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1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

БАЙҚАУ

ПРЕЗИДЕНТ

АГРОСАЛАНЫҢ 
АЙРЫҚША 
МҮМКІНДІГІ

Елбасы Қазақстан Республика-
сы Президенті жанындағы Шетелдік 
инвесторлар кеңесінің 28-ші жалпы 
отырысына қатысты.

Іс-шара басталмас бұрын Мемлекет 
басшысы елдің агроөнеркәсіп кешенінің 
инвестициялық жобаларымен танысты.

Елбасы Қазақстанның күрделі сырт-
қы экономикалық жағдайлар мен гео-
саяси сын-қатерлерге қарамастан ор-
нықты экономикалық өсімге қол 
жеткізіп, шетелдік инвесторлар үшін 
тартымдылығымен танылып отырғанын 
атап өтті.

Қазақстан Президенті елдегі 
мүмкіндіктерді пайдалану үшін бірқатар 
шаралардың бірнеше бағытта жүзеге 
асырылып жатқанын айтты. Солардың 
қатарында қолайлы инвестициялық аху-
ал қалыптастыру, трансұлттық компани-
яларды тарту арқылы өңдеу ісін дамыту, 
ғылымды, инновацияны және кадр даярлау-
ды ынталандыру, институционалдық ре-
формалар жүргізу шаралары бар.

Нұрсұлтан Назарбаев инвесторларды 
Қазақстандағы агроөндірісті дамыту үшін 
инвестиция салуға шақырды.

Отырыс барысында Еуропалық қайта 
құру және даму банкінің президенті 
С.Чакрабарти, «Бейкер және Маккен-
зи Интернешнл» компаниясының бас 
директорының орынбасары Э.Шир, «Фи-
лип Морис Интернешнл» компаниясының 
аға вице-президенті Н.Дэнис, «Сити-
груп» бас атқарушы директоры  Дж.Коулз, 
«Эрнст энд Янг» жаһандық басқарушы 
серіктесі К.Ди Сибио, «Дойче Банк АГ» 
басқарушы директоры П.Тильс, «Делойт 
СНГ» басқарушы серіктесі И.Коулберн, 
«Русские машины» директорлар кеңесінің 
төрағасы З.Вольф күн тәртібіндегі негізгі 
мәселе бойынша өз пікірлерін ортаға сал-
ды.

Облыс орталығында мем-
лекеттік рәміздер күнінде сурет-
шілер байқауы, жас тар шеруі, 
вело, автошерулер, флэшмоб-
тар өткізілді. Шара Әнұранды 
бір мезгілде орындаудан бастал-
ды. Мұнан соң “Бейнелеу өнері” 
үйірмесі балаларының қатысуымен 
“Ел рәміздері – асыл мұрамыз” 
атты жас суретшілер байқауы өтті. 
Байқауда суретшілер тәуел сіздіктің 
тұғырлығын айқындайтын су-
реттер салып, үздік туындылар 
анықталды. “Нұр Отан” партиясы 
қалалық филиалының қолдауымен 
“Менің Отаным – Қазақстан” атты 
жас өнерпаздардың патриоттық 
әндер байқауы ұйымдастырылды. 

Белсенді жастар “Жібек 
жолы” ойын-сауық орталығында 
“Мем лекеттік рәміздер – менің 
мақтанышым” атты Әнұран 
орындаудың патриоттық ак-
циясын өткізді. Акция 
тұрғындардың рәміз дерге 
деген құрметін арттыруды 
көздейді. 

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалығымен мемлекеттік рәміздер 
жөніндегі облыстық    комиссия отырысы 
өтті. Онда республикалық инспекциялық 
топтың мемлекеттік рәміздердің насихат-
талуына, қолданылуына жасалған тексе-
ру қорытындысы мен алдағы міндеттер 
талқыланды.
Талқыдағы тақырып бойынша облыстық ішкі 

саясат басқармасының басшысы Ғ.Жарқынбаев, 
Қазалы ауданының әкімі Б.Жаханов, Жалағаш 
ауданының әкімі Т.Дүйсебаев, Қармақшы 
ауданының әкімі Н.Шамұратов хабарлама жасады.  

Мамырдың басында облыстағы 75 мекемеге 
тексеру жүргізген республикалық инпекциялық 
топ мемлекеттік рәміздердің қолданылуына 
қатысты бірқатар кемшіліктер анықтаған. 
Тудың тозуы, Елтаңба диаметрінің сақталмауы, 
рәміздердің дұрыс орналаспауы сияқты 
сәйкессіздіктер бар. Біздің өңірдің климаттық 
жағдайынан, әсіресе күннің ыстығы мен желдің 
жылдамдығынан рәміздердің түсінің тез оңуы, 
жыртылуы орын алып жатады. Сондықтан осы 

жағдайды ескере отырып, рәміздерді ауыстыру 
үшін оларды орталықтандырылған жүйе арқылы 
сатып алуға мән беру керек. 

Жақын күндері Елтаңбаның стандартына 
аздаған өзгертулер енгізілетіні белгілі болды. Об-
лыс басшысы рәміздерді құрметтеуде атқарылуы 
тиіс шараларды жетілдіруді тапсырды. Рәміздердің 
авторларымен кездесулер ұйымдастыру, олардағы 
әр элементтің мәнін ұғындырудың маңызы зор.     

Абылай хан жантәсілім етерде Бұқар жырауға 
«Орындалмаған үш арманым қалып барады, 
бiрiншiсi – жаумен жағаласумен жүргенде елдi 
отырықшылдыққа үйретіп, ақ тудың астына жинай 
алмадым, екiншiсi – қала сала алмадым, үшiншiсi 
– егiн егiп, халқыма жер емшегiн емдiре алма-
дым», – дептi. Бүгінде  Абылайдың арманы орын-
далып, қазақ көк тудың астына бірікті. Қазақтың 
байрағы әлем елдерінің туларының арасында 
желбіреп тұр.   Ал желбіреген Туды, асқақтаған 
Әнұранды, айбынды Елтаңбаны құрмет тұту – 
елдің әр азаматының парызы. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

ЕЛДІК ПЕН 
ЕГЕМЕНДІКТІҢ БЕЛГІСІ

КӨК ТУДЫҢ ЖЕЛБІРЕГЕНІ 
ЖАНЫМА ҚУАТ БЕРЕДІ

Бір шаңырақ астындағы берекелі өмірді 
насихаттаған бұл шараның маңызы арта 
түсті. Байқауға қатысуға ниеттілер қатары 
жыл санап көбейіп келеді. Биыл да қалалық 
және аудандық деңгейде ұйымдастырылып, 
облыстық кезеңге 8 отбасы жолдама алған 
болатын. Олар облыстық кезеңде өзара бақ 
сынасты. Байқау жеңімпаздарын облыс 
әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлы ар-
найы құттықтап, диплом және арнайы алғыс 
хаттар табыстады.

– Мемлекетіміздің мызғымас беріктігі 
– ондағы отбасылардың бақытты өмір 
сүруіне тікелей байланысты. Отбасылық 
құндылықтарды жаңғырту мен мәртебесін 
арттыру мақсатында, Елбасымыздың 
қолдауымен «Мерейлі отбасы» жоба-
сы өмірге келді. Жас және көпбалалы 
отбасыларға мемлекет тарапынан көптеген 
қолдау көрсетіліп жатыр. Оларға берілетін 
жәрдемақы да жыл санап артып келеді. 
Тікелей Елбасымыздың қолдауымен 

өткізілген байқау жеңімпаздарын шын 
жүректен құттықтаймын, – деді Рауан 
Кенжеханұлы.

Байқау қорытындысы бойынша, I орын-
ды Арал ауданындағы Әйімбетовтер мен 
Жалағаш ауданындағы Нұрманбетовтер 
әулеті жеңіп алды. Сондай-ақ, II орынға 
Абылбековтер отбасы мен Сырда-
рия ауданының Сәдуақасовтар әулеті 
лайық деп танылды. Байқаудың III оры-
нына қармақшылық Дямуршаевтар мен 
сырдариялық Жұмабековтер әулеті 
тұрақтады. Сондай-ақ, облыстық кезеңде 
өзара бақ сынасқан басқа да отбасылар ар-
найы номинациялармен марапаттталды.

Байқаудың I орын иегерлері отандық 
шипажайға жолдама алды. Басқа да 
жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табыстал-
ды. Марапаттау рәсімі мерекелік шараға 
ұласып, сахна төрінде “Мерейлі отбасы” 
гимні шырқалды.

 Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ – МЕМЛЕКЕТ МАҚТАНЫШЫ
Н.Бекежанов атындағы облыстық драма театрында «Мерейлі отбасы» облыстық 

байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Отбасылардың белсенді 
әлеуметтік ұстанымын қалыптастыруға бағытталған байқау биыл үшінші мәрте 
ұйымдастырылып отыр.

Мемлекеттік Ту, Елтаң ба, Әнұран – Тәуелсіздігіміздің 
тұмары. Сондықтан да рәміздерді тәуелсіздік нышаны 
ретінде ерекше қадірлеп, қастер тұту – бізге парыз.



2 СБ
www.syrboyi.kz

ҚОҒАМ
Сенбі, 6 маусым, 2015 жыл

Облыс әкімінің 2015 жылғы 4 мау
сымдағы өкімімен Төлебаев Ми
рас Қалиұлы Қызылорда облысының 
кәсіпкерлік және туризм басқармасының 
басшысы лауазымына тағайындалды.
Төлебаев Мирас Қалиұлы 1986 жылы 

Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Октябрь ау-
ылында дүниеге келген. Т. Рысқұлов атындағы 
Қазақ экономикалық университетін - «экономист», 
Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 
университетін – «мұнай-газ ісі», ҚР Президентінің 
жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын – «мемлекеттік және 
жергілікті басқару», Е.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетін – «құқықтану» мамандықтары бойынша бітірген.

Еңбек жолын 2008 жылы ҚР Индустрия және сауда министрлігінің 
«Шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы» АҚ-ның 
корпоративтік даму және стратегиялық талдау департаментінің бас ма-
маны ретінде бастап, 2009-2010 жылдары – ҚР Индустрия және сау-
да министрлігінің «Шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық 
орталығы» АҚ бас менеджері, ҚР Энергетика және минералдық ресур-
стар министрлігінің «Мұнай және газ өнеркәсібінің бас диспетчерлік 
басқармасы» АҚ бас сарапшысы, 2010-2011 жылдары – ҚР Энергетика 
және минералдық ресурстар министрлігінің Мемлекеттік энергетикалық 
қадағалау жөніндегі комитетінің бірінші санатты сарапшысы, ҚР Индус-
трия және жаңа технологиялар министрлігінің Өнеркәсіп комитетінің са-
рапшысы, 2011-2014 жылдары ҚР Мұнай және газ министрлігінің Мұнай-
газ саласындағы мемлекеттік инспекциялау комитетінің бас сарапшысы 
лауазымдарын атқарды.

2014 жылдың маусым айынан Қызылорда облысының индустриялық-
инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары қызметін 
атқарып келді.

Жуырда облыстық ардагерлер кеңесінің ұйымдастыруымен 
келелі шара өтті. Оған республикалық ардагерлер ұйымы орталық 
кеңесінің төрағасы Өмірзақ Озғанбаев және бірқатар мекеме бас-
шылары мен ардагерлер қатысты. Жиынды облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Сейілбек Шаухаманов ашып, өңірімізде ар-
дагерлер ұйымы тарапынан жасалып жатқан жұмыстар жайын-
да айтып өтті.  Және де Қазалы аудандық ардагерлер кеңесінің  
төрағасы О.Бекбановты 75 жасқа толған мерейтойымен құттықтап, 
сый-сияпат көрсетті. Одан әрі облыстық қарттар үйінде болып,  ба-
стауыш ардагерлер ұйымының ашылу салтанатына қатысты. Ба-
стауыш ұйымның төрайымы А.Абиева негізгі қызметтері жай-
ында кеңінен әңгімелеп берді. Сонымен қатар қарттар үйінің ди-
ректоры Лариса Кәрібаева мекеменің тыныс-тіршілігімен таны-
стырды. Күрделі жөндеуден өтіп, заман талабына сай жасақталған 
ғимаратта қарттарға бар жағдай жасалған. Ғимаратпен танысу ба-
рысында меймандар қарттар үйінің тұрғыны Назира Қаржауованы 
да 75 жасқа толуымен құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Меке-
ме тарапынан мерейтой иесіне құрмет көрсетілді. Мұнан кейін №8 
«Қазпошта» филиалында болып, ондағы жаңадан ашылған арда-
герлер бөлмесінің  салтанатты рәсіміне қатысты. Ол жердегі жұмыс 
барысымен «Қазпошта» АҚ ҚОФ  директоры  Ә.Әбдімомынов ба-
яндап берді. Қонақтар ардагерлер бөлмесіндегі байланыс сала-
сында еңбек еткен ардагерлер жайында  жасалған дүниелерді 
көрді. Сырдария аудандық поштасында 37 жыл еңбек еткен арда-
гер Лайық Шалмахованы 70 жасқа толуымен құттықтады. Шара 
соңында республикалық ардагерлер ұйымы орталық кеңесінің 
төрағасы Өмірзақ Озғанбаев Сырдағы ардагерлер ұйымы әрдайым 
көш басында тұратынын жеткізді. 

– Мұнда белсенді қызметтер атқарылуда. Қарттарға деген 
қамқорлық пен ілтипат анық байқалады. Барлық жағдайды көріп 
шықтым. Жақсы әсер алдым. Сыр жұрты қарттарын жоғары 
бағалайды екен, – деген пікірін айтты. 

Ал, жаңадан ашылып жатқан бастауыш ардагерлер ұйымының 
негізгі мақсаты – ардагерлер мен қарттарға барлық жағдайды жа-
сау, олардың уақытын тиімді өткізуге және қоғаммен тығыз байла-
ныста болуын басты назарда ұстайтын болады.

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

Қазір еліміздің барлық аймақтарында Ұлттық бірыңғай 
тест жүріп жатыр. Мектеп қабырғасында он бір жыл бойы 
алынған білімді сарапқа салатын бұл кезеңге әр білім ордасы, 
әр мұғалім, әр оқушы жыл бойы тыңғылықты дайындалды. Ай 
сайын өткізілген сынама тест,  оқу-сауықтыру орталықтарында 
өткен арнайы дайындық, қосымша әрі ақылы өткізілген  сабақ – 
осының бәрі он бірінші сыныптықтар үшін демеу болды. Соның 
нәтижесінде биылғы жылы ҰБТ-ға қатысуға тілек білдіргендер 
саны артты. 

Маусым айының  2 жұлдызынан басталған Ұлттық бірыңғай 
тест Сыр өңірінде әлі жалғасуда. 3-5 маусым күндері облыс 
көлеміндегі 9 ҰБТ өткізу пунктінде биылғы мектеп түлектері өз 
бақтарын сынады. 

Мәселен, Қазалы ауданы мектептерін биыл 756 оқушы 
бітіретін болса, олардың 466-сы ҰБТ-ға қатысуға тілек білдірген 
болатын. Мемлекеттік сынақ қорытындысында ауданнан  21 
“Алтын белгі” және 4 “Үздік аттестат” иегері шықты. ҰБТ-ға 
қатысушылардың жинаған орташа баллы 82,2 пайыз болды. 
Аудандағы №249 мектеп-лицей оқушысы Әлихан Едіге   119 

балл жинады. Бұл – аудан бойынша  жоғары көрсеткіш.
Қармақшы ауданында 427 мектеп бітірушінің  265-і ҰБТ-

ға қатысып, қорытындысында орташа 83,14 балл жинады. “Ал-
тын белгіге” ұсынылған 15 бітірушінің 8-і, “Үздік аттестатқа” 
ұсынылған 1түлек өз білімдерін қорғап шықты.

Ал, 4 маусымдағы ұлттық  сынаққа облыс бойынша қатысуға 
тиісті 849 оқушының 49-ы қатысқан жоқ. Олардың 23-і өз 
өтініші бойынша  бас тартса, 26-сы халықаралық ғылыми жоба 
байқауларының жеңімпазы еді. Қызылорда қаласындағы №733 
ҰБТ өткізу пунктінде  орташа балл 88,2, ең жоғары көрсеткіш 
121балл болды. Қорқыт ата университетінде орналасқан №69 
ҰБТ өткізу пунктінде тап осы  күні 16 “Алтын белгі”, 2 “Үздік 
аттестат” иегері шықты. Мұндағы орташа көрсеткіш –  79,1 балл. 

Түлектер ҰБТ-ны жалғастыруда. Кеше шиелілік өрендер 
мемлекеттік сынақтан өтсе, бүгін жалағаштық   түлектер өз 
бақтарын сынайды. Бәріне де сәттілік!

  
Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.

Расында мемлекеттік рәміздер 
арқылы елімізді тануға және оны 
танытуға болады. Өйткені, онда 
халқымыздың бүкіл бастан кеш-
кен тарихы мен бүтіндей мәдениеті 
жатыр. Сондықтан рәміздер 
отансүйгіштік сезімнің бастау көзі 
бола алады. 

Қай кезеңде болмасын мем-
лекеттік рәміздер қоғамның са-
яси мәдениетінің бір бөлігі бола 
отырып, ұлттық намыс пен отан-
сүйгіштікті қалыптастырушы 
маңызды құрал рөлін атқарып 
келеді. Халқымыздың рухын, ұлт-
тық салт-санасын, қаһар мандығы 
мен даналығын, болашаққа үміті 
мен арман-тілегін жеткізетін ерек-
ше құнды белгілеріміз екендігі 
баршамызға белгілі. 

Мерекелік шаралар мұнымен 
толастамады. Қазыбек би мен 
Әйтеке би көшелерінен орталық 
алаңға дейін жүріп өткен 
“Елдігімнің белгісі” атты жа-
стар шеруінің қатары  қалың бол-

ды. Шеруді ҚР ҰҚК Ше-
кара қызметі оңтүстік 
өңірлік басқармасының 
2019 әскери бөлімінің 

оркестрі бастап жүрді. Жалпы 
қаладағы кәсіпорындар мен ме-
кемелер, әскери бөлімшелер, жа-
стар ұйымдарының мамандарын 
қоса есептегенде 500-ге жуық адам 
қатысты.  

Бұған қоса, орталық көшелерде 
автокөлік пен велошабандоздар 
қатысқан шеру өтті. Мерекелік 
шара орталық алаңда жергілікті 
өнерпаздардың қатысуымен 
“Менің Қазақстаным” атты 

мерекелік концертке ұласты. 
Еліміздің  егемендігі мен 

ұлттық біртұтас тығының нышаны-
на айналып, мемлекетімізді әлемге 
әйгілеген азаматтарымыздың 
мақтанышына айналған рәміздерге 
құрмет толастамақ емес.

Балауса ТӨРЕБАЙ,
Гүлжан МАХАМБЕТОВА, 

Қорқыт ата атындағы
ҚМУдың студенттері.

КӨК ТУДЫҢ ЖЕЛБІРЕГЕНІ 
ЖАНЫМА ҚУАТ БЕРЕДІ

АРДАГЕРЛЕРДІҢ 
АРҚАСҮЙЕР ҰЙЫМЫ

ТАҒАЙЫНДАУ

ҰБТ

БРИФИНГ

ҚАЗАЛЫДАН  21 «АЛТЫН БЕЛГІ» ШЫҚТЫ

Кеше “Сыр медиа” ЖШС жанындағы облыстық 
телекоммуникациялар орталығында бұқаралық 
ақпарат құрал дары ның өкілдерімен болған басқосуда 
облыстық ішкі істер департаментінің бастығы, поли
ция полковнигі Жанат Сүлейменов биылғы жыл ба
сынан бері атқарылған жұмыс тарды баяндап берді.
Алдымен криминалдық жағдайға тоқталған Жанат 

Қуанышұлының айтуынша, жаңа редакцияда қабылданған 
қылмыстық және қылмыстық-процестік кодекстер бойын-
ша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінің 
жаңа жүйесі енгізілген. Осы жүйеге жыл басынан бері 5603 
азаматтардың шағымдары тіркеліп, кісі өлімі, денсаулыққа 
қасақана ауыр зиян келтіру, зорлау, тонау деректері азайған. 
Одан бөлек бұрын сотты болғандар, мас күйінде және топ-
тасып, қоғамдық орындар мен көшеде жасалған қылмыстар 
саны төмендеген.

Қылмыстардың ашылу деректеріне тоқталсақ, ауыр және 
аса ауыр қылмыстардың ашылу көрсеткіші жақсарған. Оның 
ішінде кісі өлімі, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, 
бөтен мүлік ұрлығы, қарақшылық, бұзақылық және есірткіге 
қатысты қылмыстардың ашылу пайызы жоғарылаған. Есепке 
жүгінсек, облыс көлемінде тіркелген ауыр санаттағы бөтен 
мүлік ұрлықтарының ашылу көрсеткіші 15 пайызға, оның 
ішінде пәтер ұрлықтарының ашылу көрсеткіші 41 пайызға 
жақсарған.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің нашақорлыққа 
және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2012-2016 жылдарға 
арналған бағдарламасына сәйкес облыс көлемінде қоғамның 
жегі құртына қарсы бірқатар шаралар іске асырылған. Же-
дел іздестіру жұмыстары нәтижесінде анықталған есірткі 
қылмыстарының саны үш есеге, оның ішінде есірткі за-
тын өткізу 33 пайызға, есірткі алқаптарын заңсыз егу 100 
пайызға өсім алған. Заңсыз айналымнан 12 кг 636 гр есірткі 
заттары алынған. Бір атап өтерлігі, соңғы бес жыл көлемінде 
облыстық наркологиялық диспансер есебінде тұратын аза-
маттар саны қырық пайызға, оның ішінде әйелдер үлесі төрт 
есеге төмендеу сипаты байқалады. Қазіргі таңда республи-
ка көлемінде нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы 
бағытталған “Көкнар” кең көлемді жедел алдын алу шара-

сы өтуде. Еліміз ішкі істер министрлігінің негізгі жоспары-
на сәйкес өткізіліп отырған бұл ауқымды шара қазан айының 
соңына дейін жалғасады.

Бүгінде жұртшылықты көбірек мазалайтын мәселе жол 
қозғалысының жайы. Есепті мерзімде өңірде тіркелген жол-
көлік оқиғаларының саны алты, онда жарақат алғандар тоғыз 
пайызға өсім алса, қайтыс болғандар былтырғы деңгейде 
қалып отыр. Ол отыз бірге тең. Жол қозғалысы қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бағытындағы ауқымды жұмыстар 
нәтижесінде облыс бойынша 45 мың 289 жол ережесін 
бұзу деректері анықталған. Құқық бұзушыларға барлығы 
455 млн 365 мың теңге айыппұл салынып, оның төрттен 
бірі өндірілген. Сондай-ақ 714 жүргізуші көлік жүргізу 
құқығынан айырылған.

Департамент бастығы бұдан басқа “Мүлдем төзбеушілік” 
қағидаты бойынша атқарылған жұмыстар мен заңсыз көші-
қонмен күрес мәселесін саралап берді. Жиынға қатысқан 
облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасарла-
ры мен салалық құрылымдар басшылары да ой бөлісіп, жур-
налистер тарапынан қойылған сауалдарға тұшымды жауап 
қайтарды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ҚОҒАМ ТЫНЫШТЫҒЫ –
БАСТЫ НАЗАРДА
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АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ақпараттық-маркетингтік жүйесі арқылы күнделікті негізгі 

азық-түлік өнімдерінің бағаларына мониторинг жүргізіліп отыр. Жүргізілген мониторингтің нәтижесінде 4 
маусымдағы бағамен ең арзан өнімдерді облыс аудандары мен Қызылорда қаласының төмендегі сауда үйлері мен 
базарларынан алуға болатындығын хабарлаймыз.

Қызылорда қаласы бойынша «Дәмді» әлеуметтік дүкендерінде  күріш – 160, тауық еті – 400, жұмыртқа – 11, 
бөлке нан – 35, картоп – 80, сәбіз – 80, басты пияз – 95, қырыққабат – 90,  1 сортты ұн 2850 теңгеден  сатылуда. 

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан қоймада картоп – 90, жуа – 90, сәбіз – 100, қызылша – 100, 
қырыққабат 80  теңгеден сатылуда. 

Арал ауданы бойынша  Арал қаласының «Алтай» базарының кәсіпкері С.Саяновтың дүкенінде қант – 
160, картоп – 75, жуа – 85, сәбіз – 100, қырыққабат – 70, жұмыртқа – 13,  ал «Қанағат» базарының жанындағы 
Н.Сапарбаевтың дүкенінде қант – 160, картоп – 90, жуа – 90, қырыққабат – 70, сәбіз – 100, жұмыртқа – 13,  күріш 
–180, қарақұмық жармасы 180-200 теңгеден сатылуда. Сонымен бірге, кәсіпкер Б.Қасымбаевтың «Бауыржан» 
дүкенінде қант – 146, күріш – 160, жұмыртқа – 13, өсімдік майы – 215, сары май 280-350 теңгеден сатылуда. 

Қазалы ауданы бойынша «Әлеуметтік сауда дүкені» күріш – 140, қарақұмық жармасы – 180, қой еті – 1000, 
жұмыртқа – 15, картоп – 80, сәбіз –85, басты пияз – 85, қызылша – 100, қырыққабат 70 теңгеден  сатылуда. 

Қармақшы  ауданы бойынша  «Бибінұр» базары мен «Жандос» дүкенінде  картоп – 80-90, сәбіз – 90, жуа 
– 80-90, жұмыртқа – 13, қант 150 теңгеден сатылып жатыр. ЖК «Өмірзақов», ЖК «Қармақшы» СТК дүкендерінде 
І сортты бидай ұны 57 теңгеден   сатылып   жатыр.

Жалағаш ауданы бойынша «Ақниет» және «Қаракөз» дүкендерінде І сортты бидай ұны – 56, ақталған 
күріш –150, қант – 150, жұмыртқа – 13, өсімдік майы – 230, жуа – 95, сәбіз – 90, картоп  – 90, қырыққабат 90 теңге. 

Сырдария ауданы бойынша «Өркен» дүкенінде  «Серікбол» дүкенінде картоп – 80, сәбіз – 100, жуа – 90, 
қырыққабат – 70, қант – 150, тауық еті – 400, «Коммуналдық» базарында  жұмыртқа 13  теңгеден сатылуда.  

Шиелі ауданы бойынша «Ә.Шорабаев», базарында картоп – 65-90, жуа – 75-85, сәбіз – 90, қырыққабат – 60, 
өсімдік майы – 230, қант – 150, жұмыртқаның  10 данасын – 130, тауық етін 400 теңгеден алуыңызға болады. Со-
нымен қатар, І сортты бидай ұны  57 теңгеден сатылып жатыр.

Жаңақорған ауданы бойынша «Мағжан», «Заңғар» және «Нұрасыл» дүкендерінде картоп – 80-90, жуа – 
80, қырыққабат – 60, сәбіз – 90, тауық еті – 380-400, жұмыртқа 11-12 теңге болса,  «Нұр» базарында еттің келісі 
1050 теңгеден сатылуда.

Шиелі ауданы диқандарының егін 
көлемін жылдағыға қарағанда арттыра 
түскендігі байқалады. Бұл аудан шаруа-
шылықтарын аяқ сумен қамтамасыз ету жо-
лында жаңа Шиелі каналының сағасынан об-
лыс әкімінің тікелей арала суы нәтижесінде 
үрлемелі су тоспасы құрлысының  басталу-
ына байланыс ты туындаған бастама бол-
са керек. Мамыр айының соңына қарай 
аудан бойын ша алдын ала белгіленген 
8273 гектар Сыр салысының орнына оның 
көлемі едәуір ұлғайтылып, 10000 гек-
тар күріш егілді. Диқандардың қазіргі іс-
қимылына қарағанда бұл көлем мұнан да 
арта тү се тін секілді. Өйткені, аудандағы 
ірі шаруа шылықтардан өзге, ұсақтау  ша-
руа қожалықтарының өзі егін көлемін 
ұлғайтуға пейілді. 

Жоғарыда айтқанымыздай, Шиелі ау-
данында егіншілік көлемін арттыра түскендердің көш 
басын бұрыннан да қалыптасқан жүйесі бар қазірде 
«Ақмая» шаруа қожалығы аталынып отырған бұрынғы 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік бас тап отыр. 
Сыртқы әсерлерден туындаған түрлі жағдайларға 
байланысты нысан атауын өзгерткенмен, негізінен 
Ақмая ауылының азаматтары еңбек ететін атал-
мыш шаруашылық елдің ең алдымен 20 мамыр күні 
1243 гектар жерге күріш егуді аяқтап, жұрттан бұрын 
суға бастыруға кірісіп те кетті. Сонымен қатар ша-
руа қожалығының басшылығына соңғы кездері 
өнімді еңбек етіп, нарықтық қатынастарды тереңірек 
меңгерген жігерлі ауыл азаматы Дәулет Жұмбековтің 
басшылығымен ерте көктемнен бастап каналдар мен су 
жолдары, қашыртқылары тазаланды. Сондай-ақ, агро-
технологияда қалай да атқарылуы тиіс дискілеу жұмысы 
да өз орнымен, уақтылы атқарылды. Шаруашылыққа 
қажетті, БДТ-7 аталатын құны да едәуір бұл техника-
ны жаңа басшы еліміздің солтүстіктегі облысының 
бірінен бір аптаның ішінде алдыртып, жұмысқа ерекше 
екпінмен кіріскендігін аңғартты. 

– Бар дақылды бірдей күтімге алып, 
агротехнологиялық шараларды өз мерзімінде атқарып 
отырудың маңызы зор, мұны әркім білгенімен, кей-
де қол қысқалығынан, қаржы тапшылығынан бұл 
шаруалар уақытылы атқарылмай, тіптен, мүлдем 
өтпей де жатады. Мұның соңы сонау күзде аз өнім 
ен сапасы төмен дән жинауға, тіптен ысырапқа 
салынуға ұшыратады. Мұның бәрі, түптеп келгенде, 
шаруашылықтың құлдырауы, қарызға алып келетін кері 
әсерлер екендігін жинақталған тәжірибеден білемін. 
Сондықтан, шаруашылықтың мамандарымен келісе от-
ырып, қажетсіз селкеуліктерді жібермеуге тырысуда-
мыз. Бұл орайда бас агроном Сәрсенбай Көбегенов,  бас 
гидротехник Сейтқасым Дәрібаев, бас инженер Болат  
Орынбаев, бас есепші Қанат Мұсаевтар ұйымшылдық 
көрсетіп келеді, – дейді шаруашылық директоры. 

Кезінде бір өзінен 17 Еңбек Ері шыққан 
шаруашылықтың ізіндегі елді мекенде іргелі 
жұмыстардың жүргізіліп келе жатқандығы айқын 
аңғарылады. Нақты кезеңде ауылдағы 150 адамды 
қамтып отырған «Ақмая» шаруа қожалығындағы егіс 
бригадалары әрқайсысы өздеріне тиісті жұмыстарды 
уақытылы игеріп, аз шығын, өнім молшылығы жолында 

күрес жүргізіп келеді. Гүлсім Дәрібаева басқаратын №1 
бригада өзіндегі 437 гектар күрішті әлдеқашан суға бас-
тырып, оның көгі көзге де көрініп қалыпты. Мұндағы 
озат звено жетекшісі кешегі еңбек майталмандарының 
соңғы тұяғы деуге келетін зейнеткер Герасим Пакты 
егістік басында жолықтырдық.

– Жер ананы күтімге алып, тиісті агротехника-
ны сақтаса, ойдағыдай өнім алуға мүмкіншілік жетеді. 
Осы бағытта еңбек етіп келеміз. «Арық айтып, семіз 
шық» демей ме қазақ, сондықтан пәлен деп цифрларды 
тізбектемей-ақ, жақсы өнім алынатындығына сенімім 
мол, – дейді тәжірибелі диқан күле сөйлеп. Сол секілді 
№ 2 бригада жетекшісі Сейілбай Сембеков, №3 бригада 
басшысы Ерлан Сұлтанов және мал азығын дайындауға 
жұмылдырылатын бригада бригадирі Жаңабай Махан-
бетовтер аянбай еңбек етіп келеді. 

Жасыратыны жоқ, осы кездері ауылдарда тех-
ника тілін білетін байырғы мамандар азайып барады. 
Жастардың көбісінің бұл тынымсыз жұмысқа барғысы 
келе бермейді. Сондықтан қолда бар мамандардың 
жағдайын жасап, осы шаруаға қызықтыру мәселесі ту-
ындап отыр. Осындай тәсілмен шаруа қожалығында 
жоғары дәрежеде еңбек етіп жүрген азаматтарды да 
айта кеткендігіміз артықтық етпес еді. Олар: Нұрлан 
Әбдірахманов, Бағдат Шегебаев, Төрехан Әлтаев, Бау-
ыржан Орынбаев, Алтынбек Бекжігітов және басқалар. 

– Шаруашылығымызға соңғы кездердің өзінде 100 
млн. теңгеге түрлі техникалар алынды. Олардың ара-
сында бұрын бұл аймақта пайдаланып көрмеген «Класс-
Тукано-480» маркалы өнімділігі өте жоғары дән жинау 
комбайндар бар, деп мәлімет берді шаруашылықтың 
бар есеп-қисабын жүргізіп отырған Қанат Мұсаев. 

Ауыл әкімі Сейтмұрат Жандарбеков болса, ауыл 
адамдарының көптеп жұмысқа тартылуына қуанышты: 

– Президентіміздің маңызы зор реформаларын 
жүзеге асыру барысындағы 100 қадамның нық бо-
луы, әрине, ел азаматтарының міндетті жете түсініп, 
әрқайсысының өз мүмкіншілігіне орай атсалысуы-
на байланысты. Мұны біз өз дәрежесінде түсіндіріп, 
ұйымдастыратын боламыз, – деді ол ауыл адамдары-
мен кездесу барысында.

 Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы,
 Ақмая ауылы.

АҚМАЯДАҒЫ АЛЫМДЫ ІСТЕР

Ұлт жоспары – «100 нақты қадам»  – Қазақстан 
дамуының аса ірі әлеуетін ашып көрсететін 
маңдайалды міндеттерді нақпа-нақ жүзеге асыруға 
бағытталғаны ұлт болашағының кепілі болмақ.

Бұл қалыптан тыс жоспар, онда мемлекеттің, 

экономика мен қоғамның кезең-кезеңімен 
жаңғыртылуы, бұл 100 егжей-тегжейлі 
және практикалық шешімдер жүйесі. 
Біздің еліміздің жаһандық деңгейдегі 
нақтылы артықшылықтарын жасау мен 
қайта жаңғырту үшін Қазақстанға бес 
институттық реформа ауадай қажет. Ұлт 
жоспары – нақтылы, дәйекті және айқын 
жоспар. Ол миллиондаған қазақстандықтар 
үшін болашаққа баратын даңғыл жол-
ды белгілеп берді. Президенттің Ұлт 
жоспарының әрбір жолынан «Біздің Ел, 
Біздің Ұлт, Біздің Болашақ» деген жасам-
паз тарихи мәселелер айқын көрініс тау-
ып тұр. Ұлт жоспарының әрбір тармағы 
қарапайым наубайханашы, фермерге, сту-
дентке, бизнесменге, шахтерге де түсінікті. 
«100 қадам» – Елбасының 100 нақты тапсырмасы, 
олар мемлекеттік даму мен қоғам өмірінің барлық 
саласын реформалауды қамтиды.

