынды ақын, қарымды журналист. Алматы 
облыстық «Жетісу» газеті бас редакторының орынбасары. Қазақстан 

Жазушылар одағының, Журналистер одағының мүшесі. Өлеңдері бірнеше 
жыр жинақтарына енген. «Ақтарылам алдарыңда» (2007) және «Бесөрім» 

(2010) атты жеке кітаптары жарық көрді. Облыстық жыр мүшәйраларының бірнеше 
мәрте жүлдегері. Журналистика саласындағы еңбектері үшін Қазақстан Республикасы 
Президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы грантын (2008) иеленген.

Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысымен (2011), сол жылы «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне – 20 жыл», 2017 жылы «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне – 25 жыл»  мерейтойлық медальдарымен марапатталған.

 «Екпінді еңбек», «Шұғыла», «Жетісу» газеттерінде қырық жылға жуық қажырлы 
қызмет атқарған қаламы ұшқыр әріптесіміз АЛПЫС атты айтулы белестің төрінен 
көрінді. Осынау абыройлы сәтінде өзінің төл газеті арқылы аудан оқырмандарына 
Нүсіпбайдың бір топ өлеңдерін ұсынып отырмыз.

«Атамекен» газетіні� редакциясы.

ШҮКІРЛІК  АТҚАН  ТАҢДАРҒА...
Қар, жаңбыр жүзін жырымдап, 
Уақыттан сауға сұрамай, 
Маң жартас мың жыл бұрын да 
Осылай тұрған шығар-ау.

Пана боп қиын кезеңде 
Мал менен жанға қамысы, 
Жалтырап жатты-ау өзен де 
Тоқтатпай баяу ағысын.

Тоқтаған қашан гүл өмір, 
Арнадан қанша су ақты?  
Мың жылдан бері бұл өңір 
Өзгермеген де сияқты...

Ойнақ сап сан ой санамда 
Ғажайып күттім елеңдей:
Атам ба, әзиз бабам ба, 
Алдымнан шыға келердей.

Өмірдің қыс пен күзінде
Күн кешкен мұндай шалғайда, 
Бабамның басқан ізінен 
Садаға кетсем болмай ма?

Жанымның іздеп дауасын,
Атажұрт, келдім аңқылдап.
Жүректе қалған дәл осы
Қасиет тұнған қалпыңда,
Құдірет тұнған қалпыңда!

                     * * *
Там да жоқ, ақбоз үй де жоқ, 
Зираттар қалған әр маңда.  
Адамды заман билемек, 
Мәңгілік не бар жалғанда?

Дәл қай жер, қайсы қабірі, 
Жауап жоқ – сансыз сұрақтар...  
Қобыздың мұңлы сарыны 
Шалынатындай құлаққа.

Тыншыпты мұнда бір қауым, 
Тас қана қапты басында.  
Атам да қолдап ұрпағын 
Жатыр ма екен осында?
 
Күйбеңі бітпес тіріге 
Сан түрлі соқпақ, сонар көп.  
Күтті ме соның бірімен 
Жан балам келіп қалар деп...

Өткерген уақыт дауылын 
Бабалар мәңгі ұйқыда.  
Сезді ме ұрпақтарының 
Келгенін атажұртына?

Қумаған жоқты тазы боп, 
Бас имей өткен күштіге, 
Асылдар бүгін разы боп 
Бір аунап, дүние-ай, түсті ме?

Жер болып кеткен молалар,
Көз салып тұрып мұңайдым.
Жарқылдап өткен бабалар,
Жайыңды кімнен сұраймын?..

Жандарың болсын жаннатта,
Қолдасын дәйім аруағың.
Сендерге туған аймақтан
Осы бір жырды арнадым.

    САнСыРАтҚАн САн САуАл
Бір мүшәйраның қорытындысында тіл 
жөнінде күңірене берген жөн емес, дамып келе 
жатыр ғой дегендей де пікір айтылып қалды...

Сан сұрақтар сансыратар сананы,
Кәмпит беріп алдағандай баланы
Осы күні мінбелерден қазақша
Екі-үш ауыз сөз айтылып қалады.

Бұл мінезден өсеміз, не өшеміз,
«Тәуба» дейміз кетсе дағы есеміз.
Барлығына түсінікті болсын деп
Сосын бірден орысшаға көшеміз.

Десек тағы мәртебесі жоғары,
Тілім орнын таба қойған жоқ әлі.
Қазақ тілі қай заманда, 
Қай кезде
Бәрімізге түсінікті болады?!

Кейбір сәтте жақынбыз да... 
Бөтенбіз,
Бір тоқтамға келе алмастан өтерміз.
Автобуста, 
Жиналыста, 
Көшеде
Қазақшаға қашан көшер екенбіз?

Қисын айтып бұл сөзіме бүлінбе,
Қазақтығың қалар жалғыз түріңде. 
Министрлер қашан сөйлер мінбеден
Мазақ емес, нағыз қазақ тілінде?

Бір мезгілде тарта алмайсың қос күйді...
Айта-айта бұл қисын да ескірді.
Айтыңдаршы, қазақ сөзін, ағайын, 
Қашан бүкіл әлем халқы естиді?

Керуен тартып көшіміз тым алысқа,
Айналармыз дамыған ел – барысқа.
Қазақ елі, қашан рухың жаңғырар,
Қашан біздер тырысамыз намысқа?

СҮйІнБАй БАБА 
еСКеРтКІШІ БАСындАғы 

толғАныС

Баба, бүгін өлкем қайта жаңғырды,
Естисің бе шалқып шыққан ән-жырды?!
Қазақ қайта тіктеп алды еңсесін,
Өткерсе де бастан небір тағдырды.
Болашаққа үкілеуде үмітін,
Өкінішін өткен күнде қалдырды.

Азаматым,
Арыстаным,
Айбаттым,
Сенен көрем қиып түсер қайратты.
Ел бірлігін, жұрттың қамын ту етіп,
Шабытыңның тайқазанын қайнаттың.
Көк бөрінің киесі бар жырыңда,
Қасиеті бар бөрілі байрақтың.

Сынға түскен шақта ұлттың намысы,
Отқа түскен шақта қазақ арысы,
Қорғап қалдың абыройын халқыңның,
Шартарапқа тарап жатты дабысың.
Ақиқаттың алдаспаны, жан баба,
Туғансың-ау байтақ елдің бағы үшін.

Атылуға дайын тұрған оқтайын
Ұшқыр сөзді табан асты топтадың.

Найман десе құлашыңды кең жайып,
Ботбай десе жанып кеттің оттайын.
Арғын менен Адай, Алшын жайында
Мадағыңа желпінеді көп қауым.

Асқақтата жүріп орта, кішіні,
Мықтыларға көрген жоқсың кішіріп.
Сендай ақын керек елге,
Жүретін
Төрені де тәубесіне түсіріп.
Дәл қазір де домбыраны бір қағып,
Сөйлеп қоя беретіндей мүсінің.

Сөйле, баба, бүгін айтар жыр бөлек,
Дәуір менен ғасыр бөлек, 
Күн бөлек.
Тәуелсіздік таңы атқан арайлап
Ақындардың шабыт шоғын үрлемек. 
Гүлдей жайнап өскен мынау жаңа ұрпақ
Мүсініңе тәу етеді күнде кеп.

            АуылыМ

Керіліп жатқан алдымда
Көрікті туған ауылым.
Оранған жасыл шалғынға
Мен өскен жер бұл, бауырым.

Кешкен жер жалаңаяқпен
Көктемгі нөсер жауынын.
Шаңдатқан тұлпар – таяқпен
Шаттыққа бөлеп бауырын.

Араз боп сабыр, ақылмен,
Өртеніп мұнда от басқам.
Алғашқы махаббатыммен
Егіліп тұрып қоштасқам.

Өткен-ді осы ауылда
Алаңсыз, асау өмірім.
Жалын бар еді жанымда,
Періште еді-ау көңілім.

Жігері қайнап қанында,
Сезімі бойда тұнатын,
Ауылдың шеткі жағында
Арманшыл бала тұратын.

Өзінше ақын от кеуде,
Өзінше ол да өр еді.
Болатын қойын дәптерде
Бес-алты ғана өлеңі.

Өлшеусіз үміт, сенімі,
Ар-намыс – өмір өлшемі.
Қиялға тым-тым беріліп,
Космонавт болсам деуші еді.

Шықпаған кез ғой шалғайға,
Ауылда ғана еркінмін.
Кировтей жақсы жер қайда,
Жұмақ осы ғой дейтінмін.

Көрініп таудай төбесі,
Көлдері тұрса мөлдіреп.
Сөгіліп сезім көбесі
Кететін жүрек елжіреп.

Қаншама кездім тірлікте
Елімнің ой мен қырларын.
Сезіндім сонда
Кировте
Киенің тұнып тұрғанын.

Ағалары асқақ көрінген,
Ақыны тұтас бір қауым.
Ауылым, сенің төріңнен
Оқылса болды жырларым.

Өзіңсіз бақыт бекер ғой,
Осында туыс, бауырым. 
Жұмақтың өзі екен ғой.
Ауылы Үмбетәлінің.

Артықтау мақтап жіберсем
Сөкпей-ақ қойшы, бауырым.
Артық қой жердің бәрінен
Туып-өскен ауылың.

нүсіпбай  әБдІРАхыМ,
ақын, Қазақстан Жазушылар

 одағының мүшесі.
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йналадағы сұлулықты 
қалт жібермейтін суретші, 
педагог, профессор Тоққожа 

мамандығын бітірген соң еңбек жолын 
(1984-1987 жж.) Жамбыл қаласындағы 
Жамбыл педагогикалық институтының 
жалпытехникалық тәртіп пен еңбекке 
баулу факультетінде оқытушы болып 
бастапты. Кейін  Абай атындағы ҚазҰПУ-
де оқытушы болса, 2008 жылдан 
кескіндеме кафедрасында меңгеруші 
қызметімен  жалғастырады. Жалпы Тоққожа 
Мұқажанұлы   сурет өнеріне 80 жылдардың 
ортасында келген жалынды өрен ізденісі мен 
құштарлығынан әсте жаңылған емес. 

Өнердің қай түрі де талантқа табынады. 
Десек те, бейнелеу өнері жанрында ең қиыны 
– портрет десек, суретші алғашқы жұмысын 
портрет салудан бастаған.  Сурет өнері 
адамға табиғат берген дара дарын арқылы 
келетіні ақиқат десек асыра айтпағанымыз. 
Тоққожа өмір есігін ашқан қасиетті 
Хантәңірінің етегінде, Байынқол өзенінің 
жағасындағы адамға ерекше әсер беретін 
табиғаттың тылсым сыры мен сұлулығы, 
кәусар ауасы оның арманын әлдиледі. Оның 
үстіне бабалары да он саусағынан өнер 
тамған жандар екен. 

Аса күрделі шығармашылықты талап 
ететін портрет жасаудың өз сыры бар. 
Суретші адамның  жан-дүние байлығын, 
көпқырлылығын ашып, көрсете білуі тиіс. 
Тоққожа да  жұмысты бастар  алдында 
қажетті құжаттармен мұқият танысып, 
фотосуреттерді зерттеп барып, ойын 
кенепке түрлі бояуды таңдап, талғап барып 
түсіруге дағдыланғанын көреміз. Жеке 
портрет, табиғат сұлулығын бейнелеу 
үшін көп толғанады. Жүрегі мен көзінің 
сүзгісінен өткізеді.  Сондықтан әр портретте 

а
Қожағұловтың шығармашылығына 
арналған «Үнсіз музыка» атты 
көрмені тамашалағаннан кейінгі ой. 

Қазақтың әйгілі кескіндемешісі, 
график-суретші, қазақ бейнелеу 
өнерінің негізін салушылардың бірі 
Әбілхан Қастеевтің жолын қуып, 
осы бір үлкен өнердің жолына 
түскен жандарға халықтың ерекше 
құрметпен қарайтыны тегін емес. 
Табиғат пен адамның арасындағы 
тілсіз жүрекпен ұғынысу арқылы 
көрерменнің көкірек көзін ашатын 
сұлулық сыры хас суретшінің 
ғана қолынан келеді. Өйткені, 
айналаның көз тоймайтын әсемдігін, 
көркін жүрек сүзгісінен өткізу 
екінің бірінің қолынан келмейтін 
қасиет. Осы сөзімізге дәлелді 
суретші, педагог, профессор 
Тоққожа Қожағұловтың «Үнсіз 
музыка» атты жеке көрмесін көріп, 
тамашалағаннан кейін көз жеткіздік. 
Қыл қалам шебері көрмені Абай 
атындағы Қазақ Ұлттық педагогика 
университетінің 90 жылдығына 
арнап, өзінің шығармашылығының 
бай рухани мұрасын көпшілікке 
ұсынып, алдыңғы толқын 
ұстаздарының өсиетіне адалдығын 
осылай дәлелдеді. 