Қазақстан азаматтарының әрқайсысы өзінің 
мамандығында, өзінің жұмыс орнында, өзінің 
қоғамдық өмірінде бүкіл елмен бірге осы маңызды 
100 қадамды жасауы тиіс.

Халық пен елге талмай қызмет ету, өзінің еңбегі 
мен қамқорлығының арқасында Қазақстанның және 
қазақстандықтардың мүддесіне пайда келтіру.

Бұл мақсаттар – 2050 жылға қарай әлемнің 
дамыған 30 елінің қатарына қосылу және 
қазақстанның экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымының стандартына сай келуін 
жүзеге асыру. Біз басқа елдердің дамуындағы та-
бысты практиканың тиімді белгілерін өзіміздің 
ұлттық жағдайларымызды, құндылықтарымызды 
және азаматтардың мүдделерін ескере отырып 

қолданамыз.
Президенттің «100 қадам» Ұлт жоспары өз бой-

ына әлемдік практикадағы ең таңдаулының бәрін 
де жинаған. Бұл зияткерлік пен жаңашылдық «100 
қадамның» әрқайсысы білім мен озық технологияға 

арқа сүйейді, олар 
жаңғыртылған қазақстандық 
қоғамның іргетасына, оның  
зияткерлік құрам дас бөлігіне 
ай налады.  Мемлекет басшысы 
қазақ стандықтарды әлем дегі 
интелект білім мен біліктілік 
бәсекесіне бейімдеп отыр. 

Жаңғырту жөніндегі 
ұлттық комиссия мен халық-
аралық консультациялық кеңес 
құрылып жұмыс атқаруда. «100 
қадамды» жүзеге асырудың ба-
рысын сапалы зерттеушілік 
пен сараптамалық-талдамалық 
тұрғыдан қолдау көзделуде. Ол 
жаңа идеяларды шығару мен 
қазақстандық жаңғыртудың 
сын-қатерлеріне нақты жау-
ап табудың бастау көзіне ай-
налады. Бұл бастама барын-
ша нәтижелілікті және ұлт 
жос парынан ұзақ уақыт бойы 
тиімділік көруді қамтамасыз 

етеді.
Санқырлылық «100 қадам» – тәуелсіздікті 

нығайтудың мемлекеттік бағытының іске асыры-
луы. Әрбір қазақстандық жаңарған мемлекетті 
жасаушылардың, ұлттық экономиканың тиімділігін 
арттырушылардың, өзінің отбасымен бүкіл 
халықтың игілігін қамдаушылардың біріне айнала-
ды.

“Қазақстандықтарды – жасампаздықтың табыс-
ты Қазақстандық жолымен, ертеңге нық сеніммен 
қадам басып бара жатқан біртұтас болашақтың 
ұлты” деп сипаттаған Президент идеясының мәні де 
осында.

Қайрат МЫРЗАХМЕТОВ,
облыстық салауатты өмір салтын 

қалыптастыру орталығының
директоры.

ЕГЕМЕНДІГІМІЗДІҢ 
КЕПІЛІ

ҰЛТ ЖОСПАРЫ – 100 НАҚТЫ ҚАДАМ

Биылғы жылдың 26 
сәуірінде Қазақстан халқы 
өзінің жарқын болашағы үшін 
аса маңызды, тарихи таңдау 
жасады. Қазақстан Президенті 
болып сайланған Нұрсұлтан 
Назарбаевтың заманның да, 
уақыттың да, халықтың да 
таңдауы түскен тұлға екенін 
қазіргі таңда бүкіл Әлем 
мойындауда. Сайлауалды 
бағдарламасында Елбасы 5 
институционалдық реформа 
жасау қажеттігін негізгі бағдар 
етіп алған болатын. Сайлау 
өткен бойдан Ұлттық жаңғырту 
жөніндегі комиссия құрылып, 
жоғарыда айтылған реформалар қолға алынып, 
«100 нақты қадам» бағдарламасы ұсынылуда.

Америкалық ғарышкер Нил Армстронг 1969 
жылы адам баласы арасынан тұңғыш  рет Айға 
табан тіреп, Ай бетінде өзінің жасаған алғашқы 
қадамын «адамзаттың болашаққа қарай аттаған 
бір қадамы» – деп бағалаған екен. Ал, Елбасы-
мыз Ұлттық жоспарда Тәуелсіз Қазақстанның 
болашаққа қарай аттайтын 100 қадамын белгілеп 
беруде. Ұлт жоспарын ұсына отырып, Мемле-
кет басшысы еліміздегі жаңғырту үдерісінің 
жаңа парадигмасын ұсынуда. «100 қадам» – 
Елбасының нақты 100 тапсырмасы.Бұл тапсыр-
малар мемлекеттің дамуы мен қоғам өмірінің 
барлық салаларын реформалауды көздейді және 
5 бағыттағы реформалар белгілі бір қадамдар 
жиынтығы бойынша жүзеге асырылмақшы.  

Ұлттық жоспар тұғырнамалық тұрғыдан 
нақтыланған, еліміздің ұзақ мерзімді даму 
стратегиясының табиғи түрдегі құрамдас бөлігі 
және Қазақстанды әлемнің дамыған 30 елінің 
қатарына қосу жөніндегі нақты бағдарлама 
болып табылады. 5 реформаның барлығы, 
100 қадамның әрқайсысы білім мен озық 
технологияға арқа сүйейді. Қазақстандық даму 
жолына жаңғырту үдерісінің инклюзивті  си-
паты негіз етіп алынған және жаңғырту ісіне 
қоғамдағы барлық әлеуметтік топтардың 
қатысуын қажет етеді.

Сонымен қатар, Ұлттық жоспар ең таңдаулы 
халықаралық тәжірибелер жетістіктеріне 
негізделген. Өйткені, дағдарыс және 
дағдарыстан кейінгі кезеңдегі экономикалық 
дамудың қозғаушы күші инфрақұрылымға 
салынған инвестициялар екенін әлемдік тарих 
дәлелдеп, көрсетуде. Мысалы, ХХ ғасырдың 
30-жылдарындағы «Ұлы депрессия» кезінде 
АҚШ-та 1 миллиард километрге жуық жаңа жол-
дар салынып, 77 мың жаңа көпір тұрғызылған. 
Сол жылдары қазіргі кездегі елдегі барлық 
мектептердің 70 пайызы, ауруханалардың 
үштен бір бөлігі салынып, 4 миллионнан астам 
жұмыс орындары ашылған.

Өткен ғасырдың 60-жылдары Оңтүстік 
Корея Ұлттық бюджеттің ширек бөлігін 
жылдам жүретін Гуенгбу автомобиль жо-
лын салуға жұмсады. Сол жолдың өн бой-
ында салынған өнеркәсіп орындары қазір 
елдің Ішкі жалпы өнімінің (ІЖӨ) 75 пайызын 
өндіруде. Сондықтан, инфрақұрылымдарды да-
мыту мақсатында Елбасының «Нұрлы Жол» 
бағдарламасы жүзеге асырылуда. Алдағы 

3 жылда жаңа жолдардың 
құрылысына, электр желілерін 
тартуға және коммуникация 
салуға 14 миллиард қаржы 
жұмсалады. Бұл елдің барлық 
аймақтарының теңгерімді 
дамуына мүмкіндік беріп, 
әлеуметтік-демографиялық 
тұрғыдағы сәйкессіздіктердің 
төмендеуіне ықпал жасайды. 

М е м л е к е т і м і з д е 
жүргізілетін осы инс ти-
туционалдық реформалардың 
басты мазмұны –  елді 
біріктіруші құндылықтарды 
негіз еткен «Мәңгілік Ел» 
идеясы. «Мәңгілік Ел» иде-

ясы аясында қоғамда жаңаша идеологиялық 
сана қалыптастыру қажеттілігі туындауда.
Елді біріктіруші құндылықтар дегеніміз – 
әділдікке негізделген азаматтық қоғам құру, 
білім алу, еңбексүйгіштік, зайырлылық пен 
төзімділік, адамшылық, имандылық. Елба-
сы «Елді біріктіруші ортақ құндылықтарды 
этностық мінез-құлық модельдерінен жоғары 
қоюға қол жеткізуіміз керек»- деген болатын. 
Азаматтық қоғам да осындай ортақ адамзаттық 
құндылықтарға сүйене құрылуы қажет. Осы 
ретте «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» 
- деген данышпан ой қалдырған хәкім Абай-
ды тыңдағанымыз жөн. Мұндағы басты идея 
еліміздегі ұлттарды біріктіретін ортақ, біртұтас 
болашаққа қадам басу. Қазақ халқы мемлекетті 
құраушы ұлт ретінде «біртұтас болашақ» иде-
ясы аясында өз айналасына өзге ұлт өкілдерін 
топтастырып, бірлікке шақыруы, болашаққа 
бірге жоспар құруды үйлестіруі қажет.

Реформаның тағы бір бағыты – ашық, 
транспаренттік мемлекет құру. Яғни, 
мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарды 
қарапайым халықпен жақындастыру. Халыққа 
есеп беруші, халықтың алдында тікелей жауап-
ты мемлекет қалыптастыру. Бұл бағыттағы жо-
спарлар орындалғанда әрбір азамат қоғамдағы 
барлық істерге араласып, мемлекеттегі өзінің 
ролін нақты сезінетін болады. Сондықтан, 
Елбасының азаматтық қоғам өкілдерінің бюд-
жет қаржысын бөлуге қатысуын, қоғамның 
өзін-өзі реттеуін енгізуді, азаматтық қоғам ин-
ституттарына билік өкілеттіліктерін бере оты-
рып, мемлекеттік органдардың араласу аймағын 
қысқарту туралы айтқандарының маңызы зор. 
Қорыта айтқанда, жүзеге асырылатын Ұлттық 
жоспарды – ел ырысын еселеп арттыруға, 
экономикамыздың даму қарқынын өсіріп, 
халықтың әл-ауқат деңгейін көтеруге, басқару 
жүйесінің әділеттілігі мен заңның үстемдігін 
қалыптастыруға, білім мен ғылымның даму-
ына, еліміздің ынтымағының, біртектілігінің, 
Отансүйгіштік рухының кемелденуіне бастай-
тын бағдарлама ретінде қабылдап, оны жүзеге 
асыруға жұмыла кірісуіміз қажет. 

Бауыржан ЕЛЕУСІНОВ,
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қызылорда 

облысы бойынша педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
институтының директоры, профессор.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
ЖАҢҒЫРТУ ҮДЕРІСІНІҢ 
ЖАҢА ПАРАДИГМАСЫ
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МӘСЛИХАТ

Осы жылдың  29 мамырында Қазалы ауда-
ны әкімдігінің үлкен мәжіліс залында аудандық 
мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірлескен 
отырысы  болып өтті. Отырыста ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың бес институттық реформасын 
жүзеге асыру, аудан көлемінде құқық бұзушылық пен 
қылмыстың алдын алу және болдырмау мақсатында 
атқарылған жұмыстар, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары мемлекеттік мекемесіне республикалық және 
жергілікті бюджеттен бөлінген қаржылардың игерілуі, 
Сарыкөл және Өркендеу ауылдық округтерінде шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту бағытында атқарылған 
жұмыстар туралы мәселелер қаралды.  

Отырыста алғашқы мәселе бойынша  аудандық 
мәслихат хатшысы Т.Бөріқұлақов  хабарлама жаса-
ды. Хабарламада Елбасының «Ұлт жоспары – 100 
қадам: баршаға арналған қазіргі заманғы мемле-
кет»  саяси құжатында көрсетілген қадамдарды 

іске асыру жайы мен оны жүзеге асыруда аудандық 
мәслихат депутаттарының міндеттері туралы ай-
тылды.  Содан соң екінші мәселеге кезек беріліп, ол 
бойынша аудандық ішкі істер бөлімі басшысының 
міндетін атқарушы Е.Құрманбаев баяндама жасады. 
Баяндамашыға  депутаттар Т.Бөріқұлақов Ғ.Әліш, 
М.Өтеев, Ө.Түктібай, Қ.Әлімбайлар сұрақтарын 
қойды.  Үшінші мәселе бойынша аудандық тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі басшысының 
міндетін атқарушы Қ.Жұбатқановтың хабарламасы 
тыңдалды. Соңғы мәселе бойынша Сарыкөл ауылдық 
округінің әкімі Ә.Дидаров және Өркендеу ауылдық 
округінің әкімі Н.Үргенішбай  ауылдағы  шағын және 
орта кәсіпкерлік бағытында атқарылып жатқан шара-
лар жөнінде айтып өтті.

Отырыс соңында тұрақты комиссиялардың тиісті 
қаулылары қабылданды.

Е.АҚЫН.

Алдағы кезекті сессия-
сы қарсаңында облыстық 

мәсли хат депутатта-
ры бір шама мекемелерді 
ара лады. Ондағы басты 

мақсат өңіріміздегі түрлі 
сала лардағы жұмыс жасай-

тын жұмысшылардың еңбек 
құқықтарының сақталуына 

қадағалау жасау.
Арнайы топ алдымен 

«Қызылорда тазалығы» ЖШС 
мекемесіне барды. Онда қыз-
меткерлердің демалысы, еңбек 
жалақысының уақытылы төленуі, 
түнгі мезгілдегі жұмыс жасау мен 
мереке, демалыс күндеріндегі 
жұмысқа төленетін ақы мәселесі 
жайында мекеме басшысы Т. 
Құлмағанбетов айтып берді. Ме-
кеме бүгінде 765 көшені та-
зартып, жеке секторларға да 
қызмет көрсетіп келеді. Айна-
лып келгенде, барлық шаруа-
ны қарапайым жұмысшылар 
атқаратындығын тілге тиек ет-
кен депутат С.Алшынбаев  
олардың жағдайын жасауды алға 
тартты. Сонымен қатар еңбек 
шартының жасалуы, кәсіподақтар 
ұйымының жұмысы да сөз бол-
ды. Одан әрі комиссия мүшелері  

қаладағы «Сенім» клиникасына 
табан тіреді. Мұнда емделушілер 
мен кеңес алушыларға барлығы 
125 маман қызмет көрсетсе, 
оның 3-і мүмкіндігі шектеулі 
жан екен. Емхана қызметкерлері 
еңбек шарттарының барлық 
заңдылықтары сақтала тындығын 
жеткізді. Мұнан кейін де-
путаттар облыстағы мұнай 
өндіретін кәсіпорынның бірі – 
«ҚуатАмлонМұнай БК» ЖШС-де  
болды. Қазіргі таңда бұл меке-
меде 800-ден астам адам қызмет 
жасайды. Кәсіпорында түйткілді 
мәселелер бары  анықталды. 
Мәселен, жұмысшылардың 
айлық жалақылары қысқарған, 
ал олардың құқын қорғайтын 
кәсіподақ ұйымы құрылмаған. 
Осы ретте аталған жайларға 
байланысты депутат Райкүл 
Байназарова кен орындағы 
жұмысшылармен кездесу өткізуді 
ұсынды. Яғни, қызметкерлермен 
бетпе-бет кездесіп, пікірлері 
мен ұсыныстарын білу қажет. 
Анықталған келеңсіздіктерге орай 
жұмыстар жүйеленетін болды. 
Ал «СИБУ Қызылорда»  компа-
ниясында жұмыс орнын аттеста-
циялау, кәсіподақ ұйымын құру 

мәселесі “ұмыт” қалған. Зиянды 
өндіріс орнында жұмыс жасағаны 
үшін үстемақы төленбеген  және 
келісілген еңбек шартымен 
тиісті жұмыстар жүргізілмеген. 
Компания басшылығы әлемдік 
дағдарысқа байланысты жұмыс-
шылардың  жалақысының 25 
пайызға қысқарғандығын айтып 
отыр. “Жуырда ақысыз еңбек де-
малысына кеткендер  жұмысқа 
шығатын болады”, –деді компания 
өкілдері. 

Келесі күні рейд  «Қызылорда 
су жүйесі» МКК мекемесінде 
жалғасты. Аталмыш мекеме 
қызметкерлерімен кездесу бары-
сында депутат Өмірбек Жүсіпов 
уақытша комиссия мүшелерінің 
негізгі жұмысын түсіндіріп өтті.  
Мұнан кейін мекеменің жал-
пы жағдайы жөнінде кәсіпорын 
басшысы Ақалтын Қожантаева 
баяндап берді. Сондай-ақ, 
жұмысшылар атынан сөз 
алған Құдайберген Тайынбе-
тов  тұтынушылардың ауыз су 
қызметіне ақша төлемеуінен 3 
ай еңбекақы алмағандықтарын 
жеткізді. Және де шешу жолдарын 
қарастырса екен деген ұсынысын 
да айтты. Кәсіпорындағы эко-
номист мамандар ауыз судан 
жиналған қаржы жұмысшыларға 
толық жетпейтінін айтып отыр. 
Осы мәселеге орай  Ө. Жүсіпов бұл 
сұрақ сессияда қаралып, шешімін 
табатынын айтып өтті. Одан соң 
уақытша комиссия мүшелері 
«Сырдария Мұнай» ЖШС, «Ер 
Төстік» балабақшасы мен «Нефть-
ТехСервис» ЖШС мекемелерін 
аралады. Мұнда да кездесулер 
ұйымдастырып, қызметкерлердің 
еңбек құқықтарының қозғалу 
жайы пысықталды. Айтылған 
ұсыныс-пікірлер назарға алынды. 

Енді алдағы уақытта рейд 
қорытындысы сессия қар-
саңындағы кеңейтілген оты рыс та 
талқыланады. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

ҚЫЗМЕТ САПАСЫНА
АРНАЛҒАН СЕМИНАР

Жуырда Сырдария аудандық мәслихат хатшысы 
Б.Маншариповтың төрағалық етуімен нормашығармашылық 
қызметтің жай-күйіне арналған семинар өтті. 
Аталмыш шараға облыстық әділет департаментінің нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу бөлімінің бас маманы Н.Арзықұлова, облыстық 
мәслихат аппаратының бас инспекторы Ж.Досжан, аудан әкімі аппаратының 
өкілдері қатысты.

Күн тәртібіндегі негізгі мәселеге орай аудандық мәслихат заңгері 
Г.Еспенбетова хабарлама жасады. Одан соң мемлекеттік тіркеу бөлімінің 
бас маманы Н.Арзықұлова мен облыстық мәслихат аппаратының бас инспек-
торы Ж.Досжан нормашығармашылық қызметтің сапасын  әкімшілік пен 
мәслихаттарда жетілдіру, прокурорлық қадағалау актілерін болдырмау ба-
рысында түсіндірмелер айтты. Сондай-ақ, Ж.Досжан нормативтік құқықтық 
актілерді сапалы әзірлеуде, аудандық мәслихат жанынан сараптамалық топ 
құруды ұсынды. 

Жасалған хабарламалар мен айтылған ұсыныс-пікірлерді тыңдай келе, 
нормашығармашылық қызметтің жайы туралы хабарламалар назарға алы-
нып, әділет органдарымен нормашығармашылық қызметінің сапасын артты-
ру және тәжірибе алмасу мақсатында тағылымдамалар ұйымдастыру жайы 
талқыланды.

 
Н.САҒАТҰЛЫ.

Сырдария ауданы.

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ 
ЕРЕЖЕСІ БЕКІТІЛДІ

Жақында Қармақшы аудандық мәслихаттың кезекті XXXVII сес-
сиясы болып өтті. Шараны сессия төрағасы, депутат Н.Пірмантаев 
жүргізіп отырды. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша «Аудандық 
мәслихат депутатының өкілеттігін тану туралы» аудандық аумақтық 
сайлау комиссиясының төрағасы Ә.Құлдүйсенов хабарлама жасады.
Екінші мәселе бойынша «Аудан экономикасындағы құрылыс саласының 

жайы және оны өркендетудің шаралары туралы» аудан әкімінің орынбасары 
Ә.Қошалақов баяндады. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша халық қалаулылары 
сөз сөйлеп, ауданда құрылыс жұмыстарының сапасына қатысты орын 
алған кемшіліктерге тоқталып, келешекте осы саланы дамыту бағытындағы 
жұмыстарды жетілдіру жайлы өз ұсыныс-пікірлерін айтты.  

Келесі мәселе «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет тура-
лы» аудандық мәслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №225 шешіміне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» мәселе қаралып, шешім 
қабылданды. Сессияда аудандық мәслихат хатшысы М.Наятұлының есебі мен 
аудандық  мәслихаттың  ережесі  бекітілді.

Сессия соңында аудан әкімі Н.Шамұратов ауданның даму экономикасы 
жайына тоқталып өтті. 

  

ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘРТІПТІ
ҚАДАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗЫ

Жаңақорған аудандық мәслихатының биылғы жылдың бірінші 
жартыжылдығына арналған жұмыс жоспарына сәйкес, мамыр ай-
ында өткен аудандық мәслихаттың кезекті XXXXII cессиясының 
күн тәртібінде Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының 
«2014 жылғы аудан бюджетінің атқарылуына» жүргізген тексеру 
қорытындысымен қатар одан басқа он мәселе қаралды.
Мәслихат сессиясына аудан әкімі Р.Рүстемов, аудан әкімінің орынбасар-

лары, мәслихат депутаттары, салалық бөлім басшылары, кент және ауылдық 
округ әкімдері және мектеп директорлары мен мекеме басшылары қатысты.      

Тексеру қорытындысы туралы аудандық қаржы бөлімінің басшысы 
А.Салыбеков және облыстық тексеру комиссиясының мүшесі М.Сатлабаев 
хабарлама жасады. Тыңдалған хабарлама бойынша 2014 жылғы аудан 
бюджетінің орындалуы 99,8 пайызды құрап отырғандығын және жылдық 
есептеріндегі жергілікті бюджеттің кірісі мен шығыс бөлігіне жүргізілген тал-
дау мен бағалау кезінде жергілікті бюджетті қалыптастыру мен орындалуын-
да объективті және субъективті жекелеген кемшіліктердің орын алғандығы 
көрсетілді. Сонымен қатар, алдағы кезеңде бағдарлама әкімшілері тарапынан 
жергілікті бюджеттің орындалу тиімділігін және сапалылығын қамтамасыз 
ету және қаржылық тәртіпті қатаң сақтау керектігі туралы атап көрсетілді.

Тексеру қорытындысы бойынша жасалған хабарламаға байланысты 
мәслихат депутаттары маңызды ұсыныстарын білдіріп, қойылған сұрақтарға 
тиісті салалық бөлім басшылары жауаптар берді. Талқылау қорытындысымен 
берілген ұсыныс-пікірлерді ескере отырып, сессия күн тәртібіне қойылып 
қаралған мәселелер бойынша шешім қабылдады.

          
       

МЕШІТ ҚҰРЫЛЫСЫ БАСТАЛДЫ
Жыл басында Қазалы ауданындағы Бірлік ауылында мәслихат 

депутаттары сайлаушылармен кездесу өткізген болатын. Кезде-
суде ауыл тұрғындары осы округтен сайланған депутат Бекқали 
Бекбауловқа елді мекендердегі мешіттің тозығы жеткендігін айтып, 
жаңадан имандылық үйін салуға көмек көрсетуін сұраған болатын.
Тұрғындарға құлшылық үйінің өткір қажеттілігі туындағанын түсінген 

депутат Б.Бекбаулов сайлаушыларына  мешіт салып беруді ұйғарды.  Қазіргі 
таңда ескі мешіт ғимараты бұзылуда. Оның орнына салынатын жаңа ғимарат 
жыл аяғына дейін пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТАР ТЫНЫСЫ

ҚАРМАҚШЫ
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5ОЙТҮРТКІ
Қазақтың Абай заманынан 

бері айыға алмай келе жатқан 
дертінің бірі – малшашпақтық. 
Сол малшашпақтың заманауи 
түрі – несие алу болып тұр. 
Баспана алу мен той жасауға 
дейінгі тірліктің барлығы банк 
жағалау арқылы атқарылуда.  
Бір адамның 2-3 несие 
төлейтіні қалыпты жағдай деп 
қабылданатын болды. Тапқан 
табыстың 70-80 пайызын 
банктегі қарызды өтеуге 
жіберіп, айлықтан айлыққа дейін 
әупірімдеп өмір сүру белең алды.   

Үйлі болу мен кәсіп бастау сияқты 
іргелі істер үшін банкке қарыз болуды 
түсінуге болады. Орталық басылымдардың 
бірінің жазуынша,  тұрмыстық техника, 
қымбат смартфон, жиһаз, құндыз тон алу 
деп аталатын тұтыну несиелері үшін елдегі 
әр азаматқа шаққандағы қарыз көлемі орта 
есеппен 407 мың теңге болған. Кейбір 
сарапшылар «несие дүмпуі басылды», 
«тұтыну несиесінің температурасы 
төмендеді» деген болжам айтқан. Өткен 
жылдың көктемінен бері қазақстандықтар 
рәсімдеген тұтыну несиелері бар болғаны 7 
пайызға артқан. Салыстыру үшін айтсақ, 2013 
жылдың наурызы мен 2014 жылдың наурызы 
аралығында бұл көрсеткіш 48 пайызға бірақ 
секірген еді. Жеке тұлғалар алған несиенің 
жалпы көлемі 2,5 трлн теңгеге жетіп отыр.  

«Кепілсіз тұтыну несиелерінің төменгі 
ставкасы жылына 20 пайыз,  ал жоғары 
ставкасы 52 пайызға дейін жетеді»,  –
дейді    ranking.kz сайтындағы мәліметте. 
Несие алуда белсенділігімен алға шыққан 
алматылықтардың әрқайсысында 1,2 млн 
теңгеден қарыз бар.  Сарапшылар оңтүстік 
астана тұрғындары тұтыну несиесін негізінен 
бизнесін алға сүйреу үшін алатынын айтуда. 

Алматы облысының әр тұрғыны банкке 
орта есеппен 156 мың теңге берешек. Бұл 
көрсеткіш Солтүстік Қазақстан облысында 
шамамен 181 мың,   Ақмола және Қостанай 
облыстарында 199 мың, Астанада 300 мың, 
Батыс Қазақстанда 316 мың, Ақтөбеде  327 
мың, Қызылордада 381 мың,  Атырауда  464 
мың, Маңғыстауда 488 мың теңгені құрайды. 
Оңтүстік және Шығыс Қазақстан, Павлодар, 
Қарағанды және Жамбыл облыстарының 
тұрғындарының банкке борышы орта 
есеппен 250 мен 300 мың теңге аралығында.

 Қайтарылмаған несиелер қазақстандық 
банктердің бас ауруына айналғалы біраз 
болды. Соңғы жылдары банктерден тұтыну 
несиесін рәсімдеуде еш кедергі қалған жоқ. 
Банк клиенттері «кү ліп кірген қарыздың 

жылап шығатынын» 
ойлап жатпады. Жағ
дайды реттеуді мем лекет 
қолға алып,  өткен жыл 
банк активтерін та за  лауда 
табысты ке зең болды. 
Банктер уақыты өтіп 
кеткен 676 млрд теңге не
сие қарызын қыс қарт ты.

Ғаламтордан «Бас  
тартқан несие ңіз ғана 
проблема туындатпайды» 
де ген сөз оқыдым. «Қажет 
затыңды несиеге рәсімде 
де, ала бер» деген жарқ
жұрқ ет кен жарнама, 
акциялар көздің құрты. Тұ

тыну несиесін алу үшін банкке барып әуре 
болмайсың. Банктердің өкілдіктері дүкен
дерде отыр. Айналасы 15 минутта керегіңді 
қолыңа ұстатады.  Ал, бас тартып көр...  

Қалтаны қағып тұрған несиенің бір түрі – 
той жасау үшін алынған несие екені белгілі. 
Бұрын ағайынтуыс, досжардың ортасында 
атқарылатын шағын рәсімдердің бәрі 
мерекеге бергісіз думанмен атап өтілетін 
болды.  Тойға қам жасау несие алудан 
басталады. Көп ретте тойға шашылған 
ақшаның берешегі жаңа отбасы болған 
жастардың мойнына артылады. Осыдан кейін 
жастар арасындағы ажырасудың себебін 
алыстан іздемеген жөн шығар. Осы ретте 
әйгілі мақалдың «Қарыздан да той жаса, 

қарызың қалар басыңда» деп өңі айналып 
кеткенін байқайсың.

Осыдан 1 ғасырдан астам уақыт бұрын 
жарық көрген «Қазақстан» дейтін газетте 
«Қазақ ішінде ақша қадірлі» деген мақала 
басылыпты. Ұзынырғасын оқып көріңіз, 
«Ақшаны өсімге беру бұ күнде қазақ ішінде 
де жайылды. Қандай өсімнен де жиренбейді. 
Қазақтың ғұрыпәдетінде ақшаға сомына 
пәлен тиыннан деген өлшеу жоқ. Қазақ 
ішінде ақша қадірлі,  бұ күнде керек нәрсесі 
көбеюлі: шай алу керек, шекер алу керек, 
мата алу керек, егін жыртатын аспаптар 
алу керек һәм подать (алым) төлеу керек. 
Сол себепті ақшаларын мұқтаж адамдарға 
өлшеусізөлшеусіз үлкен өсімге беріп 
қояды. Бұ жақтағы ұрын байларының бәрі 
де әуелі осы ұятсыз өсімнен ақша жинады. 
Төменде байлық жоқ, қазақорыстар бұ 
күнде миллионер боп жүр. Бұ дәулетті олар  
қайдан жиды деп қазақорыс қарттарынан 
сұрасаңыз, қазақ тарапын көрсетеді. Осы 
қазақорыстар мұқтаж қазақтардан 1000 
сомға 500 сом алады. Сөйтіп қазақ жылдан 
жылға өзі жарлы болып, біреуді байытып 
тұрады».

Өткен ғасырдың басындағы халық сауат 
кемшіндігінен осы жағдайға тап болса, 
жоғары, кем дегенде орта арнаулы біліміміз 
бар бізге не жорық? Біздің тұрмыстық 
техника, үй жиһазы, құндыз тонды несиеге 
алуымыздың осыдан  жүз жыл бұрынғы 
шай, шекер, матаны несиеге алудан қандай 
айырмашылығы бар? Алған несиеміздің 
пайзын өтеуде де сол баяғы 1000 сомға 500 
сом беріп отырғанымызды қараңызшы. 
Жоғарыдағы мақала «қазақ өзі жылдан 
жылға жарлы болып, біреуді байытты» 
деп түйінделген екен. Біздің бүгінгі 
несиешілдігімізге 100 жылдан кейінгі ұрпақ 
қандай баға берер екен?

Гүлжазира  ЖАЛҒАСОВА.

МАЛШАШПАҚТЫҢ 
ЗАМАНАУИ ТҮРІ

немесе несие туралы

ТАНЫМ

Қай халықтың болмасын сана сезімі мен 
түсінігінде қалыптасқан нанымсенімдер, ырымдар 
мен тыйымдар бар. Олардың кейбірі көмескіленсе, 
енді бірі санаға әбден сіңісіп қайта жаңғырып 
жатады. Бүгінде әртүрлі танымтүсінікке байланысты 
қалыптасқан бұл дүниелерге мән бере бермейміз. Ал 
тереңіне үңілсек, үлкен астар, мән мен мағына үйлесім 
тауып жатқанын байқауға болады. Осындай санада 
сақталған ұғымның бірі «кие» сөзі. Кие дегеніміз не? 
Не үшін кейбір дүниелерді қасиетті деп есептейміз? 

Қазақ халқы  не нәрсені қасиетті, киелі деп санайды? 
Осы сұрақтар төңірегінде жауап іздеп көрелік.

Ғылымда қандай да бір заттың немесе тіршілік 
иесінің ерекше қасиеті, оның тылсымкүші мен 
әсері кие деп есептеледі екен. Тарихқа көз жүгіртер 
болсақ, сонау ежелгі дәуірдің өзіндеақ, адамдар жан
жануарларды, аң мен құсты, кейбір сандарды киелі 
санаған. Оған қоса көріпкелдер мен әулиелердің киесі, 
қасиеті бар деп есептеген. Тіпті, оларға табынып 
сыйынған. Себебі, алғашқы адамдар табиғаттың 
тылсым күшінде бір құдірет, кие бар деп танып, әрбір 
жаратылыстың қозғалысын қасиеттен туындайды 
деп ойлаған. Кейін уақыт өте келе бұл түсініктер 
көмескіленіп, өзгерістерге ұшыраса, кейбірі жойылып  
кеткен. Ал, енді бірі әлі күнге дейін біршама 
халықтарда сақталып, дәстүрге айналған. 

Солардың біріне тоқталар болсақ, сиыр малы үнді 
халқы үшін ерекше қасиетке ие, ал, мысыр халқы 
– мысықты, еуропалықтар – дегелекті, Солтүстік 
Америка мен Солтүстік Азия елі – аюды қасиетті 
деп есептеп, оларға тиіспейді екен. Осы секілді киелі 
дүниелер қазақ халқында да жетерлік. Мәселен, 
мысықты қазақ халқы да өлтірмейді. Өйткені, 
қарғысы жаман болады, адамды киесі ұрса ауру 
болып қалады деп ұққан. Бұл ретте, мысыққа тиіспеу 
ұғымы мұсылман халқына тән ортақ түсінік секілді. 
Сондайақ, тувалықтардың ең сүйікті адамына 
сыйға тартатын аққу құсын қазақтар махаббат пен 
сүйіспеншіліктің символы ретінде бағалап, киелі 
деп қастерлейді. Бұған халық арасындағы «аққуды 
атпа, досыңды сатпа» деген мақал айқын дәлел. 
Мұнан бөлек қазақ түсінігінде атаанадан қалған 
үйді «қара шаңырақ» деп есептеп, оны қасиетті 
санау, оны күтіп ұстау, сонымен бірге қадірлі қонақ 
отыратын төрді де ерекше қастерлеу сияқты қасиетті 
ұғымдар бар. Мұның астарында қазақ халқының 
атаана мен үлкендерге деген құрметі жатса керек. 
Әулиелердің, батыр, шешендердің мешіті не қабірі де 
қазақ елінде қасиетті. Осы секілді киелі нәрселердің 
қатарында ошақ, ұстаның қара көрігі, аңшылар мен 
шеберлердің құралжабдықтары секілді дүниелер 
тағы бар. Бұлардың қай қайсысының да орны бөлек. 
Ең басты қасиетті нәрсе – «Құран Кәрім» кітабы. Бұл 
кітапты тек қазақ халқы ғана емес барша мұсылман 
елі аяқ асты тастамай, жоғары қойып қастерлейді. 
Онда мұсылман баласының өмірлік ұстанымы, 

қағидаттары, Пайғамбарымыздың (с.а.у) асыл сөздері, 
ізгі амалшарттары мен парыздары көрсетілген. 