Суретші інім 1984 жылы 
Абай атындағы Қазақ Ұлттық 
педагогикалық институтының 
көркемсурет-графика факультетінің 
«сызу, сурет және еңбек» 

оның адамға деген ыстық ілтипаты, 
ықыласы, құрметі бір арнаға тоғысқан. 
Оның галереясында қазақ халқының біртуар 
ұлылары – Абай мен Жамбыл, Мұхтар Әуезов, 
Мұқағали Мақатаевтың және т.б. бейнелері 
топтасқан. Осы шығармаларын көріп, 
тамашалағанда автордың ұлы тұлғалардың 
биік адамгершілігі мен жан жадыратар 
ерекше қасиеті мен жан жылуынан аса бір 
ұлылықтың лебін сезінесің. Рух биіктігі 
бірден көзге түседі.  Сондай-ақ, баһадүр  
батырлар «Қарасай-баһадүр», «Әйтей батыр» 
монументалды бейнесі де қаһармандықтың, 
қайсарлықтың символындай. Ал, өз туған-
дары мен жақындарының портреттерін де 
көрмеден тамашалуға болады. Өз жақындарын 
бейнелегенде «Әкемнің портреті», «Анамның 
портреті», «Ұлымның портретінде де» 
суретші ерекше кескіндеме стилін таңдапты. 
Әсіресе, ана мен әке бейнесінен балалық 
махабат пен ыстық сезімнің алауы әдемі 
өріліпті. Зор сүйіспеншілікпен орындалған 
жұмыстарында адам жан сұлулығы, қоршаған 
орта мен адамның  арасындағы үйлесімділікті 
шеберлікпен бедерлеп, бейнелеуге бар 
ынта-ықыласын жұмсаған Тоққожа інімнің 
шығармашылығындағы талап пен талғамның  
тереңдігіне риза боласың. Өнерге деген 
құштарлығын, талапшылдығын тап басасың.

Суретші Тоққожа көпшілікке негізінен 
портретші ретінде кеңінен  танылған 
тұлға. Портрет жанрымен бірге кең байтақ 
еліміздің сұлулығын, табиғат тамашасын 
жүрек сүзгісінен өткізгеніне тәнті боласың. 
Өзінің кіндік кесіп, кір жуған Хан-Тәңірі 
аймағының керемет сұлу қайталанбас  
табиғатын бейнелеуі, әр белі мен белесіне, 

тасына жан бітіргенін көрдік. Оның көрмеге 
қойылған  шығармаларында философияға 
толы тақырыптық картиналар да ерекше 
орын алыпты. Олардың ішінде «Жалғыздық», 
«Тыныштық», «Жан дауысы», тағы басқа 
еңбектері ерекше әсер береді. 

Суретшінің үнемі талпыныс пен 
ізденіс үстінде жүретіндігі оның кәсібіне 
деген адалдығының дәлелі. Облыстық, 
республикалық, жалпы кеңестік және 
халықаралық көрмелерге тұрақты қатысып, 
КСРО Суретшілер одағының жастар 
бірлестігінің мүшесі, Жамбыл атындағы, 
М.Мақатаев атындағы халықаралық 
сыйлықтардың лауреаты атанып, биіктерге 
құлаш ұрып, қажыр-қайратымен танылуынан 
іздесек жаңылмаймыз. Суретшінің шығар-
малары Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, АҚШ, 
Түркия, Германия, Жапония және Балтық 
теңізі жағалауы елдерінің музейлері мен жеке 
коллекцияларында сақтаулы екенін ескерсек, 
жоғарыдағы айтылған тума таланттың иесіне 
деген көпшілік құрметі арта түсетіні ақиқат.

Тоққожаға деген әріптес аға буынның 
құрметі де ерекше екенін байқайсың. Мәселен, 
философия ғылымдарының докторы, 
профессор, ҚР әлеуметтану ғылымдарының 
корроспондент-мүшесі Болат Байжігітов: 
«Тоққожа өзіне тән реалистік мәнерде 
әрбір ұсақ детальге тоқталып, формасына 
ерекше өміршеңдік, шындық сипатта, өз 
кейіпкерлерін сезімдерімен әлдилей отырып 
жазады. Тоққожа суреттерінің пластикасы 
қарапайым әрі күрделі, өйткені ол сезімге 
толы эмоциялық сәттерден тұрады. 

Міне, осы «Сәл-пәлден» басталатын 
үн сомдалған бейненің ішкі әлеміне 

әдемілік, ерекше өміршеңдік сыйлайды. 
Бұл жерде суретші Жаратушыға ұқсас, 
Пайғамбарымыз: «Алла – көркем және ол 
сұлулықты сүйеді, жүзіне қол жеткізсе 
де ішкі мәніне қол жеткізе алмаса – ол 
мақсатына жетпегені» деген. Тоққожа 
композициялары аяқталғандығымен де 
ерекшеленеді, ол бейнелеген адамның 
сыртқы ұқсастығымен рухани дүниесінің 
үйлесімін табуында, адам болмысының 
ішкі мәнінің тереңдігіне бойлауында 
жатыр. Бұл шығармашылық ізденістегі 
соңғы мақсаттың орындалуы», – деп 
ерекше баға берген. Мұндай әріптестерінің 
қатарында Қазақстанның халық суретшісі 
Сахи Романов, мәдениеттанушы Шахизада 
Туғанбаева, И.Пен және Сабур Момбеев 
тағы басқалар да Тоққожаның адам 
образын жасаудағы көпқырлылығын, 
олардың жан-дүние байлығымен 
интеллектуалды өмірін ашып көрсетудегі 
колористік шеберлігінің жоғары екендігін 
дәлелдейді.  Кейіпкерінің ішкі әлемін ары-
бері ақтарып, көрерменге жан тазалығын, 
сұлулығын алақандағыдай жайып салады. 
Шеберлік деп осыны айтады ғой. Автордың 
шығармалары өзгелерге ұқсамайды. 
Өзіндік қолтаңбасы толықтырылған, 
тұлғаларының образындағы қат-қабат 
мазмұндарын жинақтауымен құнды 
екенін атап айтқан жөн. Бояудың сан түрі 
арқылы қоршаған ортаның, дүниенің 
шынайы сырын іздеп, шешімін  дәл 
табатындығымен ерекшеленеді. Осы 
орайда жырдың қызыл жолбарысы Жамбыл 
бабамыздың портретіндегі ақын бейнесі 
рух ұлылығымен бірден көзге  түседі. Ұлы 
жыраудың киесі қызыл жолбарыс ақша 
бұлттар арасынан елес ретінде беріліп, 
ақынның жыр нөсерін төгілтетін сәті 
әдемі, нанымды сол қалпында берілген. 
Қазақ халқының дана, дара тұлғасы, әрі 
бас ақыны Абай бейнесін көргенде де 
ерекше сезімге бөленесің. Сондай-ақ, 
Тәттімбет бабамыздың, баһадүр батыр Ер 
Қарасай, халқымыздың алдаспан ақыны 
Мұқағали Мақатаевтың портреттері де 
шынайы шындық сипатымен және күрделі 
эмоциялық сәттерін пайымдауымен көрініс 
тапқан. Бұл портреттерде ұлылардың 
ішкі әлеміндегі ерекше  түр тұлғасы, 
сипаты, рухани дүниелеріндегі ұлылық 
үйлесім тапқан десек артық айтпағанымыз. 
Халқымыздың ұлыларының осындай 
портреттері музей төрінде көрерменнің 
көзайымына айналғаны қуантады.

«Үнсіз музыка» атты жеке көрмеге  
автордың сәтті сомдаған 50-ден астам 
туындылары қойылыпты. Тамашалаушылар 
қатары да мол. Суретші інімнің байсалды 
мінезі, өткір жанары оның бойындағы 
өнерге деген ыстық ықыласты байқатты. 
Осы қасиеттері оны биіктен көрінуіне негіз 
болғандай. Досқа адал, үлкенге  құрметі де 
қазақи қалпын танытты.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
орталық музейі еліміздегі жетекші мәдени-
білім беру мекемелерінің бірі ретінде 
алматылықтар мен қала қонақтарын 
Қазақстандағы бейнелеу өнерінің 
тарихымен және дамуымен таныстыратын 
киелі орын десек, 5 қазан мен 16 қазан 
аралығында өтетін мәдени шараның әр 
келушіге рухани байлық сыйлайтыны анық.

Суретте:  бейнелеу өнерінің көрнекті 
өкілі, суретші  Тоққожа Қожағұлов.

Күмісжан  БАйЖАн,
ҚР Мәдениет қайраткері.
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Өркениет хақындағы  ой
Өркениет ұғымын зерт-

тегенде, екі кереғар ұғымды 
байқадым. Жат өркениет 
дәстүрлі мәдениетпен қақтығыс 
жағдайында бір арнаға келіп 
қосылмайды. Нақтырақ айтсақ, 
дәстүрлі мәдениет әлсірей 
бастаған тұста әлемдік өркениет 
жаһандануға жол ашып, тілді, салт-
дәстүрді жоюға әкелген. Өркениет 
биігіне талпынған көп елдер төл 
мәдениетін, ұлтын, тілін менсінбей 
өзге мықты елдердің өркениетіне 
еліктеп отырған. Яғни, өркениет 
әуелде ұлттық мәдениет негізінен 
табанын тіктегенімен, кейін көрші 
ұлттардың өркениетіне тән кейбір 
өзгешеліктерді қабылдап өзгеріске 
ұшыраған. 

Тарихта ұлттық мәдениеті 
күшті, бірақ өркениеті әлсіз ел 
мен ұлттық мәдениеті бұзылған, 
өркениеті жоғары басқа мемлекет 
арасында саяси соғыс басталғанда, 
әрқашан мәдениеті жоғары мемлекет 
жеңіске жетіп отырған. Мысалы, 
көне заманда египеттіктердің 
өркениеті жоғарылаған сайын, 
ұлттық мәдениеті бұзыла баста-
ған, ал жаңа құрылған парсы 
мемлекетінің өркениеті артта 
қалып, ұлттық мәдениеті дамыған. 
Сондықтан, саяси соғыста парсылар 
египеттіктерді қирата жеңген. 

Егер қазір өмір сүріп жатқан 
қоғамды мысалға алып қарасақ, 
киноиндустрия, бейнефильмдер, 
дөрекі, өрескел мінез-құлықтар-
ды насихаттайтын әдебиеттердің              
3/4-і Америка Құрама Штаттарында 
және Батыс елдерінде өндіріледі 
екен. Сондай-ақ, оның аудиториясы 
сол елдердің өздерінде өмір сүріп 
жатқан халыққа арналып құрыл-
ған. Бүгінде мектеп жасындағы 
оқушылар айына 212 сағат 
теледидар алдында 18 мың адам 
өлтіру оқиғаларын көреді. Кейбір 
шығыс елдерінде ондай өнімдерді 

тәуелсіздікке төнген қауіп деп 
қабылдап, мүлдем тиым салған. 
Адамның мінез-құлқын өзгертуге 
бағытталған, ұлттық өркениетті 
жоюға арналған мұндай үдерістің 
бетін шығыстың бай мәдениетін, 
адамгершілік тәрбиесін қарсы қою 
арқылы ғана қайтарамыз. 

Адамзат баласы дамудың тағы-
лық кезеңінен өткеннен кейін келген 
жаңа дәуірді алғашқысынан айыру 
үшін «өркениет» деген атау берген. 
Оның белгілері жеке адам, қоғам 
деңгейінде танылып, қабылданды. 
Алайда, өркениет адам мінезінің 

бұзылуына, адамгершілік, ұлттық 
сезімдердің жойылуына алып 
келсе, оның атын «өркениет» деп 
атамай, өзгерту қажет емес пе?!.

Ішкі «Менді» қалыптастыруға 
мүмкіндік тудырған тәуелсіздіктің 
әрбір атқан таңын бағалауға 
тиіспіз. Себебі, жастарды ұлт-
тық кодын жоғалтпауға, туған 
жеріне тағзым етуге баулу 
маңызды. Ендігі жерде арбаға 
мінгізгеннің әнін шырқай бере-
тін уақытқа тоқтау салатын кез 
жетті. Батыстың өркениетін 
бойға сіңіруден жиреніп, өзгенің 
қаңсығын таңсық көруден бойды 
аулақ ұстап, ұлттық сананы 
дамытуды ойластырғанымыз жөн. 

М.АлдАБеРгеновА.
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детте таңғы сағат тоғызда 
телефон шыр ете қалатын 
да, тұтқаны көтерсем           

Сөзі – абыз, өзі – аңыз
жайлы әңгімелесіп кетеміз. 
Сағат тоғыздан қалмай, жұмысқа 
ертемен келемін. Аға да не болса 
соны сөз етіп, мыжып тұрып 
алмай, нақты-нақты жағдайларды 
баяндайды, жазғаны болса, беріп 
жіберетінін айтады.

Иә, 1995 жылы сол кездегі 
Алматы облысының әкімі Серік 
Әбікенұлы Үмбетов қасыма екі 
ақсақал Заманбек Батталханов 
пен Бекболат Тұрысжановтарды 
қосып беріп, Шымкентке жіберді. 
Бәйдібек баба кесенесіне деп 2,5 
млн. теңге облыс жұртшылығына 
жинап берді.

Оңтүстік өңірде бір апта 
бойы Бәйдібек баба, Домалақ 
ене бейіттерінде болып, қасиетті 
жерлерін араладық. Сол 
сапардан кейін осы Бәйдібек 
бабадан тарайтын ұрпақтардың 
шежірелерін жинау туралы ой 
келіп, Серік Әбікенұлына ұсыныс 
айтып едім, ол кісі «Аубай 
ағаңмен ақылдас, сол кісі бұл 
үлкен жұмысты алып шығады», 
– деді. Бәйдібек бабадан 
тараған ұрпақтарынан Асанбай 
Асқаров, Ізбасар Балтағұлов, 
Заманбек Батталханов, Сәрсенбі 
Дәуітов, Еркеш Мәмиев, Марал 
Ысқақбаев, Бекболат Тұрысжанов 
және басқа да қырық шақты 
елағаларын жинап, ақылдасып, 
бірнеше мәрте кеңесе келе осы 
бабадан тарайтын ұрпақтар 
шежіресін жинауды Аубай 
ағамызға жүктедік. Өйткені, 
ол кісі отыз жылдан  бері осы 
бабалар шежіресін жинап 
жүретінін жақсы білетінбіз.

«Бәйдібек баба – алып 
бәйтерек» атты ататек шежіре 
жинақтың көптомдығы жоспары 
жасалып, қызу жұмыс басталып 
кетті. Ол кезде мен халықаралық 
Жамбыл қорын басқаратынмын. 
Бұл жұмысқа кеңсемді беріп 
қойдым, әрі компьютерде 
тергіземін.

Міне, соның нәтижесінде 
аз жылда «Бәйдібек баба – 
алып бәйтерек» атты сериямен 
бірнеше том кітаптар шықты. Ал, 
Шапырашты елінің шежіресін 
алғашқы болып, Аубай аға 
шығарып, кейін толықтырып, 
өмірінің соңында баспаға екінші 
басылымын тапсырып кетіп еді.

Атақты батыр, аты бір елге 
ұран болған қолбасшы Қарасай 
бабамыздың 400 жылдығы 
жақындап келе жатқанда Аубай 
ағам «Қарасай батыр ізімен» 
атты мәдени-тарихи экспедиция 
ұйымдастырып, екі жарым жыл 
еліміздің түкпір-түкпірін аралап, 
қасиетті жерлерге тәу етіп, 
мол материал-құжат жинадық. 
Ең  үлкен олжамыз – Қарасай 
батырдың бейітін таптық. 
Бұл істе сол Көкше өңіріндегі 
жазушы, қоғам қайраткері Жабал 
Ерғалиевтің еңбегі өлшеусіз.

Қарасай батыр бейіті жатқан 
Солтүстік Қазақстан облысы, 

Ә
Аубай аға:

– Ассалаумағалейкүм! – деп 
менен бұрын сәлем беретін. 
Екеуміз ел мен  жер, өткен-кеткен 

Айыртау ауданындағы Айыртау 
тауының етегіне арнайы бір топ 
ұрпақтарын бастап Аубай аға 
Байғазиев ертіп барып, белгітас 
орнатып қайтқан еді. Кейін сол 
жерде қазақтың  қос батыры – 
Қарасай мен арғын Ағынтай 
батырларға үлкен кешенді 

кесенені халықтың жоғын 
жоқтауға бейім тұратын Қайрат 
Сатыбалды бауырымыз тұрғызды.

Аубай аға республикалық 
«Қарасай батыр» қорын басқарып, 
алты алашқа аты кеткен алып 
Қарасай батырдың 400 жылдық 
мерейтойын өткізуге ерекше 
атсалысты. Алматыда және 
Таразда батыр бабамыз жайлы 
ғылыми-теориялық  конференция 
өткізілді, Ұзынағашта атына 
заты сай биік тұғырлы айбарлы 
ескерткіш орнатылды, бірнеше 
кітаптар шықты. Міне, осының 
бәрін басқарып, ұйымдастырып, 
басы-қасында Әукең жүрді.

Айтқанын істетпей, ойға 
алғанын орындатпай тыным 
таппаушы еді, басқаларға да 
қозғау салып, көңілге жақпағанын 
тіке айтатын алмас қылыш еді-ау.

Өзі туып-өскен Қарасай 
ауданындағы Әйтей ауылында 
мешіт салуды, оны салтанатты 
түрде ашуды ұйымдастырды. 
Әйтей батырдың ерлігі мен өмірін 
зерттеп, «Әйтей батыр» атты кітап 
жазып шығарды.

Әйтей батырдың бейітіне 
кесене тұрғызды. Шапырашты 
Наурызбай батырдың 300 жылдық 
мерекесіне орай Қазақтың 
әл-Фараби атындағы ұлттық 
университетінде ғылыми-теория-
лық конференция өткізуге, Алматы 
облысы, Жамбыл ауданындағы 
Қозыбасы тауының Басбатыр 
асуындағы биік Қарауыл-төбеге 
арнайы ескерткіш тұрғызуға 
ерекше ынтасымен кірісті.

Құртқа тәуіп, Көшек, 
Медетбек батырлар, Андас датқа, 
Медеу мырза және басқа да тарихи 
тұлғалардың бейіттерін тарихи 
тұрғыдан нақты анықтап, басына 
белгі қоюда көп еңбек сіңірді.

Қайран, Аубай аға!..
Кандай қайыспас қайсар, 

жігерлі едіңіз... Қайыспас 
қара нардай едіңіз. Келін-
бала, немерелеріңіз опат 
болғаннан күйік ішке түсіп, дерт 
айналдырғанда да сыр бермедіңіз. 
«Ауру нар атанды да шөктірді» 
дейді ғой. Бірақ сіз иілмедіңіз, 
бүгілмедіңіз, ауру-сырқауыңызды 
емес, ел-жұрт қамын ойлаумен 
болдыңыз. Аяғыңызды қара 

саннан кесіп тастап балдақпен 
жүріп қалғанда да мойымай, 
көпшіліктің көкейкесті мәселесін 
ойлап, игі істерді шешумен 
айналыстыңыз.

Арыстанның белгісі – артына 
қарап ақырмайды,

Ер-батырдың белгісі – қос 

өкпеден оқ тисе де, дұшпанына 
сыр беріп бақырмайды.

Сіз тік тұрып, тіп-тік түзу 
дүниеден өттіңіз. Ғибрат ғұмыр, 
шежіре көңіл, дария ақыл-
өнеге, елағалық қасиет-қадіріңіз 
– елімізге аңыз болып қалды, 
аға. Өзіңіз өскен Қаскелең 
қаласындағы ұзын әдемі бір 
көшеге есіміңізді берді.

Сізсіз міне, уақыт зырлап өтіп 
жатыр. Сіздің орныңыз да, ісіңіз де 
бөлек, ерекше еді. Тірі болсаңыз, 
бүгіндері 80 жасыңызды мәре-сәре 
тойлап жатар едік-ау... Қайсыбірін 
айтайын аға, сіз жинаған мақал-
мәтел, өлең, аңыздар, шежірелер 
– ұрпақтан-ұрпаққа қалар киелі 
дүниелер, мәңгілік ғибрат.

Аубай аға  қайтпас қайсар  иесі, 
үлкен  қайраткер  еді.  «Жақсының  
алды – кең» демекші  көп, өте  көп  
адамға  шапағатын тигізді.

Ақын Нәзікен Алпамысқызы  
кітабының  тұсаукесерін  өткізу  
үшін  не істерін білмей Аубай 
ағаға  барғанда,  бар мәселесін 
шешіп, келістіріп тұрып ақын  
кешін  дүркіретіп  өткізіп берді. 
Өзі өлеңдерін жатқа айтатын, 
жақсы көретін  Жарылқасын 
Аманұлының  кітабын шығаруға  
да  қол ұшын  берді. 

Кеңесіп  іс басқару – келелі 
елдің белгісі,

Жұмыла жұмыс атқару – өрелі 
елдің  белгісі. Адам ғұмыры – 
оның істеген ісімен өлшенеді. 

Аубай ағаның  азан шақырып 
қойған аты – Әбубай.  Ол кісі 
1937  жылы қарашаның  жетісінде 
Алматы облысы Қаскелең (қазіргі 
Қарасай) ауданы Әйтей батыр 
ауылында дүниеге  келген.

Әкесі Байғазы Ұлы Отан  
соғысынан оралмай, жастайынан 
жетімшілікті көріп өскен  
Аубай, Қаскелеңдегі балалар 
интернатында тәрбиеленіп, Абай 
атындағы  қазақ орта мектебін 
1956 жылы бітірді. Төрт жылдық 
әскери  міндетін  орындаған соң, 
1965 жылы Қазақ мемлекеттік  
ауылшаруашылық институтының 
электрофакультетін бітіріп, Қазақ  
Республикасы  энергетика және 
электрлендіру  мекемелерінде  
еңбек етті.

1975 жылдан партия  
және Кеңес органдарында 
лауазымды қызметтер атқарды. 
Алматы қаласы Әуезов, Медеу  
аудандары әкімшілігінде бөлім 
бастығы, аудандық  халықтық  
бақылау  комитетінің төрағасы,  
қазақ  мемлекеттік Жоспарлау  
комитетінде  бөлім басқарды. 
Қазақ  Республикасы  Даму 
(Эксимбанк) банк әкімшілік  
департаментінің бастығы болды. 

1972 жылдан бері қазақтың  
түп-тарихын, шығу  тегін, тарихи  
генеологиялық  даму бағыттары 
мен  ататектік  шежіресін зерттеп, 
жинастырумен  айналысты.

1998 жылы  Мекке – 
Мединеге барып, қажылық 
парызын  орындап қайтты. “Ауыл 

шежіресі”, “Демалыс”, “Әйтей 
батыр”, “Бәйдібек баба – алып 
бәйтерек”, 1 том, “Шапырашты” 
деген  кітаптардың  авторы. 

Қандай істі қолға алса да 
аяғына дейін шығарып, тиянақтап  
бітіргенше жан таппайтын. 
Әсіресе, «Бәйдібек баба – алып 

бәйтерек» атты  шежіре кітапты 
жинап, кітап етіп бастырудағы 
жанкешті орасан  ізденімпаздық 
жұмысына таң қалуға болады. Ұзақ 
жылдар  бойы  тірнектеп  жинаған  
еңбегін одан әрі жалғастырып, 
Бәйдібек ұрпақтарынан кейін 
Жалайыр, Қаңлы, Шаңышқылы, 
Сіргелі, содан кейін бүкіл 
қазақтың бір-тұтас шежіресін  
жинап, жеке-жеке көптомдық  
шығарсам  деген  арманы бар-
ды. Оған дайындалып, көптеген 
дерек, мәлімет, құжаттарды жинап 
та қойған  болатын. 

Бүкіл ел шежіресі  жайлы 
қандай сұрақ берсең де,  егжей-
тегжейлі терең білетін  керемет 
шежіреші – тарихшы еді.

Соңғы жылдары Аубай аға  
аңыз, ғибратты  әңгіме,  мақал-
мәтелдер  жинауды қолға алды.  
Өзі ақылдастар алқасының  
мүшесі болған «Қазақ батырлары» 
газетінің  әр санында танымдық-
тарихи материалдар  жариялауды  
әдетке  айналдырды. 

Ай түнде керек болса, ақыл 
күнде керек. Аубай аға  аспандағы  
жарқыраған күндей көпшілікке  
мейірім төгіп, шапағатын шашып 
тұратын ақылман тұлға еді. 
Жасығанды қайраттандырып, 
жылағанның  көз жасын  сүртіп, 
ел-жұртына жақсылық істесем 
деп  тұратын  ерекше  табиғат  
жаратқан   асыл  жан болатын.

Айлар да өтер, жылдар да жыл-
жыр, уақыт керуені бір  әуенмен  
алға  жүре берер. 

Дегенмен де халық жүрегінде, 
ел есінде Аубай  Байғазыұлы есімі 
мәңгі қалары ақиқат. 

Сіз бүгін биік-биік  таулардың 
ар жағында аппақ бұйра бұлт-
тарды асып, тәкәппар да басы 
мәңгі  мұз-қардан  дулыға киген 
ғажап  шыңға  айналып  кеттіңіз-
ау...

Сіз тым биікте,  шырқау  
көкте мына біздердің, жер  атты 
тіршіліктің  мекеніне  көз салып, 
бағыт-бағдар  болып тұрған – ұлы  
рухқа  айналдыңыз. 

Сізді қанша сағынып,  аңсап, 
көргіміз, жүздесіп, дидар-
ласқымыз келсе де,  тым  биікке, 
шырқап  биіктеп кеткенсіз. Сізді 
бұлт жасырып көрсетпейді. 

...Міне, таң атпай жұмысқа 
келдім. Телефон үнсіз. Сізді ойлап 
отырмын.  Сөйлеспей, пікірлеспей  
бір күніміз өтпеуші еді. Көңілім 
шерлі, көзімде жас, көкірегім 
толы сағыныш... Әлі Сіз жөнінде  
айтылар, жазылар дүниелер, 
естеліктер  көп, өте көп, аға!..

ТЕҢДЕссІЗ
КӨШбасШы
Талай түлектің арманына 

айналған ҚазҰу-де оқу 
мүмкіндігі маған да 
бұйырды. аллаға шүкір, қазір 

“Медицина факультетінің 
Қоғамдық денсаулық сақтау 
жоғарғы мектебінің” 1 курс 
студентімін. Шынында да, 
арман боларлықтай атына 
заты сай әсем қалашық 
менің жүрегімді жаулап 
алды.