Қай кезеңде болмасын ырымтыйымдар, әдет
ғұрыптар, ұлттың болмысы, дүниетанымымен біте 
қайнасып пайда болған. Тіпті, тыныс тіршілігімен ты
ғыз байланысты деуге болады. Мәселен, халқы мыздың 
қасиетті санайтын киелі «3,7,9,12,40» сандарының өз 
сыры мен құпиясы  бар. «Жеті» сөзімен байланысты 
халқымызда жеті қазына, жеті күн, жеті жұрт, жеті 
жоқ, жеті жұт, жеті ғалам, жеті қат көк сөздері пайда 

болған. Аптаның жеті күннен тұруы, қайтқан адамның 
жетілігін беруі, жетілігі өткенше жоқтаудың айтылуы 
барлығы осы халықтың түсінігінде қалыптасқан 
ырымдардан туындаған. Ал,  тоғыз саны араб елінен 
дінге байланысты енсе керек. Соған сәйкес халқымыз 
«тоғыз ай, тоғыз күн бала көтеру», «тоғыз жолдың 
торабы», «тоғыз қабат торқа қию», «бір тоғыз, екі 
тоғыз, үш тоғыз» деген сөздерді қолданып жатады. 
Мұның барлығы тегін шықпаған болу керек. Сондай
ақ, он екі саны да – халқымыздың құрметтейтін 
саны. Қазақ күнтізбесі бойынша он екі айға арнайы 
жәндіктер мен хайуанаттардың аты берілген. Он екі 
жылды бір мүшел, қауіпті жас деп, оны адамдар атап 
өтіп, мүшелден шығысымен түрлі ырымын жасайды. 
Ал, қырық санына келсек, нәрестенің мойны бекіп, 
қырық күн толғанда «қырқынан шығару», адам қайтса 
«қырқын беру» деген дәстүр бар. Халқымыз келген 
қонақты «қырықтың  бірі – қыдыр» деп қарсы алған. 
Сол секілді үш жүз, үш жұрт, үш байлық, үш тәтті, үш 
арсыз, үш мақсат, үш көз, үш алыс, үш қуат, үш ғайып, 
үш даусыз, үш тоқтам сөздері де түрлі қасиеттеріне 
байланысты туған болу керек. Аптаға байланысты 
да халық арасында ырымдар бар. Мәселен, ата
бабаларымыз аптаның сейсенбісін ауыр күн санап, 
жолға шықпаған, жаңа бір істі бастамаған, көшіп
қонбаған. Егерде қысылтаяң, шұғыл солай жасауға 
тура келсе, жолым жеңіл болсын деп жерге тұз көмген. 
Бұл ырымды кей жерлерде әлі күнге дейін қолданады. 
Ал, сәрсенбіні аптаның ішіндегі ең сәтті күн санап, сол 
күні жолға шыққан, жаңа істерді бастаған. Бейсенбі, 
жұма күндері аруақтар үйде қонақтап жүреді деген 
нанымсеніммен қазақтар бұл күні жеті немесе тоғыз 
шелпек нан пісіріп, аруақтарға бағыштап құран 
оқиды. Бейсенбі күндері қайтыс болған адамның 
жылы берілгенше үйінде бейсенбілік өткізіп, Құран 
оқытылып тұрады. Жұмада мұсылмандар жұма 
на мазына қатысса, бұл күні «аруақтар ренжиді» 
деп кір жумайды. Сондықтан кез келген нәрсенің 
қадірқасиетін жете ұғынған қазақ халқы әрбір ісін 
байыппен жасап, киесін пайымдай білген. Сол себепті 
өткенге көз жүгіртіп, халқымыздан қалған осындай 
ырымдар мен салттарды жаңғыртып, қасиеті мен 
киесін түсіну, түсініп қана қоймай оны бағалай білу 
кейінгі ұрпақ біздердің парызымыз болмақ.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

КИЕ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

ЖЕДЕЛ-ІШЕК ИНФЕКЦИЯСЫ ӨРШІП ТҰР   
Құрметті  атааналар! Облыс  бойынша   жедел   ішек    инфекциясының   

өршуіне   байланысты, әсіресе 14 жасқа дейіңгі балалар арасында (80%), 
жаз айларында  жеке  бас гигиенасын  және қауіпсіз тамақтану  ережелерін  
сақтауларыңызды  қажет  етеді.

Құсу, жиі  іш өту, дененің  қызуы мен  әлсіздену белгілері  пайда болған 
жағдайда, дәрігерге көрініңіз,  немесе өз емханаңыздағы  ауызбен  суландыру  
бекетіне  жүгініңіз. Ішуге тек қайнаған  суды пайдаланып, жемісжидектерді 
жуып жеңіз. Кішкентай балалардың ыстық күндері күн көзінде көп жүруінен 
сақтаңыз! Әсіресе  балалар   арасында   көп   кездесетін    жедел    ішек    
ауруларынан  сақтану  шараларын  қолға  алайық!

Балаңызды бүгін және әр таңда қорғай біліңіз!

   Облыстық  салауатты  өмір салтын  қалыптастыру  орталығы.

ТАҒАМ ӨНІМІ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ 
ЖҮРГІЗІЛГЕН МОНИТОРИНГ 

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ БОЙЫНША
Бүгінгі таңда республика көлемінде тағам өнімінің қауіпсіздігіне мониторинг 

жүргізілуде. 2015 жылдың наурызсәуір айларында республика бойынша 1632 тағам 
өнімінің сынамалары алынып, зертханалық зерттеулердің нәтижесімен 593 сынама 
Кеден Одағының  техникалық регламенттердің талаптарына сай келмей, «Сәйкессіздік 
анықталған тағам өнімдерінің тізбесіне» енгізілген. Дегенмен, қазіргі уақытта облыс 
көлеміндегі саудааттық орындарында  «Сәйкессіз тағам өнімдерінің тізбесіне 
енгізілген» тағам түрлері сатылуда.  

Аталған тізімге Қызылорда қаласының «SMALL», «АльАсад», «Анвар», «Магнат», 
«Колбасный двор «Радуга»  сауда үйлерінен алынған тағам түрлері де енгізілген. Облыс 
бойынша аталған сауда үйлерінен  15 сүт өнімі зерттеуге алынса, оның 5і сәйкессіз 
болып танылған. Зерттеуге алынған тағам түрлерінің таңбалануында майлылығы 8,5% 
деп көрсетілсе, зерттеу нәтижесімен 6,5% құраған. Бұл негізінен, Ресей Федерациясы, 
Орлов облысының Верхов сүтконсерва өнеркәсібінің қоюлатылған тәтті сүт өнімдері 
(«Юбилейная», «Птичье молоко», «Столичная», «Славянские») бойынша кездескен. 
Сонымен қатар бұл тізімге «Кампина» өнеркәсібінің «Сливочное лакомство Фруттис», 
бананқұлпынай йогурт өнімі де енгізілді. Себебі йогурт өнімінің майлылығы 5% болу 
қажет болса, зерттеу қорытындысымен 3% құраған. 

Сәйкессіз тағам өнімдерінің тізіміне май өнімдерінен,«ЭССЕН Продакшн» АҚ 
шығарған «Оливковый Махеевъ» 67% майонезі енгізілді. Бұл өнімде де майонездің 
майлылығы 67 % құрай қажет болса, зерттеу барысында 55% екендігі анықталды.  Ресей 
Федерациясының  «Жировой комбинат» өнеркәсібімен өндірілген «Саратовский» 67% 
майонезінде қышқылдылығы 1,0% орнына 1,8% құраған.  

Сараптама жүргізуге алынған 13 ет өнімдерінің 4і санитарлықхимиялық 
көрсеткіштері және таңбалануы (қазақ тілінде ақпарат жоқ) бойынша сәйкес келмеді. 
Олар: Ресей, Мәскеу қаласы, Пермская көшесі, №5, «ЧМПЗ» ААҚмен өндірілген 
«Русская» шұжығы,  «Егерские» жартылай ысталған шұжығы және Ресей,  «РАПП 
Кавказмясо» ААҚмен шығарылған бұқтырылған сиыр еті. РФ «Орелпродукт» ЖАҚ
мен өндірілген «Нежный» күркетауық бауырынан жасалған паштетінде доңыз ДНК 
анықталды.  

Жүргізілген санитариялықэпидемиологиялық сараптама қорытындысымен 
санитарлықхимиялық көрсеткіштердің және таңбалануы бойынша анықталған 
кемшіліктерге байланысты, жоғарыда көрсетілген сауда үйлеріне санитарлық ұйғарым 
беріліп, қорытындысымен  тағам өнімін әкелушілерге (поставщик) жалпы құны  764 
мың 584 теңге құрайтын 2тонна 786 кг тағам өнімі қайтарылды, оның ішінде 2 тонна 
373 кг сүт өнімдері, 139кг май өнімдері, 274 кг ет өнімдері.  

Алдағы уақытта, шиеленісті және түсенбестік жағдайлардың алдын алу 
мақсатында, барлық саудасаттық нысандарының басшыларына «Сәйкессіз тағам 
өнімінің тізбесіне» енгізілген тағам түрлерін таратуға жол бермеу мақсатында 
хабарламалар берілді. 

 
 ҚР ҰЭМ ТҚҚК Қызылорда облысы

 тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті.
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ТАРИХ

Райхан бүгін де күнделікті жұмысына  
асығып келеді. Қырық жыл бойы бір сала-
да еңбек ету кез келген жанның қолынан келе 
бермесі анық. Кей таныстары мұның бір ғана  
байланыс саласында болмашы еңбекақыны мал-
данып, ұзақ жылдар бойы  үзіліссіз жұмыс істеп 
келе жатқанына таңданыс білдіреді. Осыған 
дейін келісім-шартпен еңбек етіп келген оның 
басқа мамандыққа ауысуына мүмкіндігі де мол 
болыпты. Алайда, ол жайында еш ойланбапты. 
Райханның  ойынша, мамандықтың жаманы жоқ. 
Егер  оны өзің қалап, шын ұнатып тұрсаң, оның 
кемшілігі де, қиындығы да  біліне бермейді. 
Өткен ғасырдың жетпісінші жылдарының орта 

тұсында қаладағы №140 орта мектепті бітірген Рай-
хан Әуезханқызы   облыс орталығындағы байланыс 
цехының жеделхаттарды сұрыптау  бөліміне жұмысқа 
орналасты. Мектепті енді бітірген жасқа бәрі де қызық 
еді. Бұған таңсық аппаратпен қабылданған жеделхаттар-
ды сұрыптау, оны жолданған мекеніне жеткізу шынымен 
де қызық көрінетін. Келе-келе телеграфист мамандығын 

игеріп, қала тұрғындарына алыс-жақын 
қалалардан, аудан, ауыл орталықтарынан 
келген жеделхаттарды өңдеп, басып 
шығаратын, Сыр бойы жұртшылығының 
өзге өңірлерге жіберген жеделхатта-
рын телеграф арқылы жолдайтын. Өзіне 
бөлінген одақ, республика көлеміндегі 
қалаларға жіберілген, олардан Сыр өңіріне 
келген жеделхаттардың өз адресіне жедел 
жетуіне атсалысатын. Ол кезде барлық же-
делхаттар  орыс тілінде жазылатын еді. 
Алғашқыда     жаңылысудан жүрексінетін, 
алайда, білмекке   деген ұмтылыс оны өз 
ісінің майталманына айналдырды. 

Өмір Райхан Үмбетованы талай 
жақсы жандармен жолықтырды. Хат-хабар тарата жүріп, 
талай жанның қуанышын бөлісті, қайғысына ортақтасты. 
Өзі де отау құрып, үш балаға ана болды. 1980 жылдан 
бастап бұрынғы “Колос”, қазіргі Талсуаттағы №20 бай-
ланыс бөлімшесінде алғашқыда хат-хабар таратушы, 
бөлімше бастығы, одан кейінгі уақытта  хат тасушы бо-

лып жемісті еңбек етіп келеді. 
– Республикалық “Қазпошта” 

басқарма төрағасының ұй ға рымымен 
биыл “Хат тасушылар жылы” бо-
лып белгіленді,– дейді “Қазпошта” АҚ 
облыстық филиалы  темір жол стан-
сасындағы  сұрыптау бөлімінің бастығы 
Абайбек Жүнісов.– Мұның өзі қарапайым 
мамандық иелеріне  көрсетілген құрмет 
болып есептеледі. Шындығы сол, айлығы 
мардымсыз, жұмысы ауыр болғандықтан 
хат тасушылыққа жастар аяқ баспайды. 
Оның үстіне көше аттары, үй нөмірлері 
жаңылыс беріледі. Кейде бір үйдің екі 
жағында екі түрлі көше атауы тұрады.
Тағы бір айта кетерлігі, бұрын көпқабатты 
үйлердің кіреберісінде пошта жәшіктері 
тұратын. Ал қазір оның барлығы да алы-
нып тасталды, кей тұрғындар үйлерінде 
ит ұстайды. Мұның барлығы хат 

тасушылардың жұмысын қиындататыны анық. Алай-
да, Райхан секілді өз ісінің үздігі саналатын жандар тын-
дырымды ісімен, жағымды мінез-құлқымен ұжымдастар 
құрметіне бөленіп келеді. 

Айтса айтқандайын, Райхан Әуезханқызының байла-
ныс саласындағы ұзақ жылғы  тынымсыз еңбегі лайықты 
бағаланып келеді. Әр жылдары облыстық, республикалық 

сала басшылығының “Алғыс хаттарымен”, Құрмет гра-
моталарымен марапатталған ол биыл “Үздік байла-
нысшы” деген атақты иеленді. Райхан  әр кез өз ісіне 
жауапкершілікпен қарап, тұрғындарға мінсіз қызмет 
көрсетуге ұмтылады. 

Еңбекте озат Райхан Үмбетова берекелі отбасының 
ұйытқысы, жақсы жар, аяулы ана, мейірімді әже. Отағасы 
Шортанбек су шаруашылығының маманы, сол  салада 
ұзақ жылдар бойы жемісті еңбек етіп келеді. Татулығы 
көпке үлгі болған отбасында өскен Анар, Гүлнар, Динара 
есімді қыздар жоғары оқу орындарында оқып, мамандық 
алды. Анар мұғалім болса, Гүлнар құрылыс инженері, 
ал кенже қыз жаңа заман технологиясының құлағында 
ойнайтын программист. Бұл күндері өз алдарына отау 
құрып, үй болған олар алды төрт, соңы бір балаға ана 
атанды. 

– Аллаға шүкір, алты балаға ата-әже атандық,– дейді 
Райхан әңгіме арасында.– Олардың үйге келіп-кеткенінің 
өзі бір думан. Немерелерім Ернұр мен Аяжан, қос Айзе-
ре үнемі қуаныш сыйлайды. Мен үшін солардың күлкі 
ойнаған жүзін көру бір бақыт.  

Өмірде асып-тасуды білмейтін  өзі де, мамандығы 
да қарапайым  Райхан Үмбетованың әлі де  тұрғындар 
алғысына бөлене беретіні анық.

Гүлнұр РЕЙМБЕРГЕН.
Қызылорда қаласы.  

«Ойласам бауырымды, қайысады қабырғам, 
езіледі жүрегім», – дейтін еді-ау әкем кейде. 
Алпыстан асқан, ақсақалды көкемнің көзінің 
жасы омырауына төгілетін. Солақай саясаттың 
құрбаны болған әкемнің өзінен 5 жас кіші неме-
ре інісі Сүйіншәлин Хансұлтан Сүйіншәліұлының 
ордабұзар отыз бен қамал алар қырықтың орта-
сында «халық жауы» деген жаламен итжеккенге 
айдалып, хабарсыз кетуі еді.

Хансұлтан Сүйіншәлин 1905 жылы тамыз ай-
ында Ақтөбе губерниясы Ырғыз ауданы, Ақторғай 
елді мекенінде дүниеге келген, 1912 жылы 7 жа-
сында анасы дүниеден озған соң әкесі Сүйіншәлі 
екеуі Шалқар қаласына көшіп келеді. Әкесі 
әркімнің малын бағып күнелтеді. Өзі Шалқар 
қаласындағы орысша және мұсылманша мектепте 
оқиды. Орысша ІІ бөлімін, мұсылманша ІІІ бөлімін 
оқып білім алады. Оқуға зерек, қайсар, өжет болып 
өседі. 13 жасында жетім қалған Хансұлтан көкем 
немерелес ағайын-туғандарының қолында болып 
шаруаға қолғабыс етіп, мал бағады. 1919-1921 
жылдарда елді ашаршылық жайлағанда, ол 1921 
жылы Шалқарға қайта оралып, әртүрлі жалдамалы 
жұмыста жүреді. Пошта-телеграф кеңсесінде хат 
тасушы болып жұмыс істейді. Комсомолға мүше 
болады. 1923 жылдың қазан айынан Шалқар темір 
жол мектебінде оқиды. Ал, келесі жылы Шалқар 
милиция бөлімінде жұмыс істейді.

Еліне қорған, халқына көсем болар қазақтың 
ардақтыларын бірінен кейін бірін, темір торға 
қамағанда, Хансұлтан көкемді де 1938 жылдың 
маусым айында тұтқындап, шілде айында: «неміс 
фашистерімен байланыста болғаны үшін» – деген 
жаламен партиядан шығарады.

1938 жылдың 8 тамызында «Кеңес Үкіметіне 
қарсы ұлттық ұйымның мүшесі «халық жаулары-
мен» байланысы болғаны үшін» деген жаламен 
НКВД жаналғыштары 33 жасында қолына кісен 
салып түрмеге қамайды.

Арада екі жыл өткен соң 11 маусым 1940 
жылы Кеңестер Одағы Ішкі Істер Халық Комисса-
риаты жанындағы Ерекше мәжілістің қаулысымен 
РСФСР қылмыстық істері кодексінің 58-2, 58-
11 баптары бойынша – «Кеңес Үкіметіне қарсы 
ұлттық ұйымдармен бірге болғаны үшін» де-
ген жала жауып, бес жылға соттайды. Жаза өтеу 
мерзімі 1938 жылдың тамызынан есептеліп, 
еңбекпен түзету лагері – Итжеккенге жөнелтеді.

Адам төзгісіз ауыр азаппен, нақақтан тапталған 
ар ожданы, жан-тән азабы жігітті қалжыратады. 35 
жасында туған елінен, жерінен, сүйген жары мен 

перзентінен ажыраған ол “Магадан облысы, Су-
суман поселкісіндегі еңбекпен түзету лагерінде, 
1941 жылдың 3 қаңтарында жүрек талмасынан 
дүние салды” делінген анықтама толтырады.

Атпал азамат Хансұлтан көкем «халық 
жауы» деген жаламен тұтқындалғанда жұбайы 
– Қатира Махмутқызы Байгурина 26 жа-
ста, ұлы Болат 2 жаста, қызы Шолпан 1 айлық, 
қарындасы (Омарғалиева) Шансия (Шамшия) 9 

жаста еді. (Бұл мақаладағы деректер негізделген. 
Сүйіншәлин Хансұлтанды тұтқындау туралы ор-
дер мен тұтқыннан алынған сұрақ-жауап тергеу 
анкетасында толығымен бар).

Мен ол кезде 9 сыныпта оқимын. Әкем 
Оспанғали, Хансұлтан інісі туралы сирек айтып, 
еске алатын. Көкем бірде інісі Хансұлтанның 
Халық ағарту  комиссары болып қызметте 
жүргенде Алматыға барғанын, үйінің бөлмелері 
кең, жарық екенін, туалетіне дейін айналы екенін 
айтып еске алатын. Біз жас болғандықтан, әкем 
әңгімесін әрі өрбітіп, сұрай бермейтінбіз. Біз 
соншалықты қажет санамай, өтіп кеткен өмір 
қатысы жоқтай ескермедік.

Әкем кіші жүз Қаракесек руының Есенкелді 
Байысы, Қарпық бидің бел баласы болатын. 1927 
жылы конфискацияға ұшырап, НКВД-ның ба-
қылауында болғанда тігулі ақ боз үйін жасау-жаб-
дығымен тастап, анасы Ханбибі мен қарын дасы 
Әнузаны атарбаға отырғызып, шағын дүние сімен, 
бір-екі бас малымен бір түнде Қазалы ауда нындағы 
нағашы жұртына келіп паналаған көрінеді.

Мен 1960 жылы Алматыдағы медучилище 
оқуға түстім. Ақтөбелік жігіттерден сұрастырып, 
әкемнің ағасы – Мұқамбетқалидің ұлы, менімен 
немерелес Қарпықов Қалқораз ағаның отбасымен 
35 жылдан кейін әкеме қауыштырдым. Қалқораз 
ағайым «Социалистік Қазақстан» газеті арқылы 
іздеу салып, 1973 жылдары Сүйіншәлин Хансұлтан 
көкемнен қалған жалғыз баласы Болат ағаны, әйелі 
Қатира жеңгемізді тауып, дидарласып, қатысып 
кетті. Інісінің ақталғанын, онан жалғыз ұлы тірі, 
азамат болғанын әкем білмей кетті.

Әкем 1972 жылы, анам Хафиза 1976 жылы 
марқұм болды. Мен тоғыз ағайынды баланың 
тұңғышымын. Іні-сіңілдерім жас болғандықтан 
Хансұлтан көкемнің отбасымен қатыса алмадық. 
1992 жылы Алматы қаласына оқудағы ұл-қызыма 
барғанда Қатира жеңгемді іздеп барып, сәлем 
бердім.

Сол алғашқы және соңғы кездесуімде 
Қатира жеңгеміз алғаш көргенде-ақ: “Ағаңа 

көздерің ұқсайды екен”, – деді. Басынан өткізген 
қиындықты қысқаша айтты. Хансұлтан көкемді 
тұтқындап алып кеткен соң, отбасында қалған 
бала-шағасын, тұрып жатқан Фурманов көшесі 
№120 үйден қуып шығады. Қарындасы Умарга-
лиева Шансияны (Омарғалиева Шамшия) бала-
лар үйіне өткізеді. Екі жасар ұлы Болат, 3 айлық 
қызы Шолпан екеуімен үйлердің подвалында 
жатқан жерлерінде НКВД-ның адамдары «халық 

жауының» әйелі, «халық жауының» балалары деп 
тұтқындауға екі солдат келеді. Балаларымның 
екеуіне де қызылша шығып, қатты ауырып жа-
тыр еді. Төсек-орын жоқ, күз келді, салқын еді. 
Маған: «Жүр, түрмеге қамаймыз» – дегенде, мен: 
«балаларымды бір жерге орналастырайын, ең бол-
маса таң атсын, сосын мейілдерің» – дедім. «Таң 
атқанша» деп біздерді қалдырып кетті. Ұйғыр ау-
данында тұратын бір ұйғыр жездем сол түні ат 
арбамен келіп бізді алып кетті. Қызым Шолпан 
қызылшадан қайтыс болды. Тірі жүргенім болма-
са, күнім – түн, түнім тамұқ өмір кештім”, – деді.

КСРО Жоғарғы сотының қылмыстық 
істер жөніндегі сот алқасының 1955 жылғы 7 
қыркүйектегі анықтамасымен 1940 жылғы мау-
сымдағы Сүйіншәлин Хансұлтанға қатысты 
айыптың негізсіз болуына байланысты Ерекше 
мәжілістің қаулысы жоққа шығарылып, іс тоқ-
татылды. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын жап-
пай ақтаған кезде Сүйіншәлин көкем де ақталды.

Жеңгем Алматы қаласындағы Коммунистік 
(Абылай хан) даңғылы бойындағы үйдің бір 
бөлмесінде тұрған. Ұлы Болатқа мемлекет тарапы-
нан ешқандай көмек көрсетілмеген.

Тағдырдың ащы-тұщысын тарта жүріп, 
азаматының аманаты – Болатын, әуелі Аллаһ, со-
сын халықтың арқасында өсіріп, халық қатарына 
қосты. Кейін Алматы ауыл шаруашылығы ин-
ститутын бітіріп, агроном, аудандық бас агроно-
мы қызметін атқарған. Отбасылы, ұлды-қызды 
болған. Жеңгеміз, 1993 жылы дүниеден озды. 
Қазақ халық ағарту комиссарларының арыстай 
11 азаматының жаламен саяси құғын-сүргінге 
ұшырап, қыршындарынан қиылғандардың ішінде 
осы күнге дейін толық зерделеніп, еңбектері 
екшеленіп, өздеріне тиесілі лайықты атақтарын 
алмағандары әлі де қаншама?

Менің қолыма 2001 жылы «Қазақстан Респу-
бликасы Білім Министрлері» атты кітап тиді. Сол 
кітапта  «Сүйіншәлин Хансұлтанның туған жері 
мен атқарған қызметтері, оқыған оқуы жазылған. 
1937-1938 жылдары ҚазақАКСР халық ағарту 
комиссары болды. Қуғын-сүргінге ұшыраған. 
Ақталғаны туралы еш деректер табылмаған» 
делінген. Бас аяғы алты жол ғана дерек. Менің 
жаныма батқаны –  «Қалайша ақталмаған?» де-
ген сөз еріксіз қолыма қалам алдырды. Артында 
қалған жалғыз тұяғы Болат ағаны іздеп Алматыға 
бардым. Сырттай хабардар едім. Ол кісі Алматы 
облысы, Еңбекшіқазақ ауданы Түрген кентінде 
тұрады екен. Ағайдың қолындағы бар деректер 
мен фото суреттерінің көшірмесін алдым.

Хансұлтан Сүйіншәлиннің қуғын-сүргін 
құрбаны деп танылып, ақталуы туралы деректі 
құжаттар жинадым. Ақтөбедегі қауіпсіздік 
комитетіне бардым.олар маған ақыл кеңестерін, 
айтып жөн сілтеді. «Қай жерде жұмыс істеп 
тұтқындалса, сол жерден іздеу керек» деді.

2004 жылдың желтоқсан айында Алматы 
қалалық қауіпсіздік комитетінің осындай істермен 
айналысатын қызметкерлері бас-аяғы 20 шақты 
күнде өздеріндегі бар мәліметтердің, құжаттардың 
көшірмелерін, Сүйіншәлин Хансұлтанның төл 
құжатын (паспорт), әскери билетін, кәсіподақ 
билетін, Ленинградтағы Бүкілодақтық 

Коммунистік Университетінде оқығаны туралы 
куәліктің түп нұсқасын жолдады. Бұдан 67 жыл 
бұрын жала құрбаны болған бауырым тіріліп кел-
гендей қуандым.

Хансұлтан Сүйіншәлиннің туылғанына 
100 жыл толуы қарсаңында Алматы қалалық  
прокуратурасының саяси қуғын-сүргін құрбандары 
істері жөніндегі прокуроры 1 наурыз 2005 жылы 
қайта қарап, саяси қуғын-сүргін құрбаны бол-

ды деп танылып, «ақталды». Сонымен атпал аза-
мат, мемлекет дәрежесіндегі тұлға Хансұлтанның 
рухы пәк, ары таза күйінде қазақ халқына, еліне, 
ұрпағына қайта оралды.

Осылайша қайраткердің ақталғаны туралы 
құжаттары қолыма тиген соң қосымша деректі 
құжаттар болса беруін сұрап, Қостанай, Өскемен, 
Ақтөбе, Алматы, Мәскеу, Санк-Петербург 
архивтеріне хат жолдадым, телефон шалдым.

Халық ағарту комиссарының артында қалған 
2 жасар жалғыз ұлы Болаты жасы бұл кезде 79-дан 
асты, зейнеткер.

Кеңес үкіметі әкесін ақтағанымен, ұлын 
балалық, жастық ғұмырында анасы қан жұта 
жүріп өсіріп, халық қатарына қосып еді. Азамат 
болғанда, сен анаңды жетеледің, сүйеу болдың деп 
маңдайынан сипап саяси қуған сүргеннен  жапа 
шеккен статусты да өзгелермен бірдей тиесілі 
жәрдем ақысы берілмеген.

Өзім құжаттар қолыма тиген соң, Болат ағаны 
Алматы қалалық прокуратураға ертіп барып, сая-
си қуғын сүргіннен жапа шеккен деген  статусты, 
тиесілі жәрдем пұлды 2006 жылдың қазан айынан 
бастап қана ала бастады.

Ағайын-жерлестерімнен өтінішім – Хансұлтан 
Сүйіншәлин көкем ұсталғанда (1938ж.) 9 жа-
сар қарындасы (құжаттама Умаргалиева Шан-
сая) Омарғалиева Шамшия болуы да мүмкін. Ба-
лалар үйіне өткізген, шамамен 1928-1929 жылда-
ры туылған шығар. Іздестіру үстіндемін, әзірге 
ешқандай дерек жоқ. Әкем «Шамшия зерек, 
пысық еді» дейтін. Тірі болса, биыл 87 жасқа ке-
лер еді. Мүмкін аты-жөнін өзгертіп, фамилиясы 
Мұханбетқалиева болуы да мүмкін.

Біздің руымыз кіші жүздің Қаракесегінің 
Ескелдісі, Байыс. Атамыз Түгел ұлы Қарпық, 
Қаракесектің биі болған. Ол кісі туралы:

«Адамы Қаракесектің
Ораз, Қарпық,
Мұрт қаққан қазақта,
Есет артық» – деген өлең жолдары нақыл бо-

лып қалған. Қарпық атам бес ағайынды – Қарпық, 
Дерімбай, Дербісәлі, Сүйішәлі, Мерәлі.

Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Әйтеке би 
кенті, «Ақтоғай» деген жер біздің ата қонысымыз 
болған, – аталарымыздың құлыптасы, қорымы 
бар. Біздің Қарпық әулеті Кеңес дәуірінде көп 
қиянат көрген, жоғарыда айтқандай, әкемнің бүкіл 
өмірі өксумен өтті. Өлерінде айтқан аманаты: 
«Оқыңдар, ауыз бірлікті болыңдар» деген.

Егемен ел болып, етек жеңімізді жинаған 
дәуірдеміз. Өткендердің отын өшірмей, атын 
шығарып, еске ұстаудың атын шығаратын, тарих-
та қалдыратын да халық.

Ақтөбе облысының әкімшілігі және ономасти-
ка бөлімінің азаматтары осы кісінің атына Ақтөбе 
қаласынан бір көшеге немесе мектепке атын бер-
се, өшкеніміз жанып, өлгеніміз тірілгендей болар 
еді. Сүйіншәлин Хансұлтан көкемнің биыл 110 
жылдығы.

 
Қарпық Орындық ОСПАНҒАЛИҚЫЗЫ.

еңбек ардагері.
Қызылорда қаласы,

Тасбөгет кенті.

ӨЗ ІСІНІҢ  ҮЗДІГІ

АҚТАҢДАҚТАР АҚИҚАТЫ

МАМАНДЫҒЫ – МАҚТАНЫШЫ

ХАЛЫҚ АҒАРТУ КОМИССАРЫ 
Хансұлтан Сүйіншәлин кім еді?

ӨМІРДЕРЕК
1924ж. 18 тамыздан-1925 ж. 15 маусым – Ақтөбе партия мектебінің 

тыңдаушысы;
1925ж. БК (б) – Партия мүшесі;
1925ж. 1 шілдеден – 1925ж. 18 желтоқсан – БЛКЖО Шалқар уездік 

комитеті  саяси-ағарту бөлімінің меңгерушісі, кейін хатшысы;
1926-1927ж.ж. – БЛКЖО Темір, Қарсақбай уездік комитетінің хатшысы;
1928-1929ж.ж. – БЛКЖО Қостанай округтік комитеті тарату бөлімінің 

меңгерушісі БК (б) П Қостанай округтік комитеті көшпелі партия мектебінің 
жетекшісі және үгіт-насихат бөлімі меңгерушісінің орынбасары;

1929-1932ж.ж. – Ленинградтағы И.В.Сталин атындағы Бүкілодақтық 
Коммунистік университетінің студенті;

1932-1933ж.ж. – БК (б)П «Прибалхашстрой» аудандық комитетінің насихат секторының меңгерушісі;
1933 ж. сәуір-мамырында – БК (б) П Алматы облыстық комитетінің насихат секторының меңгерушісі;
1933-1934ж.ж. – БК (б) П Риддер қалалық комитеті мәдениет және насихат бөлімінің меңгерушісі;
1934-1936 ж.ж. – БК (б) П Риддер қалалық комитеті хатшысының орынбасары, екінші хатшысы;
1936ж. қараша – 1937ж. мамыр айлары – Мәскеудегі БК (б)П Орталық комитеті жанындағы саяси 

ұйымдастырушылары Жоғарғы мектебінің тыңдаушысы;
1937ж. маусымнан – 1937ж. желтоқсаны – БК (б)П Орталық комитетінің Өндірістік транспорт бөлімі 

меңгерушісінің орынбасары;
1937ж. желтоқсанынан – 1938ж. мамыр айына дейін – Қаз.КСР Халық ағарту халық комиссары;
Қудалана жүріп 1938ж. тұтқындалады.
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БЕС НӘРСЕГЕ 
АСЫҚ БОЛҒАН 
ҚАЛПЫМЕН
Мүкаш ...Осы бір ер есімді, ер мінезді келіншекпен кездесіп, жолдас бо-

лып, бірге тіршілік кешіп келе жатқаныма қырық жылдан аса уақыт болды. 
«Құлықтарын құдай қоспаса, бір атаның екі баласы да бірін-бірі көрмей суысып 
кетеді, құлықтарын құдай қосса мағұрыптағы машырықтағыға жолығып, қияметтік 
жолдас болып туысып кетеді»-деген екен ата-бабаларымыз. Ең бастысы, адамды 
адамға Алланың өзі жолықтырады екен. Екеуміз Cыр өзенінің екі жағалауында 
параллель түзулердей қиылыспайтын екі елді мекенде дүниеге келіп, тағдыр жа-
зуымен бірге жұмыс істеп, рахатын да, зейнетін де бірге көрдік. Бәлкім, осынша 
мерзім ішінде бір-бірімізге риза болмай қалған, іштей өкпелескен кездер болған 
шығар, онымызды басқа «жақынсынған» біреуге айтқан да шығармыз, бірақ бір-
бірімізге қабақ шытып, көзбе-көз ренжіскен кезіміз жоқ десем-жалған емес. Өмір 
жолы бұралаң. Бұралаң жолда пендеге түзу жүру мүмкін емес. Соның өзінде біз 
бір-біріміздің алдымызды кесіп өтпедік. «Бірге жүрдік, бірге өстік» деп жұрт айта 
береді, бір ауылда тұрған соң, ағайын болған соң. Ал мына біздің жақындығымыз 
адамдық туыстықтан басқа, одан бөлек, бір аты жоқ туыстықтың арқанына қо-
сақталған секілдіміз. Ол алдымен жастық дәурен сыйлаған достық, жарасқан пі-
кір, ой, көңіл үйлестігі, дәмдес болу, бірге өсу, бірге сүріну, бірге қуанып, бірге 
қайғыру секілді алуан өмір кілтипандарынан тұратын құбылыс деп қарау керек 
шығар. Содан келіп бір-біріне жан ашу, болысу, намыстану туады екен. Мен осы-
нау жақындықты қалай түсіндірерімді білмей талай ойланғанмын. Қазірде ойла-
нып, тапқаным осы болды. Мүкаш Жүсіпбаеваның өскен ортасы, алған тәрбиесі 
азаматтық қызметі, маңайына еткен әсері, жасаған жақсылығы,  жеке басының 
қасиеті туралы сөз қозғағанда – оның өмір бойы бес нәрсеге асық болып келе 
жатқанын, ол жолдан еш айнымағанын бірінші айтар едім. 

ТАЛАП 
Біздер ауыл-елдің берекесін және қазақы сөз бен әдет-ғұрыптың қаймағы 

бұзылмаған шағын көріп өскен ұрпақпыз. Бұл, әрине, біздің өмірімізге әрі бақ, әрі 
сабақ болғаны сөзсіз. Мүкаш өз аулының берекесін арттырып, абыройын асырған 
қадірменді қарттарының үлгілі ісін көріп, өнегелі сөзін естіп өсті. Қатар отырған 
үйлерден мектепте оқитындар арасынан сол қарттарға табыла бермейтін кітаптарды 
оқып беретін, өлең-жырларды жатқа айтып беретін пысық қыз атанып есейді. 
Бұндай атақ дәрежеге жету Мүкашты  үлкен арман талапқа жетеледі. Қатарының 
алды болып үздік оқыды, пионер, комсомол мүшелігіне де ерте қабылданды. 
Қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Тоқтаусыз талап үйден ұзап шықпаған 
қызды Қызылорда қаласындағы педагогикалық училищеге алып келді. Оқуға  
түсіп, жолдас қыздарымен пәтер жалдап тұрды және қандай қиындық кездессе де 
төзді.  Ол кезде қала мен ауыл арасында дұрыс жол жоқ, көлік қатынамайтын, темір 
пештерін арқалап әкеліп, табылған тамызықтарын жағып қыстан шығатын. Қаланы 
аралап керегін алу, бұрын көрмеген өзге ортаға үйрену оңай болмапты. Дегенмен, 
талабы зор, мақсаты мықты алғыр қыз оқуын абыроймен бітіріп, ауылға оралады. 
Ізін суытпай Қызылорда педагогикалық институтының тарих факультетіне емти-
хан тапсырып сырттай оқуға түседі. Сол оқу орнын бітірген Абдуллаев Әбдікәрім 
деген азаматқа тұрмысқа шығады. Екеуі де мектепке мұғалім болып орналасып, 
өмірдің қызығын да қиындығын да бірге көреді. 

ЕҢБЕК 
Ұстаздық еңбекте Мүкаштың өз әріптестеріне ұқсай бермейтін иірімдері болу-

шы еді. Бір ғажабы ол шәкірттерін 45 минут бойы шаршатпайтын, жалықтырмайтын. 
Оқушылардың өткелі жатқан сабаққа ынталылығы, сүйікті ұстазына деген құрметі 
соншалық тіпті кейде осы өлшемді уақыттың өзі аздау болып жататын. Оқу ісінің 
меңгерушісі бола жүріп Мүкаштың сабағына қатысқан кездерімде аңғарғаным, 
ол сабағын түрлендіріп, қызықты етіп өткізеді, сұрақ-жауап, сахналық көріністер, 
еркін пікір таласы сияқты шәкірттердің өзі орындайтын кезеңдері көп болатын. 
Сонымен бірге Мүкаш ел тарихын, жер тарихын жақсы біледі, әр төбенің тари-
хы барын, бала кезінде  сол жерлерден қаншама заттар тауып алғандықтарын, 
бәрін-бәрін өз сабағына әдемі үйлестіріп, тиімді пайдаланады.  Әдетте жақсы адам-
дар қызмет кезінде де, отбасында да тағдыр сыйлаған табиғи қалпынан ауытқи 
бермейді ғой. Мүкаш та құдай қосқан қосағы Әбдікәрім ағайға лайықты серік бола 
білді. Ол кісінің әулеттің жалғызы екенін балалары өсіп-жетілгенше білдірмеді. 
Отынға барса, бірге отын алысты, шөп шапса бірге орақ тартты, үйде биесін бай-
лап құлынын қайырды. Әбдікәрім ағай да өте білімді ұстаз еді, қаламгерлік қабілеті 
де осал емес-тін.

Өзі жыр-термелердің сөзін жазып, өзі орындай беретін. Қолынан домбы-
расы түспейтін арқалы азамат еді. Ол кісінің ат баптап, бәйгеге қосатын ерекше 
қасиеті де болушы еді. Аудандық, облыстық ат жарыстарында  дөнен бәйге, құнан 
бәйге, тіпті тайы да оза шауып бәйге алып жүрді. Осындай абыройлы азаматпен 
сыйластығы, ауызбіршілігі, ата-аналарына жасаған құрметтері олардың шоқтығы 
биік тұлғалар екенін көрсететін

. ТЕРЕҢ ОЙ 
Мүкаш мектептегі жұмысында да, отбасында да ұқыптылығына ақыл-парасаты 

сай еді. Сабақтарында еліміздің тарихи, қоғамдық саяси сипаттарын айқындайтын 
дүниелерді ұрпақ санасына ұғындырып отырды. Әрбір жаңалықты сабақта да пай-
даланатын, педагогикалық оқуларда баяндама жасап, келелі пікірлерін де айтатын. 
Бұл жұмыстары кезінде өз бағасын алды. Отбасында өз ұрпағын тәрбиелеуде ата-
әжесінің, дана қарттардың өнегесін алуға баулыды. Ата-енесіне адал қызмет етті. 
Енесі Үканжан деп қызындай әлпештесе, атасы да жалғыз ұлынан кем көрген жоқ. 
Ана ықыласына сай балалары ата-әжелерін қадірлеп, әке өнерін  құрметтеп, домбы-
ра ұстап ән салуға, ат баптауға қызығып өсті, бәрі де орнын тапқан білімді азамат-
тар болды. Сапарбек пен Алтынбек инженер-механик мамандығын таңдаса, Сара, 
Ғалия, Балзия, Мейрамбек ата-ана жолын қуып ұстаздық етуде. Балзия «Дарын» 
мектебінің директоры, Мейрамбек әуез мектебінің директоры қызметін атқаруда.  
Рая мен Мира сауда-қаржы мамандығын меңгерген. Мүкаштың келіндері де 
Айткүл, Гүләйім, Назиралар өзіне сай, өнегелі,  білімді, өнерлі жандар болды. 
Тәрбиелі ұрпақтар өсіріп, әулеттің мерейін арттырып отыр. Әбдікәрім  ағай өмірден 
ерте кетіп, артындағы үлкен шаруашылығын басқару, балаларға басшылық жасау 
Мүкаштың еншісіне тигелі де біраз жыл болып қалды.  Содан  бері хал-қадірінше 
ұрпағына үлгілі тәрбие беріп, жауапкершілікті соларға арта отырып алаңдамай 
шалқып келеді.

ҚАНАҒАТ. РАХЫМ ОЙЛАП ҚОЙ...
Мүкаш қашанда барға қанағат етіп, шүкіршілігінен танбаған жан. Балалары 

және олардан көрген немере-шөберелері ылғи қуанышқа кенелтуде. Шаңырақтағы 
бала Мейрамбектің балалары түгел өнерлі. Гүлзат пен Ұлпан, кішкентай Құралай 
әншілік сапармен бүкіл ТМД елдерін және көптеген шет мемлекеттерді аралап 
шықты. Өнерлерімен  таңғалдырып мектеп пен ауыл ғана емес республика атын 
шығарып жүрген талант иелері. Қазір Гүлзат – Алматы консерваториясында, 
Ұлпан Астана өнер институтында оқып жүр. Құралай әзір мектеп қабырғасында. 
Ұрпақтарының осындай айтулы болып өсуіне Мүкаштың тәрбиесі, оларды еркін 
өсіруі, жетістіктеріне мақтанышпен қарап үнемі қолдау көрсетуі әсер еткені сөзсіз. 
Мүкаш қазір тек отбасының ғана емес, әулеттің, бүкіл ауылдың ақ әжесі. Жас 
ұстаздар көмек сұраса әрдайым есігі ашық. Көмек қажет ететін жас отбасыларға 
да назарын сала жүреді. Осындай жайсаң мінезді жанмен жұбымыз жазылмай 
бірге келеміз. Ол кісіден алшақтау мүмкін емес. Көзіне көрініп тұрмасам, көңілі 
көншімейді. Егер жиын-тойларда өз ұрпағы тарапынан маған жеткілікті назар ау-
дарылмаса, онда олар ескерту алып жатады. Арамызды көзге көрінбейтін, нәзік те 
берік жібек жіптермен жалғастырған Мүкаш әлі сол баяғыдай бес нәрсеге асық 
болған қалпымен жүріп келеді. Жаратқан жанына жамандық бермесін.

Патима  РАХМАНҚҰЛОВА,
зейнеткер.  

Аманкелді ауылы.

Қарымсақ Үсенбаев 
1908 жылы Махамбетов 
ауылында дүниеге кел-
ген. 1941 жылы Сырда-
рия аудандық әскери ко-
миссариаты арқылы 
майданға аттанды. Украи-
на майданының атқыштар 
бригадасында болып, Ру-
мыния, Венгрия және Че-
хословакияны неміс 
басқыншыларынан азат ету-
ге қатысқан. Венгрияның 
Будапешт қаласын азат ету-
де көрсеткен ерлігі үшін 

“Қызыл Жұлдыз” орденімен наградталып, 1945 жылы Чехослова-
киядан жеңіспен елге оралады. 

Соғыстан келген жылдары да қарап жатпай тынымсыз еңбек 
атқарған Қарымсақ Үсенбаев, 1948 жылы Сталин және Ортақшыл 
ауылдарында бас мұрап болып жұмыс жасайды. Бас мұрап бо-
лып тұрған кезінде үш ауылдың халқын жинап, барлық канал-

дарды қайта қазып сол аумақты егістікке дайындайды. Еткен 
еңбектерінің арқасында халық сол жылдан бастап жерден мол 
өнім ала бастайды. Одан бөлек Қарымсақ Үсенбаевтың Шіркейлі 
каналын қаздыруға қосқан үлесі зор. Сол жылдары Шіркейлі 
каналының маңайына бау-бақша егіп, сол аймақты үлкен елді-
мекенге айналдырады. Кейіннен Шіркейлі каналынан Шаған ау-
ылына дейін бас мұрап болып тағайындалады. Қырық жыл су 
мұрабы болып қызмет жасаған Қарымсақ Үсенбаевтың еңбегі 
бағаланып, үкімет тарапынан бірнеше алғыс хаттармен және 
Құрмет грамоталарымен марапатталады.

Бүгінде Қарымсақ Үсенбаевтың дүниеден өткеніне қырық 
жыл толып отыр. Отан үшін от кешкен батыр есімін кейінгі 
ұрпаққа ұлағат ету – біздің парызымыз. 2009 жылы Ұлы Жеңістің 
64 жылдығына орай Махамбетов ауылы әкімінің шешімімен, 
қаламызға қарасты Наурыз шағын ауданынан Қарымсақ 
Үсенбаевтың атына көше берілді.

Өткен өмір тарих бетінде тұрғанда, бабалар ерлігі ешқашан 
ұмытылмақ емес.

Жанділдә ҚАРЫМСАҚҰЛЫ.

АМАНДЫҚ ХАТ
Біртай!
Үй ішінің барлығына, тілектес 

ағайындарға алыстағы Құрбаннан жалын-
ды сәлем. Денім сау, жолдастармен бірге 
поезд үстінде («поезд» дегеніміз жүк таси-
тын қызыл вагон) кетіп барамыз. Әлі кетіп 
барамыз. Кеше Отанның жүрегі Москва 
қаласының үстінен өттік. Ендігі бет алы-
сымыз солтүстік. Нақ осы уақытта Ярос-
лавль қаласында тұрмыз. Ендігі хатты 
тоқтаған жерден саламын.     

Жолда көріп келе жатқан қызық-
тарымызды қағаз бетіне сыйдыруға бола 
ма? Тірі болып ауылға баратын болсақ 
сонда айтармын. Қазақстанның дала-
сын Европаның орманды өлкесімен 
салыстыруға болмайды ғой. Басқа не ай-
тайын, кең етіп тоқтағасын жазармын. 
Хош сау болыңыздар,     

Құрбан.1.09.1942жыл.

Біртай!
Үй іші амандықта ма? Менен хат 

күткен алыстағы ағайынның барлығына 
сәлем. Денім сау, уақытым жол-достармен 
бірге өтуде. Сендерге 5/09-ден кейін хат 
жаза алмадым, жағдайға байланысты. 
15 күн арпалыс шайқастан кейін Ленин-
град қаласында жатырмын. 20/09-азанда  
оң қолым жарақат алып осында келдім, 
қорқатын ештеңе жоқ, қолым жақсы 
қызмет істейді, сүйек аман. Сол шайқаста 
бірге оқып келген бірнеше жігіттер құрбан 
болды. Рахват менен 3-4 күн бұрын жа-
раланып  кетті (Рахват сол уақытта 
Шиелідегі №12 темір жол мектебінің ди-
ректоры болатын). Мұсахан мен Көшен 
сау қалған еді, білмеймін не болғанын. 
(Мұсахан-Кеңес Шәймерденовтың әкесі, 
кезінде Шиелі стансасында қызмет істеген 
еді)    

Қалдар ер жетті ме?
Сәлеммен, Құрбан. 26.09.1942ж.

Жаным Біртай!
Совет үкіметін табыстан табысқа жет-

кізіп отырған Ұлы Октябрь мейрамының 
25 жылдығымен құттықтаймын. Ажа-
лым жеткен күнге дейін денім сау бо-
лады ғой. Нақ осы күні денсаулығым 
өте жақсы, неміс оккупанттарына қайта 
күресуге тынығып жаңа орынға келдім. 
Менен қауіптенбе, бір қасық қаным 
қалғанша Отанға, Ленин-Сталин пар-
тиясына арамдық жасамай күресемін. 
Сұрағандарға менен сәлем. Хош, Құрбан! 
7.11.1942 жыл.

(Бір жағдай. Менде сол бала кезіміз 
ғой, 1940 ж. 7 ноябрь күні баяғы Алғабас 
кол хозының сыртындағы бір алаңда ау-
дан болып тойлағанымыз есімде. Атшап-
тырып бәйге болды, тағы басқалар да бол-
ды.)

Алмат

Біртай!
Мен Ленинград-Волхов фронтының 

Синявина жерінде соғыстым. (Ағамыз 
сол уақытта ақырғы қоныс табатын 
жерінің Синявинде болатынын қайдан 
білсін) Алмат. Гвардия полкінде қызмет 
істеудемін. Енді жазылған соң қайда 
жіберетінін білмеймін. Өзімнің ойым 
оқуға сұранамын... Мен алыстамын. 
Мен үшін сендерді еш болмаса бір көру 
дүниеге қайта келумен бірдей болып 
отыр. Өйткені көрген нәрселер тіпті көп, 
оны кімге айтарсың?

Қалдарым өсіп жатыр ма? (Майданға 
алынғанында іште қалған ұлы.) Толық бір 
жасқа толды. Тілінің тәтті уақыттарын 
көре алмадым. Көремін бе, көрмеймін 
бе? Әзірге бір өлімнен қалып отырмын. 
Оқтың астында жүргенде өлім туралы, 
осындай демалыста өмір туралы ойлана-
мын. 

Мен осындай жағдайдамын. Хат 
салыңдар, мүмкін алармын.

Хош сау болыңдар.
Құрбан. 12-42жыл. 

Арнаулы сәлем!
Үй ішінің амандығын, Қалдарым 

қалай, ағайындардың жағдайын білдіріп 
19.12-де жазған хатыңды 8.1. күні ал-
дым. Менің денім сау, уақыт өте жақсы, 
тұрмыстың қандайын болса да көріп 
күнді, айды, жақында жылды да өткіземіз 
бе деп отырмыз. Бүгін (8/1) азанда қалтама 
қызыл билетімді салып өз қуанышым 
өзіммен болып жүр. Партия ұйымының, 
подразделение командирінің сенімдері 
өте зор және көп  ұлттан жалғыз қазақ 
болған соң жақсы сыйлады. Мен үшін 
үлкен бастықтарымыз бен ортаншы 
бастықтарымыз таласуда. Осы 5-6 күнде 
үлкен бастығымыз мені басқа подразде-
лениеге саяси қызметкер етіп пайдалана-
мын дейді. Мен үйреніскен жерден кеткім 
келместен ықтиярымды бермей отырмын, 
болған өзгерістерді хабарлаймын ғой.

Үй ішінде тегіс сәлем. Қалдардың 
бетінен сүйіңдер!

Хош Құрбан. 8.01.1943 жыл.
Бұл жауынгер Құрбан Тұрахметовтің 

соңғы хаты еді.

«Уважаемый Калдар Тұрахметов!
Ваш отец гвардии сержант Турахме-

тов Курбан, уроженец Кызыл-Ординской 
области ст Чиили в бою за социалистиче-
скую Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, был убит 
13 января 1943 года, похоронен  в Ленин-
градской области, в деревне Тортолово.

Настоящее извещение является до-
кументом для возбуждения ходатайства 
о пенсии.

Командир части –подпись 
Копия верна: Чиилийской райвоен-

ком подполковник (Лигачев)».

Соғыста ерлікпен қаза тапқан әке-
лерінің жатқан жерін арада 70 жыл өтсе де 
іздеп барып келген А.Мадахметовтің сөзі:

«Сол зұламат соғыста менің әкем 
Сыздықов Мадахмет те Смоленск облы-
сы, Угра ауданы, Всходы селосында 1943 
ж. август айында  ауыр жарақаттан қайтыс 
болып, сол жердегі бауырластар  зиратын-
да жерленген екен.

2013 жылы әкемнің қайтыс 
болғанына 70 жыл толуының  қарсаңында 
Шыңғыс деген немерем екеуміз атасының 
жатқан жеріне барып қайтайық деп жолға 
шықтық. Аман-есен барып, сол жерде 
бір күн қонып, ертеңіне Мәскеуге келіп 
баяғыдан келе жатқан Құрбан ағамның 
жатқан жеріне барсам деген арманым 
орындалсын деп Санкт-Петербургке 
қарай жол тарттым. 

7-Август 2013 жылы Санкт-
Петербургке азанда келіп түстім де элек-
тричкамен Мга деген стансаға дейін ба-
рып, арғы жағы оншақты шақырым жер-
ге автокөлікпен жүріп, баяғы айтып 
жүрген «Синявинские высоты» деген 
жерге де жеттім-ау. Ол аумақтың қалай 
орналасқанын айтып беру қиын, айналаң 
ну орман, анадай жерді ғана көресің.  
Үлкен емес орталық алаңшасы бар, ал-
дында алея, алеяның екі бетінде 20 дан аса 
тумбалар, әрқайысысында  16/18 адамның 
фамилиялары жазылған. Олар әлгі бірінші 
кезеңде  қойылған кісілер болуы керек.

Біраз аймақтардан қойылған белгі-
лер ді көрдім. Мысалы: «Ленинградты 
қор ғаған қазақстандық жауынгерлерге 
тағзым етеміз», «Татарстанцам погибшим 
в годы ВОВ», «Войнам-Павлодарцам», 
«Войнам из республики Коми», тағы сол 
сияқты.

Басында жөн сұрайтын ешкім жоқ. 
Тек жеңіс күндері ғана үлкен іс-шаралар 
болады екен. Сонымен мені алып барған 
көлік жүргізушінің көрсеткенін көріп, 
айтқанын есітіп болып, сол маңайға 
жерленген барлық мұсылмандарға тие 
берсін деп дұға оқып, бетімізді сыйпап, 
арманымның орындалғанына қуана-қуана, 
Аллаға ризашылығымды білдіріп елге 
қарай жолға шықтым. Иншалла!»  

Иә, өткен күннің белгісі осылай қайта 
жаңғыртылды.

 
Мақаланы дайындаған

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы. 

БАС МҰРАП БОЛҒАН 
МАЙДАНГЕР

ОТАН ҮШІН
ОТ КЕШКЕНДЕР

Неміс басқыншыларына қарсы соғыста опат болған қазақ 
жауынгерінің бірі Құрбан Тұрахметов еді. Майданға аттанғанға дейін 
Шиелі аудандық оқу бөлімінің қызметкері болған жігерлі жас от пен 
оқтың арасында жүрсе де, елмен хат арқылы жиі хабарласып, ондағы 
жаңалықтардан хабардар болып отырған. Тіпті аудандық «Стаханов-
шы» газеттерін де алдыртып оқуға құштар болыпты. Елден жырақта, 
соғыс өртінің арасында жүрген жауынгер жүрегіндегі сағыныш пен 
ел азаматтарына деген құрметін, отаншылдық қасиетін ардақ тұтқан, 
бүгінгі жастарға үлгі еткен абзал. Жауынгердің жан сыры оның 
ауылдығы інісі Бертайға жазған хаттарында өріледі. Сарғайған солдат 
хаттарын бізге оның немере інісі Алмат Мадахметов тапсырды. 

Соғыс сұрапылы жас өмірді қыршынынан қиды. Құрбан 1917  жылы 
Шиелі конысында туылып, 1941 жылы әскер қатарына шақырылған 
екен. Алматыдағы арнайы жасақталған әскери дайындықтан өткеннен 

кейін Ленинград майданы 29-әскери бөлімінің 73-теңізшілер бригадасы құрамында бөлімше командирі, аға сер-
жант шенінде соғысқа қатысқан. 1943 жылы 13 қаңтарда Ленинградтың Тортолово селосы маңындағы ұрыс дала-
сында ерлікпен қаза тапқандығы да тарихи құжаттар арқылы мәлімделеді. 

Құрметті оқырман, жауынгер хаттарына өздеріңіз де назар аударып көріңіздер, мінеки!

ЕРЛІК
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Бүгінде Сыр өңіріндегі танымал 
кәсіпкерге айналған Ерлан Райымов 

аймақтағы мейрамхана бизнесінің ба-
стауында тұрған азамат. 1995 жылы 

«Қыз Жібек» мейрамханасының 
негізін қалап, есігін қонақтарға 

айқара ашты. Қызылорда 
шаһарындағы ең танымал мейрам-
хана 20 жыл бойы тұрақты жұмыс 

істеп келеді. Осы уақыт аралығында 
“Қыз Жібек” талай жанның сал-

танатты сәттеріне куә болды. Сол 
ұмытылмас қуанышты күндер өткен 

жер қызылордалықтардың көзіне 
ыстық көрінеді...

Қазір шаруаны шалқытуға мүмкіндік 
жетерлік. Кешегі дағдарыс жылдары еңсені 
түсірер қиындықты еңсеру кім кімге де оңайға 
соқпады. Заманның сананы сансыратар салмағы 
көпбалалы Райымовтар отбасына да түсті. 
Үйдің тоғызыншысы, яғни кенже ұлы Ерлан 
жоғары оқу орнын тәмамдап, мамандық иесі 
атанғанда мызғымастай көрінген Кеңес Одағы 
ыдырап, күнкөрістің жаңа жүйесі пайда болды. 
Бәсекеге құрылған нарықтық экономиканың та-
лабы қатал еді. О баста анасы секілді ұстаздық 
жолға түсуді армандап келген қарапайым жас 
жігіттің тағдырын жаңа қоғамдық формация 
басқа арнаға бұрып жіберді. Қарашаңырақтың 
иесі өзіне жауапкершіліктің жүгі артылғанын 
сезінеді. Ата-анасына қарайлап, отбасын бағу 
үшін екі қолға бір күрек табудың қамын жасауға 
кірісті. Сөйтіп, қаланың орталық алаңынан 
шағын дүкенді жалға алып, құйылмалы сусын-
дар сата бастады. Бұдан кейін еңбекқор Ер-
лан пайызға қарыз қаражат алып, жақын ше-
телден түрлі тауар тасыды. «Тамшыдан тама 
берсе дария болар» деген. Теңге тиыннан өсті. 
Енді мұнымен тоқтап қалуға болмайды. Әйтеке 
би көшесінің бойындағы бұрынғы АХАЖ 
ғимаратының әбден тозығы жетіп тұр екен. Ер-
лан жақындарымен бірге ақылдаса келе, соны 
жалға алады. Қалтасында жеткілікті қаражат 
болмаса да, тәуекелдің қайығына мінген ол 
қажетті құрал-жабдық, ыдыс-аяқ сатып алып, 
мейрамхана ашты. Оның атауына келгенде де 
Ерлан ұзақ ойланбады, көшеден кездейсоқ  Қыз 
Жібек пен Төлегеннің суретін көріп қалғаны 
мейрамхана атауына байланысты мәселені 
біржолата шешті. «Ниеті жақсы жігіттің 
күрмеуін тағдыр шешеді» демекші, мейрам-
хана жұмысының негізгі бағыты да өздігінен 
айқындала кетпесі бар ма, ол – ас мәзірінен 
қазақтың ұлттық тағамдарына ойып тұрып 
орын беру.

– Бұл уақытта мейрамханаға инвести-
ция тарту қиынның қиыны болатын. Тамыр-
таныстар жемісті жұмыс болатынына күмәнмен 
қарап, қаржы құюға жүрексінгені рас. Неге 
екенін білмеймін, менің ішкі дүниемде осы 
кәсіпті дөңгелетіп әкететіндей сенімділік берік 
орнықты. Сол сезім мені алдамағанына әлі 
күнге дейін таңғаламын. Жұмысты бастағаннан 
кейін оны жандандыру үшін жанталаса баста-
дым. Бизнесті дамытудың қыр-сырын үйрететін 
көптеген кітаптың бетін парақтадым. Осы 
ізденіс кәсіпкерлік қабілетімді шыңдай түсті, – 
дейді ол.

Ерлан Райымов о баста мейрамхана 
бизнесінің қыр-сырынан бейхабар болатын. 
Оған бәрін нөлден бастауға тура келді. Мей-
рамхана ісін ұйымдастыру, оның маркетингі, 
мәдениеті, концепциясы, атмосферасы, сыртқы 
әсемделуі мен ас мәзірі, келушілердің талғамы, 
аспазшылардың біліктілігі, баға саясаты, сапа-
лы талдау жасау... ол барлығын бүге-шігесіне 
дейін зерттеп-зерделеді. Бір мәрте дәм татқан 
клиенттің қайтып айналып келуі үшін ең 
бірінші жайлылыққа көңіл бөлу керегін түсінді. 
Тазалық, астың дәмділігі және жанды баурап 
алатын қонақжайлылық, яғни қызмет көрсету 
үйлесім тапқан жерге адамның қайта айналып 
соғары сөзсіз. Сөйтіп, тұрақты клиенттердің 
санын арттыруға болады. Мұның бәрі, айна-
лып келгенде, мейрамхана ұжымының кәсіби 
біліктілігіне келіп тіреледі. Осыны терең 
түйсінген Ерлан тартынып қалмады. Аспаз-
шылар мен даяшылардың біліктілігін артты-
ру үшін Біріккен Араб Әмірліктеріне, Ресей-
ге, Германияға және басқа да елдерге жіберіп, 
оқытты, үйретті. Мейрамхана ісін дамыту үшін 
өзі де сан мәрте шетелге барып, тәжірибесін 
молайтып қайтты. Нәтижесінде, мейрамхана 
бизнесінде Ерлан Райымов үшін шешілмеген 
жұмбақ, ашылмаған құпия қалмады. Іскерлігі 
мен ұйымдастырушылығының, адалдығы 
мен азаматтығының арқасында айнала-
сына жанашыр, әрі өз ісінің хас шебері 
болған қызметкерлерді жинай білді. Кейбір 
қызметкерлер мейрамхана ашылғаннан бері 
еңбек етіп келеді. Әдетте бір-екі айдан әрі 
тұрақтай бермейтін даяшылардың біразының 
мұнда жұмыс істеп жүргеніне жеті-сегіз болған. 
Бұл жұмыстағы жайлы атмосфераны байқатса 
керек.

«ЖЕТІ РЕТ ӨЛШЕП,
БІР РЕТ КЕС»

Бүгінде әрі табысты, әрі пайдалы кәсіп түрі 
саналатын мейрамхана бизнесі Сыр өңірінде 
қарқынды түрде дамып келеді. Жүздеген кафе-
мейрамхана бар. Бәсеке жоғары. Содан бо-
лар көбісінің ашылуынан жабылуы тез. Не 
қожайыны ауысады, не атауы өзгереді. Ерлан 
Райымовтың бұған қатысты өз айтары бар. 

– Мейрамхана ашу оңай, оның жұмысын 
жүргізу екінің бірінің қолынан келмейді. Ре-
сторатор әрі басқарушы, әрі ұйымдастырушы 
болуы керек. Сондай-ақ еңбекқорлық, 
жауапкершілік қасиеттер бойына сіңген, 
жаңашылдық, шығармашылық ізденісті жа-
нына серік еткен, заңдық, қаржылық білімі 
шыңдалған болуы тиіс. Өкінішке қарай, 
Қызылордада мейрамхананы ашатындардың 
көбісінің тәжірибесі жоқ. «Келушілерге дәмді 
ас ұсынсақ болғаны, істің көзі табылды дей 
беріңіз» деген ойды малдануға болмайды. 
Мейрамхана бизнесі өте кірпияз салалардың 
бірі. Өйткені әртүрлі қонақтар келеді. Ста-
тистика бойынша, әлемдегі кәсіпкерлердің 
арасында тақырға отыратындардың басым 
көпшілігі рестораторлар болып келеді. «Жеті 
рет өлшеп, бір рет кеспесең», банкрот есігіңнен 
сығалай береді. Сондықтан концепция жа-
сау, қызметкерлерді басқару, жарнама тар-
ту, маркетингтік зерттеу жүргізуді және басқа 
да мәселелерді ресторатор білуі қажет. Тіпті, 
аспаздық, кулинариялық өнерден хабары болуы 
тиіс. Дизайн өнерін де егжей-тегжейлі зерделе-
ген абзал. Мейрамхананың мерейін арттыратын 
тұтастай осы құрылымның бірде бір бөлшегі 
ақсап қалмауы қажет. 

МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІ 
– ҚАЗАҚҚА ТӘН БИЗНЕС

Сұхбат барысында кәсіпкер Ерлан 
Райымовтың бір пікірі біздің назарымызды 
ерекше аудартты. Оның айтуынша, мейрамха-
на бизнесі – ғимараттың ішкі-сыртқы келбетін 
уақыт өткен сайын түрлендіріп, өзгерте беру 
деген сөз емес, ең бастысы – қонақтардың ба-
бын тауып, көңілінен шығу. Бұл – табысты ре-
сторатор болудың ең басты шарты. 

– Мәселен, шетелдік элиталы мейрамха-
налар өз қызметкерлерін клиенттермен қалай 
жұмыс істеу, қалай қонақ күту керегін үйретіп, 
түрлі курстар мен іс-тәжірибеден өткізеді. «Ет-
пен қарның тоқ, ниетпен жаның тоқ» демекші, 
қызмет көрсету кезінде даяшылардың жүзінен 
шынайы пейілді байқай алмайсың. Әлемнің та-
лай елінде сапар шеккенде осыған көзім жетті. 
Бұл жағынан келгенде бізде артықшылық бар. 
Қонақжайлылық қасиет қазақтың қанында бар. 
Біз осы дәстүрден жаңылған емеспіз. 

Мейрамхана ұжымына қазақтың асыл 
қасиеттерін айтудан жалыққан емеспін. Қандай 
жағдайда да «қонақпын» деп келген адам-
ды жылы шыраймен қарсы алып, сый-құрмет 
көрсетiп, аттандыру – біздің ұжымның па-
рызы. «Құдайы қонақ» келсе де, кеудесінен 
итермейміз. Өйткені, дана халқымыз «Құдайы 
қонақпен бірге Қызыр дариды» дейді. 
Мейрамхананың мерейін өсіретін ең тиімді 
жарнама – қонақжайлық, яғни жақсы қызмет 
көрсету. Дастарқаны мол, пейiлi кең қазақ 

халқының қонақжайлылығын бұрын-соңды 
қазақ даласында болған саяхатшылар, ғалымдар 
және қызмет бабымен келген адамдар жоғары 
бағалаған. Сол сияқты «Қыз Жібек» мейрамха-
насы ұжымының қызмет көрсетуі мен ас мәзірі 
шетелдік, қазақстандық лауазымды әрі таны-
мал адамдар жүрегін ә дегеннен баурап ала-
ды. Демек, мейрамхана бизнесі қазаққа тән биз-
нес деп айтуға болады. Біздің бойымызда бұл 
бизнесті гүлдететін әлеуеттің бұғып жатқанын 
түсінбей келеміз. Сол қабілетті аша білуіміз ке-
рек, – дейді ол.

ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ 
ТАМЫРЫН ТАП БАСҚАН 

Әлемдегі, еліміздегі қаржылық-эконо-
микалық дағдарыстарға қарамастан «Қыз 
Жібек» мейрамханасының жиырма жыл бойы 
тұрақты жұмыс істеуі зор жетістік екенін 
мақтанышпен айтуға болады. Мұндай бағалы 
пікірді Ерлан Райымовтың өзі де сарапшы-
лар мен кәсіпкерлердің аузынан талай естіпті. 
Өйткені, Қазақстанда жиырма жылдық тари-
хы бар мейрамханалар саусақпен санарлықтай 
ғана. Қызылордада жоқтың қасы деуге болады. 
Көбісінің «ғұмыры» екі-үш жылға созылады. 
Одан әрі аса алмайды. 

– Жергілікті рестораторлардың шаруа-
сының жүрмеуінің бір себебі – бізде Ба-
тыс елдеріндегідей туристер ағыны аз. Ол 
жақтың мейрамханалары өздерінің тұрақты 
клиенттерін жалықтырып алмас үшін үнемі 
жаңарып, түлеп, ізденіс үстінде болады. Сол 
сияқты біз де тұрақты клиентке айналдыру 
үшін тұтынушылардың тамырын тап басуға 
күш саламыз. Біз «Қыз Жібек» мейрамханасы-
на бас сұққан кез келген адам қазақтың мәдени, 
тарихи әлеміне еніп кеткендей әсерде қалуы 
үшін көне жәдігерлерді жинадық. Жүз елу 
жылдық тарихы бар келі мен келсап та мейрам-
ханамызда тұр. Тарихи көріністер бейнеленген 
қылқалам шеберлерінің, гобеленшілердің туын-
дылары, қазақтың ұлттық бұйымдары, керек-
жарақтары, киіз үйі, басқұрлар, текеметтер... 
«Қыз Жібекке» келген адам жай тамақтанып 
қана қоймай, қазақтың бай мұрасымен таны-
сып кетеді. Сонымен қатар, үй асханасынан 
бөлекше болуын қалайтындар мейрамхана-
дан бұрын-соңды дәмін татып көрмеген ерек-
ше тағамдарға тапсырыс беруге әуес. Міне, осы 
үдеден шығу үшін, яғни тағамдар киленттердің 
талғам таразысы төмен тартпас үшін аспазшы-
лар тынбай еңбектенеді. Мысалы, біздің бас 
аспаз қазақтың ұмытылып бара жатқан «Қарын 
қоржын», «Қимай», «Оқжетпес», «Асау жүрек», 
«Жеті қазына» және т.б. тағамдарын дайындай-
ды, – дейді.

Оның айтуынша, «Қыз Жібекте» ұлттық 
асханаға мән беру – қазақтың дәстүрлі 
тағамдарымен шектелу дегенді білдірмейді. 
Келушілердің сұранысына сай әлем асханасы-
нан да түрлендіріп, тіл үйірер дәмді тағамдар 
ұсынылады. 

ЕЛБАСЫҒА
ҚЫЗМЕТ ЕТКЕН...

Тоғыз жыл бұрын «Қыз Жібек» мей-
рамханасы Д.Қонаев атындағы көше бой-
ына көшіп келді. Мекен-жайы өзгерді, 
бірақ мейрамхана өз дәстүрінен жаңылған 

жоқ. Кайта «Қыз-Жібек» даму жаңа 
деңгейіне өтті. Қызылордадағы ғана емес, 
еліміздегі қызмет сапасы жоғары көшбасшы 
мейрамханалардың біріне айналды. Мей-
рамхана ұжымы бірнеше рет Мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаевқа, үкімет бас-
шыларына, ресми делегацияларға, ЮНИ-
СЕФ, БҰҰ өкілдеріне, елшілерге және басқа 
да белгілі азаматтарға қылаусыз қызмет 
қылып, риза етті. Мұны мейрамханада тек 
өз ісінің хас шеберлері жұмыс істейді де-
ген сөзбен түсіндіруге болады. Мәселен, бас 
аспаз Ақордада арнайы курсқа қатысқанын 
ерекше атап өткен жөн. Астанада өткен 
7 қысқы Азия ойындарының қонақтары 
мен қатысушылары «Қыз Жібектің» 
тағамдарымен ауқаттанғанын бірі білсе, 
бірі білмейді. Бұдан бөлек, халықаралық, 
республикалық, облыстық деңгейдегі фести-
валдар мен жиындар қонақтары да тек осы 
мейрамхананың қызметкерлері әзірлеген 
астан ауыз тиеді. Тәжірибесі мол ұжым 
банкеттерді жылдам ұйымдастыруға келген-
де де алдына жан салмайды. Өңіріміздің кез 
келген бұрышынан мың жарым адамға да-
стархан жайып, асын әзірлей алады. 