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университеті 
(ҚазҰу) – Қазақстан 
Республикасының жоғары 
оқу орны. университет 180 
сала бойынша мамандар 
дайындайды. сонымен қатар 
World University Rankings 
QS (Ұлыбритания) беделді 
рейтингтік агенттігінің 
зерттеу қорытындысы 
бойынша әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық 
университеті 236-орыннан 
көрініп, әлемнің үздік 250 
университеті қатарына енді. 
айта кетерлігі, бұл топқа 
ТМД елдерінен екі жОО – 
Ломоносов атындағы ММу 
мен әл-Фараби атындағы 
ҚазҰу ғана кірді. Осылайша 
жетекші қазақстандық 
университет Орталық азия 
мен ТМД-дағы теңдессіз 
көшбасшылығын тағы да 
дәлелдеді.

ҚазҰу – әлемдік 
рейтингтерде алдыңғы 
қатарлардан көрініп, 
бәсекеге қабілетті мамандар 
дайындауда танымал болған 
заманауи білім ордасы. 
«ҚазҰу қалашығында» 
жабдықталған интернет 
орталығы, спортпен 
шұғылданатын кешен, 
әртүрлі студенттік клубтар 
жұмыс істейтін студенттер 
сарайы, ғылыми орталықтар 
бар. студенттік өмірдің 
қызығын молайта түсетін 
ұйымдар жетерлік. арманға 
арман жалғап, болашақтың 
іргесін қалаған менің 
университетім, менің            
ҚазҰу-ым! 

М.Б.САТОВА,
ҚазҰУ-і медицина 

факультетінің
1 курс студенті. 

жетекшісі: Әл-Фараби 
атындағы  ҚазҰу-нің Шет тілі 
кафедрасының  оқытушысы 

Г.с.ҚайРаҚбаЕва.

нағашыбек  
ҚАПАлБеКҰлы, 

жазушы, 
халықаралық 
“Алаш” әдеби 
сыйлығының 

иегері.



ӨзІҢСІз  тӨРт  КҮз  ӨттІ...

мына баланың көзінен жалындаған от көріп 
тұрмын. Бұл бала түбі ел сыйлайтын үлкен 
азамат не ақын болып шығады», – деді де 
батасын беріп, алғысын айтып кетті. Содан 
да болар бойыма шабыт келіп өлеңді жаныма 
серік еткенім», – деуші еді.

Иә, Есен әкем туралы жазылар дүние 
мен айтылар ой көп. Бірақ, оның бәрін бір 
бетке сыйдыра алмаспыз. Мұхтар Әуезовтен 
бата алған Есәкем мені 6-сыныптан 
бастап өзіне жақын тарта бастады. Себебі, 
біз 6-сынып оқып жүргенде мектеп 
директоры Хамит Есбаев әкесі Жолсейіт 
ақсақал сияқты ақын Есенқұл Жақыпбек 
пен шәкірттері ақын Ермек Жұматаев, 
термеші Ақан Әбуәлілермен кездесу кешін 
ұйымдастырды. Сол кездесу кеште мен және 
сыныптасым Елдос Үмбетәлиев үлкен әкем 
мен шәкірттеріне арнап арнау оқып бердік. 
Мен өлең оқыған соң, ол кісі аң-таң болып: 
«Ей, мынау шынымен өзі өлең жазды ма? 
Шынымен Серікбайдың ұрпағыма-ей. Келші 
бері», – деп мені құшақтай кеп қуанып 
«Менен кейін де әкеміздің ата жолын қуатын 
біреу бар екен ғой. Сен қазір үйге бізбен 
бірге қайт. Әкеңмен сөйлесейін», – деді де, 
кеш біткен соң мені үйге ертіп әке-шешеме 
барды да: «Еркін мына баланың өлең 
жазатынын маған неге айтпағансың? Менің 
де артымнан өсіп келе жатқан біреу бар екен 
ғой. Сен мына баланы маған бер. Мен бұны 
асырап алайын», – деді. Әкем мен шешем 
сасқанынан: «Аға, ренжімеңіз, бұл біздің 
кенже баламыз. Оның үстіне денсаулығы да 
мәз емес, сәл суық болса ауырып қалады. Бере 
алмаймыз!», – деп мені апам мен әке-шешем 
Есәкеммен жібермей қойды. Бірақ, арада 
екі жыл өткен соң, мен аудандық Жамбыл 
оқуларына қатысып жүлделі орындардан 
көріндім. Сабақтан кейін аптасына екі рет 
Есенқұл әкемнің үйіне келіп-кетіп жүретін 
болдым. Сөйтіп, мектеп бітіріп, арман қуып 

Алматыға оқуға тапсырмақ болдым. Мен 
ауылда жаздың күйбең тірлігімен жүріп жаз 
аяқталады-ау деген шақта Абай атындағы 
ҚазҰПУ-не қабылдау коммисиясына кіріп, 
құжаттарымды тапсырып жатқанымда, 
ұзын бойлы, ақ шашты, көзіне көзілдірігін 
тағып алған профессор маған көзілдірігінің 
астымен қарады да: «Ей, Жақыпбеков 
«мұрынжырауды» танисың ба? Танысаң 
кімің болады?» – деп төтесінен сұрақты 
қойып қалды. Мен сасқанымнан: «Ағай, 
мен «мұрынжырауды» танымаймын», 
– дедім. Ол күлді де: «Есенқұл кімің 
болады?», – деді. Мен: «Үлкен әкем ғой. 
Әкемнің үлкен бауыры», – деп едім ол 
кісі: «Ендеше, сол мұрынжырауға менен 
сүйінші сұрап сәлем айта бар. Сен оқуға 
қабылдандың. Рахым ағай бір кітабыңды 
сұратып жатыр де», – болды, кете бер деді. 
Бұны естіген менің бала көңілім алып 
ұшып төбем көкке жетердей болып қуанып 
Ұзынағашқа жетуге асықтым. Асықтым 
да, қуанышымды бірінші болып Есенқұл 
әкеме жеткізейін деп шештім. Сөйттім де, 
Ұзынағашқа аудандық «Атамекен» газетіне 
келдім. Келсем, Есағам  әдетінше темекісін 
шегіп, сыртта тұр екен. Мен жүгіріп келіп 
амандасып оқуға түскенімді, ол кісіге 
әлгі кісінің «мұрынжырауға сәлем айт» 
деген сәлемдемесін айтып едім, естіді де 
қарқылдап күліп: «Ай, Рахым ағайым-ай, сіз 
әлі де бар екенсіз-ау. Ол менің ҚазГУ-дегі 
ұстазым болған. Жақсы адам ғой», – деп 
ұстазы екеуінің арасында болған қызықты 
жайттарды айтып, өзін неге «мұрынжырау» 
деп айтатынын да түсіндіріп, мені де бір 
күлдіртіп тастап еді.

Содан мен университетке оқуға түсіп, 
Жұмаш Арғымбаев, Рахымжан Сатай 
сынды ардагер журналистерден сабақ алып 
оқып жүргенімде кенеттен бүйрегіме суық 
тиіп, ота жасатуға тура келді. Одан кейін  
алты айға дейін өзіңе көп күш түсіруге 
болмайды, оқудан академиялық демалыс 
ал деді дәрігерлер. Мен оны құптап бір 
жыл ауылда жаттым. Ауылда жатып ішім 
пысқан соң, редактор болып тұрған ағама 
келіп мені редакцияға от жағушы не күзетші 
қылып болса да жұмысқа алуын өтіндім. 
Менің бұл ұсынысыма таңқалған ол кісі: 
«Неге бірден корректор немесе журналист 
емес?», – деді. Мен ол кісіге өзімнің 
тәжірибем жоқтығын, сондай-ақ күзетші 
немесе от жағушы болып жүріп газеттің 
жұмысымен танысар едім, – деп ұсыныс 
білдірдім. Бұл ұсынысымды құптаған 
үлкен әкем мені редакцияға күзетші етіп 
жұмысқа алды. Сол уақытта редакцияның 
ішкі-сыртқы дүниесімен танысып, мақала 
жазу мен басқа да дүниелерді қалай істеу 
керектігін үйрендім.  Бір күні фототілші 

Бұл мақаланы жазбас бұрын арғы-
бергіні саралап үлкен әкеммен өткен 
күндерімді, қызықты шақтарды еске 
түсіріп, біраз еріксіз көзге жас та алдым. 
Есенқұл Жақыпбек әкем Еркіннің 
туған бауыры. Бала кезден өлең-сөзге 
құмар Есәкем әкесі Серікбайдың айтқан 
өлеңдері мен жыр-дастандарын жаттап 
өсіпті. Бұл жайында өзі бір сөзінде: 
«Әкем менің өлең жазатынымды, өлеңге 
деген құштарлығымды айтпасам да 
сезіп, біліп жүрді. Егіс даласынан келіп 
кешкі тамағын ішкен соң, пештің түбіне 
жантая кетіп домбырасын қолына алып, 
шырқатып ән айтушы еді, жарықтық. 
Сондай күндердің бірінде әкем мені 
оңаша шақырып алып: «Балам сен өлең 
жазуға құмар болған екенсің, бұның өте 
қуантарлық дүние. Бірақ, сен мынаны 
біліп қой. Өлең – әркімнің бардым-
келдім жазатын әлду-бәлду дүниесі 
емес. Өлең жазсаң, бар жан-тәніңмен 
жаз. Өлеңді құрмет тұта білсең, өнердің 
биік шыңына шығарсың. Атақ-даңқ үшін  
өлеңнің соңынан қуып кетпе. Шынымен 
ақын болғың келсе, осы бетіңнен қайтпа. 
Әйтпесе, мен сияқты шаңға көміліп 
жүрген трактористің бірі боласың да 
қаласың», – деп еді. Жарықтық әкем 
мені сол бірдеңені шимайлап жазып, 
өлең қылып жүргеніме риза болып, 9 
баласының ішінен өзіне қатты жақын 
тартушы еді. Бір күні мектепте оқып 
жүрген кезімізде Жолсейіт ағай Мұхтар 
Әуезовпен мектепте кездесу өткізбекші 
екен. Соған алдынан шығып арнау 
айтатын адам жоқ, «Серікбай өзің арнау 
айтшы», –  деп ұсыныс тастап еді. Әкем 
оның сөзін жерге тастамай бар жұмысын 
қойып, Мұхтар Әуезовты күтіп алу 
қамына кірісті. Ертесінде келеді-ау деген 
қонағымыз келіп, әкем алдынан шығып, 
өзінің арнауын айтты. Содан кейін 
мектеп оқушылары мен ұстаздар қауымы 
Мұқаңмен сұхбаттасып, кеш өткізіп 
шығарып салды. Мұхтар аға мектепте 
әкеммен дидарласып, әдебиет жайын 
қозғап біраз әңгімелескен соң, әкем оны 
үйге қонақ қылып шақырды. Шағын ғана 
екі бөлмеде тоғыз баласымен тұратын 
әкем сыйлы мейманды үйге әкеліп қонақ 
қылды. Сол күні олар әкем екеуі түнімен 
көз ілмей, Жетісу ақындары жайлы бір-
бірінен сұрап отырды. Ертесінде кетерде 
Мұхтар Әуезов әкеме: «Серікбай, сен 
менімен бірге қалаға жүрсеңші. Сендей 
жігіттер ауылда қалмау керек. Мынау 
менің мекенжайым. Бұдан былай бір-
бірімізден әдебиет жайында хабар 
алысып тұрайық», – деп кетіп бара жатты 
да, тоған жағасында суда ойнап отырған 
мені көрді де, басымнан сипап: «Мен 

болып қызмет етіп жүрген жігіт белгілі бір 
себептермен жұмыстан шығып кетті. Ол 
жұмыстан шыққан соң Есаға маған: «Сен 
фотоаппаратпен суретке түсіре аласың ба? 
Көрші. Мына жақта отырған Тұрсынжан 
мен Гүлнәр, мен сияқтылар бұның тілін 
түсінбейміз. Сен жассың ғой», – деп қолқа 
салып, менің бір жиналысты суретке түсіріп 
келуімді өтінді. Ол жиналысқа барып 
келген соң, суреттеріме қарап отырып, 
«Сенен бірдеңе шығып қалар. Бірінші 
түсіргенге жаман емес. Ертең Нұрманбет 
ағаңды шақырамын. Содан қалай суретке 
түсіру керектігін үйрен. Сен бүгіннен 
бастап фототілші боласың», – деді. Сөйтіп, 
Нұрманбет ағамен жүріп бірнеше уақытта 
суретке түсірудің қыр-сырын игеріп алдым. 
Содан мен оқуға қайтадан тапсырып, екі 
жыл оқыған соң қаржы тапшылығынан 
оқуымның ақшасын төлей алмай, оқудан 
шығып кеттім. Бұл жаңалығымды естіген 
Есағам менің көңілімді көтергісі келді ме 
екен, күлді де: «Сен дәл маған тартқан 
екенсің. Мен 11 жыл дегенде әрең жүріп 
оқу бітіріп, диплом алдым. Сен де солай 
боласың-ау...», – деп әзілдеді. Расымен 
солай болды. Мен де 11 жыл оқып, келесі 
жылы Алла бұйыртса диплом аламын.

Оқу оқып, оның ақшасын төлеу маған 
қиын болғандықтан осы редакцияда жұмыс 
істеп жүре беруді жөн көрдім.