Айта кету керек, 2014 жылы Қызылорда 
әуежайы халықаралық мәртебе алғаны 
белгілі. Халықаралық әуе желілерінің жо-
лаушылары тұтынатын тағамдар тиісті 
талаптарға сай болуы қажет. Бұл үдеден 
қазіргі күні Астана, Алматы, Атырау және 
Шымкент қалаларындағы бірен-саран мей-
рамхана ғана шығып отыр. Олар халықаралық 
әуе желілеріне сапалы қызмет көрсетуде. 
Ал сол тізімді «Қыз Жібек» толықтырып 
отырғаны қуантады. Өз кезегінде бұл мей-
рамхана ұжымының кәсіби деңгейінің биік 
екенін дәлелдейді. 

Өңіріміздің әлеуметтік-экономикалық, 
қоғамдық-мәдени өміріне қосқан үлес 
үшін мейрамхана ұжымы бірнеше мәрте 
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар та-
рапынан мақтау грамоталары мен алғыс 
хаттарға ие болды. Түрлі байқаулардың 
жеңімпазы. Сондай-ақ «Қазақстанның үздік 
аспазшысы», «Үздік қоғамдық тамақтану 
орны», «Үздік жыл мейрамханасы» 
номинацияларының иегері. Айта берсе, осы 
тізім жалғаса береді. Ал «Раим» ЖШС дирек-
торы Ерлан Райымовтың жеке өзі қаншама 
сый-сияпаттар пен құрметтерге бөленді. 

Ерлан Райымов туралы сөз қозғағанда, 
оның азаматтық һәм қайраткерлік қырын 
айтпай өтуге болмайды. Қоғамдық-саяси 
өмірге белсене араласып, халықтың 
мүддесін үшін еңбек етуді өзіне парыз са-
нады. Кезінде ол кәсіпкерлердің тәуелсіз 
қауымдастығын құрған. Кейін қалалық 
мәслихат депутаттығына сайланып, 
бұқараның мұң мұңдап, жоғын жоқтап, 
күрмеуі күрделі мәселелерді шешуге күш-
жігер жұмсады. Алдына өтініш айтып кел-
ген қарапайым жандарға шама шарқының 
жеткенінше қаржылай, материалдық тұрғыда 
жәрдемдесті. Кәсіпкерліктің әлеуметтік 
жауапкершілігінен де қашқан жоқ. Балаларға 
арналған ойын алаңын салуға демеушілік 
етті. Қайырымдылық пен әділдікті ту еткен 
Е.Райымов облыстық тәртіптік кеңеске де 
мүше болды. 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Өңірлік 
кеңесінің мүшесі ретінде Е.Райымовты 
бүгінде облыста бизнес-климатты 
қалыптастыру, шағын және орта бизнесті 
дамыту мәселелері толғандырып жүр. Мы-
салы еліміздегі несие ұйымдары мейрамха-
на бизнесін қаржыландырудан тартынаты-
ны да өзекті мәселе болып отыр. Көш жүре 
түзеледі. Сол үшін Өңірлік кеңес осын-
дай мәселелерге сараптама жасап, оңтайлы 
шешілуіне мұрындық болуды мұрат тұтады. 

Ал «Райым» серіктестігінің алдына 
қойған міндеттері көп. Ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндіруді, өңірдегі білім беру 
мекемелерімен бірігіп, дуалды оқыту жүйесін 
дамытпақ. Бұдан бөлек, Қызылордада 
болашақта мейрамхана бизнесі бойын-
ша білікті мамандарды дайындайтын оқу 
орталығын ашуды жоспарлап отыр. 

– Бізде кәсіби аспазшылар, даяшылшар, 
маркетологтар тапшы. Осы олқылықтың 
орнын толтыруымыз керек. Польша, Ре-
сей және өзге де шетелдегі әріптестермен 
келіссөз жүргізіп қойдық, – дейді кәсіпкер. 

Иә, Ерлан Райымовтың арманы 
асқақ. Жиырма жылда жеткен жетістігіне 
тоқмейілсіп қалғысы келмейді. Тек сәттілік 
тілейміз! 

Дәурен ОМАРОВ.

«ҚЫЗ-ЖІБЕК» МЕЙРАМХАНАСЫ: 
ЖИЫРМА ЖЫЛДАҒЫ ЖЕТІСТІК

КӘСІП



Қазақстанның халық жазу
шы  сы, драматург, аудармашы 
Қал тай Мұхамеджанов – Сыр то
пы рағынан шыққан талантты 
перзенттердің бірі. Арғы аталары 
Ұлбикеден айтысатын, қара қылды 
қақ жарған шешен би – Күдері 
ақын. Айтқыр Қалтай қоғамның 
жат құбылыстарын ащы сатирамен 
түйреген әзілоспақтың көмбесі, 
сатирик. Мұхтар Әуезов, Шыңғыс 
Айтматов, Расул Ғамзатовтармен 
сырлас, сыйлас болды.

Қалтай аға М.Горькийдің 
“Ме щандар”, С.Айнидың “Құл
дар”, Айбектің “Киелі қан” 
романы, Ш.Айтматовтың “Ана 
– Жер Ана”, “Арманым Әселім”, 
“Ақ кеме”, жазушы А.Қаһардың 
“Ауру тістері” пьесаларын 
сахнаға шығарды. “Мың бір түн” 
романдарының томдарын аударып, 
оқырманға жеткізді. Талай лауазым 
тұтқасын ұстаған сәттерінде шы
ғар машылықты қатар жүргізіп, 
қыруар еңбекпен ғұмыр кешті.

Бүгінгі әңгімеде Қалтай аға 
жайында тағы бір сыр ағытқанды 
жөн көрдік, оқырман!

Бала Қалтайдың жастық 
шағы Сыр өңірінде қиындықпен 
өтті. Тереңөзектің “Шіркейлі” 
ауылындағы бұрынғы “Қызылту” 
колхозында бригадирдің есепшісі 
болды, қой, ешкі бақты. Жата 
жастана бауырына басып кітап 
оқыды. М.Горький, А.Пушкин, 
Н.В.Гоголь, А.Чехов дүниелерін 
шемішкедей шақты. Көмекейінен 
әзілоспақ төгілетін айтқыр Қалтай 
атанды. Сонау 1995 жылдың қоңыр 
күзінде сұхбаттасқан сәтімде 
әкесі бір шумақ өлеңмен “халық 
жауы” атанып, атылып кетті деп 
жанарынан жас тамшылады. 
Ол қандай өлең еді, Қал аға, 
есіңізде ме? дедік. Көзі жасаурап, 
шумақтарын төгілтті. Бұл өлең 
сонау Жезқазған жеріндегі біреудің 
қолына түссе керек. Содан “үш 
әріп” ізіне түсіп, ауылдан әкемді 
алып кетті. Сол шумақ былай бас
талып еді:

Қыран бүркіт қия ұшады 
сауырлап,

Тура ұшырған қанатқұйрық 
ауырлап.

Тоқпақ жалды, келте құйрық 
торы айғыр,

Үйдегі алмауытты сауырлап.
Бұл шумақтың көп қатарларын 

Қалтай ағаның әкесімен туыс, 
майдангер журналист Ахметжан 
Нұрекеев (Ақын Күдері 
Нұрекеевтің шөбересі) жатқа 
білуші еді. Бір кеңседе қызметтес 
болған ағаның жатқа айтқан 
өлеңдерін кезінде қағазға түсіру 
ойға оралмапты.

– Мұхамеджан ата асқұдайы, 
тойжиынға мені жанынан қал
дырмай жүретін. Ақын еді, әзіл

оспақтың көмбесі еді, сол әзіл
қалжың Қалтайға қонды, дарыды 
дейтін журналист аға.

– Менің хоббиім – оқу, кі тап 
оқудан басқа хобби жоқ. Кітап
ханама әлем кеңістіктерінің дүние
сін жинадым. Отыздан астам елде 
болдым, сол жерден болмағанда 
қолыма қысып бір кітап әкелуді 
парыз тұттым. Жазушы Қалмахан 
соғыс бітіп, Берлиннен қайтарда 
бір қап кітап, ал менің жерлесім 

Ке ңес Одағының Батыры – Жап
пасбай бір қап тұз арқалап оралған 
ғой. Бірі – кітап, бірі елде ас тұзы 
аз болар деп аңқау батыр тұзбен 
оралғанын қарашы, деп Қа лекең 
қарққарқ күлетін.

– Қолымнан келіп, құдай бер ген 
қабілетқарымды халыққа то лық 
бере алмай шау тартқаныңа өкі
несің. Әйтпесе мен данышпан бола 
алмадым деп өкіну ақымақтық. Бір
де Адам Ата құдай тағаладан:

– Бәрін бердің. Енді маған бақ 
бер десе керек. Сонда құдай тағала:

– Ей, пендем, мен сені онсегіз 
мың ғаламның иесі етіп жараттым. 
Оған қоса ақылпарасат, тіпті қа
бырғаңнан қатын да жасап бердім. 
Енді бір бақытты өзің таба алмасаң, 
несіне адам болып жүрсің, – деп 
жауап берген көрінеді. Ен деше, 
нені бақ санайсың, ол байлық па, 
не жар, не болашақ ұрпағың – бала
шаға ма? Өзің тауып ал. Бақ деген 
қазақтың, қара тілімен айт қанда, 
қанағат. Жаратқанның жа рығы мен 
заманына қанағат етуі...

Бүгінгі кітапхана төріндегі үс
тел үстінде небір асыл сөздер жа
зулы жатыр. Көз жүгіртіп, жазып 
алғың келе береді.

Жақында Сыр өңірінде естен 
кетпес оқиға болды. Ол – Қалтай 
ағаның жиғантерген кітаптарының 
Сыр еліне оралуы. Қызылорданың 
қақ ортасындағы Ә.Тәжібаев атын
дағы кітапханада үлкен жиын бол
ды. Жиналған оқырманнан жер 
қайысты. Осынау жиында облыс 
әкімі Қырымбек Елеуұлы Көшер
баев үлкен толғаныспен сөз сөйлеп, 
айызды қандырды.

– Кітап – теңдесі жоқ қазына, 
рухани байлық, жер астындағы 
мұнай сарқылады, ал жер бетінде 
тіршілік барда рухани азық – кі
тап ұрпақпен жалғасады. Бүгін 
Ә.Тәжібаев атындағы кітапхана 
ішінен Қалтай Мұхамеджанов кі
тапханасы ашылды. Енді жазу
шының екінші өмірі басталды. Біз 

бұл кітапхананы келешекте нағыз 
мәдени орталыққа айналдыруымыз 
керек. Үй ішінен үй тігілді, тағы 
бір шаңырақ көтерілді деген осы. 
Кітапхана баршаңызға құтты бол
сын. Үй ішіндегі үй – жылы шуаққа 
айналсын!  

– Біз, – деді әкім, – Алматыда 
студент кезімізде Қалтай аға
ның үйіне барып, талай дәм тат
тық. Жұқалтаң қарынды толтыра
тынбыз. Сонда бізге “мына кітапты 

оқып, оқып болған соң үйге әкеліп 
беріңдер. Менің бар байлығым – 
кітап, жоғалтып алмаңдар!” – деу
ші еді жарықтық.

Үлкен салтанат сәтінде Ә.Тәжі
баев атындағы әмбебап ғылыми 
кітапхананың директоры Нұржамал 
Мырзамұратова ризалық көңілмен 
сыр ағытты:

– Байқадыңыздар ма, қала ор
талығындағы біздің кітапхана аума
ғы сегіз гектардай алқапты алып 
жатыр. Ал, ғимарат 167 бөлмеден 
тұрады. Кітапханада 405 мыңдай 
кітап қоры бар. Бұл байлыққа тағы 
бір бұлақ құйылды. Ол – Қазақ
станның халық жазушысы Қалтай 
Мұхамеджанов отбасының бізге 
сыйға тартқан сегіз мыңдай кітабы.  
Шетел, туысқан елдер әдебиетінің 
інжумаржандары алтын қорға қо
сылды. Кітапхана ішінен 150 шар
шы метр көлемді алып жатқан кең 
зал бұдан былай Қалтай аға атын
дағы кітапхана есімімен атала тын 
болып шешім қабылданды. Қуа 
нышта шек жоқ, шаңыраққа ша
ңы рақ қосылды, құтты болсын, 
ағайын!

Жүрекжарды лебіздер тасқын
дады. Облыстық Н.Бекежанов 
атындағы драма театрдың режис
сері Хұсейін ӘмірТемір Қалтай 
аға кітапханасының ашылуы баға 
жетпес құнды бұлақтың кәусар 
бұлағы деп тебіренді. Ол “Бөлтірік 
бөрік астында”, “Құдағи келіпті”, 
“Қуырдақ дайын”, “Өзіме де сол 
керек”, “Жат елде”, “Көктөбедегі 
кездесу” туысқан елдер сахнасынан 
түспей келе жатқанын тізбектеді. 

Ол Қалағаң пьесалары көптеген 
тіл дерге аударылғанын, АҚШ, Ан
глия, Болгария, Венгрия, Моң ғо лия, 
т.б. елдері театрлары сахнасынан 
түспей тұр, – деп тұжырымдады.

Қалтай ағаның қызы Жәмила 
Қалтайқызы мен інісі Ақылбек 
Әби ұлы салтанатты жиында тебі
рене сөйлеген сөзі таңдай қақты
рып, қол соқтырды.

– Анам Фарида Бекжанқызы 
дүниеден өтер кезінде:

– Менің арманым орындалды. 
Қалтайдың бай кітапханасы Сыр 
еліне, Ә.Тәжібаев атындағы кітап 
хана ішінен отау тіккеніне қуа
ныштымын. Облыс әкімі Қ.Кө шер
баевқа алғысымды жеткізіңіздер, 
деп аманаттады, – деп Жәмила 
Қал тайқызы толқи тұрып әңгімесін 
жалғастырды.

– Біз бүгін ана аманатын орын 
дадық. Дін, философия, өнер тура
лы кітаптар жетерлік. 400ге жу ық 
түрік, өзбек, ұйғыр, қара қалпақ, 
татар, араб, башқұрт, сло вян тіл
де рінде жазылған кітаптар тіз
бе  гі бар. Құран кәрімнің өзбек, 
тү рік тілдеріндегі нұсқалары 

кітап сөресінде тұрады. Бүгін біз 
кітап ханаға 5767 орыс тіліндегі 
488 дана шетел тіліне жазылған 
кітаптармен толықтырудың куәсі 
бол дық. Бір жаңалық – 1929 
жылы басылған “Жаңа әдебиет”, 
А.Байтұрсынұлының “Әліп би”, 
Стам булдан шыққан Қорқыт ба ба 
кітаптары оқырмандарды сүйсін
діре сусындатары ақиқат. Тағы 
бір айтарым, біздің әулет әкемнің 
кітаптарын басқа да кітапханаларға 
сыйға тартты. Ал, ғалым, Қале
кең нің аталас туысы Қазыбай Құ
дай бергенов жазушының кітапха
на сындағы қолжазбаларын, ел ау
зындағы әзілоспақтарын, тапқыр 
сөздерін бір ізге түсіріп, жинақтау, 
бастырып шығару қажеттігін айт
ты.

Кең залдың қабырғасынан 
жал ғаса қойылған кітап полкілері 
жаң ғақ ағасынан Италияда жаса
лыпты. Осынау әдемі әрі мықты 
шкафполкілердегі сан алуан әде
биеттер көздің жауын алады. Қал
тай ағаның отырған диванорын
дықтар, қолжазбалары, қаламұш
та ғыштары, Елбасының сыйға 
тарт   қан кітаптары, күміс шапан 
жар  қырай көрінеді.

Кең залды аралай бергің келеді. 
Атшаптырым зал ішінен  Қалтай 
ағаның жастық шағы, студенттік 
кез, достарымен бірге түскен 
суреттер тарих шежіресіндей сыр 
шертеді. Мұхтар Әуезов, Мұстай 
кәрім, Мыр за Тұрсын Заде, 
Қ.Құлиев, Ра сул Гамзатов, Халифа 
Алтай, Ш.Айт матовпен кездесу сә
тін баяндайтын фотокөрмелерге 
қы зыға қарайсың. Тегеранда өткен 
халық аралық Ислам конферен
ция сының мінбесінен сөз сөй леп 
тұрған Қалтай, Ташкент конфе
ренциясы, Азия, Аф рика елдері 
конференциясы, про фессор П.Мар
ков пен әңгімелесу сәті нен түскен 
фото мойын бұрғызады.

Сонымен Сыр өңіріндегі Ә.Тә
жібаев кітапханасының ішінен 
дра матург, жазушы, аудармашы 
Қал тай Мұхамеджанов атындағы 
тағы бір бай кітапхана бой көтерді. 
Қалекенің бай мұрасына құштар 
әдебиетсүйер қауым, ғылыми із
де  нушілер, қалың жұртшылық 
ен  ді сарқылмас қазына бай кітап
ха наның есігін ашып, рухани қа
зынамен су сындайды. Ендігі мін
дет Қалтай мұрасын одан әрі на
сихаттау болуға тиіс. Бұл ретте, 
Ә.Тәжібаев атындағы кітапхана 
ұжы мы, қаладағы Қалтай атындағы 
1 Мамыр мектебінің ұс таздары 
мен түлектері атсалысса артықтық 
етпес деп ойлаймыз. Бай қазынаның 
Сыр топырағына оралуы қандай 
қуанышты еді.

Қайырбек 
МЫРЗАХМЕТҰЛЫ.

Сенбі, 6 маусым, 2015 жыл
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ҚАЗЫНАНЫҢ ОРАЛУЫ
Қазақстанның халық жазушысы Қалтай Мұхамеджановтың 

кітапханасының ашылуына орай

Төреқожаев Ермахан – Жаңақор
ған ауданында партия, кеңес, білім 
бе ру орындарында көп жыл бас
шы  лық қызметтер атқарды. Зей
нет  керлікке шыққаннан соң да қо
ғамдық жұмыстардан қалыс қал ған 
емес, елдің ынтымағы, жас тар ға 
үлгі көрсету шараларының бел сен
ді мүшесі. Жасынан әдебиет пен 
өнерге жаны құмар болып өс кен 
ол өз ортасында үлкен бедел ге ие. 
Жұмыстан бос кезінде шығар ма шы
лықпен айналысып келеді. 1988 жылы 
“Жалын” баспасынан “Ерте келген 
күз” жинағында автордың “Кіші ке
лін” повесі мен “Пұшайманды бала” 
әңгімесі жарық көрді.

2006 жылы Алматыдағы “Та
мыр” баспасынан “Бақсайыс әулие” 
деген тарихи, танымдық, шежірелік 
кітабы, 2008 жылы “Аққорған” ро
ман эссесі Алматыдағы “Жалын” 
бас пасынан 2010 жылы халық ақы
ны М.Көкенов жайлы жазылған 
“Сыр лы күмбез” кітабы, Шымкент 
қа ласындағы “Кітап” баспасынан 
2012 жылы Шымкент қаласындағы 
“Асқаралы” баспасынан “Талаптың 
тарландары” кітаптары жарық көр
ген. Туған елінің тарихын, өнерін, 
тағы басқа да құндылықтарын 
жанындай сүйеді. Негізінен проза 
жан рымен айналысқанымен, поэзия 

ауыл ына да ат шалдырып тұратыны 
бар. Автордың қаламынан туған 
бірнеше өлеңдерін оқырмандар 
назарына ұсы намыз.

ТЫЛСЫМ ТАБИҒАТ
Бұрындары Сыр өзені кемерлеп,
Тулап аққан жар құлатып жебірлеп.
Кейде тасып арнасынан асатын,
Қалың тоғай, кең шалғайды басатын.

Бүкіл атырап су басып қап көлдейтін,
Үйрен ұшып, қаздар қалқып көлбейтін.
Аржақ, бержақ алты айшылық 

жол болып,
Өткізбейтін қайық есіп қол талып.

Орман іші толатын мол жеміске,
Шөп шығатын тоғай түгел еңіске.
Қайтқан кезде ызалы жер ойпаңнан,
Дихан емес, нан табатын бейқам да.

Қырға шықсаң сексеуілді сұр орман,
Қалалардан қалған екен қорғандар.
Келінтөбе, Мейрам төбе, Аққорған,
Аркук, Құмиян заманында 

бақ қонған.

Изен, қурай теңселе сап ызыңын,
Құлағың сал ал тыңда сен қызығын.
Шағыр жусан бір құшақ боп түптеген
Тасбақа жүр жұбын таппай күтпеген.

Бесін түсе суға келер көп киік,
Бота көздер жалтжалт қарап, 

сескиіп.
Қақпан салар, тазы қосар асқақ шал,
Ал, бұйырса жалғызжарым ұстап қал.

Дүр тимеген табиғатта тылсым бар,
Емінеркін жатыр еді тұл сеңгір.
Қайдан келді автокөлік, жүз мерген,
Бұздыау бәрін тұнық тынды 

көз көрген.

Канал қазып, су келді де тақырға,
Қатарқатар ел түсті кеп жапырлап.
Сексеуілді от қып жақты біртіндеп,
Ашкөз адам бәрін жойды еркіндеп.

Киік қашты Қызылқұмға сіңісіп,
Қар түскенше жете алмайтын күн ысып.

ҚҰМЯИН
Шағыл құмның етегінде тақырда,
Қала қалған қу мекен ақырда.
Жапан түзде шөккен, тұрған түйедей,
Естілмейді бірақ, даусы бақырған.

Бұрынғы атың өшкен дейді белгісіз,
Тағдырың бар жұмбақ сырды сенгісіз.
Сыр өзені сені тастап кеткен бе,
Шындығында арна жатыр көмусіз.

Тағдырың да үзікүзік сан қиық,
Сұлбаң жатыр өлген 

малдай таңқиып.
“Құмиян” – деп кейінгілер атапты,
Қалған соң ба қу далада қаңқиып.

Бір кездері шыр айналып басыңнан,
Сыр ағыпты тулап жойқын жосылған.
Опасыз хан зұлымдығын кешірмей,
Ашулы өзен кеткен дейді қасыңнан.

Баубақшалы жасыл өлке жайнаған,
Жүзімді алқап, қызу еңбек қайнаған.
Су кеткен соң соның бәрі қуарып,
Қала түгел күл, өлікке айналған.

Өркешөркеш түйе қорған тусырап,
Жалынғандай бірбір жұтым су сұрап.

Күн батарда қалбаңқалбаң етеді,
Елестейді “тірі ме” деп қу сұрақ.

ТҰНШЫҒУ
Қалтырайды көңіл шіркін құлазып,
Түтілген бе жүндей жүйкем тұр азып,
Қайшылықты ғұмыр қайрап сананы,
Айналады ұршық сынды мол азық.

Тұншығады жүйке тозып сарыуайым,
Қаперсіздер алаңсыз жүр пәруайым.
Ақыреттік қанша сұрақ қаумалап,
Жүрек шаншып дірілдейді әрдайым.

Қызықтарын пәнидің көп қуалап,
Ұшыпқонып сайран салды дуадақ.
Мәқшар соты ойға түссе тұншығам,
Өткен ғұмыр шыр айналар домалап.

Тұншығады жүрек түбі сыздайды,
Қапылған күн өкінішті қозғайды.
Парыз, сүндет зая кеткен бос ғұмыр,
Жылытпайды, мәңгі мекен мұздайды.

Сапсап көңіл қона көрші сабыр бер,
Бейіш жақтан ескендей ме қоңыр жел.
Шамын жағар зікірің жоқ ғибадат,
Қараңғыдай елестейді қабіркөр.

Ермахан ТӨРЕҚОЖАЕВ.

Қалалардан қалған екен қорғандар
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Қазақ халқының мемлекет болып қалып
та суына дейін, сан ғасырлық тарих жолында 
түр кі халқының жүріп өткен ұлы көші, небір 
ауыр кезеңдер мен қиынқыстау уақыттарды  
бастан кешірді. Сол қилы кезеңдерде Керей 
мен Жәнібек хандардың орасан зор еңбегінің, 
бабаларымыздың асқақ рухымен еркіндік сүйгіш 
жігерінің арқасында, іргелі ел қазақ хандығы 
құрылды. Ол  бүгінгі тәуелсіз Қазақ мемлекетінің 
бастауы. Керей мен Жәнібек хандар келешек ұр
пақтың жадында, елін де, жерін де қорғай бі летін 
жас ұрпақты тәрбиелеуге аса мән беріліп, тұңғыш 
президент мұражайының жанынан,  Ас та на мызда 

тарихи тұлғаларға ескерткіш қой ылды.
Қазақ мемлекетінің тұңғыш Президенті 

Н.А.На зар баевтың Қазақ хандығының құрыл
ғанына 550 жыл толуын атап өту жөніндегі бас
тамасы осы тұрғыда тың зерттеулерге жол аша ды 
деп ойлаймын. Бұның өзі жас ұрақты тәрбиелеудің 
алғы шарттарының бірі екені көпшілігімізге аян...

Қазақ хандығының қалай құрылғаны жай
ында, орта ғасырда өмір сүрген Мұхаммед Хай
дар Дулати «Тарихи Рашиди»  (1546), Әбіл
ғазыбаһадүр ханның «Түрік шежіресі»  (1664),  
Қадырғали Жалайырдың «Жылнамалар жи нағы» 
(1602),  Өтеміс Қажының «Шыңғыснаме» (XVI 
ғ.бірінші жартысында) және т. б. та рих шылардың 
тарихишежірелерінде жазып кеткен. Солардың 
жазған еңбектеріне  сараптама жасай отырып, 
тарихшыларымыз қазақтың жаңа тари хын жазып, 
бүгінгі ұрпақ сол тарихпен су сындауда.

Жаңадан жазылған қазақ тарихы, еліміз тәу
елсіздік алғаннан кейінгі қазақстандық тарих
шылардың, ғылымдардың бірлесіп жазған еңбегі 
десек еш артықшылығы жоқ. Жазған жаңа 
тарихымыздың іргетасы сапалы ма, халықтың 
ойы нан шыға ма, әлде де пысықтайтын жерлері 
бар ма? 

Қойшығара Салғараұлы: «Тарихи санаұлт
тық сананың негізі, іргетасы. Демек, негізі берік 
іргетассыз сапалы ұлтық сана, қалыптаспайды. 
Міне, исі қазақ алдында тұрған ең басты міндет 
осы!», – деп жазады.  Жаңа тарих неден басталса, 
халықтың ой өрісі, ойлау логикасы содан бас
талады. 

Қазақ хандығын өз қолдарымен құрған Ке
рей мен Жәнібек хандардың өмірін тарих шы
ларымыз  толық зерттеп, оқырманға  жеткізе 
ал ды ма? Қазақ тарихын сөз еткенде әріге бар
ғымыз келмейді, Керей мен Жәнібектің өмір 
сүрген ортасы жайлы айтқанда кешегі КСРО
ның жазып кеткен концепциясының айна ла
сы нан шыға алмай жүргендейміз. Қазақ хан
ды ғының құрылуы жайында, қолымызда ба
ры, өткен ғасырдың соңында жазылған Ілияс 
Есенберлиннің «Көшпенділер» атты тарихитри
логиясындағы «Алмас қылышы». Оқыр ман Қазақ 
хандығы туралы түсінбеген, білме ген жері болса 
сол кітапқа  жүгінеді. XXI ға сырдың жаһандану, 
ғаламторға иек артқан за манда  жаңадан жазылған 
қазақ тарихы жас оқыр мандарды қанағаттандыра 
ма? Қазақ ханды ғы ның алғашқы хандарының бірі  
Жәнібек хан ту ралы  не білеміз? 

Қазақ хандығының екінші ханы Жәнібек ту
ралы зерттеуді жазуға Тараз қаласында тұратын 
Жолдыбек Исабековтің сөзі себеп болды. Ол
қазақ тарихы туралы көп оқитын достарымның 
бірі. Кездесе қалсақ, баспадан жаңадан шық
қан, қазақ тарихына қатысты  кітаптар жайын
да ой бөлісетініміз бар. «Мұхамбетжан Тыныш
байұлының Қазақ халқының тарихына қатысты 
материалдарды оқысаң,  бірінші қазақ ханы 
Жәнібектің   Ресейге қоныс аударып, сол жақта 
өлгені  туралы жазылғанын білесің бе?», – деп 
сұрақ қойды. Шынында, М.Тынышбайұлының 
материалдарын қанша оқысам да, осы арасына 
көңіл бөлмеппін.

М.Тынышбайұлы: «Шағатай ұлысының құ ра
мында болған арғындар Темірдің 1376, 1389 және 
1390 жылдардағы жойқын шапқын шылық тарына 
ұшырады: одан кейін XV ғасырдың ба сында 
шығыстан жоңғарлардың шабуылы бас талды да 
1456 жылы арғындар батысқа қа рай кәдімгідей 
жылжып, Орыс ханның не ме ресі әйгілі Жәнібек 
ханның қарамағында бо лады. Шамасы арғындар 
батысқа қарай 14001410 жылдар мәулетінде 
қозғалса керек. Өйт кені, арғындар (Қанжығалы 
руы) 1420 жылы Жәнібектің әкесі Барақ ханның 
Ташкент пен Ходжентке қарсы жорығына 
қатысады. Әбілқайырға жақын жүргендер 
қатарында қа ра қыпшақ Қобыланды мен арғын 
руынан ел Ақжол деп атаған Дайырқожа болған 
екен деген аңыз бар. Олар іштей жауласып жүреді 

де оның ақыры Дайырқожаның Қобыланды 
қолынан қаза табуымен аяқталады. Сонда 
арғындар (және керейлер) Жәнібек пен Керей 
сұлтанға ілесіп Әбілқайырды тастап кетеді. 
Бұл аңыз тарихтан белгілі. Жәнібек пен Керей 
Моңғолстанға*, Балқаш көлінің оңтүстігіне ығысу 
себебін де тиянақтай түседі. Қазақ хандығының 
құрылуын осы шақтан бастап жүргендіктен 
(мен оған толық қосыла бермеймін), арғындар 
осы халықтың құрамындағы аға орынды алғаны 
күмәнсіз. Қа зақ аңызы бұдан кейін Жәнібек Еділдің 
тө менгі ағысына көшіп, осы жерден Аштархан 
(Астрахань) қаласын салады. Карамзин өзінің 
«Ресей мемлекетінің тарихы» еңбегінде Алтын 
орда ханы Ахмет* Жәнібекке Қырымды берді 
дейді. ВельяминовЗерновтың Қасым хандары 
туралы зерттеуінен Жәнібектің Меңлікерейден 
сескеніп 14751477 жылдары III Иванмен* (Авт. 
Иван Грозныйдың атасы)  байланыс жасап, одан 
қажет кезінде пана беруді сұрағаны белгілі. 
Ақыры 1480 жылдар шамасында ол Ресейге қо ныс 
аударып, сол жақта көз жұмады. Сол Ве льяминов
Зерновтан арғындардың Қырымда, Қа зан мен 
Астраханьда көрнекті орын алып, ханның сенімді 
қарашалары болғанын білеміз. Жәнібек Ресейге 
кеткенде арғындар Қырымнан көтерілмей бетке 
шығар қаймақтар санында қала берді...

Кавказда Сунжо өзенінің бойына Аргун ауы
лы орналасқан, Аргун шатқалын бойлай ағатын 
Аргун өзені келіп құяды: бұл, шамасы, сол 

жақта Жәнібек тұқымдарының бірі алып келген 
атау болса керек. Яковлев «Солтүстік Кавказды 
зерттеудегі жаңалықтар» деген мақаласында 
Авар сұлтандары Орыс сұлтанның тұқымдары 
еді дегенді айтады. Бұл сұлтандар Орыс ханның 
немересі Жәнібек* ұрпақтарынан тараса керек. 
...Едігенің тұқымдары ноғай мырзаларының 
билігінде қалған арғындардың үлкен тобы ол 
жақтан XVI ғасырдың ортасында Исмаил* 
мен Жүсіп* мырзалардың арасында өткен қан
төгіс шайқастар және орыстардың Қазан мен 
Астраханьды басып алуынан кейін кетсе керек.

XVI ғасырдың соңында арғындар Қаратау 
тауларынан көрініп, Тәуекел мен Есім хандардың 
Ферғана, Самарқан, Бұқара жорықтарына қаты
сады....», – деп жазады (Тынышбайұлы М. Қазақ 
халқының тарихна қатысты материалдар. –
Целиноград, 1991. 16,17б)

Автордың түсініктемесі: Моңғолстан* (Мо
ғолстан) – «XIII ғасырдың бас кезінде Шығыс 
Түркістаннан бастап, бүкіл Жетісу өңірі мен 
Оңтүстік Сібірге дейінгі байтақ алапта ежелден 
мекен еткен түркі тайпалары қайтадан тұтаса 
бастады. Олар тарих саханасына «Моғолдар» 
деген атпен шығып, мемлекетін «Моғолстан» 
деп атады. Моғолстан мемлекетінің іргетасын 
1206 жылы Жеңісхан қалады. Шыңғыс ханның 
кіндігінен тараған ұрпақ Моғолстан жерін 1207
1228 жылдар аралығында өз қалауларынша бөл
шектеп, жекежеке иеліктерге айналдырды. 
Алайда, Моғолстан атауы көпке дейін жой ылған 
жоқ. Шағатай әулетінен шыққан Тоғлұқ Темір 
1348 жылы хан болып сайланған соң, өз иелігін 
Моғолстан деп атады. Бұл осы күнгі Қазақстанның 
оңтүстік шығыс өңірі мен Қырғызстан жері 
еді. ...XVI ғасырдың бас ке зінде Моғолстан 
мемлекетінің біржолата ыды рауына әкеп соқты. 
Сырдария бойындағы қа лалар Әбілқайыр ханның 
иелігіне (1456 ж.) көшті. Жетісу мен Қырғызстанға 
Есенбұға хан ие болып қалды. Осы кезде Алтын 
Орда мен Темір арасындағы бітпес текетірестен 
әбден ығыр болған көшпелі тайпаларды Жәнібек 
хан мен Керей хан бастап әкеліп Еенбұға хан ға 
қосылды» (Сейдімбек А. Қазақ әлемі. Этно мә дени 
пайымдау.  –Алматы, 1997. 40,41б).

Әбсаттар Дербісәлиев «Қазақ даласының 
жұлдыздары» атты еңбегінде: «XIV ғасырдың  
ортасына таман Шағатай мемлекетті екіге бө лініп, 
Орта Азияны Әмір Темір (13361405) иемденді де, 
Моғолстан (Жетісу мен Шығыс Түркістан) жағы, 
қазіргі Қырғызстан мен Қа зақстанның біраз жерін 
қоса, Шағатай ұрпақ тарының қолында қала берді... 
Ғалым /Дулати/ нағашы ағасы Жүніс хан мен 
Уәйіс ханның кенже ұлы Есенбұғаның (14181462) 
билікке таласар тұстарын сөз еткен»деп жазады 
(Алматы,1995. 192б).