2013 жылы шаңырақ көтердім. Сол 
сәтте Есағам балаша қуанып: «Енді сенің 
әйеліңнің қолынан шәй ішетін болдым-ау. 
Сен тойыңды 16 қарашаға қой, 15 қараша 
Меңсұлу шешеңнің 60 жылдығын атап 
өтейік. Сол мерейтойға менің өлеңдерімді 
айтып жүрген Мейрамбек Беспаев бастаған 
барлық әншілер келеді. Сенің тойыңды 
той емес, концерт қылып өткіземіз. Сен 
2-3 күнге демалыс алып тойыңа дайындал. 
Ештеңені уайымдама», – деп қуанып, той 
ұйымдастыру қамына өзі кірісіп кетіп 
еді. Әттең... Әттең, бірақ сол қуанышты 
Есенқұл әкеммен бөлісе алмадым-ау. 
Жаңа түскен келінінің қолынан шәй ішу 
бақыты да бұйырмады. Қайран әке, өмірден 
өтеріңді кім білген? Міне, содан бері төрт 
күз сенсіз өтті. Төрт күз бойы сізді еске 
алып, Құран бағыштаумен артыңда қалдық. 
Мені өнерге баулып өсірген, ең бастысы 
Аллаға құлшылық қылуды үйреткен 
әкемнен де жақын болып кеткен сізді қатты 
сағынамын. Сағынышымды сөзбен айтып 
жеткізу әсте мүмкін емес. Кейде өзіңнің 
жатқан жеріңе барып, бар сырымды, 
мұңымды айтып, өткен күндерімді еске 
алып еріксіз көзге жас аламын... Жатқан 
жерің жайлы болсын, ардақты әке!

елдар  ЖАҚыПБеК.
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жақсы  кітап – жан  азығыЖуырда Әбдірзақ Мәмиев атындағы 
орта мектепте Елбасының «Болашққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдар-
ламалық мақаласының аясында, сонымен 
қатар,  өткен тарихқа ой жүгіртіп, бүгінгі 
ұрпаққа тәлімді тәрбие беру мақсатында  
әйгілі бақсылардың бірі жетісулық 
Түктібай бабаның ел аузында сақталған 
аңыз-әңгімелері, ауыздан-ауызға жеткен 
өмірдеректері жинақталған Сәуле 
Табалдинованың «Түктібай бақсы» атты 
кітабының тұсаукесері өткізілді.   

Оған аудандық мекеме басышылары, 
ауыл тұрғындары және алыс-жақынан 
келген азаматтар мен мектеп оқушылары 
қатысты.

Аталмыш жиынды жерлесіміз белгілі 
жазушы Нағашбек Қапалбеков ашып, 
келген қонақтарды таныстырды.  Олардың 
арасында  Халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының және «Құрмет» орденінің 
иегері  Жанат Ахмади,  жазушы, ғалым, 
филология ғылымдарының докторы 
Нұрдәулет Ақыш, ардагер журналист 

♦  Р у х а н и я т

Нұрманбет Қизатов, Ақорда республикалық 
қозғалысы төрғасының орынбасары Қанат 
Мұсағұлов және т.б. құрметті қонақтар 
болды. Көпшілік алдында  алғаш сөз алған 
Жамбыл ауданы әкімінің орынбасары 
Дастан Шалтабаев ұрпаққа берер тағлымы 
мол, ғибраты үлкен басылым жөнінде 
салиқалы сөзін айтып, автордың  осы 
кітапты дайындаудағы ерен еңбегін атап 
өтті. Кітаптың тұсаукесер рәсімін аудан 
әкімінің орынбасарымен бірге қарымды 
қаламгер Н.Қапалбекұлы, сондай-ақ, 
М.Қожекеев,  С.Әбдірахманов, Ә.Ысқақ, 
Қ.Мұсағұлов, Н.Қизатов, М.Құрманқұлов 
сынды азамат-тар жасағаннан кейін 
мінбеден ой-пікір білдірушілерге кезек 
берілді.

Мінбеде сөз сөйлеген белгілі қаламгер-
лердің, ғалымдардың айтуынша, Түктібай 
бақсының өміріне қатысты деректерді 

танып-білу де – өте құнды дүние. Бұл ретте 
Нұрдәулет Ақыш кітап шығару мәдениетіне 
тоқталып, кітапты елге аса қажет рухани 
жан азығына балады. Ал, Жанат Ахмади  
еңбектің  кейінгі ұрпаққа өнеге беретіндей 
жазылғанын тілге тиек етті. Бұдан соң, 
Серіккелді Әбдірахманов және Қанат 
Мұсағұлов осы өңірден түлеп ұшып, 

бүгінде  әртүрлі жауапты қызмет тізгінінде 
жүрген азаматтардың атынан авторға деген 
шынайы  ризашылығын жеткізді. Сонымен 
қатар, «Түктібай бақсы» кітабының 
тұсаукесер рәсіміне  қатысқан  қонақтарға 
қазақы дәстүрмен шапан жыбылды. 
Сондай-ақ, осы іс-шараның мазмұнды 
өтуіне Әбдірзақ Мәмиев атындағы 
мектеп оқушылары айрықша атсалысып, 
академик, профессор, жазушы Нағашбек 
Қапалбекұлының шығармаларынан үзінді 
оқыды. Бекмұрат Жамбылов  әсем әнімен 
кеш көрігін кіргізді. 

Жиын соңында Түктібай баба мен   
жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың ата-
бабалары мен Әлімқұл Жамбыловтың  
рухына арнайы құран оқылды. Келген 
жұртшылық ас дастарханынан  дәм татты. 
Шара соңында сөз алған С.Табалдинова 
келген қонақтарға жүрекжарды алғысын 
білдіріп,  жаңа кітабын  таратты. Әдемі 
өткен айтулы жиынан жұрт рухани азық 
алып, мол әсерге бөленді. 

әйгерім  дәуІтБеКҚызы.
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Қант  диабетінің  
алдын  алу

Қант диабеті – бұл инсулиннің жетіспеу-
шілігінен пайда болатын көмірсулар 
алмасуының қатты бұзылуымен, сондай-
ақ заттегі алмасуының бұзылуымен 
сипатталатын эндокриндік жүйе ауруы.

 диабеттің себептері:
1. Тұқым қуалауға бейімділік. Егер ата-

анасының біреуі қант диабетімен ауыратын 
болса, онда баласының осы ауырумен ауру 
мүмкіндігі бар.

2. Семіздік. Семіздіктің денсаулыққа 
қаншалықты қауіп төндіретінін сезіне 
отырып, онымен барынша күресетін болсақ, 
бұл факторды басқаруға болады.

3. Панкреатит, ұйқы безі обыры, басқа 
ішкі секреция бездерінің аурулары. 

4. Бейім фактор ретінде жүйке күйзелісі.
5. Жас ұлғайған сайын қант диабетіне 

шалдығу мүмкіндігі арта түседі. Адам 
әрбір он жас қосқан сайын диабетпен ауыру 
мүмкіндігі екі есеге артады деген пікір бар.

Қант диабеті: тәуекел факторлары:
– Глюкозаға толеранттылықтың 

бұзылуы. Аш қарынға гипергликемия – 
глюкозаның қанда көтерілуі 5,6 ммоль/л 
жоғары;

– Гестационды қант диабеті. Жүктілік 
кезінде пайда болады;

– Салмағы 4,5 кг. асатын баланың 
туылуы;

– Артериалды гипертония. Дәрігердің 
қабылдауында үш реттік артериалды 
қысымының саны 140/90 мм.рт.ст. асуы;

– Дислипидемия – липидті (майлы) 
алмасудың көрсеткіштерінің бұзылуы;

– Триглицеридтер. Холестериннің 
қан тамырларында тасымалдаушылары 
> 2.2 ммоль/мл. ЗЖТЛ (заттың-жоғары 
тығыздық липопротеиді, қан тамырлары 
қабырғаларында атеросклеротикалық бляш-
калар түзілуіне кедергі келтіруші) > 0.8 
ммоль/мл;

– Абдоминальды семіру. 
 Қант диабеттің алдынан өту және 

өмір сапасын жақсарту, егер ол дамыса, 
келесі шаралар көмектеседі:

1. Тексеріліңіз. Күн сайын өз бетіңізбен 
қандағы глюкозаның деңгейін (қажеттік 
бойынша бірнеше рет) тест-сызықтардың 
және электронды құрылғылардың қөмегі-
мен тексеріңіз. Оның толқуына қарай 
диетаңызды, физикалық ауыртпалықты 
және медикаментозды терапияны реттеңіз. 
Суды көбірек ішіңіз. Диабетті сонымен бірге 
несепшаршатушы деп те атайды. Оның 
шөлдетіп кептіру қаупі болғандықтан, күн 
сайын 2 л. кем емес су ішіңіз, егер ауырып 
қалсаңыз немесе глюкоза деңгейі көтерілсе, 
одан да көбірек ішіңыз.

2. Тағам. Мәзірді қадағалаңыз. 
Калорияның негізгі бөлігін полисахарид-
терден (ерекше күрделілерден, тағамдық 
талшықтарының жоғары бөлігінен) алу 
керек. Ақуызға калориялықтың 10-20% келуі 
тиіс. Майы аз ақуыздың көзін таңдаңыз, 
мысалы: майсыз ет, балық, құс, майсыз сүт 
тағамдары.

3. Көмірсуларды қадағалаңыз. 
4. Диетологқа барып жолығыңыз. Жеке 

бас диетасы тек диабетті бақылауда ғана 
емес, басқа да медициналық мәселелерді 
шешуде көмектеседі. Мысалы, холестерин 
деңгейінің көтерілуі. Мәзірді дұрыс құру 
үшін, жас мөлшерін, дене массасын, 
жұмыс уақытын, адамның өмір сүру 
салтын, қабылдайтын дәрілерін есепке алу 
керек. Оны дипломы бар диетолог қана 
жасай алады. Өзіңіздің жақсы көретін 
тағамдарыңыз жайында айтуды ұмытпаңыз.

5. Аяқтарыңызды күтіңіз. Диабетпен 
ауыратын адам күн сайын кешке жатар 
алдында аяғын жуып, кептіріп, өкшесін 
сүртіп, жарықтардан сақтау үшін 
ылғалдаушы маймен табанын сүртеді. 
Тырнақ өсінідісінен, қажаудан сақтану 
үшін, аяқ киімді қатаң таңдаңыз. Егер 
жайсыздықтарды байқасаңыз бірден 
ортопедке жолығыңыз.

6. Көзіңізді тексертіңіз. Көз дәрігеріне 
жыл сайын тексеріліңіз. Бұл – қарашық 
капиллярлардың зақымдалуы мен өлімін 
тудыратын – диабетикалық ретинопатияны 
дер кезінде анықтауға мүмкіндік береді.

есте сақтаңыз! диабет – бұл қауіпті 
ауру және оған үреймен қарау қажет.

әйгерім САтовА,
Аудандық емхананың Салауатты 

өмір салтын қалыптастыру
кабинетінің валеологы.

ЕкпЕ  жасау – маңызды
Егу, вакцинация дегенiмiз адам ағзасына 

вакцина немесе арнайы тәсiлмен дайындалған 
антигендiк қасиетi бар заттарды енгiзу арқылы 
белгiлi бiр жұқпалы аурудан алдын ала 
сақтандыру үшiн қолданылатын әдiс.Жұқпалы 
ауруларға қарсы егудiң бiрнеше түрi бар:

Мiндеттi егу – балаларға (туберкулезге, 
қызылшаға, күл (дифтерияға), сiреспеге, 
көкжөтелге, гепатитке және т.б. ауруларға 
қарсы), нәрестелi бола алатын әйелдер мен 
қыздарда қызамыққа қарсы;

Жоспарлы-кәсiби егу – мал шаруашы-
лығымен айналысатын немесе олардың өнiмiн 
өңдейтiн адамдарда күйдiргiге қарсы; 

Эпидемиялық көрсеткiш бойынша 
егу – нақты аймақтағы тұрғындар арасында 
iндет қаупi төнген кезде жүргiзiледi. Егу 
көбiне инфекциялық тәсiлмен (терi астына, 
бұлшықетке) атқарылады. Қазiргi кезде 
алдын ала егу нәтижесiнде көптеген жұқпалы 
аурулар (мысалы, қарашешек) жойылды. Бiрақ, 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау Ұйымының 
(ДДСҰ) мәлiметiне сүйенсек, жылына 
500 млн. адам жұқпалы ауруға шалдықса, 
оның 400 милиондайы егiлмегендер екенi 
анықталып отыр. Сондықтан, түрлi жұқпалы 
ауруларға қарсы егудiң маңызы зор екенiне 
ешбiр күмән келтiрiлмейдi. Екпенiң не екенiн 
қазiргi ата-аналардың бәрі дерлiк бiлсе де, 
екпе жасатпас бұрын олардың көбiнде күмән 
туғызбайтыны да жасырын емес. Өйткенi, 
қазiргi таңда балаларымызды екпе арқылы 
қорғап жүрген инфекциялармен бетпе-бет 
келген адамдар кемде-кем. Осыдан 30-
40 жыл бұрын ата-аналарға қызылшаның, 
полиомиелиттің (салдың), дифтерияның 
(құрөзектің) қаншалықты қауiптi екенiн 
түсiндiрiп жатпайтын. Ол кезде бұл аурудан 
көз жұмған балалар туралы мысалдарды 
көптеп келтiруге болатын. Ал, туберкулезбен 
және көкжөтелмен ауыратын балалардың 
жөтелi кез келген аулада естiлiп жататын. Ата-
аналар баласының таңертең қозғала алмай, аяқ 
астынан сал болып қалуынан қорқатын. Қазiргi 
уақытта мүгедектер арбасында отырған ересек 
адамдар арасында кезiнде полиомиелитпен 
ауырған адамдарды кездестiруге болады. Жыл 
сайын дүние жүзiнде жұқпалы аурулардан 
мыңдаған адам көз жұмады және көбiсi өмiр 
бойы мүгедек болып қалады. Сондықтан, 
халықты және балаларды вакцинациялауды 
тоқтатуға болмайтынын түсiнiп, ескерген 