«1428 жылы Ақ Орданың ақырғы ханы Барақ 
қаза болған соң, Ақ Орда мемлекеті ыдырап, 
ұсақ феодалдық иеліктерге бөлінгенде өзара 
қырқыс үдей түсті. Бұрынғы Ақ Орданың орнына 
Әбілхайыр хандығы мен Ноғай одағы құрылды. 
Шайбани тұқымынан шыққан Әбілхайыр хан 
бұрын Орда Ежен ұрпағы билеген Ақ Орда 
территориясы шығыс ДештіҚыпшаққа 40 жыл 
(14281468) үстемдік етті», – дейді (Қани М. 
Қазақтың көне тарихы. –Алматы, 1993. 232б)

Автордың ескертпесі: Жәнібек пен Керей 
Әбілқайыр ханнан бөлініп, Моғолстан ханы 
Есенбұға ханға қосылған кезде екеуі де сұлтан 
болатын.  Егер хан деп аталған жағдайда қай 
жер де,  кімдер оларды  ақ киізге салып хан кө
терген және қадай жерлерге иелік еткен деген 
сұрақ туындамай ма? Мұхаммед Хайдар Дулати 
«ТарихииРашиди» атты еңбегінде былай 
дейді: «...Нәтижесінде Жәнібек хан мен Керей 
Моғолстанға көшіп барды»,деп жазады. Керейдің 
хан болғанын жазбайды және де бірінші Жәнібекті 
хан деп көрсетеді.

Ахмет* – 14651481 жылдары Үлкен Орда ның 

/Алтын Орда/ соңғы ханы. Жошының үлкен баласы 
ОрдаЕженнен тарайды. Үлкен Орда /Алтын Орда/ 
ханы КішіМұхаммедтің /КичиМухаммед /1433
1459 ж.ж./ ұлы. Ахмет ханды Ноғай мырзалары 
мен түмендік Айбек* /Ибак*/ хан қастандық жасап  
өлтіреді.

Ахмет ханды қалай өлтіргені туралы Мұрат 
Әбдіров былай деп жазады: «Затем Ибакхан 
объединился с ногайскими мурзами Мусой и 
Ямгурчи (авт. Жаңбыршы) и в 1481 году вероломно 
убил своего недавнего союзника Ахмедхана. 
Золотая Орда от Волги и Дона до Азова была 
разграблена и больше уже никогда не возродилась» 
(Хан Кучум известный и неизвестный. – Алматы, 
1996. Стр. 36)

«Шора» журналының 1908 жылғы №9 са
нына шыққан «Сарай қаласының соңғы күні» 
атты мақалада Алтын Орданың соңғы ханы Ахмед 
ханың  қалай, кімдердің өлтіргені туралы: «Түмен 
/Тюмень/ ордасының ханы Ибақ  пен ноғайлардың 
ханы Меңдікерей екеуі бірігіп, Ахмед ханға 
шабуыл жасады. Ұйқыда жатқан бақытсыз ханды 
Ибақ өз қолымен бауыздады.

Бату хан құрған ұлы мемлекет өз ұрпақының 
қолымен жойылды. ... Қазына байлықтарын тонап 
кеткесін, мұсылмандарды тұтқынға алсын, бірақ 
қабір тастарында, мешіттер мен медіреселердің 
кірпіштерінде, атабабаларының сарайында 
осы Меңлікерей ханың қандай кегі болғандығы 
әліге дейін түсініксіз!? Неше жүз жылдар өнер

білім мен ғұламалардың бесігі болған қа ланың 
құрлысын, кітаптарды, ескерткіштерді ойланбай 
жойып жібергеніне қарағанда, адамға тән 
қасиеттерден жұрдай болса керек»,деп білгісіз 
автор өкінішпен мақаласын аяқтайды (Қазбекұлы 
Н. Алтын Орданың құрылуынан құлауына дейін. 
–Алматы, 2010. 94,95бб).

Р.Ю.Почекаев «Цари ордынские» атты зерт
теуінде Ахмет ханның тегін Жошының бесінші 
баласы ТугаТемірден таратады. 

Айбек* /Ибак/ – «Из всех предков Кучума 
наиболее известен был в степи Ибакхан (не
которых источкиках Айбакхан). Сын шейбанида 
ХаджиМухаммедхана, власто любивый интри
ган, международный авантюрист, он всю свою 
жизнь боролся за господство то в Сибири, то в 
Казани, то в Астрахани, ...», – деп Ибакхан туралы 
Мұрат Әбдіров жазады ( Хан Кучум известный и 
неизвестный.  Стр. 36).

III Иван (Иоанн)* Васильевич /Великий/, /
Гроз ный/  «14621505   жылдары (Авт. 43 жыл  
бойы княздік құрды деп жазғаны сеніміздік 
тудырады) Суздаль мен Мәскеу княздіктерінің 
ұлы князі», – деп Л.Гумилев жазады. IV Иванның 
(Грозный) атасы.  («Арабески истории» – Москва, 
1994. Стр. 273)

Автордың түсініктемесі. III Иван Васильевич 
/Великий/, /Грозный/ жайында соңғы кездердегі 
жазылған орыс тарихында оның өмірі  қарама
қайшылыққа толы. Орыс княздарының ішінде ең 
көп уақыт княздікті басқарғандардың   бірі.

Исмаил* Ноғай Ордасының биі, Едігеден 
тарайды. Едіге → Нұрадин → Оказ (Ваккас) → 
Мұса → Исмаил (Алшысмайыл). Исмаил 1554 
жылдың соңында ағасы Жүсіпті өлтіріп Ноғай 
Ордасының ханы болды. 1563 жылдың қараша 
айында өледі. Қазақтың «Едіге» жырында көп 
айтылатын Алшысмайыл осы.

Жүсіп* Едіге → Нұрадин → Оказ* 
(Ваккас) → Мұса → Жүсіп (Юсуф). 1549 жылы 
Шейхмамайдан кейінгі Ноғай Ордасының ханы 
болып сайланды.

Исмаил мен Жүсіптің әкелері Ноғай Орда
сының ханы Мұса, шешелері Сібір ханы Ибақтың /
Айбек/ Ибак/ Ханзада есімді қызы. 

Оказ* «...Уақас (Оказ, Ваккас) би болды. 
Қырық тоғыз жасында Уақас би опат болды. 
Уақастың ұлдары Мұса, Жаңбыршы еді. Атасынан 
соң Мұса би болды. Ол ұлысты /Ноғай Ордасын/ 
өзі биледі»,дейді (Жалайыр Қ. Шежірелер 
жинағы. –Алматы,1997.118б)

Орыс /Урус/, /Өріс/ ханның немересі Жә нібек* 
 Ата жолымен келгенде Жәнібек, Орыс ханға 
шөпшек болып келеді. Орыс хан → ҚұтылықБұға 
→Құтужақ → Барақ → Абусаид /Жәнібек/.

Н.Карамзин Жәнібек /Зенебек/ туралы не 
жазған екен. «Иоанн III послал в Крым тол

мача своего Иванчу, желая заключить с ханом 
торжественный союз; а МенглиГирей в 1473 году 
прислал в Москву чиновника АзиБабу, ко торый 
именем его клятвенно утвердил пред варительный 
мирный договор между Крымом и Россиею... 
Вместе с АлиБабою отправился в Крым послом 
боярин Никита Беклемишев.   ... Иоанн обещался 
действовать с МенглиГиреем совокупно против 
хана Золотой Орды, Ахмата, если он (Менгли
Гирей) сам будет помогать России против короля 
польского. «Ты хочешь, чтобы я принял к себе 
Зенебека царевича: в  минувшее лето он просился 
в мою службу; но я отказал ему, считая его твоим 
недругом: ныне послал за ним в Орду, чтобы 
сделать тебе угодное...»  Брат ханский Айдар, 
собрав многочисленную толпу преданных ему 
людей, изгнал неосторожного МенглиГирея, 
бежавшего в Кафу к генуэзцам. Скоро явился 
на Черном море сильный турецкий флот под 
начальством визиря Магометова, Ахмета паши.  
Истребив до основания державу генуэзскую в 
Тавриде, более двух веков существовавшую, 
и покорив весь Крым султану, Ахмет паша 
возвратился в Константинополь с великим 
богатством и с плениками, в числе коих был и 
МенглиГи рей с двумя братьями.  Султан обласкал 
сего хана, назвал законным властителем Крыма. 
Но МенглиГирей, еще не успев восстановить 
в Тавриде порядка, разрушенного турецким 
завоеванием, был вторично изгнан оттуда Ахма
том царем Золотой Орды. Что Ахмат, добровольно 
или принужденно, уступил Тав риду царевичу 
Зенебеку, который прежде искал службы в России. 
Зенебек, став ханом крымским, не ослепился 
своим временным счастием, пред видел опасности 
и прислал в Москву чиновника, именем Яфара 
Бердея, узнать, может ли он, в случае изгнания, 
найти у нас безопасное убежище. Великий князь 
ответствовал ему через гонца: «Еще не имея ни 
силы, ни власти и будучи единственно козаком, 
ты спрашивал у меня, найдешь ли отдохновение 
в земле моей, если конь твой утрудится в поле? 
Я обещал тебе безопасность и спокойствие. 
Ныне радуюсь твоему благополучию; но если 
обстоятельства переменятся, то считай мою 
землю верным для себя пристанищем» Сей 
гонец должен был изъясниться с Зенебеком 
наедине и предложить ему возобновление союза, 
заключенного между Россией и МенглиГиреем» 
(Карамзин Н. Исто рия государства Российского. 
–Тула, 1990.  Стр. 437,438,439)

«Недолго Зенебек господствовал в Таври
де*: МенглиГирей изгнал его, воцарился сно
ва и прислал известить о том Иоанна, который 
немедленно отправил к нему гонца с поздрав
лением, а скоро (в 1480 году) и боярина, князя 
Ивана Звенца.  Сей посол должен был сказать 
хану, что великий князь, из особенной к нему 
дружбы, принял к себе не только изгнанного 
царя Зенебека*, но двух братьев Менгли
Гиреевих, Нордоулата и Айдара, живших прежде 
в Литве, дабы отнять у них способ вредить ему;...» 
(Карамзин Н. История государства Российского. –
Тула, 1990.  Стр. 464, 465)

Зенебек* Н.Карамзинның жазуындағы Қазақ 
ханы Жәнібек. 

Таврида* Таврида губерниясына мына
дай уездер қараған: Бердянск, Днепров, Пере
коп, Симферополь*, Феодосия және Ялта. 
Губернияның орталығы – Симферополь. Қырым 
жарты аралы XVII ғасырда Таврида губерния сына 
қараған.

Симферополь* – орыстар жаулап алғанға 
дейін Ақмешіт қаласы деп аталған.

Сәкен Сейфуллин  «Қазақ тарихынан қысқа ша 
мағлұмат» атты мақаласында жоғарыда айтылған 
оқиғаны, яғни Жәнібектің Қырымда хан болғанын  
қайталайды (Қазақ тарихынан, Алматы, 1997. 299, 
300б).

Қайрат Бегалинның «Алтын Орда хандары»  
атты кітабының «Жанталас» бөлімінде:  «1474 
жылы Меңлігерейге III Иваннан бояр Никита 
Васильевич Беклемишев бастаған елшілік ке леді. 
Мақсаты – Алтын Орда ханы Ахмет пен литвалық 
князь IV Казимирге қарсы одақ құру. Бұған қарсы 
жақтың жауабы кідірмеді. Ахмет хан әскерімен 
келіп, Кафаны (Авт. Феодосия) қоршады. Қалаға 
басып кіріп, өз тәртібін орнатты. Меңлігерейді 
қапасқа қамап, орнына Жәнібекті өз қолымен 
хан қойды. ... Алайда 1478 жылы түрік сұлтаны 
Меңлігерейдің Қырым хандығы тағына отыруына 
қол ұшын берді. Жәнібек хан тақтан қуылды», 
деп Н. Карамзинның жазғанын қайталап жазады. 
(Бегалин Қ. Алтын Орда хандары. –Алматы, 2007. 
257,258б)

А.Р.Андреевтің «История Крыма» атты 
зерттеуінде: «В 1474 году войска Ахмата разбило 
крымских татар  МенглиГерея. Крымский хан 
ушел в Турцию. Новым ханом Крымского юрта 
стал сын Ахмата Джанибек*.  В 1478 году с 
помощью крымской знати Джанибек был изгнан 
из Крыма», деп жазады (Крымского ханства XIII
XV вв)

Сын Ахмата Джанибек* – Үлкен Орда ханы 
Ахметтің Жәнібек аттас баласы болмағанын 
тарихшылар дәлел етеді.  

Л.Гумилев та Қырымда Жәнібектің хан 
болғанын жазады. «В 1477 году он (Авт.Меңлі 
Герей) был побежден Ахмедом. Овладев 
Крымским полуостровом, Ахмед назначил его 
управителем Джанибек Гирея. ...но уже год спустя 
положение в Крыму было восстановлено: Джани
бек вынужден был бежать в Россию...» («Арабески 
истории» –Москва, 1994. Стр. 142)

М.Тынышбайұлы, С.Сейфуллин,  Н.Карам зин, 
Л.Н.Гумилев, Р.Ю.Почекаев, А.Р. Андреев және Қ 
Бегалин  Жәнібектің Қырым ханы болғанын жазып 
отыр. Ол  қай Жәнібек?  

Әлібек САБЫРБАЕВ.
(Жалғасы бар).

ЕЛІНЕ ТҰТҚА БОЛҒАН 
ХАН ЖӘНІБЕК
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Жуырда Қазақстан халқы 

облыстық Ассамблея хатшылығы, 
“Қоғамдық келісім” КММ және 

Ә.Тәжібаев атындағы әмбебап 
кітапханасы ұжымының 

ұйымдастыруымен Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың 5 институттық 

реформасын жүзеге асыруға 
арналған “Мәңгілік Ел: ортақ та-
рихи біртектілік” атты “Дөңгелек 

үстел” өткізілді. 
Жиынға облыстық жоғарғы оқу 

орындарының профессор-оқыту шы-
лары, этномәдени бірлестік жетек шілері 
мен жастар қанатының белсенділері 
қатысты. “Дөңгелек үстелді” Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ-дың “Қазақстан 
халқы Ассамблеясы” кафедрасының 
меңгерушісі, тарих ғылымдарының 
кандидаты Нұрлыбек Мыңжас жүргізді. 

Шара барысында “Сыр медиа” 
ЖШС жанындағы ақпараттық тал-
дау орталығының басшысы С.Сахиев 
Елбасымыз ұсынған 5 институттық 
реформасындағы “Біртектілік пен 
бірлік” бағытына ерекше тоқталып 
өтті. Сонымен қатар, облыс бой-
ынша “Өрлеу” педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
институты директорының орынбасары 
С.Серікбаев репрессия жылдарындағы 
саяси қудалауға ұшыраған ұлт зиялы-
лары мен олардың тарихи тағдырлары 
жайында айтса, Қорқыт ата атындағы 
ҚМУ-дың “Қазақстан халқы Ассам-
блеясы” кафедрасының оқытушысы 
А.Әбдіразақова облысқа күштеп қоныс 
аударылған халықтардың тұрмыс-
тіршілігі мен тарихын баяндап берді. 

Бұдан соң Қазақстанға депор-
тацияланған түрлі этнос өкілдерінің 
ұрпақтары зұлматты жылдарды еске 
алып, бүгінгі күні бейбіт елде еркін 
өмір сүріп отырғандарын жеткізді. 
Ынтымағы жарасқан елдің азаматтары 
екендерін мақтаныш  сезіммен айтты.

 
Балауса ТӨРЕБАЙ,

Қорқыт ата атындағы
ҚМУ-дың студенті.

НҰРЛЫ 
ЖОЛДА – 
БҮЛДІРШІН

“Қазақстан балалары – 
нұрлы жолмен!” республикалық 

акциясының аясында “Балғын ба-
лалар – біздің болашағымыз” атты 

мерекелік шара өтті.
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 

әмбебап ғылыми кітапханасының ба-
лалар әдебиеті бөлімі ұйымдастырған 
шараға №4 С. Сейфуллин, №211 
А.Байтұрсынов, №217 Б.Шалғынбаев 
атындағы орта мектептердің, №264 
мектеп-лицейдің оқушылары және 
“Олимп” орталығы бүлдіршіндері 
қатысып, туған жер, бақытты балалық 
шақ, достық туралы өлеңдерді жатқа 
айтты. Сонымен қатар, сурет әлеміне 
саяхат жасап, “Әрқашан күн сөнбесін” 
атты кең көлемді кітап көрмесін тама-
шалады. 

Халықаралық балаларды қорғау 
күніне арналған шара соңында 
балаларға балмұздақ үлестірілді.  

Гүлжан МАХАМБЕТОВА,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың 

3 курс студенті.

Қазақтың ұлттық ойындары 
салт-дәстүрді құрметтеумен қатар, 
дене шынықтыру тәрбиесіне де ба-
улиды. Мысалы, “Қол сақина” ойы-
ны балаларды тапқырлыққа, “Теңге 
алу” шапшаңдыққа  баулиды, 
“Аударыспақ”, “Арқан тартыс та” 
күшін сынайды. 

Балаларға арналған ойындар 
жалпы 5 түрге бөлінеді: аңға бай-
ланысты, малға байланысты, түрлі 
заттармен ойналатын, зеректікті 
қажет ететін және соңғы кезде 
қалыптасқан ойындар. 

Бұндай ойындарда балалардың 
ептілігі, қимыл әдемілігі да-
мып қалыптасады, кеңістікті 
бағдарлауға үйренеді, батылдық, 

жолдастық көмек, тәртіптілік 
сияқты адамгершілік сапалар 
тәрбиеленеді. 

Ал санамақ ойнының бала 
тәрбиесінде алар орны ерекше. 
Бұл сәбиге тек сан үйретіп қоймай, 
математикалық ойлау қабілетін 
де дамытады. Мұнда бала бірден 
он бірге дейін санап үйренеді, 
жұмбақ сөздерінің мән-мағынасын 
ұғынады. Мәселен: 

Бір дегенің-білеу, 
Екі дегенің-егеу, 
Үш дегенің-үскі,
Төрт дегенің-төсек, 
Бес дегенің-бесік, 
Алты дегенің-асық, 
Жеті дегенің-желке, 

Сегіз дегенің-серке,
Тоғыз дегенің-торқа,
Он дегенің-оймақ,
Он бір-қара жұмбақ. 
Осындай ойындар тәрбие 

құралы болып табылады, ақыл-
ойды, тілді ұстартады, сөздік қорды 
байытып, танымын кеңейтеді.  

Сонымен қатар, ол адам 
бойындағы ерік және мінез 
қасиеттерін бекітеді, адамгершілік 
сапаны жетілдіреді, еңбек 
тәрбиесін беру мақсаттарын шешу-
ге мүмкіндік береді.

Бағжан АНУАШБЕКОВА, 
Қорқыт ата атындағы

ҚМУ студенті. 

ҰЛТТЫҚ ОЙЫН ҰЛЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕЙДІ

Көк жүзін қоңыраулатып жеткен көктемнің бір 
күнінде Қызылорда өңіріне сапарға шықтық. Қасымда дос-
жарандарым бар еді. Қытайда жасалынған жаңа вагондар 
тап-таза, ыңғайлы екен. «Түк-түк» етіп рельске соғылған 
доңғалақтардың әуені де құлаққа жағымды естілгендей. Біздің 
көңіліміз – көктем, жанымыз жаз еді. Тіпті біз мінген вагон 
жүріп емес билеп келе жатқандай. Көтеріңкі көңіл күймен 
«дәудірлеген» біздер түн ортас ы ауғанға дейін  әңгіме-дүкен 
құрып отырып қалдық. 

Жолаушылардың әрлі-берлі сапырылысынан оянып кетіп 
терезеден сыртқа қарасам таң қараңғылығы енді-енді ғана 
ыдырап келе жатыр екен. Поезд мидай далада жүйткіп келеді. 
Уақытпен есептегенде шамасы Шымкент пен Арыстың ара-
сында  келе жатқан секілдіміз. Қасымдағы серіктерім де оя-
нып алыпты. Ұйқым ашылып кетті. Орнымнан тұрып біраз 
уақыт әңгімелесіп отырдым. «Ерте тұрып алдық қой, жата 
тұрайық»,- деген сөзден кейін қайта жатуға тура келді.

Оянсам таң атыпты. Күн шығып келеді екен. Вагон 
ішінде абыр-сабыр тіршілік басталыпты. Сірә да, Түркістанға 
жақындап қалған сияқтымыз. Орнымыздан тұрып, жуынып-
шәйініп ертеңгі тамаққа отырдық. Сәлден соң көз ұшынан 
қасиетті мекен – Қожа Ахмет Яссауидің көк мешіті көріне 
бастады. Көңілге де, көзге де ыстық, қайран Түркістан! 
Сенде талай-талай рет табан ізімізді қалдырып едік. Ол 
да бір алаңсыз, бейқам күндер екен-ау! Менің көз алдым-
нан екеуміздің бала-шағамызбен бірге келген сәттеріміз 
біртіндеп өтіп жатты, Абдолла. Шіркін, дүние-ай! Сенің 
осылай өте шығарыңды кім білген?.. Поезд Түркістаннан 
шығысымен-ақ жүрегім алабұртып орнымда отыра алма-
дым. Көңілім құрғыр аласұрып тағы да сені іздеді, Абдолла. 
«Жо-жоқ, біреудің қуанышында өзімнің мұңымды білдіруге 
тиісті емеспін, шыдауым керек»,- деп өзіме-өзім қайрат 
берудемін. Орнымнан тұрып дәліздегі терезе алдына келдім. 
Өзімді-өзім барынша алдарқатуға тырысудамын. Бірақ болар 
емес. Поезд Шорнақтан өткенде жүрегім аласұрып аузыма 
тығылғандай болды. Міне, міне, қазір ескі Сауран қаласының 
орнына жақындаймыз. Осы Сауранды әрлі-берлі өткенде ғана 
көрмесек, сенің тірлігіңде бір рет те барып аралап көрмеппіз 
ғой, Абдолла? Тек сенсіз келген екінші сапарымызда ғана 
Астанадан келген құда-құдағиым Дәулет пен Гүлбаршынды 
ертіп барудың реті келіп еді. Биыл табиғат та ерекше 
құлпырып тұр екен. Жер беті жап-жасыл. Жасыл кілемде бе-
дерленген гүл секілді болып қызғалдақтар тербеледі. Қарасаң 
көз тоймайтын сұлулық.

Поезд Бесарыққа таяп қалғанда тамбурға шығып кеттім. 
Бұдан әрі шыдап отыруым мүмкін емес еді. Жалпы мен 
сезімімді жасыра алмаймын, оның алдында өте әлсіз жан-
мын ғой. Қазірдің өзінде көз жасым кірпігіме ілініп қана 
тұр еді. Жанарымды бір рет қана қағып қалсам мөлдір 
моншақтар төмен қарай саулай жөнелмекші. Сол себепті 
де қасымдағыларға көз жасымды көрсетпес үшін тамбурға 
беттедім. Мен тамбур терезесінен Бесарыққа тесіле қарап 
тұрдым. Кішкене ауыл бұйығып қана жатыр. Тып-тыныш. 
Көшеде бір жан көрінбейді. Перрон да бос қалған. Осы 
ауылға ең алғаш келін болып түскен кезімдегі суреттерден 
бастап одан кейінгі сансыз сапарларым біртіндеп көз ал-
дымнан өтіп жатты. Мынау перронда талай рет туыстар-
мен қуана қауышып, қимай қоштасып едік. Осы перрон-
да апамыздың жаулығының ұшы желбіреп поезбен ілесіп 
біразға дейін жүгіріп шығарып салатыны әлі көз алдымда тұр. 
Енді міне, сол күндердің барлығы да ертегіге айналып кеткен-
дей. «Қайран ауыл, сен де менің жүрегімнің терең түкпірінен 
орын алғаныңды білер ме екенсің?!. Мен үшін сенің мы-
нау шаңы шығып жатқан көшелерің, пәкене тамдарың мен 
еңселі үйлерің қазір сағынышқа айналған. Сендерді Абдол-
ла жылына бір көрмесе сағынып, жетуге асық болып жүруші 
еді. Мен де Абдолламен бірге ілесіп келетінмін, аралайтын-
мын. Бірақ өзімнің туған жерімдей сезіне алмаушы едім. 
Енді міне, Абдолла алыстап кеткелі сендер менің бір сәтке де 
есімнен шыққан емессіңдер. Ол кешкен бір кездегі сағыныш 
күйін енді мен де кешіп жүргендеймін. Бүгінде Қызылорда, 
Жаңақорған, Талап, Бесарықтың аттары аталғанда жүрегім 
құрғыр бір шаншып өтетіні шындық. Мен сендерді сағынып 

жүремін. Әрқашан да сендерге жетуге асығып жүремін. Мен 
сендерге жылына ең болмаса бір рет келуім керек. Абдолла 
үшін, өзім үшін, балаларым үшін». Бұл менің көкірегімнің 
терең түбінен шығып, ойым арқылы сыртқа шығып жатқан, 
үнсіз айтылған жүрекжарды лебіздерім еді.

Сәлден соң Бесарық та жылжып артта қалып бара жатты. 
Ауылдың күнбатысындағы анау бір үй көңілге көп қуаныш 
себуші еді. Талай-талай бақытты сәттеріміз де сол үйде өтіп 
еді. Енді бүгін сол сәттеріміз де алыстап, артта қалып кетіпті-
ау!...

Сонау оңтүстік батыста, көз жетер жерде жағасын 
қалың тоғай жапқан Сырдария көрінеді. Бірде дарияның 
жағасында отырған Қазыбек ағамыздың үйіне барып Сәбира 
жеңешеміздің қуырдағын жеп, бірақ қонбай кеткеніміз есіңде 
шығар, Абдолла?! «Жыланнан қорқамын»,- деп қонуға мен 
көнбей қойып едім ғой сонда.

Мен тамбурдың келесі бетіндегі терезеге келдім. Әне 
№3-ші Талап тұсымызда қалып барады. Халық ақыны Манап 
Көкеновтың биік күмбезі анадайдан көз тартады. Бетімді сый-
пап ішімнен: «Жатқан жерлеріңіз жайлы болсын!»,- дедім. 
Осы қорымда біздің Сүлеймен атамыз бен інісі Сыздық ата-
мыз, атамыздың тұңғыш баласы Сейітқасым атамыз бен ол 
кісінің әйелі Қасиет апамыз, Анар жеңешем мен Жанар жа-
тыр.

Осы ауыл маған да ыстық. Бұл жерде сен мек-
теп табалдырығын аттадың емес пе, Абдолла?! Балалық 
шағыңның бал күндері де осы ауылда өтті. Ауылдың арғы 
жағында өзің аузыңнан тастамайтын Қызылжар да көрініп 
тұр. Ол сенің таңертең қозы-лақтарды айдап өріске шығарып 
салып, кешкісін күтіп алатын жерің ғой. Қызылжар өзің ай-
татын әңгімелерден кейін есімде қалған еді. Енді міне көз 
алдымда тұр. Тірлігіңде онша көңіл аудармаушы едім. Ал 
сен өмірден өткелі бері барлығы да өзгеше сипатта, басқа 
қырынан көрініп жүрегімді ауыртады. Соларды көру, сен 
жүрген жерлермен жүру маған ауыр соғады, Абдолла. Бірақ 
амал бар ма?...

Темір жолдың астынан өтетін мына бір көпір арқылы 
№3-ші Талапқа баратынымызды айтсайшы! Қара жолдың 
шаңын будақтатып ілезде жетіп барушы едік. Ол жерде бізді 
менің жақсы көретін Қасиет апам мен Тұрғанай әпкем күтіп 
отыратын.

Бесарық су қоймасы көрінгенде көңілім нілдей бұзылды. 
Өзіңмен бірге соңғы рет келген анау бел де қып-қызыл болып 
қызғалдақтардан өртеніп жатыр екен. Иә, сол бір көктемде 
аталарымызға арнап берген астан  кейін «Ендігі өміріміз ылғи 
да қуаныш пен қызыққа толы болсыншы» деген тілекпен 
тау жаққа шығып, менің туған күнімді тойлап едік. Бірақ 
бұл бәріміз үшін сенімен бірге болған соңғы кездесуіміз 
екенін білмедік қой. Сол жолы қимай-қимай қоштасқанбыз. 
Араға 4 ай салып Қасиет апа, іле-шала Жанар қарындасың, 
оның артынан өзің де өмірден өттіңдер. «Сол бір күнгі таза 
пиғылымыздан, ақ көңілімізден туған тілек қайда кетті екен? 
Әлде адасып басқа біреулерге барып қонды ма?»,- деп ойға 
қаламын кейде. Шынымен-ақ қайда кетті екен?!...

Осылай елестің етегінен ұстап, қиялдың құшағына ен-
ген мен сәлден соң терең ойдың бұлтына оранып алып 
аспан әлеміне еніп кеттім. Көз алдыма өткен күндер еле-
степ, жүрегіме қанжар сұғылғандай болды. Анау төбеден 
нұрын шашқан күн де, мынау жайқалған шөп те, ырғалған 
қызғалдақтар да, толқыған су айдыны да сол сәтте жаныма 
араша бола алмады. Көңілімнің аспанын қара бұлт қымтап 
алды да көңілімді ауыр бір мұң басты. Тіпті ешнәрсеге де 
«селт» ете алмадым. Мына сәт тіпті денемді ауырлатып 
жібергендей болды.

Көп кешікпей жүрдек поезд жүйткіп 28-ші разъезден 
де өте шықты. Осы разъездің тұсындағы анау бір қырқаның 
астында сенің кіндік қаның тамған қойшы ауыл – Жылысу 
бар. Енді бір сәтте анау қырдың астындағы мал қора мен жер 
кепе, ағаның екі бөлмелі еңселі үйі көз алдыма келгендей бол-
ды. Даланың мына бір қара жолында үш аяқты мотоциклге 
мініп алып талай рет қойшы ауылға барып едік. Жылысуға 
баруымыздың өзі бір той болушы еді-ау! Әбдіманап аға мен 
марқұм Анар жеңешем біз барғанда мәз болып қалатын. 

Біз қойшы ауылды 1-2 күн думанға бөлеп, сосын кері 
қайтатынбыз. Анар жеңешем мені қатты жақсы көретін. 
Сандықтағы бар жақсы матасы мен жаулығын маған деп 
сақтап қоятын. Өзара айтатын сырларымыз да бар еді. Абысын 
емес апалы-сіңілілердей болатынбыз. Бесарықтағы енемнің 
алдында еркін жүре алмайтын мен ағаның үйінде емін-еркін 
жүретінмін, еркелеп жүретінмін. Жолым кіші болса да олар 
мені төріне отырғызатын (Әлі де солай. Жеңешемнің көзі жоқ 
болғанмен, қайын ағам мен барған сайын қатты қуанып, бір 
жасап қалады). Қайран туыстар-ай, біздің жолымызды тосып 
жүруші еді. Сол себептен де екеуміз де ауылға барған сай-
ын Жылысуға баруға асығушы едік. Беу,дүние-ай десейші!...

Жылысуға барғанда Бауыржан мен Еркебұлан 
Әбдіманап ағаның Бағдат, Талғат, Болат, Самат атты бала-
ларына қосылып алып даладан жылан қуатын. Иә, ол жақта 
жылан көп болатын. Бірақ мен бір рет те көрмеппін. Сол 
көрмегенімнен шығар ол үйге қонып қалатынымыз. Түнге 
қарай ыстыққа шыдай алмай есік алдына тігілген киіз үйге 
ұйықтар алдында мен сол жылан деген пәледен қорқып 
бәрін әбігерге салушы едім. Ондайда марқұм Анар жеңешем 
ерінбей-жалықпай киіз үйді айналдыра су құйып тастайтын. 
«Жылан судан өте алмайды. Қорықпай ұйықтай бергін енді»,- 
деуші еді. Шынымен де солай ма, әлде мені тыныштандыру 
үшін айта ма екен? Кейін сұрамаппын, ол жағы маған жұмбақ 
күйінше қалды. «Қорықпағын, мен таң атқанша үйді айнал-
дыра қарап жүремін»,- деген аға сөзін малданамын ба, әйтеуір 
елегзіп жатып ұйықтап тұратынмын.

Осы Жылысуда аға мен жеңешемнің Жанар, Гүлнар, 
Гүлшар, Тұмар, Шынар есімді қыздары дүниеге келіп еді. 
Кейін бәрі де анау қырдың бетін жапқан қызғалдақтардай 
болып көздің жауын алып ырғалып өсті, шеттерінен әдемі 
болды. Қазір бәрі де қияларына ұшып ұяларын тапқан. Бір-
бір әулеттің ұрпағын өсіріп отырған балапан-қаздар. Бәрі де 
аман-есен. Тек Жанар ғана небәрі 31 жасында төрт баланы ар-
тына тастап бақилық болды. Әрине бұл біз үшін өкінішті еді...

Көз алдымнан өткен жылдар суреттері кинолентадай бо-
лып сырғып өтіп жатыр, өтіп жатыр. Тіпті таңдайыма кермек 
жастың дәмі де білінгендей. Кенет құлағыма алыстан бір ән 
әуені үздігіп естілген сияқты болды.

Жүректе сыр қалдырып,
Қол созған алыс қырдан, сағынышым.
Арманым табыстырып,
Қиялмен жарыстырған, сағынышым,- деген ән жолда-

ры анық естілгендей. Елегзіп жан-жағыма қарадым. Бірақ 
ән салып жатқан адам байқалмайды. Мен сонда ғана барып 
бұл дыбыстың миымның қалың қатпарынан, кеудемнің терең 
қуысынан естілген дыбыс екенін сездім. Сездім де сезіміме 
ерік бердім. Онсыз да толқып жатқан кеудемдегі көңіл-
теңізім дауыл тұрғандай болып жарға соғып, тулап сала берді. 
Жұдырықтай жүрегім тынымсыз тыпырлауда. Сағыныш па, 
өкініш пе, әйтеуір бір нәрсе жанымды қылбұрау салып бұрап 
жатқандай. Жан-дүнием астаң-кестең, ішкі жағымда ала-
пат дауыл соққандай күй кештім. Мынау қызғалдақтармен 
өртеніп жатқан дала секілді болып кеуде тұсым өртеніп бара 
жатты. Есіме Еркін Нұржанов айтатын әннің сөздері түсті. 
Алтыным, сені әлі де қимай жүрмін-ау!

Себезгі нұрға шомылып жатқан қыр мынау.
Арылтып жатыр алты айғы қысқы қар мұңнан,
Сонда да болса ерімей жатыр бір қырау.
Қинаса келіп сағыныш атты қыл бұрау,
Құтқарар пірім - өзіңе арнап сөз құрау.
Сезімім өрнек, сетінеп кетсе бір жібі,
Қиын емес екен қайғыға қарай құлдырау.
Алтыным, сені әлі де қимай жүрмін-ау!
«Абдолла, сені әлі де қимай жүрмін-ау!»,- деген бір ауыз 

сөйлемді тілім жетіп айтпасам да, дәл сол сәтте осы сөйлемді 
миымның да, жүрегімнің де, тіпті бүкіл жан-дүниемнің де 
сансыз мәрте қайталап жатқаны анық еді. Мен өзімнің сені 
сағынып жүргенімді анық сездім де бар еркімді қос жанарыма 
бердім, Абдолла. Тіпті көз жасыма ие бола алар емеспін. 
 Қос жанарымнан аққан тамшылар екі бетімді жуып там-
бур терезесін жасқа шылауда. Тілімнің ұшына Мырзатай 
Жолдасбековтің Иран Республикасында елші болып жүргенде 
жазған «Тотым-ау» деген әнінің екі жолы орала берді.

Тотым-ау, тотым, тотым-ау,
Біздің де көңіл жетім-ау!... 
Иә, менің жабырқаған көңілімді кім жұбатар екен, Аб-

долла?!
Қайтар жолда тағы да сенің ауылыңның үстінен  өттік. 

Тағы да сол көңілсіздік бойымды биледі. Жаңақорғаннан ұзай 
бере көңілім кіреукеленіп, жанымды тағы да ауыр мұң басты. 
Алда – Бесарық, сенің ауылың. Бірақ бұл жолы мен тамбурға 
шықпадым, купеде отырдым да қойдым. «Шыдайын, өткенде 
ыңғайсыз болды ғой. Бұл жолы шыдауға тырысайын»,- деп 
ойлап отырдым. Бірақ екі көзім терезеде еді. Әне Бесарықтың 
үйлері де көріне бастады. Мен құлықсыз отырмын. Поезд 
зулаған күйінде келіп вокзалға тоқтаған кезде орнымнан 
ұшып тұрып терезе алдына келгенімді өзім де білмей қалдым. 
Қарасам перронда адам қарасы әжептәуір екен. Жапырлай 
мініп-түсіп жатқандар біршама. Бірақ мен танитын ешкім 
көзіме шалынбады. Жүрегім құрғыр шаншып-шаншып барып 
басылды да кеуде тұсым шымырлап кетті. Бүкіл көкірегім от-
жалынға оранып бара жатқандай лезде бір әлемтапырақ күйге 
түстім. Мынау перроннан талай рет поездан түсіп, талай рет 
поезға мініп едік. Сен әнебір шарбақтан өтіп келе жатқандай 
болып елестедің, Абдолла. «Балалар, берірек тұрыңдар. 
Поездың екпіні қатты болады, астына түсіп кетпеңдер»,- де-
ген дауысың да құлағыма келгендей. Елеңдеп, жанарыммен 
перронды кезіп кеттім. Бірақ сен көрінбедің. Әрине, бұл сенің 
көз алдымнан да, көңілімнен де кетпес елесің мен құлағымнан 
кетпес дауысың еді. Мен есімді жиып, ойымды жинақтап 
үлгергенше поезд қозғалып кетті де біртіндеп жылдамдығын 
арттыра түсті.

Сәлден соң біз мінген поезд қатты жылдамдық алып 
алыстап бара жаттық. Енді бір сәтте Талап пен Бесарық көз 
ұшында бұлдырап қала берді...  

Алматы қаласы.

Сәуле ӘБДІХАЛЫҚҚЫЗЫ

САҒЫНЫШТАН 
ТҰРАТЫН ӨМІР...

Жаңақорған ауданында белгілі тележурналист, Әлихан Бөкейханов 
атындағы сыйлықтың иегері, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі 
Абдолла-Алтый Сүлейменнің 60 жылдығына байланысты еске алу шарала-
ры болып өтті. 

Аталмыш шараға алыс-жақын жерлерден әріптестері, ағайын-туыстары, 
құда-жекжаттары және жерлестері қатысты. Астанадан бірге оқыған курс-
тас досы, белгілі журналист-жазушы Шархан Қазығұлов та келді. Сол күні 
аудан орталығындағы Абдолла-Алтый Сүлеймен атындағы көшенің бас-
талатын және аяқталатын жерлеріне мемориалды белгілер орнатылды. 
Ескерткіш-белгінің лентасын аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Зи-
набдин Шермағамбетов, Жаңақорған кентінің әкімі Есдәулет Сейілов және 
Абдолланың туысы Мадияр Ахметов қиды. Осыдан кейін «Орда» мейрамха-
насында ас беріліп, құран оқытылды. Қонақтар Абдолланың туған ауылы Та-
лап ауылында орын тепкен облыстық олимпиадалар мен қосымша білім беру 
орталығында өткен шағын футболдан аудандық жарысты тамашалады.

Өзі оқыған мектепте бұрын Абдолла-Алтый Сүлеймен атындағы қазақ тілі 
мен әдебиеті бөлмесі ашылған болатын. Оны журналистің отбасы жыл сайын 
күрделі жөндеуден өткізіп, керекті көрнекі құралдармен жабдықтайды. Мек-
тепте «Өлмейтұғын артына сөз қалдырған» атты шығармашылық байқауы 
өткізілді. Белгілі журналист жайында жары Сәуле Әбдіхалыққызының 
«Сағыныш екен сол бір шақ» атты кітабының тұсауы кесілді.
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ҚҰЖАТ
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 25 мамырдағы №19 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 01.06.2015 жылы № 5003 тіркелген

ЖЕРГІЛІКТІ МАҢЫЗЫ БАР ТАРИХ 
ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ 

МЕМЛЕКЕТТІК  ТІЗІМІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ
«Тарихи-мәдени мұра обьектілерін қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 

1992 жылғы 2 шілдедегі Заңына және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі 
бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Р.Кенжеханұлына 
жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң  қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                                                Қ. Көшербаев.

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрі
____________ А. Мұхамедиұлы
2015 жылғы «25» мамыр 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «25» мамырдағы  №19 қаулысымен бекітілген

Жергілікті маңызы бар  тарих және 
мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі

р/с Ескерткіштің 
атауы

Ескерткіштің 
түрі

Ескерткіштің орналасқан 
жері

1 2 3 4
Арал ауданы

1 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы,
б.д.д. ІV-ІІІ мыңжылдықтар

археология Ақеспе ауылынан солтүстікке қарай 3 
шақырым

2 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы,
неолит дәуірі

археология Алтықұдық ауылынан шығысқа қарай 1 
шақырым

3 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы,
б.д.д. ІV-ІІІ ғ.ғ.

археология Алтықұдық ауылынан шығысқа қарай 1 
шақырым

4 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы,                     
б.д.д. ІV-ІІІ мыңжылдықтар

археология Арал қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 
40 шақырым

5 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы,
неолит дәуірі

археология Жақсықылыш қыратынан  солтүстік-
батысқа қарай 3 шақырым

6 Неолит дәуіріндегі тұрақ,
неолит дәуірі

археология Көнту теміржол стансасынан шығысқа, 
солтүстік-шығысқа қарай 5 шақырым

7 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы,
неолит дәуірі

археология Сапақ стансасының солтүстік-шығысқа 
қарай 1 шақырым

8 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы,
неолит дәуірі

археология Сапақ стансасының солтүстік-шығысқа 
қарай 1,5 шақырым

9 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы,
неолит, энеолит дәуірлері

археология Сексеуіл стансасынан  солтүстікке қарай 
6 шақырым

10 Шелгі – Загем (Жалғыз ағым) І 
адамдар тұрағы, неолит дәуірі

археология Жалғыз ағым (№86 бекет) теміржол 
бекетінен шығысқа қарай 1,5 шақырым

11 Шелгі – Загем (Жалғыз ағым) ІІ 
адамдар тұрағы, неолит дәуірі

археология Жалғыз ағым (№86 бекет) теміржол 
бекетінен шығысқа қарай 1,5 шақырым

12 Шелгі – Загем (Жалғыз ағым) ІІІ 
адамдар тұрағы, неолит дәуірі

археология Жалғыз ағым (№86 бекет) теміржол 
бекетінен шығысқа қарай 1,5 шақырым

13 Шелгі - Загем (Жалғыз ағым) ІV 
адамдар тұрағы, неолит дәуірі

археология Жалғыз ағым (№86 бекет) теміржол 
бекетінен шығысқа қарай 1,5 шақырым

14 Қола дәуіріндегі адамдар тұрағы,
б.д.д. ІV-ІІ мыңжылдықтар

археология Арал қаласынан шығысқа қарай 8 
шақырым

15 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы,
неолит дәуірі

археология Арал қаласынан шығысқа қарай 7 
шақырым

16 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы,
неолит дәуірі

археология Арал қаласынан шығысқа қарай 6 
шақырым

17 Бекетай кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Аққұлақ ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 
4,9 шақырым

18 Бәсібек сағанатамы,
ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Аққұлақ ауылынан солтүстік-шығысқа 
қарай 5 шақырым

19 Рысқал кесенесі,
1902 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Аманөткел ауылынан оңтүстікке қарай 
4 шақырым

20 Байшоқы кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Ақшатау ауылынан солтүстік-батысқа 
қарай 1,5 шақырым

21 Теміржол вокзалы ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Арал қаласының орталығында

22 Су қыспақты мұнара,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Арал теміржол стансасы

23 Пұсырманбай кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңақұрылыс ауылынан оңтүстікке қарай 
6 шақырым

24 Нияз кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңақұрылыс ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 12,8 шақырым

25 Мәмбетбақы кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңақұрылыс ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 12,8 шақырым

26 Су қыспақты мұнара,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қамыстыбас теміржол станциясы

27 Кердері кесенесі,
Х-ХІІ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қаратерең ауылынан солтүстік-батысқа 
қарай 65,2 шақырым

28 Қосаман кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қосаман ауылынан батысқа қарай 1 
шақырым

29 Тілеулес ишан кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қызылжар ауылынан шығысқа қарай 5 
шақырым

30 Тілеулес ишан мешіті,
1924 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Шөмішкөл ауылынан оңтүстік шығыс 
бағытта 6 шақырым

31 Су қыспақты мұнара,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сапақ станциясы

32 Су қыспақты мұнара,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сексеуіл станциясы

33 Су қыспақты мұнара,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Шөміш станциясы

34 Ораз ақын кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Шөмішкөл ауылынан шығысқа қарай 4 
шақырым

35 Теміржол вокзалының ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Аралқұм станциясы

36 Теміржол вокзалының ғимараты,
1904 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Көнту  станциясы

37 Теміржол вокзалының ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қамыстыбас теміржол станциясы

38 Теміржол вокзалының ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сапақ станциясы

39 Насос стансасының ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сапақ стансасы

40 Қызметтік-техникалық ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарышығанақ стансасы

41 Теміржол вокзалының ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сексеуіл станциясы

42 Темір жол вокзалының ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Шөміш станциясы

43 Теміржол вокзалының ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Үкілісай станциясы

44 Теміржол вокзалының ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Бекбауыл станциясы

Жалағаш ауданы
45 Құмқала І қалашығы,

ХІІ-ХІV ғ.ғ.
археология Аққолқа ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 

17 шақырымда, Аққыр ауылынан оңтүстік-
шығысқа қарай 33,5 шақырым

46 Құмқала ІІ қалашығы,
ХІІ-ХІV ғ.ғ.

археология Аққолқа ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 
15,2 шақырым, Аққыр ауылынан оңтүстік-
шығысқа қарай 35,8 шақырым, қалажұрт 
Құмқала І-дің оңтүстік-шығысына қарай 

4 шақырым
47 Рабат қатын (Қатын қала) қалашығы,

ХІІ-ХІХ ғ.ғ.
археология Аққыр ауылынан солтүстік-батысқа қарай 

8 шақырым
48 Атаусыз асар қалашығы (Қара-асар),

б.д.д. ІІ-І ғ.ғ. – б.д. ІІ-ІV ғ.ғ.
археология Жалағаш кентінен оңтүстік-батысқа қарай 

12 шақырым, Бұхарбай батыр ауылынан 
солтүстік-батысқа қарай 

3 шақырым
49 Сорлыасар қалашығы,

б.д.д. ІХ ғ. – б.д. І ғ.
археология Бұқарбай батыр ауылынан оңтүстік-

шығысқа қарай 3 шақырым, Жалағаш 
кентінен оңтүстік-батысқа қарай 12,6 

шақырым
50 Көктонды асар қалашығы,

б.д.д. І мыңжылдықтың соңы – б.д. І 
мың жылдықтың ортасы

археология Жалағаш кентінен батысқа қарай 
9,5 шақырым, Қаракеткен теміржол 

стансасынан оңтүстікке қарай 
10,2 шақырым

51 Моншақты асар қалашығы (Жала-
ңаштөбе), б.д.д. І мыңжылдық 
– ІХ ғ.

археология Жалағаш кентінен оңтүстік-шығысқа 
қарай 8,5 шақырым

52 Домалақ асар қалашығы,
б.д.д. І ғ. – б.д. І ғ.

археология Таң ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 
11,7 шақырым

53 Қособалы асар қалашығы,
б.д.д. ІІ-І ғ.ғ.– б.д. ІV ғ.

археология Таң ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 
10 шақырым

54 Үңгірлі асар қалашығы,
б.д.д. ІІ-І ғ.ғ.– б.д. ІІ-ІV ғ.ғ.

археология Таң ауылынан батысқа қарай
9,4 шақырым

55 Арық ишан кесенесі,
1883 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Ақарық ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай 4 шақырым

56 Сарман кесенесі,
ХІХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Аққыр ауылынан солтүстік-батысқа қарай 
10 шақырым

57 Ақмырза кесенесі,
ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Аққыр ауылынан солтүстік-батысқа 14 
шақырым

58 Қатынтам (Қызтам) кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Аққыр ауылынан шығысқа қарай 9 
шақырым, Жаңаталап ауылынан оңтүстік - 

батысқа қарай 21 шақырым
59 Үбістің үйтамы,

ХІХ ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Аққолқа ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 
51,5 шақырым, Аққыр ауылынан оңтүстік-

батысқа қарай 54 шақырым
60 Иманқұл мешіті,

1908 ж.
қала құрылысы 

және сәулет
Жалағаш кенті, Желтоқсан көшесі, 5

61 Сәкей мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңадария ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 

15 шақырым

62 Жаманқара мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңадария ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 

20 шақырым
63 Жомарт мұнарасы,

ХVІІІ ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Жаңадария ауылынан оңтүстік-батысқа 

қарай 45 шақырым
64 Бытық мұнарасы,

ХVІІІ ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Жаңадария ауылынан батысқа қарай 28 

шақырым
65 Айқожа кесенесі,

ХІХ ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Жаңадария ауылынан оңтүстік-батысқа 

36 шақырым
66 Елемес кесенесі,

1873 ж.
қала құрылысы 

және сәулет
Жаңадария ауылынан оңтүстік-батысқа 

14 шақырым
67 Сары ишан кесенесі,

ХІХ ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Жаңадария ауылынан оңтүстік-батысқа 

80 шақырым
68 Сәтбай кесенесі,

ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Жаңадария ауылынан оңтүстік-батысқа 

қарай 80 шақырым
69 Түмен әулие кесенесі,

ХІХ ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Мөрәлі Шәменов ауылынан солтүстік-

батысқа қарай 4,5 шақырым, Қаракеткен 
теміржол стансасынан оңтүстік - батысқа 

қарай 7 шақырым
70 Мысық кесенесі,

ХІХ ғ. басы
қала құрылысы 

және сәулет
Шергелтай ауылынан оңтүстікке 17 

шақырым
71 Ұлы Отан соғысында қаза 

тапқандарға арналған ескерткіш
1975 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жалағаш кенті, 
Желтоқсан көшесі, 15

72 Теміржол вокзалы ғимараты,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қаракеткен теміржол стансасы

Жаңақорған ауданы
73 Құмиян қалашығы,

ХІІ-ХІІІ ғ.ғ.
археология Келінтөбе ауылынан оңтүстік-батысқа 

15,7 шақырым
74 Өзгент қалашығы,

ХІІ-ХVІІ ғ.ғ.
археология Өзгент ауылынан оңтүстік-батысқа 15 

шақырым
75 Жартастағы бейнелеу,

ерте көшпенділер дәуірі
археология Талап ауылынан оңтүстік-шығысқа 35 

шақырым
76 Майдамтал шатқалындағы 

жартастағы бейнелер, 
ерте көшпенділер дәуірі

археология Талап ауылынан оңтүстік-шығысқа 10 
шақырым

77 Аққорған қалашығы,
ХІІІ-ХІV ғ.ғ.

археология Түгіскен ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 1 шақырым

78 Қойлақы ата моласындағы 
ескерткіш тас,
ХІІ-ХІІІ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Аққорған ауылынан оңтүстікке қарай 7 
шақырым

79 Қылауыз ата кесенесі,
ХІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Әбдіғаппар ауылынан батысқа 5 шақырым

80 Аққорған мазары,
ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Түгіскен ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 1 шақырым

81 Бесарық стансасындағы
су қыспақты мұнара,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Бесарық теміржол стансасы

82 Теміржол вокзал ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңақорған теміржол стансасы

83 Бұрынғы оқу комбинаты ғимараты,
1904 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңақорған кенті, Зұлпхар Мұсаханов 
көшесі, 2

84 Қорасан ата кесенесі,
ХVІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңарық ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 20 шақырым

85 Қасым ата кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңарық ауылынан оңтүстікке 20 
шақырым

86 Төлегетай-Қылышты ата
кесенесі,
2008 ж. (ХІ-ХІІ ғ.ғ.)

қала құрылысы 
және сәулет

Қыркеңсе ауылынан оңтүстікке қарай 7 
шақырым

87 Көккесене сағанасы,
ХІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Төменарық ауылынан солтүстік-батысқа 
қарай 5 шақырым

88 Су қыспақты мұнара,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Төменарық ауылы, 
Рахманберді Бимұратов көшесі, н/з

89 Жалаңаш ата кесенесі,
ХVІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

№ 26 бекеттен оңтүстік-шығысқа қарай 
1 шақырым

Қазалы ауданы
90 Әулиетөбедегі зират,

ХVІІ ғ.
археология Бекарыстан би ауылынан батысқа қарай 

20 шақырым
91 Кіші Күйік қалашығы,

І-ІХ ғ.ғ.
археология Бозкөл ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 

30 шақырым, Кәукей ауылынан батысқа 
қарай 14 шақырым

92 Үлкен Күйік қалашығы,
І-ІХ ғ.ғ.

археология Кәукей ауылынан батысқа қарай 7 
шақырым

93 Мыңтөбе қорым қорғаны,
VІ-ХІV ғ.ғ.

археология Өркендеу ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 1 шақырым

94 Әзілхан ишан мешіті,
1925 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Ақтан батыр ауылы, 
Ақтан батыр көшесі, 1

95 Теміржол вокзалы ғимараты,
ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би теміржол стансасы

96 Қожаназар ишан мешіті,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті,
Біржан сал көшесі, 109

97 Су қыспақты мұнара,
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би теміржол стансасы

98 1914-1917 жылдары Ғани Мұратбаев 
оқыған мектеп ғимараты, 1912 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қазалы қаласы,
Жамбыл Жабаев көшесі, 41

99 Толыбай батыр кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Бекарыстан би ауылынан
солтүстікке қарай 6,7 шақырым

100 Базар қожа кесенесі,
ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Бекарыстан би ауылынан солтүстікке 
5 шақырым

101 Өтеген кесенесі құлпытасымен,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жанқожа батыр ауылынан шығысқа қарай 
3,5 шақырым

102 Мұнара № 74,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жанқожа батыр ауылынан солтүстікке 
қарай 4 шақырым

103 Су қыспақты мұнара,
1902 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Көбек теміржол стансасы

104 Орақ мұнарасы,
1918 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қожабақы ауылынан солтүстікке қарай 
6 шақырым

105 Келімбет кесенесі,
1898 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Аранды ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай 5 шақырым, Қожабақы ауылынан 

батысқа 6,5 шақырым
106 Сарыбайқазған мұнарасы,

ХVІІІ ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Моншақ ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 

84 шақырым
107 Қарсақбай кесенесі,

ХІХ ғ. соңы
қала құрылысы 

және сәулет
Ғани Мұратбаев ауылынан солтүстік-

батысқа қарай 
4 шақырым

108 Сырлыбай кесенесі,
ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Өркендеу ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 11 шақырым

109 Мұнара № 40
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстікке қарай 
27,5 шақырым

110 Мұнара № 38
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстік-батысқа 
қарай 21 шақырым

111 Бақатам кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстікке қарай 
75 шақырым

112 Байсын кемпір кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай 17 шақырым

113 Боранбай мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 2 шақырым

114 Қуат кесенесі,
ХІХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікке қарай
15 шақырым

115 Кәрібай кесенесі,
ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан  солтүстік-батысқа 
қарай 27 шақырым

116 Манас кесенесі,
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай  32 шақырым

117 Манас зиратындағы № 65 сағана 
құлпытасымен, ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай 32 шақырым

118 Манас зиратындағы № 66 сағана
(Шалбай кесенесі), ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай 32 шақырым

119 Манас зиратындағы № 67 сағана 
(Күнберген кесенесі), ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай  32 шақырым

120 Манас зиратындағы № 68 сағана
(Қожахмет кесенесі), ХІХ- ХХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай 32 шақырым

121 Дөңқазған зиратындағы № 1 сағана,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікке қарай 
97 шақырым

122 Дөңқазған зиратындағы № 2 сағана,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікке қарай
97 шақырым

123 Үшназар қорымындағы Ақназар 
кесенесі, ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан  солтүстікке қарай
35 шақырым

124 Үшназар қорымындағы Бекназар 
кесенесі, ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан  солтүстікке қарай
35 шақырым

125 Үшназар қорымындағы Қосназар 
кесенесі,
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан  солтүстікке қарай
35 шақырым

126 Сағана төртқұлақ № 46 (Айғанат 
кесенесі),
ХІХ ғ. соңы

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан  солтүстікке қарай
36 шақырым

127 Ақтау (Ерқанат) кесенесі,
ХІХ ғ. соңы

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кентінен оңтүстікке қарай 
116 шақырым

128 Жабағылы зиратындағы Жабағылы 
кесенесі, ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Моншақ ауылынан солтүстік-шығысқа 
қарай 7 шақырым

129 Жабағылы зиратындағы
№ 35 атаусыз кесенесі, ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Моншақ ауылынан солтүстік-шығысқа 
қарай 7 шақырым

130 Көсе мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Моншақ ауылынан солтүстік-шығысқа 
қарай 3 шақырым

131 Қазанғап мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай  27 шақырым

132 Найзақұл кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Үрмәш Түктібаев ауылынан оңтүстік-
батысқа қарай 20 шақырым

133 Айдарлы кесенесі,
ХІХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңқожа батыр ауылынан оңтүстік-
батысқа қарай 2,5 шақырым

134 Еспембет кесенесі, (атаусыз кесене 
№ 39) ХІХ ғ. соңы

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстік-шығысқа 
қарай  25 шақырым

135 Тоқтықара кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Ақтан батыр ауылынан солтүстікке қарай 
10 шақырым, Ғани Мұратбаев ауылынан 

солтүстік-батысқа қарай 7 шақырым
136 Таңатар қатын кесенесі,

ХІХ ғ. соңы
қала құрылысы 

және сәулет
Сарыбұлақ ауылынан оңтүстік-шығысқа 

қарай 
50 шақырым

137 Ұзынтам мұнарасы,
Х-ХІІ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Үрмәш Түктібаев ауылынан оңтүстік-
батысқа қарай
15 шақырым

138 Азамат соғысында қаза тапқандарға 
қойылған ескерткіш,
1957 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, Жалаңтөс Баһадүр 
атындағы саябақ.  Әйтеке би мен 

Владимир Счастнов көшелерінің қиылысы
139 Ғани Мұратбаев кеуіті,

1964 ж.
қала құрылысы 

және сәулет
Қазалы қаласы, Қорқыт Ата көшесі, 43 

(№17 мектептің ауласы)
140 Кеңес Одағының Батыры

Үрмәш Түктібаевтың ескерткіші,
1985 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Үрмәш Түктібаев ауылы,
Үрмәш Түктібаев көшесі, 45

141 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Владимир Счастнов көшесі, 20

142 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Владимир Счастнов көшесі, 22

143 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Владимир Счастнов көшесі, 24

144 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті,
Владимир Счастнов көшесі, 26

145 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Яков Михайлюк көшесі, 5

146 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Яков Михайлюк көшесі, 7

147 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Яков Михайлюк көшесі, 15

148 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Яков Михайлюк көшесі, 23

149 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Яков Михайлюк көшесі, 29

150 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, 
Яков Михайлюк көшесі, 31

Қармақшы ауданы
151 Моншақты асар қалашығы,

б.д.д. VІ-V ғ.ғ.–б.д.VІІІ-ІХ ғ.ғ.
археология Жосалы кентінен оңтүстік-шығысқа қарай 

48 шақырым,
Ақжар ауылынан шығысқа қарай 13 

шақырым
152 Тас асар қалашығы,

б.д. VІ-VІІ ғ.ғ.
археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан 

солтүстік-батысқа қарай 
12 шақырым

153 Жалпақ асар қалашығы,
б.д. VІ-VІІ ғ.ғ.

археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан 
солтүстік-батысқа қарай 

9,7 шақырым, Ақжар ауылынан батысқа 
қарай 

21,7 шақырым
154 Алыпқорған қалашығы,

б. д. VІ-VІІ ғ.ғ.
археология Байқоңыр қаласынан оңтүстік-шығысқа 

қарай 
25 шақырым, Жосалы кентінен оңтүстік-

шығысқа 
қарай 65 шақырым

155 Сортөбе қалашығы,
ІХ-Х ғ.ғ.

археология Жосалы кентінен батысқа қарай 12 
шақырым

156 Шірік-Рабат қалашығы,
б.д.д. V-ІІ ғ.ғ. - б.д. ІХ-ХІІ ғ.ғ.

археология Тәйімбет Көмекбаев ауылынан оңтүстікке 
қарай 

87 шақырым, Кекірелі ауылынан 
солтүстік-шығысқа қарай 44,5 шақырым

157 Аралбай қалашығы,
ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.

археология Тәйімбет Көмекбаев ауылынан оңтүстік-
батысқа 

145 шақырым
158 Бәбіш-Молла қалашығы,

б. д. д. ІV-ІІ ғ.ғ.
археология Тәйімбет Көмекбаев ауылынан оңтүстікке 

қарай 47 шақырым
159 Жаман асар қалашығы,

б. д. І мыңжылдығы
археология Тәйімбет Көмекбаев ауылынан солтүстікке 

қарай 
22 шақырым

160 Орынбай қала қалашығы,
ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.

археология Тәйімбет Көмекбаев ауылынан оңтүстік-
батысқа қарай 130 шақырым

161 Сеңгіртам қалашығы,
б.д.д. ІІІ-ІІ ғ.ғ.

археология Қызылорда қаласынан оңтүстік-батысқа 
қарай 

225 шақырым, Тәйімбет Көмекбаев 
ауылынан оңтүстікке 96 шақырым

162 Қабыл қорғаны,
б.д.д. ІV-ІІ ғ.ғ.

археология Тәйімбет Көмекбаев ауылынан батысқа 
қарай            47 шақырым

163 Іңкәр-қала қалашығы,
б.д.д. ІV-ІІ ғ.ғ.

археология Қызылорда қаласынан оңтүстік-батысқа 
қарай 

225 шақырым, Тәйімбет Көмекбаев 
ауылынан оңтүстікке 96 шақырым

164 Қара асар қалашығы,
б. д. VІ-VІІ ғ.ғ.

археология Жосалы кентінен оңтүстік-батысқа қарай 
50 шақырым

165 Асар қалашығы,
б.д. І мыңжылдықтың басы

археология Қуаңдария ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай 

9 шақырым
166 Базар асар қалашығы,

б. д. VІ-VІІІ ғ.ғ.
археология Жалпақ асар қалашығынан батысқа қарай 

8,2 шақырым, Алтынасар қалашығынан 
солтүстік-шығысқа қарай 

10 шақырым
167 Томпақ асар қалашығы,

б.д.д. ІІ-І ғ.ғ. - б.д. ІV –V ғ.ғ.
археология Жосалы кентінен оңтүстік-батысқа қарай 

60 шақырым
168 Бидайық асар қалашығы,

б. д.д. ІІ ғ.-б.д. І V
археология Жосалы кентінен оңтүстік-батысқа қарай 

65 шақырым
169 Алтын асар қалашығы,

б. д.д. І мыңжылдықтың соңы-б.д. 
ІV-V ғ.ғ.

археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан батысқа 
қарай           24 шақырым

170 Қаралы асар қалашығы (Жетіасар 
№6),
б.д. VІ-VІІ ғ.ғ.

археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан батысқа                         
8 шақырым

171 Тік асар қалашығы 
(Жетіасар №10),
б. д.д. І мыңжылдықтың соңы-б.д. 
ІV-V ғ.ғ.

археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан оңтүстік-
батысқа қарай 25 шақырым

172 Робинсай (Бұзық асар) қалашығы,
б. д. д. ІІІ ғ.-б.д. ІІІ ғ.

археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан 
солтүстік-батысқа қарай 35 шақырым

173 Құрайлы асар қалашығы,
б.д. VІ-VІІ ғ.ғ.

археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан батысқа 
қарай         14 шақырым

174 Түгіскен І-ІІ жерлеу кешендері,
б. д. д. І мыңжылдықтың
І жартысы

археология Қуаңдария ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай

60 шақырым
175 Қорқыт ата ескерткіш кешені

(стелла, амфитеатр, қылует, қошқар 
тас, мұражай ),
1980 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кентінен солтүстік-батысқа қарай 
18 шақырым

176 Қорқыт ата мазары,
Х-ХІ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кентінен шығысқа қарай 20 
шақырым

177 Марал ишан кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кентінен шығысқа қарай 18 
шақырым

178 Қалқай ишан кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кентінен шығысқа қарай 18 
шақырым

179 Теміржол вокзалы ғимараты,
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы теміржол стансасы

180 Су қыспақты мұнара,
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кенті,
Көмекбаев көшесі, н/з

181 Еламан мұнарасы,
ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қуаңдария ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 

44,3 шақырым
182 Су қыспақты мұнара,

1902 ж.
қала құрылысы 

және сәулет
Дерментөбе теміржол стансасы

183 Мұнаралы мұнарасы,
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Кекірелі ауылынан солтүстік-батысқа 
қарай 35 шақырым

184 Тықы батыр кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Кекірелі ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 
12,3 шақырым

185 Еркебай кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Кекірелі ауылынан солтүстік-шығысқа 
қарай 

33,5 шықырым, Шірік-Рабат қалашығынан 
оңтүстік-батысқа қарай 10 шақырым

186 Ақмамбет кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Кекірелі ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 
22 шақырым

187 Әлімбай кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Тәйімбет Көмекбаев ауылынан оңтүстік-
батысқа қарай 
14 шақырым

188 Төлеген қатын кесенесі,
ХІХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Тәйімбет Көмекбаев ауылынан шығысқа 
қарай 26 шақырым

189 Шаханай сағанасы көктасымен,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Тәйімбет Көмекбаев ауылынан солтүстік-
батысқа қарай 
15 шақырым

190 Су қыспақты мұнара,
1902 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қорқыт ата теміржол стансасы

191 Су қыспақты мұнара,
1904 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қызылтам теміржол стансасы

192 Қарамырза кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қуаңдария ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 

7 шақырым
193 Тұрмағамбет Ізтілеуовтің ескерткіш 

таңбасы,
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Тұрмағамбет Ізтілеуов ауылы,
Ешнияз сал көшесі, 1

194 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 10

195 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 11

196 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 12

197 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 14

198 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 17

199 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 18

200 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 23

201 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кенті,
Теміржол көшесі, 25

Қызылорда қаласы
202 Бұрынғы қыздар приход училищесі 

ғимараты (қазіргі дүкен),
1878 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Журба көшесі, 31

203 Теміржол вокзалы ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қызылорда қаласы
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204 Көркемсурет шеберханасы 

ғимараты,
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Ахмет Байтұрсынов көшесі, 
44

205 Су қыспақты мұнара,
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Ахмет Байтұрсынов көшесі,
 н/з.

206 Асқар Тоқмағамбетов атындағы 
мәдениет орталығы ғимараты,
1959 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қазыбек би көшесі, 21

207 Қалалық атқару комитетінің 
ғимараты,
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Желтоқсан көшесі, 18

208 Қалалық монша ғимараты,
ХХ  ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би көшесі, 10

209 Су қыспақты мұнара,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Орынбай Жанәділов көшесі,
 н/з

210 № 5 магазин ғимараты,
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Дінмұхаммед Қонаев пен Сұлтан 
Сүлейменов көшелерінің қиылысы

211 Облыстық әскери комиссариаттың 
шақыру пункті ғимараты (бұрынғы 
казарма),
ХІХ ғ. аяғы

қала құрылысы 
және сәулет

И.Токтыбаев-2 тұйығы, құрылым нөмірі 1

212 Транспорттық прокуратура 
ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Привокзал тұйығы, 5

213 Теміржолшылар клубы ғимараты,
1924 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әуелбеков көшесі, 41

214 Теміржол милициясы ғимараты 
(қазіргі «Ақмешіт» музейі),
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әуелбеков көшесі, 8

215 Өшпес Даңқ мемориалы,
1975 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Дінмұхаммед Қонаев көшесі, н/з

216 Бауырластар бейіті,
1920 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Журба көшесі

217 Ғани Мұратбаев ескерткіші, 
1975 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Орталық стадионның алды

218 Асқар Тоқмағамбетов мүсіні, 
1986 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Асқар Тоқмағамбетов атындағы мәдениет 
орталығының алды

219 Облыстық тарихи-өлкетану 
мұражайы ғимараты,
1953 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Мұхтар Әуезов көшесі, 20

220 Қорқыт ата кітабының 
1300 жылдығына арналған 
ескерткіш, 
2000 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

ІІІ ірілендірілген квартал

221 Қаналы мешіті,
ХІХ – ХХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Абай ауылынан солтүстікке қарай 35 
шақырым

222 Санитарлық-эпидемиологиялық 
стансасының мұзханасы,
1904 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Привокзал тұйығы, н/з

223 Теміржол инфекциялық аурухана 
ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Привокзал тұйығы, н/з

224 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Привокзал тұйығы, 12

225 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Привокзал тұйығы, 14

226 Тұрғын үй,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Привокзал көшесі, 2

227 Локомотив депо ғимараты,
1904 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әбзәли Егізбаев көшесі, 38

228 Әлия Молдағұлова мүсіні,
1977 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

№ 112 мектеп ауласында,                               
Әлия Молдағұлова көшесі, н/з.,

229 Ұлы Отан соғысында қаза 
тапқандарға қойылған белгі,
1980 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Тасбөгет кенті,
Шахмардан Есенов көшесі, н/з

230 Теміржол вокзалы ғимараты,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қараөзек теміржол стансасы

231 Су қыспақты мұнара,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қараөзек теміржол стансасы

232 № 12 кесене
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Ақжарма ауылынан солтүстік-батысқа 
қарай 

7 шақырым
Сырдария ауданы

233 Асанас қалашығы,
VІІІ-ХІV ғ.ғ.

археология Айдарлы ауылынан батысқа қарай 8 
шақырым

234 Кішіасар қалашығы,
б. д.д. ІV-І ғ.ғ.

археология Шаған ауылынан солтүстік-батысқа қарай 
5,3 шақырым

235 Қос асар І қалашығы,
б. д.д. ІХ-І ғ.ғ.

археология Нағи Ілиясов ауылынан батысқа қарай 
5,5 шақырым

236 Үлкенасар қалашығы,
б. д.д. ІV-І ғ.ғ.

археология Шаған ауылынан солтүстік-батысқа қарай 
6 шақырым

237 Күмісасар қалашығы,
б. д.д. VІ-І ғ.ғ.