жөн. Тек қана алдын алу екпелерiн жүргiзудiң 
нәтижесінде балаларымызды инфекциялардың 
қауiп-қатерiнен аман сақтауға қол жеткiзiп 
отырмыз. Вакцинациялау тегiн медициналық 
көмектiң кепiлдi көлемiне (ТМККК) енгiзiлген. 
Қазақстанда халықты иммундауға байланысты 
барлық қаржы мәселесiн шешудi мемлекет 
1995 жылдан бастап өзiне жүктеген. Жыл 
сайын вакциналар республикалық бюджет 
қаржысына сатып алынады. Бұл ретте кепiлдi, 
сапасы бар, зертханалық тексеруден өткiзiлген 
және Қазақстан Республикасында тiркелген, 
ДДСҰ-ымен сертификатталған вакциналар 
сатып алынады. Елiмiзде екпе жасау 50 жыл 
бойы сәттi жүргiзiлiп келедi және ол аяғы ауыр 
түрде асқынулармен өтетiн немесе аяқталатын, 
ең алдымен балаларды ауыр зақымдайтын 
ауруларға қарсы бағытталған. Қазiргi уақытта 
егу арқылы балалар мен халықты салға 
(полиомиелитке), қызылшаға, қызамыққа, 
туа бiтті қызамыққа, құрөзекке, көкжөтелге, 
туберкулезге, эпидемиялық паротитке (шошқа 
мойынға), гемофильдi инфекцияға, «В» және 
«А» гепатитi мен тұмауға (гриппке) және 
тағы басқа жұқпалы аурулардан қорғанудың 
ең сенiмдi әдiсiн қолдану барысында 
екпелер жасалуда. Иммунопрофилактиканың 
мүмкiндiктерi әлi де таусылған жоқ. Жыл сайын 
әлемде барған сайын жаңарып, жаңадан пайда 
болған жұқпалы ауруларға қарсы жаңа және 
сапасы жақсартылған вакцина түрлерi ашылуда. 
Вакцинациялаудың негiзгi мақсаты – ол адам 
ағзасында иммунитет пайда болу арқылы 
жұқпалы ауруларды қабылдауға қарсы тұру 
болса және соның нәтижесінде ауруға шалдығу 
мен өлiм-жiтiм санын азайтуда өте маңызы 
зор. Екпе жасаудың маңыздылығын бағалауда 
әрбiр ата-ана мен жалпы қоғамда толық түсiнiк 

болуы тиіс. Осы жұқпалы аурулардың арнайы 
алдын алу шараларының бiрi және бiрегейi – 
бұл иммундау жұмыстарының маңыздылығын 
әрбiр азаматтың бiлуi керек.

неліктен екпе егу қажет?
Екпе егу дегеніміз (орысша прививка, 

вакцина) – қауіпті аурудың алдын алу шарасы. 
Біздің организмде туа біткен және де жүре 
пайда болған иммунитет бар.

Туа біткен иммунды жүйе жедел жәрдем 
секілді бірінші көмек көрсетеді, ал жүре пайда 
болған иммунитет ауру қоздырғышын түгелдей 
жойып, адамның денсаулығын орнатады. Оған 
қоса сол қоздырғышты жадына сақтап, келесі 
кездескенде, бірнеше есе күшті, жылдам жауап 
қайтарады. Алайда, кей жағдайда, аса қу және 
қауіпті бактерия мен вирустар жеңіске жетеді. 
Соның бір мысалы – шешек ауруы. XVIII 
ғасырда шешекпен ауырған адамдардың денесі 
кетпейтін бөртпемен жабылатын. Эдвард 
Дженнер деген ағылшан дәрігері ең алғашқы 
вакцина ойлап тапты. Соның арқасында 
шешек тудыратын қоздырғыш 1979 жылы әлем 
бойынша толығымен жойылды. Дженнердің 
ұстанған негізгі принципі – адамға вирустің 
өзін емес, толығымен ауру қоздырмайтын, 
кішкене ғана әсер ететін бір бөлшегін, мүшесін 
енгізу. Айтып өткеніміздей, жүре пайда болған 
иммунды жүйе сол бөлшекті есіне сақтап, 
келешекте ауруға әкеліп соғатын вирусқа 
кезіккенде, оған қуатты соққы береді. Қазіргі 
кезде көптеген ата-аналар екпеге сенімсіз 
көзқараспен қарайды. Олардың күмәнін 
түсінуге болады. Вакцина тиын секілді екі 
жаққа ие. Көпшілігін сақтағанымен, кейбір 
адамдар екпенің өзінен ауруға шалдығып 
жатады. Мысалы, Ұлыбританияда бәрімізге 
танымал миқұрт (менингит) ауруына қарсы 
10 жылдан астам уақыт мерізімінде екпе 
егіліп келеді. Аурулар саны 1168-ден 12-ге 
дейін азайған (Sadarangani, 2014). Демек, екпе 
жүз пайыз кепілдік бермесе де, көпшілікке 
зор көмегін тигізіп жатыр. Менің ойымша 
өз балаларына ешқандай екпе еккізбеген 
ата-аналар үлкен қателік жасайды. Көрінген 
адамнан «екпе жаман екен» деген сөзге сене 
бермей, әдебиеттерді оқып, статистикаға назар 
аударып, ненің жақсы, ненің жаман екенін 
анықтағаннан кейін ғана сенімді қадам басу 
керек деп есептеймін. 

Мираш  САтовА,
Жамбыл аудандық Қоғамдық 

денсаулық сақтау басқармасының 
эпидемиология бөлімінің бас маманы.

Йод тапшылығының басқа аурулардан 
зардабы еш кем емес. Өткен жылғы денсаулық 
сақтау ұйымының берген мәліметі бойынша, 
әлемде 650 млн. адам осы дертпен күресуге 
мәжбүр екен. Ал, 2 млрд. адам ағзасында 
осы дерттің айқын белгілері көрініс берген. 
Біздің еліміз йод жетіспейтін аймақтардың 
қатарында.  Ал, біздің ауданда 3 жылға 
салыстырғанда  балалар мен жас өспірімдерді 
алғанда 2015 ж.  балалар – 60 жағдай (0.155 
пайыз), жасөспірімдер – 24 (0.212) жағдай, 
ересек адамдар – 285 (0.183), барлығы – 369. 
2016 ж. балалар – 60 (0.179) жағдай тіркелді, 
жас өспірімдер – 24 (0.24) жағдай, ересек 
адамдар – 293 (0.188), барлығы – 377.  2017 ж. 
– балалар – 60 (0.18) жағдай, жас өспірімдер 
– 24 (0.30) жағдай, ересектер – 276 (0.177), 
барлығы – 300 тіркеліп отыр. Жылдан жылға 
ауру дерті өсуде. Сол себепті, бізді алаңдатып 
отырған мәселе көп. Денсаулығы қалыпты 
адам бір күнде 150 микрограмм йод тұтынуы 
қажет. Бұл қажеттілік өтелмесе, адам ағзасы 
түрлі ауруға шалдығады. Йод жетіспеушілігі 
иммунитеттің әлсіреуін тудырып, ағзаның 
түрлі инфекцияларға қарсы тұру қабілетін 
төмендетеді. Сондай-ақ, қолдардың дірілдеуі, 
тахикардия, эндемиялық жемсау ауруларының 
басталуы да осы йод тапшылығына 
байланысты пайда болады. Көптеген  
жүргізген зерттеу кезінде йод жетіспеушілігі 
сезілетін елде тұратын балалардың 
интеллектуальдық деңгейі өзге балалардан 
10-15%-ға дейін артта қалып қоятындығы 
анықталған. Сондықтан, ана құрсағындағы 
баланың йод жетіспеушілігіне шалдықпауын 
қадағалау дәрігерлердің назарынан тыс 
қалмауы маңызды. Әлемдік алаңдаушылық 
тудырып отырған йод жетіспеушілігі балалар 
үшін аса қауіпті. Олардың ақыл-ойының 
дамуына кедергі келтіріп, өсуін тежеп, 
кретинизмнің басталуы мүмкін. Ал, жүкті 
әйелдердегі йод тапшылығын емдеуге назар 
аударылмаса, нәрестенің денсаулығына қауіп 
төнеді. Олардың түсік тастау қаупі де екі 

Йод  тапшылығы 
есеге артады.  Эндемиялық жемсау дертіне 
шалдыққандардың санатында қыз балалар 
көп екен. Бұл дерт түрі  6-7 жастан басталып, 
баланың жасы өскен сайын ұлғая береді. 2009 
жылы  йод  тапшылығынан пайда болатын 
аурулардың алдын алу туралы заң қабылданды. 
Йод тапшылығын  тамырымен жою мақсатында 
бірқатар кешенді шаралар ұйымдастырылды. 
Йод тапшылығын жою үшін халық тұтынатын 
тағам түрлерінің барлығына йод қосу ісі 
қолға алынды. Су, сүт, нан тағамдарына йод 
қосу арқылы көптеген аурулардың алдын алу 
көзделіп жатыр. Бірақ, йодтау тәсілінің өзіндік 
күрделілігі де бар екен. Сондықтан, біздің 
йодталған тұзды пайдалану көрсеткішіміз 80%-
дан әріге аса алмай отыр. Ал, жаппай йодталған 
тұзды тұтынатын елдерде бұл көрсеткіш 90%-
дан жоғары. Осындай пайыздық алшақтықтан 
йодты жаппай пайдаланатын елдердің арасынан 
ойып тұрып орнымызды алуға мүмкіндік 
жоқ. Мамандарымыз йод тапшылығын 
тағамға йодталмаған тұзды пайдаланумен 
байланыстыруда. Күнделікті өмірде тұзсыз ас 
ішпейтініміз белгілі. Алайда, біз тұтынатын 
тұздың барлығы бірдей йодталған дей 
алмаймыз. Міне, сол себепті де, 2016 ж. 
зертханалық зертеуге 41 тұз сынамасы аудан 
ішіндегі сауда айналымнан алынды. 

Йод тапшылығының алдын алуда йодты ас 
тұзын пайдалану айтарлықтай нәтиже беретінін 
байқадық. Десек те, тағам өндірушілер 
арасынан тұтынушыларды алдайтындары да 
табылып жатыр. Сыртында йодталған деген 
жазуы бар тұздың құрамынан йод табылмаған 
жағдайлар да тіркелген. Йод тапшылығын жою 
үшін әлем елдері ас тұзын йодтау мәселесін 
қолға алды. Біз де әлемдік үрдістен қалмай, тұз 
өндірушілер қауымдастығымен тығыз қарым-
қатынас жасауға ұмтылдық. Біздің ағзамыздағы 
йодтың 90%-ы күнделікті жейтін асымыз 
арқылы келеді екен. Демек, дұрыс әрі пайдалы 
тамақтанудың маңызы ерекше. Ол үшін құрамы 
йодқа бай тағам өнімдерін тұтынуды әдетке 

айналдырғанымыз жақсы нәтиже берері 
сөзсіз. Йод тапшылығына қарсы тұруда теңіз 
қырыққабатын, сүт, жұмыртқа, ет өнімдерін 
дұрыс пайдалануды аурудан қорғанудың 
басты қалқаны ретінде қолдануға болады. 
Мәселен, өсімдік өнімдеріндегі йод мөлшері 
60-150, ал, жануарлар өнімдерінде 30-70, суда 
8 микорграмм екен. Сонымен қатар, тағамды 
өңдеу кезінде оның 14-65%-ға дейінгі мөлшері 
жойылып кетеді. Біз айтқан пайыздық 
көрсеткіштерді қаперіңізге ала жүріп, тағам 
құрамындағы йодтың болуын қадағалау 
арқылы денсаулығыңызға қамқорлық жасай 
аласыз.

Жүкті әйелдерге ескерту:
Дені сау ұрпақты өмірге әкелу үшін 

алдымен ананың денсаулығы қалыпты 
жағдайда болуы керек. Өмірге сәби әкелу 
үлкен дайындықты талап етеді. Йод 
жетіспеушілігін қалыпқа келтіру мақсатында 
дәрігер жазып берген дәрілер көмегімен 
емделіп барып қана бала көтергені дұрыс. 
Алайда, көпшілігі мұны есінде ұстай бермейді. 
Халықтың байлығы – дені сау ұрпақ. Демек, 
аналардың жауапкершілігі зор. Гипотириоз, 
яғни, йод жетіспеушілігі жүкті әйелдер үшін 
аса қауіпті. Аурудың асқынуынан сәбидің өлі 
туылуы да әбден мүмкін. Жалпы, бұл дерттің 
тартқызар азабы аз емес. Жүйке талшықтары 
шаршап, адамда әлсіздік пайда болады. Есте 
сақтау мүмкіндігі азаяды. Кейбір жағдайда 
жүректің минуттық соғу көлемі кемуінің арты 
миокард гипоксиясы ауруымен жалғасып 
жатады. Көпшілік жағдайда йод тапшылығы 
қаныаздықты тудырады. Ал, аурудың алдын 
алу үшін құрамында йоды көп өнімдерді 
күнделікті жеп тұрған пайдалы.

з.К.КҮШтеКовА,
Жамбыл ауданы ҚдС Басқармасының 

басшысы м.ғ.к. 
Ж.А.ҚАлАБАевА,

Санитарлық-гигиеналық қадағалау 
және техникалық регламенттер 

талаптарының сақталуын бақылау 
бөлімінің басшысы.

     Дәрігер  кеңесі
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2017 жылы қараша айының 1-нде 
Ұзынағаш ауылының өрт сөндіру бөліміне, 
Самсы ауылында тұрғын үйдің жанып жатқаны 
туралы хабар түсті.  Өрт  нәтижесінде тұрғын 
үйдің 90 шаршы метрі толығымен өртеніп 
кетті. Тексеру жүргізу кезінде анықталғаны  
үй тұрғыны  мас күйінде төсекте темекі шегіп 
жатып ұйықтап кеткен, нәтижесінде төсек 
орны, көрпе-жастықтары жанып өрт орын 
алған. Өрттің шығу себептері темекі шегуде 
отпен абайсыздық болып табылады. 

Сонымен тағы да қайталап айтарымыз үй 
ішінде және ауласында  темекі шеккенде  сақ 
болып жан-жағыңыздағы жиналған шөп пен 
жанғыш заттардың қасына жоламауларыңыз 
қажет.

Жылыту маусымының басталуына 
байланысты осы кезеңде пайда болатын өрт 
шығу себептерінің ең тараған түрі – ол үйдің 
жылыту  пешін орнатып және  пайдалануда  
өрт қауіпсіздік ережелерінің бұзылуы. 
Сондықтан төменде көрсетілген кемшіліктерді 
болдырмауға тырысыңыз:

–  Жанып жатқан пешті қараусыз 
қалдыруға, сонымен қатар кішкентай 
балаларға пешті қаратуға болмайды;

– Қатты отындағы пешті жағу (тұтату) 
үшін бензин, керосин, дизель отынын 
қолдануға болмайды;

– Пештің түтін шығатын мұржасын 
жиі тазалап және түтін құдықтарын ақтап, 
жарылған жерлерін сылап тұру қажет;

– пештің алдында еденге 50х70 см. 
қаңылтыр орнатылуы қажет; 

– пештің түтіндік мұржасы шатырдың 
жанатын құрылыс конструкцияларынан 0,75 
метр алшақ болуы тиіс; 

– көп қабатты тұрғын үйлерге  көмір пешін 
орнатуға тиым салынады.

Сонымен қатар, бөлмелерді жылыту 
үшін қолдан жасалған және ақаулы 
электрожылытқыштарды пайдалануға тиым 
салынады.  Қараусыз және өшірілмей қалған 
электроплитка, электрошәйнек, телевизор 
және басқа да тұрмыстық электрқұралдары 
қатер төндіреді.

Айбек ЖАнАев, 
Жамбыл ауданының төтенше 

жағдайлар бөлімінің бас маманы, 
азаматтық қорғау майоры.

жамбыл   ауданы 
тұрғындарының  назарына

«Жамбыл ауданының сәулет және 
қалақұрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесі» 
төмендегідей мемлекеттік қызмет түрлерін 
ұсынады:

1. ҚР аумағындағы жылжымайтын мүлік 
нысандарының мекенжайын анықтау туралы 
анықтама алу үшін «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ 
Алматы облысы бойынша филиалы – «Халыққа 

қызмет көрсету орталығы» Жамбыл аудандық 
департаментіне қажетті құжаттар тапсырылып,       
«Жамбыл ауданының сәулет және қалақұрылысы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінде дайындалған 
мекенжайын анықтау туралы анықтама    
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕ АҚ Алматы облысы бойынша 
филиалы – «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
Жамбыл аудандық департаментінен алынады.

2. Сәулет-жоспарлау тапсырмасын алу үшін 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕ АҚ Алматы облысы бойынша 
филиалы – «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
Жамбыл аудандық департаментіне қажетті құжаттар 
тапсырылып, «Жамбыл ауданының сәулет және 
қалақұрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 
дайындалған сәулет-жоспарлау тапсырмасы 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕ АҚ Алматы облысы бойынша 
филиалы – «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
Жамбыл аудандық департаментінен алынады.

3. «Тіреу және қоршау конструкцияларын, 
инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуге 
байланысты емес қолданыстағы ғимараттардың 
үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструк-
циялауға (қайта жабдықтауға) шешім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет түрі «Жамбыл 
ауданының сәулет және қалақұрылысы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінен алынады.

4. «Эскизді  (эскиздік жобаны) келісуден 
өткізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет түрі 
«Жамбыл ауданының сәулет және қалақұрылысы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінен алынады.

Айнұр ЖҰРыновА,
аудандық сәулет және 

қалақұрылыс бөлімінің басшысы.

«Қуаныш»  дүкені  ашылды
Аудан аумағында тиыннан теңге құрап, 

өз кәсібін жандандырған іскер азаматтар 
қатары мол. Халқымызда «Қалауын тапсаң 
қар жанады» деген даналық сөз бар. 
Cондай қолынан іс келетін, шаруасына 
мығым, нағыз істің көзін таба білген 
жігіттің бірі – Бақтыбек Аманов. Ол 
«Аман» шаруа қожалығының жетекшісі. 
Мал өсіріп, ел қатарлы еңбегінің өнімін 
көріп отыр. Жекеменшігінде жайылымдық 
жері мен төрт-түлік малы бар. Бүгінде  
шаруасын шалқытып, қолдағы малдың 
басын көбейтіп, одан алынатын ет-
сүт, кілегей мен сары май, құртты 
тұтынушыларға ұсынуда. Бақтыбек төрт 
түлік малдың бабын таба білген бес 
аспап, нағыз еңбекқор азамат. Аз сөйлеп, 
көп іс тындырғанды ұнататын көңілі, 
жомарт мінезі, жайдары кісілігі мол, 
сыпайы да салмақты елге танымал жігіт. 
Енді Ынтымаққа шығатын күре жолдың 
оң жағынан «Қуаныш» атты азық-түлік 
дүкенін ашып, жаңадан іске қосып отыр. 
Дүкенде күнделікті қажетті азық-түлік пен 
қоса түрлі сусындар өзге де шаруашылық 
заттар мен қоса қалам, дәптер, қарандаш, 
сурет дәптерлері дүкен сөресінен орын 

алған. Бұл дүкен қазіргі заман талабына 
сай қолжетімді бағамен сатылуда. Ішкі 
тазалығы жақсы, тұтынушылар талғамынан 
шығуда. Осы аралықта баға тұрғындар үшін 
өте қолайлы, қалта көтерерлік мөлшерде. 

«Халқымызда «Талпынған тау асар» 
деген тәмсіл бар. Бұл дүкенді мен асып-
тасығанымнан ашқам жоқ. Өз дәулетім 
өзіме жетеді, бірақ та өмірдің ағысына қарай 
бейімделіп, қолда бардың қорын молайту 

арқылы тіршілік етудің қамы. Дүкенді 
немерем Қуаныштың атымен атауды жөн 
санадым. Байқасам, өзекті жарып шыққан 
өз балаңнан немере әлдеқайда ыстық әрі 
балдай тәтті болады екен. Балаларым 
өзіме қолқанат, осы дүкенді ашып, 
жүргізуіме көмектесіп қол ұшын 
берді. Енді дүкен сөресіне өзім баққан 
малдың ет-сүтін, құрт-майын, кілегейін 
шығарамыз. Экологиялық жағынан таза 
әрі сапалы өнім ғана сатуға жіберіледі. 
Мақсатым баю емес, керісінше қажетті 
кәсіптің көзін тауып, ел қатарлы жан 
бағу арқылы заман талабына сай 
бейімделу. Төрт-түлік мал қашанда 
табыс көзі, тек жолын тауып ұқсата 
білген жөн. Дүкенді ашқан күні 900 
000 теңгенің түрлі тауарларын сөреге 
қойдым. Әлі де толтыру керек, азық-
түлік пен мал өнімінің сапалы болғанын 
қадағалаймын. Мақсатым осы ықшам 
аудан тұрғындарының сұраныстарын 
барынша қанағаттандыру жолында 
еңбектенетін боламын» – деп, Бақтыбек 
өз пікірімен бөлісті.

Бастаған ісі берекелі, әр күндері 
мерекелі болсын, теңгесі мол, өмір 
өрінде жолы болсын, демекпін.

тұрсынжан АСҚАРҰлы.

НАУҚАНДЫҚ  ЖҰМЫС  
НӘТИЖЕЛІ

дейін қолдан  ұрықтандырылған барлық саулық саны 
39224 бас десек, оның ішінде ауыл шаруашылық 
құрылымдарында 13016, шаруа қожалықтарында 
13471, жеке үй шаруашылығында 12737 бас қолдан 
ұрықтандырылған. Аудандағы 17 селолық округтерде 
19 қолдан ұрықтандыру пунктері бар. Техник 
ұрықтандырушылар алдын ала арнайы оқу курсынан 
өтіп келген болатын. Малға қажетті ұрықтар «Алматы» 
АҚ дестибьютерлік орталығынан алынуда. Қажетті 
ұрықтар арнайы азот құйылған ыдыста сақталады. 
«Алматы» АҚ дестибьютерлік орталығы арадағы 
келісім шартпен жұмыс істеп, ұрықты өздері жеткізіп 
беруде. Бүгінгі күнге дейін 12576 бас сиыр қолдан 
ұрықтандырылып үлгерілді. Өз кезегінде «Р-Күрті», 
11000 бас, «Күрті саяхат» пен «Ақсұңқар-2007» 
ЖШС-і 2016 бас қойды ұрықтандырды. Бұл 
жұмыстар «Жайлау», «Ажар», «Руслан», «Ақсеңгір», 
«Мұрынбай», «Береке», «Мәди», «Сұңқар», 
«Қалижан», «Ербол» мен «Дәуітхан» шаруа 
қожалықтарында нәтижелі атқарылуда. Бұл науқандық 
шара әлі де өз жалғасын табуда. 

т.МҰҚАғАлИ.
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ру Өткен қазан айының 20-нан бастап ауданда 
жаппай малды қолдан ұрықтандыру жұмысы 
басталғаны белгілі. Жалпы аудан бойынша 
298869 бас саулық бар десек, оның ішінде 
ауыл шаруашылық құрылымдарында 15604, 
шаруа қожалықтарында 185973, жеке үй 
шаруашылығында 95526 қойдан күйек алу 
науқаны өз дәрежесінде атқарылуда. Бүгінге 

Сот кабинеті – өте 
қолайлы

қорғаушысы, заңды өкілі кез келген ыңғайлы уақытта, үйінен немесе 
кеңседен шықпай-ақ, интернет желісі арқылы сот құжатын басып 
шығара алады. Әрбір сотқа жүгінген азамат «Сот кабинеті» арқылы 
арыз беру үшін Халыққа қызмет көрсету орталығында электронды 
цифрлы қолтаңба алуы қажет. Сот кабинеті сервисі арқылы заңды 
тұлғалардың мемлекеттік баж  төлеу мәселесі шешімін тапты, жеке 
тұлғаның төлем карточкасы арқылы бажды төлеу, сондай-ақ төлем 
құжатының сканерден өткен көшірмесін беру мүмкіндігі бар. «Сот 
кабинеті» және «Сот құжаттарымен танысу» электронды сервистері 
Жоғарғы соттың “www.sud.kz” ресми сайтында іске қосылған. Аталған 
қызметтерді электронды цифрлы қолтаңбасы бар азамат тұтына алады.

Жамбыл аудандық сотында «Сот кабинеті» тақырыбы бойынша 
дөңгелек үстелдер, семинарлар болып тұрады. Қазіргі таңда біздің 
сотқа заңды тұлғалардан келіп түсетін арыздар 100 пайыз электронды 
түрде түседі.Ол соттың да, сотқа жүгінген тұлғалардың да уақыты мен 
жұмысын азайтады.

гүлім БАШеК,
Жамбыл аудандық сотының кеңсе меңгерушісі.

Сот кабинеті – бұл электрондық ақпарат-
тық сервис, ол сот органдарының онлайн 
сервисіне қолжетімді бірыңғай терезе болып 
саналады. Ол сот ісін жүргізуді жеңілдету және 
азаматтар үшін сот жүйесінің қол жетімділігін 
қамтамасыз ету мақсатында іске асырылған. 
Осы сервистің негізгі ерекшелігі азамат, оның 

Тіл  –  ұлттың  жаны
Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да қастерлі, 

құдыретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге 
дарып, қалыптасады. Тіл байлығы – әрбір 
елдің ұлттық мақтанышы. Ол атадан балаға 
мирас болатын баға жетпес мұра. Әр адам 
ана тілін көзінің қарашығындай қорғауға 
тиіс. Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл 
аумағында, қоғамдық қатынастардың барлық 
салаларында қолданылатын тіл болғандықтан, 
жүргізілетін барлық іс қағаздары мен құжаттар мемлекеттік 
тілде болуы тиіс. Өйткені өркениетке құлаш ұратын елдің өрісі 
қашанда білікті де саналы ұрпаққа жалғаспақ. Сауатты ұрпақ 
тәрбиелеу дегеніміз, өз ана тілінде еркін сөйлей алатын, оны 
терең меңгерген ұрпақ. Ал, ана тілін жақсы білмейінше, сауатты 
сөйлеп, сауатты жазып, тіл байлығын мол қолданбайынша, 
мәдениетті адам бола алмайсың. Тіл – ұлттың жаны. Ал, ұлттың 
болашағы – оның ана тілінде. Тіл – халықпен бірге өмір сүріп 
дамиды, әр ұлттың тілі – оның бақыты мен тірегі. Тіл тағдыры 
– ел тағдыры екенін ешуақытта ұмытпаған жөн. Әрбір адам өз 
ана тілін білуге және мемлекеттік тілін меңгеру міндетті. Мен 
ана тіліммен мақтанмын және мемлекеттік тіл – қазақ тілін 
құрметтеймін!

Анар  МАРАловА,
Жамбыл аудандық сотының

бас маманы.

Бұл  бәйге  бұрынғыдан  өзгерек
Дегерес ауылындағы Қозыбасы  бөктерінде орналаскан Ақкайнар тауында  

ерекше бір бәйге өтті.  Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы негізінде  өткізілген бәйге салт-дәстүрді жаңғырту мақсатын көздейді. 
Шараны Дегерес, Сұңқар, Тарғап ауылдарының азаматтары ұйымдастырды.

Соңғы рет мұндай бәйге 1993 жылы жылы өткізілген екен. Дегерес ауылының 
тумасы  Тимур Молдағожинді еске алу мақсатында аттарын баптап шыққан 
жастар соңғы 24 жылда өтпеген бәйгенің куәгері болды. Бәйгенің ерекшелігі 
сонда; жүйріктер жазықтан өрге қарай шабады. Жарыс нәтижесінде 25 тайдың 
ішінен Қалыбеков Оралдың болашақ тұлпары бой көрсетті. Құнандар бәйгесінің 
алды Әміржанов Бауыржанның арғымағы болды. Аламан бәйгегеде де 37 
жүйріктің басын Бауыржан мырзаның сәйгүлігі бастап келді. 

ғабит  еШетов.

Тұрғын үйдегі өрт 
қауіпсіздігі

   «101 хабарлайды»
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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 – 3429 дана. Тапсырыс – 45
 • 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

Жаңақұрлыс ауылының тұрғыны, асыл 
жар, бәрімізге құрметті асқар таудай  

әкеміз Кемел ӨМеКеҰлыныҢ  қайтыс 
болғанынына биыл 90 жыл толды.  Көзден 

кетсе де, көңілден кетпейтін ардақты  
әкемізді сағынышпен еске алып, рухына 

құран-дұға бағыштап, жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа болсын дейміз.

Қасымызда жүргендей көрінеді,
тоқсан жас асатұғын белің еді.
Аяулы әке, қадірлі ата, жоқсың бүгін,
Сізді ойласақ, көзден жас төгіледі.

Кеткеніңізбен бөлек бізден алыстап,
Жер қойнына қойған едік табыстап,
Ұстағаныңыз шырақ болсын,
                                                    жан әке,
Рухыңызға отырмыз құран 
                                                бағыштап.

Жер бесік болсын жайлы тұрағыңыз,
Сөнді содан әке деген шырағымыз.
Жұмақтың сізге ашылсын
                                            қақпасы тек,
осы ғой жаратқаннан сұрарымыз,– 

деп еске алушылар: Кемел әулеті.

 

Еркимбаева Тарбия Айжановнаның 
атындағы Қаракастек ауылы, Бостандық 
көшесі №9 уч. жер телімінің кадастрлық 
нөмірі 03-045-140-991, №825104 (10га) 
29.07.2009 жылғы мемлекеттік актісі 
мен сатып алу сату жөніндегі реестрде 
тіркелген №1016 30.05.2017 жылғы 
берілген келісім шарты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

ЖОғАлғАн   ҚҰЖАТ  ЖАРАМСыз...

еСКе  Алу

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: 87474606295.

ҚАРғАлының  ТАРихынАн  СыР  шеРТКен  КіТАП
Жуырда Қарғалы ауылындағы 

«Социалистік Еңбек Ері  Қ.Әбсәметов 
атындағы орта мектебі» КММ-нің 
100-жылдық мерейтойына орай Алматы 
қаласы ҚР мемлекеттік Ә.Қастеев атындағы 
өнер мұражайының мәжіліс залында белгілі 
жазушы, публицист, зерттеуші, саяхатшы 
Иминов Исмаилжан Абдықадырұлының 
«Первая Каргалинская» атты кітабының 
тұсаукесер кеші өтті.

Елі үшін, жері үшін қандай да бір 
сауапты іс сіңіріп кетуге ұмтылатын 
жерлестеріміздің ерен еңбегіне құрмет 
көрсету біздің үлесімізге тиген іс. Елбасы 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында бірнеше бағдарламаларды 
жүзеге асыру қажеттігін айтты, әсіресе, 
«Жүз жаңа есім» бағдарламасының орны 
ерекше болмақ. «Қазақстандағы 100 жаңа 
есім» жобасы – Тәуелсіздік жылдарында 
табысқа жеткен, еліміздің әр өңірінде 
тұратын түрлі жастағы, сан алуан этнос 
өкілдерінің тарихы» деген болатын.

Біз әріптесіміз, елінің шын 
патриоты, белгілі жазушы, публицист, 
саяхатшы, зерттеуші Иминов Исмаилжан 
Абдықадырұлымен мақтанамыз. Ол тек 
жазушы ғана емес, сондай-ақ оқушылардың 
жүрегіне  өз туған ауылына, өлкесіне деген 
сүйіспеншілік сезімін ұялатқан, оны сүюге, 
құрметтеп қастерлеуге, өз тегін, тарихын 
білуге тәрбиелеп жүрген ардақты ұстаз.

Жоғарыда аталып өткендей қараша 
айының 5-інде қаламгердің «Первая 
Каргалинская» атты кітабының тұсаукесері 

болды. Еркін форматтағы жиында жазушыға 
сұрақтар қойылып, кешке келген зиялы 
қауым, жас буын өкілдері рухани әңгімелерге 
сусындап қайтты. Автор Қарғалыда ғұмыр 
кешкен халықтың өмірі мен шежіресі, 
олардың арасынан шыққан тұлғалары 
жайлы еңбектерді зерттеп, зерделеп,  қалың 
оқырманға ұсынып, беймәлім тарихты біздің 
көзімізге тірілтіп әкелді. Жиында бірінші 
болып сөз сөйлеген көрнекті қоғам қайраткері 
Б.Оспанов Исмаилжан Иминовтың еңбегінің 
ерекшелігіне тоқталып, туындыларының 
маңызын айрықша атап өтті. Шараның 
модераторы Алматы қаласындағы Ресей 
Федерациясының консулы Е.В.Переверзева 
болса, кештің қонақтары геология 
институтының директоры, профессор, 
геология ғылымдарының докторы 
М.Қ.Әбсәметов, профессор, саяхатшы 
О.Б.Мазбаев, философия ғылымдарының 
докторы Г.Белалова, профессор, академик, 
тарих ғылымдарының докторы К.Хатизова, 
Республикалық этно-ұйғыр орталығының 
құрметті төрағасы, АЗМК заводының бас 
директоры А.Шарденов, КСРО-ның еңбек 
сіңірген құрылысшысы Э.Г.Гулькин, әйгілі 
композитор Әсет Бейсеуовтың бауыры 
А.Бейсеуов, Жамбыл Жабаевтың шөбересі 
Б.Жамбылов, филология ғылымдарының 
докторы, тілтану институтының директоры 
Қ.Ерден, Жамбыл ауданының құрметті 
азаматы В.И.Никитин жылы лебіздерін 
білдірді.

Исмаилжан Иминов – өз ісінің шебері, өз 
жұмысына және туған жеріне жан-тәнімен 

ОБъяВление
Открылось наследственное дело 

после смерти гражданина Айхановой 
Айман Урстенбековны, умершей 
18.09.2017 года, наследникам для 
выдачи свидетельства о праве на 

наследство после смерти Айхановой 
Айман  Урстенбековны, обращаться 

по адресу: Алматинская область, 
Жамбылский район, село Жамбыл, ул.  
Турап дом 5 обратиться к нотариусу 
Каримжановой Айнур Кенжетаевне.

БАССейн   АшылДы

хАБАРлАндыРу
«Алматы облысы Жамбыл аудандық  

сәулет және қала құрылысы бөлімі» 
ММ «Алматы облысы Жамбыл ауданы 
Қарғалы, Жанақұрылыс, Қайназар 
ауылдарының бөлшекті жоспарлау 
жобасымен бірлескен бас жоспары» 
жобасы бойынша қоғамдық тыңдау 
өткізеді.

 Қоғамдық тыңдау 27.11.2017 жылы  
Ұзынағаш ауылында сағат 10.00-де  
өткізіледі.

Жоба материалдарымен Жамбыл 
ауданының үлкен мәжіліс залында таныса 
аласыздар. 

Мекенжайы: Ұзынағаш ауылы, Абай 
көшесі 56 үй. Байланыс телефоны:                        
8 (72770) 2-02-14.

оБъЯвленИе
ГУ “Отдел архитектуры и градострои-

тельства Жамбылского района Алматинской 
области” проводит общественные слушания 
по проекту “Разработка проекта детальной 
планировки с. Каргалы, с. Жанакурылыс, с. 
Кайназар Жамылского района Алматинской 
области”.

Общественные слушания будут 
проведены  27.11.2017 году в с. Узынагаш в 
10.00 час.

Ознакомиться с материалами можно 
в большом конференцзале акимата 
Жамбылского района, по адресу: с.Узынагаш, 
ул. Абая № 56. Контактные тел.: 8 (72770) 
2-02-14.

Ұзынағаш ауылындағы дене шынықтыру және сауықтыру кешенінде 
ағымдағы жылдың 15 қарашасынан бастап жүзу  бассейні өз жұмысын 

бастайды.  Жұмыс уақыты сейсенбі мен жексенбі аралығында сағат 9.00-ден 
22.00-ге дейін. Жүзу бассейні ақылы түрде жұмыс жасайды. Жүзуге үйрететін 

арнайы инструктор маман қарастырылған.  Топтарға 7 жастан  бастап 
жазылуға болады.  Қосымша ақпаратты  87071155582

телефоны  арқылы алуға болады. 

берілген жан. Оның куәгері ретінде 2004 
жылы «Жыл адамы» атануы, «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігінің 20-жыл-
дығына»  арналған байқаудың жеңімпазы, 
республикалық журналистердің «Адам 
– мемлекеттің бірінші байлығы» атты 
байқауының лауреаты атануы, 1812 
жылғы Отан соғысының 200 жылдығына 
арналған байқаудың және ең үздік әдеби 
ертегі байқауының күміс жүлдегері, 
жануарлар туралы туындылар байқауының 
жеңімпазы атануы сынды шоқтығы биік 
оқиғаларды атауға болады. Сондай-ақ, ол 
«Менің Қашқариям» (2014 ж.), «Балалық 
шағымның бастаулары» (2014 ж.), «Ұлы 
Шоқанның керуен жолы бойынша» (2015 
ж.), «Алтышар бойынша саяхат» (2016 
ж.), «Арал: жоғалған теңізді іздеуде»  
кітаптарының және 300-ден астам 
мақалалардың  авторы болып табылады. 
Оның кітаптары қазақ, ұйғыр және 
ағылшын тілдеріне аударылған. 

Адам өмірі жасының ұзақтығымен 
емес, оның еліне, жұртына, ұлтына жасаған 
еңбегімен, қоғамға қосқан үлесімен, 
мазмұн-мағынасымен өлшенсе керек. Бұл 
реттен келгенде  С.А.Иминов шоқтығы биік 
тұлға. «Социалистік Еңбек Ері Қ.Әбсәметов 
атындағы орта мектебі» КММ ұжымы 
әріптесін  мақтан тұтады.

л.САРҚытБеКовА,
«Социалистік еңбек ері Қ.әбсәметов 

атындағы орта мектебінің»
педагог-ұйымдастырушысы.

Үй  САТылАДы

ТРеБУеТСя!

Ұзынағаш ауылы, орталық көшеде                    
1 бөлмелі пәтер сатылады.

Газ бен орталық су жүйесіне және 
интернетке қосылған. Қыста жылы, 
жазда салқын, тұруға өте ыңғайлы. 

Көңілдеріңізден шығады.
телефон: 87477407001.

Преподаватель английского языка.  Обращаться по телефонам:
+ 77012060183,  +77474193683.