археология Шаған ауылынан солтүстік-батысқа қарай 
8 шақырым

238 Қос асар ІІ қалашығы,
б.д. д. ІХ ғ.ғ.

археология Нағи Ілиясов ауылынан батысқа қарай 
5,5 шақырым

239 Жетімасар қалашығы,
б. д.д. 1 мыңжылдықтың ортасы – 
б.д. VІ-VІІ ғ.ғ

археология Шіркейлі ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай 1 шақырым

240 Заңғарқала қалашығы,
ІХ-ХІ ғ.ғ.

археология Іңкәрдария ауылынан солтүстік-шығысқа 
қарай 

30 шақырым
241 Қожан қожа мазары,

ХVІІІ ғ. 
қала құрылысы 

және сәулет
Айдарлы ауылынан солтүстікке қарай 

10 шақырым
242 Асанас мазары,

ХVІІ ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Айдарлы ауылынан батысқа қарай 15 

шақырым
243 Сүнбейбі кесенесі,

ХVІІІ ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Айдарлы ауылынан солтүстікке қарай

 10 шақырым
244 Шалбас батыр мұнарасы,

ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Қалжан ахун ауылынан батысқа қарай 

12 шақырым
245 Қалжан ахун мешіт-медресесі,

ХІХ-ХХ ғ.ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Қалжан ахун ауылынан батысқа қарай 

12 шақырым
246 Қалжан ахун сағанасы,

ХІХ-ХХ ғ.ғ.
қала құрылысы 

және сәулет
Қалжан ахун ауылынан батысқа қарай 

12 шақырым
247 Теміржол вокзалы ғимараты,

1905 ж.
қала құрылысы 

және сәулет
Тереңөзек кенті,

Азатбақыт Әлиакбаров көшесі, н/з
248 Су қыспақты мұнара,

1905 ж.
қала құрылысы 

және сәулет
Тереңөзек кенті,

Азатбақыт Әлиакбаров көшесі, н/з
249 Бәлдік мешіті,

1906 ж.
қала құрылысы 

және сәулет
Қоғалыкөл ауылы (бұрынғы Жамбыл 
Жабаев ауылы), Тілеу ұста көшесі, 4

Шиелі ауданы
250 Нәнсай қалашығы,

орта ғасыр дәуірі
археология Бала би ауылынан солтүстік-батысқа 26 

шақырым
251 Жер асты жолы,

уақыты белгісіз
археология Бала би ауылынан солтүстік-батысқа 

қарай 15 шақырым
252 Рабат – 1 бекініcі,

орта ғасыр дәуірі
археология Бірлестік ауылынан 

солтүстік-шығысқа 
17 шақырым

253 Рабат – 2 бекінісі,
орта ғасыр дәуірі

археология Бірлестік ауылынан 
солтүстік-шығысқа 

18 шақырым
254 Рабат – 3 бекінісі,

орта ғасыр дәуірі
археология Бірлестік ауылынан 

солтүстік-шығысқа 
20 шақырым

255 Рабат – 4 бекінісі,
орта ғасыр дәуірі

археология Бірлестік ауылынан 
солтүстік-шығысқа 

21 шақырым
256 Рабат – 5 бекінісі,

орта ғасыр дәуірі
археология Бірлестік ауылынан солтүстік-шығысқа 

26 шақырым
257 Тастөбе (Тазтөбе) қалашығы,

орта ғасыр дәуірі
археология Бірлестік ауылынан батысқа 26 шақырым

258 Мортық бекіністі мекен,
орта ғасыр дәуірі

археология Бірлестік ауылынан
батысқа 15 шақырым

259 Қызылтам қалашығы,
ХІ-ХІV ғ.ғ.

археология Жансейіт ауылынан 
оңтүстік-батысқа 5 шақырым

260 Ақтөбе қалашығы,
VІІІ-ХІІІ ғ.ғ.

археология Жансейіт ауылынан 
оңтүстік-батысқа 8 шақырым

261 Бестам қалашығы,
Х-ХІV ғ.ғ.

археология Жиделі ауылынан солтүстік-батысқа 5 
шақырым

262 Сұлутөбе қалашығы,
ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.

археология Сұлутөбе ауылынан солтүстікке 2 
шақырым

263 Есабыз қабірі,
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Бәйгеқұм ауылынан шығысқа 5 шақырым

264 Су қыспақты мұнара,
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Бәйгеқұм теміржол стансасы

265 Оқшы ата мазары,
ХІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Бәйгеқұм ауылынан шығысқа 5 шақырым

266 Бақты ата мазары,
ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қызылқайың ауылынан солтүстікке 
800 метр

267 Су қыспақты мұнара,
1904 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе теміржол стансасы

268 Бәкі кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан солтүстік-шығысқа
100 шақырым

269 Тәжібай кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан солтүстік-шығысқа
100 шақырым

270 Мақұлтам кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан солтүстік-шығысқа
100 шақырым

271 Құлтан кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан солтүстік-шығысқа
100 шақырым

272 Оразай ишан кесенесі,
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан оңтүстік-шығысқа 
15 шақырым

273 Теміржол вокзалы ғимараты,
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Шиелі теміржол стансасы

274 Ахмет ишан кесенесі,
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан солтүстік-шығысқа
100 шақырым

Ескертпе. 
Аббревиатуралардың толық жазылуы:
н/з. – нөмірсіз;
ғ. – ғасыр;
ғ.ғ. – ғасырлар;
ж. – жыл;
ж.ж. – жылдар;
б.д.д. – біздің дәуірімізге дейінгі;
б.д. – біздің дәуіріміздің.

2020 жылға дейін өңірлерді дамыту бағдарламасының (бұ дан әрі – 
Бағдарлама) бағыттары аясында тұрғын үйді сату тетіктерінде тұрғын үйді 
сатудың белгілі бір тәртібі, кри терийлері мен тәсілдері, сондай-ақ Қазақстан 
Респуб ликасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылғы 11 қарашадағы 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол», «Нұрлы жол» Жаңа экономикалық саясат» 
атты Қазақстан халқына жолдауын іске асырумен байланысты кейбір өзгертулер 
мен толықтыруларды қоспағанда, бұрын қолданылған «Қолжетімді тұрғын үй-
2020» Бағдарламасына ұқсас Бағдарлама қатысушыларына қойылатын талаптар 
көзделеді. 

Бұған дейінгідей, Бағдарлама қатысушыларын I, II және III топтар бойынша 
мынадай негізгі бағыттарға сәйкес құру көзделеді:

1. Халықтың барлық санатына арналған тұрғын үй;
2. «Қазақстан ипотекалық компаниясы» ипотекалық ұйымы» АҚ (бұдан әрі 

– «ҚИК» ИҰ» АҚ) тұрғын үйі;
3. «Самұрық-Қазына» Жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тұрғын үйі;
4. Жас отбасыларға арналған тұрғын үй.
I топ – Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары» туралы 

Заңына сәйкес жергілікті атқару органдарының (бұдан әрі – ЖАО) коммуналдық 
тұрғын үй қорынан баспанаға мұқтаж адамдардың есебінде тұрғандардың белгілі 
бір санаты. 

«Халықтың барлық санатына арналған тұрғын үй» және «Самұрық-Қазына» 
Жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тұрғын үйі» бағыттары бойынша баспанаға 
мұқтаж адамдардың есебінде тұрғандар арасынан мынадай санаттар қатыса 
алады:

- Жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар;
- ҰОС мүгедектері мен қатысушыларына теңестірілген тұлғалар; 
- мүгедек балалары бар немесе асырап отырған отбасылар; 
- зейнеткерлер; 
- оралмандар; 
- көп балалы отбасылар; 
- толық емес отбасылар;
- мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, әскери 

қызметшілер, ғарышкерлер, арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлері 
және мемлекеттік сайланушы лауазымдарды иеленуші тұлғалар.

«ҚИК» ИҰ» АҚ тұрғын үйі» бағыты бойынша ЖАО-да кезекте 
тұрғандардың мынадай санаттарының қатысуына рұқсат етіледі: көп балалы 
отбасылар,толық емес отбасылар, мүгедек балалары бар немесе асырап отырған 
отбасылар, жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, 
оралмандар, мемлекеттік қызметшілер, әскери қызметшілер, арнайы мемлекеттік 
органдардың қызметкерлері, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері.

Мұндайда, аталған бағыт бойынша мынадай санаттар бойынша тұрғын үйді 
тепе-тең қатынаста сату көзделеді: 

50% 1 шағын топ арасында (кемінде 2 жыл некеде тұрған және ерлі-
зайыптылардың екеуінің де жасы 35-ке толмаған (Бағдарламаға қатысуға өтініш 
беру сәтінде) ЖАО кезегінде тұрғандардың жоғарыда көрсетілген санаттары, 
сондай-ақ балалардың (баланы) жасы 29-ға толмаған, соның ішінде, ажырасқан, 
жесір қалған ата-анасының біреуі ғана асырап отырған толық емес отбасы).

некеде тұрған және ерлі-зайыптылардың екеуінің де жасы 35-ке толмаған 
(Бағдарламаға қатысуға өтініш беру сәтінде) ЖАО кезегінде тұрғандардың 
жоғарыда көрсетілген санаттары, сондай-ақ  балалардың (баланы) жасы 35-
ке толмаған, соның ішінде, ажырасқан, жесір қалған ата-анасының біреуі ғана 
асырап отырған толық емес отбасы);

50% 2 шағын топ арасында (1шағын топқа кірмейтін ЖАО кезегінде 
тұрғандардың жоғарыда көрсетілген санаттары). 

II топ - Банк клиенттері болып табылатын және олар үшін Қазақстанның 
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ( ҚТҚЖБ)  желісі бойынша «Халықтың барлық 
санатына арналған тұрғын үй» бағытының тұрғын үй көлемінің 50%-ы сатылатын 
азаматтардың барлық санаттары. 

III топ - жас отбасылар (кемінде 2 жыл некеде тұрған және ерлі-
зайыптылардың екеуінің де жасы 29-ға толмаған жағдайда немесе баланың 
(балалардың) жасы 29-ға толмаған (Бағдарламаға қатысуға өтініш беру сәтінде), 
соның ішінде, ажырасқан, жесір қалған ата-анасының біреуі ғана асырап отырған 
толық емес отбасы).

Аталған топқа арналған тұрғын үй «Жас отбасыларға арналған тұрғын 
үй» бағыты бойынша балл жүйесі көзделетін мынадай әлеуметтік критерийлер 
бойынша іске асырылады: 

бірінші бала үшін – 20 балл, әрбір екінші және одан кейінгі бала үшін – 30 
балл;

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сай мүгедек немесе 
кейбір созылмалы аурулардың ауыр түрлерімен ауыратын әрбір отбасы мүшесі 
үшін – 10 балл;

Тұрғын үй құрылысының мемлекеттік және салалық бағдарламалары 
аясында салынған үйге алдыңғы іріктеулер кезінде тізімге кіргізілмеген 
үміткерлерге – қосымша 5 балл;

Жиырма тоғыз жасқа толмаған, ата-анасынан кәмелетке жетпей айрылған 
жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар санатына жататын 
әрбір ерлі-зайыпты үшін – 10 балл.

I және III топтың өтініш берушілерінен пәтердің белгілі бір түріне 
Бағдарламаға қатысуға құжаттар мен өтініштерді қабылдауды ЖАО жүргізеді.

Мұндайда, белгілі бір пәтер түріне берілген өтініштерге қарай І топ 
бойынша тұрғын үйге мұқтаждарды есепке қою күнінен бастап және түрлі есепке 
алу тізімдеріне сәйкес, ІІІ топ бойынша балл жүйесіне тәуелді түрде тізімдер 
құрастырылады. 

Ағымдағы жылдың 1 қазанынан бастап I және III топтың өтініш 
берушілерінен өтініштер мен құжаттарды қабылдауды автоматтандыру 
процедурасы іске асырылатын болады. 

II топ бойынша пул құруды қатысуға өтініш берген салымшылардың тұрғын 
үй құрылыс жинақ шарттарының көрсеткіштеріне тәуелді түрде ҚТҚЖБ жүзеге 

асырады.
Тұрғын үйді сату тәсілдері:
1. «Халықтың барлық санатына арналған тұрғын үй» бағыты бойынша - 

меншікке сатып алу арқылы, кірісін растамаған жағдайда, өтініш беруші әлеуетті 
жалдаушы ретінде қарастырылады;

2. «ҚИК» ИҰ» АҚ бағыты бойынша –сатып алумен немесе сатып алусыз 
жалға алу;

3. «Самұрық-Қазына» Жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тұрғын үйі» бағыты 
бойынша –меншікке сатып алу арқылы немесе сатып алумен жалға алу;

4. «Жас отбасыларға арналған тұрғын үй» бағыты бойынша - сатып алумен 
жалға алу.

Қатысушыларға қойылатын талаптар.
I топ ретінде қатысуға өтініш беруші тұлғалар «Тұрғын үй   қатынастары 

туралы» ҚР Заңына сәйкес есепке қоюдың тиісті санатын және баспанаға 
мұқтаждықты растауы тиіс (меншігінде баспанасы болмаған жағдайда). Бұл 
ретте, адам басына пайдалы алаңының көлемі кемінде он бес шаршы метр және 
он сегіз шаршы метрден аспайтын, бірақ   кемінде   бір бөлмелі пәтер немесе 
жатақханадағы бөлме болған кезде тұрғын үй жағдайын   жақсарту мақсатымен 
тұрғын үйге мұқтаждар есебінде тұрған адамдар І топ ретінде Бағдарламаға 
қатысуға жіберілмейді. 

II және III топ ретінде өтініш беруші тұлғалар мынадай талаптарға сәйкес 
келуі тиіс: 

1) ҚР азаматтығының немесе оралман мәртебесінің болуы;
2) тіркеуде тұру мерзімі ретінде соңғы екі және одан көп жыл есепке 

алынатын Астана және Алматы қалаларын қоспағанда, өтініш беру күнінде тұру 
мерзіміне тәуелсіз тұрғын үй алуға үміткер қатысушының тұрғылықты жері 
бойынша елді мекенде тұрақты тіркеуінің болуы. 

ҚТҚЖБ желісі бойынша «Халықтың барлық санатына арналған тұрғын үй» 
бағыты бойынша қатысқан жағдайда, Астана және Алматы қалалары бойынша 
жоғарыда көрсетілген тәртіпті қоспағанда, тұрғын үй алуға үміткер өтініш 
берушінің тұрғылықты жері бойынша елді мекенде тіркеуінің болуы талап 
етілмейді.

3) Бағдарламаға қатысушының және онымен үнемі бірге тұратын отбасы 
мүшелерінің (жұбайының, кәмелетке толмаған балаларының), сондай-ақ отбасы 
құрамына кіргізілген және өтініште көрсетілген басқа да отбасы мүшелерінің ҚР 
аумағында кейіннен сатып алумен жалдамалы немесе меншік құқығында тұрғын 
үйінің болмауы, мыналарды қоспағанда:

пайдалы ауданы отбасының әрбір мүшесіне 15 шаршы метрден кем келетін 
жатақханалардағы бөлмесінің болуы; 

аталған баспананың орналасқан жері бойынша ЖАО-ның тиісті 
анықтамасымен расталған апатты жағдайдағы, құлайын деп тұрған саманнан 
және қаңқалы-қамыстан салынған тұрғын үйінің болуы;

4) соңғы 5 жыл ішінде ерлі-зайыптылардың және үнемі бірге тұратын 
олардың отбасы мүшелерінің ҚР аумағында тұрғын үй жағдайларын қасақана 
нашарлату деректерінің болмауы;

5) тұрғын үйді сату талаптары бойынша міндеттемелердің орындалу 
мүмкіндігін тиісті кірістермен растау. 

Бағдарлама аясында Бағдарламаның барлық бағыттары бойынша және 
Қазақстанның барлық өңірлері бойынша 1 бірліктен артық емес тұрғын үйді 
меншікке сатып алуға немесе кейіннен сатып алумен жалға алуға рұқсат етіледі. 

Бағдарлама аясында мынадай жағдайларда: 
1) мәжбүрлеп соттан тыс тәртіпте немесе Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген тәртіпте сот шешімі бойынша кепілге қойылған тұрғын 
үйді сату жағдайларын қоспағанда, Бағдарлама қатысушысы сатып алу-сату 
шарттары бойынша меншікке сатып алған күннен бастап екі жыл ішінде; 

2) Бағдарлама қатысушысы тұрғын үйді жалға алған күннен бастап 10 жыл 
ішінде жалдамалы тұрғын үйді меншікке сатып алған жағдайда, үш жыл ішінде; 

3) Бағдарлама қатысушысы жалдамалы тұрғын үйді меншікке сатып алған 
жағдайда, сатып алумен жалға алу мерзімі аяқталған соң екі жыл ішінде тұрғын 
үйді иелігінен алуға рұқсат етілмейді. 

Бағдарлама қатысушысына жалдамалы тұрғын үйді субжалдауға беруге, 
сыйға тартуға немесе жалға алушыларға жалдау шартын беру жолымен 
айырбастауға тыйым салынады.  

Баға параметрлері: 
 «ҚТҚЖБ желісі бойынша тұрғын үй» бағыты бойынша таза әрленген 1 ш.м. 

сату құны:
Жайлылығы 4 сынып –Астана және Алматы қалаларында 120 мың теңгеге 

дейін, Атырау, Өскемен және Ақтау қалаларында 110 мың теңгеге дейін, қалған 
өңірлерде 90 мың теңгеге дейін;

Жайлылығы 3 сынып –Астана және Алматы қалаларында 142,5мың теңгеге 
дейін, Атырау, Өскемен және Ақтау қалаларында 110 мың теңгеге дейін, қалған 
өңірлерде 100 мың теңгеге дейін.

«Самұрық-Қазына» Жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тұрғын үйі» бағыты 
бойынша:

Астана және Алматы қалаларында құрылыстың 1 ш.м. құны 150 мың 
теңгеден және қалған өңірлерде 120 мың теңгеден артық емес мөлшерді құрайды,

1 ш.м. тікелей сату құны Астана және Алматы қалаларында180 мың теңгеден 
артық емес, қалған өңірлерде  144 мың теңгеден артық емес мөлшерді құрайды 
(құнсыздану коэффициентін есепке ала отырып).

«ҚИК» ИҰ» АҚ тұрғын үйі» бағыты бойынша: 
Астана және Алматы қалаларында құрылыстың 1 ш.м. құны 185 мың теңгеге 

дейінгі және қалған өңірлерде150 мың теңгеге дейінгі мөлшерді құрайды;
1 ш.м. сатып алу құныАстана және Алматы қалаларында 200 мың теңгеге 

дейінгі, қалған өңірлерде 165мың теңгеге дейінгі мөлшерді құрайды.
Сондай-ақ, «ҚИК» ИҰ» АҚ желісі бойынша өз қыз мет керлері үшін 

тұрғын үй салуды және сатып алуды ұйым дастыратын мемлекеттік емес және 
мемлекеттік заңды тұлға лардың өтінімдері бойынша сатып алу құқығымен 
жалдамалы тұрғын үй салуға және сатып алуға рұқсат етіледі. 

Қосымша 

2020 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ӨҢІРЛЕРДІ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
БАҒЫТТАРЫ АЯСЫНДА ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТУ ТАЛАПТАРЫ 

БОЙЫНША АНЫҚТАМАЛЫҚ АҚПАРАТ 

Сириядағы соғысқа қа ты-
сып, туған елі – Тәжікстанға 
қайтып оралған тәжік жігіті 
Фар рух Шарифов өзі нің 
қателігін ешкім қай таламаса 
екен деп тілейді.

Душанбедегі Кохи Джо-
ми концерт залында Худ-

жант қаласының 25 жастағы тұрғыны Фаррух 
Шарифовпен өткен арнайы кездесуде жас жігіт 
бір ай Сирияда болып қайтқанын және «Ислам 
мемлекеті» ұйымынан қатты көңілі қалғанын ай-
тып берді.

«Терроршыл топтың қатыгездігінен, 
қанқұмарлығы мен әділетсіздігінен қатты шошы-
дым» дейді Фаррух. Отбасындағы қиындықтарға 
байланысты еліне қайтуға рұқсат сұрағанымен, 
«Ислам мемлекетінің» басшылығы оның 
өтінішіне құлақ аспапты. Содан кейін ол басын 
бәйгеге тігіп, Сириядағы Ракка қаласынан елге 
қарай қашып шыққан.

Залға жиналған қауымға Фаррух Шари-
фовты Тәжікстан Ішкі істер министрі Рамазон 
Рахимзоданың өзі таныстырды. Түркия жеріне 
өткен жігіттің еліне қайтып оралуына Тәжікстан 
өкіметі көмектескен. Министрдің айтуынша, Фар-
рух Шарифов амнистияға ілігіп, бейбіт өмірге 
қайтып оралған, ал құқық қорғау қызметкерлері 
оны қорғауға алыпты.

«БАС КЕСУ»
Фаррух Шарифов содырлардың «хавориж-

дер» деп атағандардың басын кескенін өз көзімен 
көргенін айтады.

«Хавориждер» – мұсылман дінінен бас 
тартқандарға қатысты қолданылатын діни тер-
мин.

Жігіттің айтуынша, «ИМ» жендеттері 
«Алланың атына жаман сөз айтты» деп 
жалған айтылған сөзге сеніп, ешқандай тергеу 
жүргізбестен адамның басын ала береді екен. 
Орыс және араб тілдерін білетін Фаррух Шари-
фов «Ислам мемлекеті» содырларының ислам 
құқығын аяққа таптап отырғанына көз жеткізіпті.

«Оларға «бұл Ислам мемлекеті емес, жауыздық 
пен деспотия мемлекеті» деп айттым» дейді тәжік 
жігіті.

Ешқандай сотсыз жұрттың басын алып 
жатқандарды, «Ислам мемлекеті» содырларының 
қатыгездігін, тәжік әйелдерінің саудаға салынып 
жатқанын көріп ол қашуға бел буыпты.

ҚАШУ ЖОСПАРЫ
Тәжік жігіті Сирия жерінен қалай қашып 

шыққанын да айтып берді. Сирияға келе салысы-
мен содырлар оның құжаттарын өртеп жіберіпті. 
Содан соң анасына хабарласып, елде қалған 
қызыл тәжік паспортын салып жіберуді өтінген. 
Ол тіпті түрік өкіметінің өзін елге депортациялау-
ына да қарсы болмаған.

Ракка қаласынан Түркия шекарасына дейінгі 
жолды жүріп өту оған тым қиынға соғады. Жол-
да «ИМ» өткізу пункттері қаптап тұр, оның 
үстіне олар жолды миналап тастаған. Қасында 
бірге жатқан тәжік жігіт оған көмектесуден бас 
тартыпты, ал дағыстандық жолдасы болса, оны 
Стамбұлға дейін мотоциклмен апарып тастауға 
келісіпті. Арабтардың бірі Түркияға апаратын 
қауіпсіз жолдың сызбасын беріпті.

«ИМ» содырлары тәртіпке бағынбағандарды 
аяусыз жазалайды екен.

«Оларды маска киген, автомат ұстанған адам-
дар алып кетеді, әрі қарай не істейтіндері белгісіз» 
дейді Фаррух Шарифов.

Содырлар тіпті Ислам дініндегі ұлы 
тұлғалардың бірі, ханафи мәзхабының негізін 
қалаушы Әбу Ханифа имамды «діннен безген» 
хавориж деп атаған.

«АДАСУ»
Фаррух Шарифов содырлардың құрығына 

қалай түсіп қалғанын да айтып берді. Әйелімен 
ажырасып кеткен соң ол «Одноклассники» сай-
тында ресейлік қызбен танысады. Әлгі қыз 
оны алдымен Мәскеуге шақырып, сол жерден 
Түркияға аттандырады. Ақпарат құралдарының 
мәліметтеріне сенсек, 300-ге жуық тәжік азама-
ты Сирия мен Ирактағы «Ислам мемлекеті» тобы-
на қосылған. Солардың 50-ге жуығы қаза тапқан.

Тәжікстан Ішкі істер министрі Рамазон 
Рахимзоданың айтуынша, Сирияға соғысқа 
аттанғандардың үстінен қылмыстық іс қозғалған. 
Қазіргі уақытта Сирияда 40 тәжік отбасы тұрып 
жатыр екен. Тәжік құқық қорғаушылары ресейлік 
әріптестерімен бірлесіп жастарды Сирия мен 
Иракқа соғысқа жіберумен айналысып келген 
бірнеше адамды құрықтаған. Бұған қатысы бар 
бірнеше адам Тәжікстанда да ұсталды дейді ми-
нистр.

Тәжікстан азаматтарының Сириядағы соғыс-
тан оралуы туралы ақпараттар бұрын да болған. 
Өткен аптада ғана Сириядағы «жиһадтан» көңілі 
қалып, Түркия арқылы еліне қайтуға өтініш 
білдірген тәжік жігіті туралы айтылған. Десе де, 
Фаррух Шарифов – Сириядағы соғыстан аман-
есен оралып, адасқанын мойындап, жұрт алдында 
ағынан жарылып отырған бірінші адам.

(Мақала “Азаттық” радиосының 
ақпараты негізінде 

дайындалды).

«ИМ» ЖАЙЛЫ СҰМДЫҚ ПЕН ШЫНДЫҚ
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Сыртқы экономикалық қызметтің қарқын дамуымен 
және шет елдермен серіктестік қатынастардың өсуімен 
қатар шетел валютасымен валюталық операциялардың 
күннен күнге үздіксіз дамуы  байқалады.

  Осы іс-шаралармен қоса тұрақты экономикалық 
өсімге қол жеткізу және экономикалық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік саясатқа жәрдем 
беріп, ақырында, дүниежүзі экономикасына Қазақстан 
Республикасының келешекте бірігуі үшін жағдайлар 
жасау мақсатында Қазақстан Республикасында валюталық 
құндылықтардың айналымының тәртібін белгілейтін 
Қазақстан Республикасының валюталық заңнама 
нормалары жетілдіріліп жатыр.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі - валюталық 
реттеудің негізгі органы болып табылады. Валюталық 
заңнаманың нормативтік құқықтық актілері:

•	 «Валюталық реттеу және валюталық бақылау 
туралы» Қазақстан Республикасының 13.06.2005 жылғы  
Заңы;

•	 2014 жылғы 16 шілдедегі №144 «Қазақстан 
Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбас 
операцияларын ұйымдастыру Қағидалары»;

•	 2012 жылғы 24 ақпандағы №42 «Қазақстан 
Республикасында экспорттық-импорттық валюталық 
бақылауды жүзеге асыру және экспорт пен импорт бойынша 
резиденттермен келісім-шарттардың есептік нөмірлерін алу 
Қағидалары»; 

•	 2005 жылғы 14 қазандағы №122 «Қазақстан 
Республикасының аумағында жұмыс жасайтын резидент 
емес тұлғалардың валюталық операцияларға мониторинг 
жүргізу Қағидалары»;

•	 2012 жылғы 28 сәуірдегі №154 «Қазақстан 
Республикасында валюталық операциялар жүргізу 
Қағидалары».

Валюталық операциялар бойынша есеп жүргізу және 
есеп беру түрлері барлық резиденттер мен резидент емес 
тұлғалар үшін орындалуға міндетті.

Мұнымен қоса, валюталық операцияларды жүзеге 
асыру тәртібін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының 
Заңнамасымен жауапкершілік белгіленген.

«Әкімшілік құқық бұзушулық туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 2014 жылдың 5 маусымында 
қабылданған жаңа басылымы (бұдан әрі - ӘҚБКо)  2015 
жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді және  ол Қазақстан 
Республикасының валюталық заңнама нормаларын бұзғаны 
үшін дәл диспозициялар мен санкцияларды белгілейді. 

Оның үстіне, бірінші жасалған әкімшілік құқық 
бұзушулық үшін ескерту түрінде әкімшілік жауапкершілік 
қаралған, ал маманданған бөлім үшін (құқық бұзушылықты 
екінші рет жасағаны үшін), жасалған бұзушылық сомасынан 
пайыздық қатынаста әкімшілік айыппұл не айлық есептік 
көрсеткішке еселік санды көбейту қаралған (бұдан әрі - 
АЕК). 

Тіркеу куәлігінде көзделген жағдайларда, валюталық 
шартты (түпнұсқаны немесе оның көшірмелерін) 
ұсынбай валюталық операциялар бойын ша төлемдер 
мен ақша аударымдарын жүргiзу (210 бап): 

1. Уәкiлеттi банктердiң тіркеу куәлігінде көзделген 
жағдайларда, валюталық шартты (түпнұсқа немесе оның 
көшірмелерін) ұсынбай валюталық операциялар бойынша 
төлемдер мен ақша аударымдарын жүргiзуi - ескерту 
жасауға әкеп соғады.

2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк 
жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап 
жасалған әрекет - елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде 
айыппұл салуға әкеп соғады.

Ескертпе. Егер валюталық шарт экспортпен немесе 
импортпен байланысты болса және келісімшарттың 
есепке алу нөмірін алуды талап етсе, валюталық 
шарттың түпнұсқасы немесе келісімшарттың есепке 
алу нөмірі алынғаны туралы белгісі бар оның көшірмесі 
беріледі. 

Валюталық бақылау агенттерінің есептілікті ұсыну 
тәртібі мен мерзімдерін бұзуы (217 бап): 

1. Валюталық бақылау агенттерінің клиенттердің 
операциялары бойынша есептілікті уақтылы ұсынбауы - 
заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік 
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған әрекет - орта кәсіпкерлік субъектілеріне - он 
бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қырық айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

3. Валюталық бақылау агенттерінің клиенттердің 
операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсынуы - 
заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.

4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік 
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған әрекет - орта кәсіпкерлік субъектілеріне - он 
бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қырық айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

5. Валюталық бақылау агенттерінің клиенттердің 
операциялары бойынша есептілікті ұсынбауы - орта 

кәсіпкерлік субъектілеріне - отыз, ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға әкеп соғады.

Уәкілетті банктердің сұраныс пен ұсыныс көздеріне, 
сондай-ақ ішкі валюта нарығында шетел валютасын 
пайдалану бағыттарына мониторингті жүзеге асыру 
мақсаттары үшін есептілікті ұсыну тәртібі мен мерзімдерін 
бұзуы (218 бап):

1. Уәкілетті банктердің сұраныс пен ұсыныс көздеріне, 
сондай-ақ ішкі валюта нарығында шетел валютасын 
пайдалану бағыттарына мониторингті жүзеге асыру 
мақсаттары үшін есептілікті уақтылы ұсынбауы - заңды 
тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік 
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған әрекет - заңды тұлғаларға қырық айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

3. Уәкілетті банктердің сұраныс пен ұсыныс көздеріне, 
сондай-ақ ішкі валюта нарығында шетел валютасын 
пайдалану бағыттарына мониторингті жүзеге асыру 
мақсаттары үшін анық емес есептілікті ұсынуы - заңды 
тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.

4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік 
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған әрекет - заңды тұлғаларға қырық айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

5. Уәкілетті банктердің сұраныс пен ұсыныс көздеріне, 
сондай-ақ ішкі валюта нарығында шетел валютасын 
пайдалану бағыттарына мониторингті жүзеге асыру 
мақсаттары үшін есептілікті ұсынбауы - заңды тұлғаларға 
сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға әкеп соғады.

Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама 
туралы куәліктер бойынша немесе валюталық 
мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен 
айырбастау операциялары бойынша есептілікті, 
сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын 
репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін 
тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын 
ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу (243 бап):

1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама 
туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг 
бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау 
операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну - жеке 
және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.

2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк 
жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап 
жасалған әрекет - жеке тұлғаларға - бес, шағын кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне - он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
- жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне, Қазақстан 
Республикасының аумағында бір жылдан астам жұмыс 
істейтін резидент емес - заңды тұлғалардың филиалдары мен 
өкілдіктеріне қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға әкеп соғады.

3. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама 
туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг 
бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау 
операциялары бойынша есептілікті уақтылы ұсынбау - 
жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.

4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк 
жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап 
жасалған әрекет - жеке тұлғаларға - бес, шағын кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне - он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
- жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне, Қазақстан 
Республикасының аумағында бір жылдан астам жұмыс 
істейтін резидент емес - заңды тұлғалардың филиалдары мен 
өкілдіктеріне қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға әкеп соғады.

5. Ресімделген тіркеу куәліктері, хабарлама туралы 
куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг 
бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау 
операциялары бойынша есептілікті ұсынбау - жеке 
тұлғаларға - қырық, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
- жетпіс, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - бір жүз, iрi 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне, Қазақстан Республикасының 
аумағында бір жылдан астам жұмыс істейтін резидент емес 
заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктеріне бір жүз 
елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
әкеп соғады.

6. Ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау 
мерзімдеріне және (немесе) шарттарына әсерін тигізетін 
мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен 
құжаттарды уақтылы бермеу - ескерту жасауға әкеп соғады.

7. Осы баптың алтыншы бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк 
жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап 
жасалған әрекет - шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - 
отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - елу, iрi кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға әкеп соғады.

8. Ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау 
мерзімдеріне және (немесе) шарттарына әсерін тигізетін 
мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен 

құжаттарды бермеу - шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - 
елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - жетпіс, iрi кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне бір жүз елу айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Валюталық операциялар жөнінде хабарлама туралы 
куәлікті немесе валюталық операцияларға тіркеу 
куәлігін алу үшін құжаттарды беру мерзімін бұзу (244 
бап): 

1. Жеке және заңды тұлғалардың валюталық операциялар 
жөнінде хабарлама туралы куәлікті немесе валюталық 
операцияларға тіркеу куәлігін алу үшін құжаттарды беру 
мерзімін бұзуы - жеке және заңды тұлғаларға ескерту 
жасауға әкеп соғады. 

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік 
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған әрекет (әрекетсіздік) - жеке тұлғаларға - елу, 
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық 
емес ұйымдарға - сексен, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 
- бір жүз жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі жүз 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп 
соғады. 

Ұлттық валюта мен шетел валютасын 
репатриациялау талабын орындамау уәкiлеттi 
банктердегi банк шоттарына ұлттық валюта мен шетел 
валютасын (251 бап):

1) тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) 
экспортынан түсетін ұлттық валюта мен шетел 
валютасындағы түсiмдердi;

2) резиденттiң тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қыз-
меттер) импорты үшін резидент еместiң пайдасына аударған, 
резидент еместiң тауарларды жеткізу (жұмыстарды жүзеге 
асыру, қызметтер көрсету) бойынша мiндеттемелердi 
орындамауына немесе толық орындамауына байланысты 
қай тарылуға жататын ұлттық валюта мен шетел ва лютасын 
есепке жатқызбау түрiнде жасалған, ұлттық валюта мен 
шетел валютасын репатриациялау талабын орын дамау 
- шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, орта кәсіп керлік 
субъектілеріне, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне, коммер-
циялық емес ұйымдарға есепке жатқызылмаған ұлттық 
валюта мен шетел валютасы сомасының жиырма пайызы, 
бірақ екі мың айлық есептiк көрсеткіштен аспайтын 
мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

Ескертпе.
Осы бапта көзделген құқық бұзушылықтарды 

жаса ғаны үшін жауаптылық репатриациялау мерзімі 
өткеннен кейін есепке жатқызылмаған ұлттық 
валюта мен шетел валютасының сомасы елу мың 
АҚШ долларына баламалы сомадан асып түскен және 
егер осы әрекеттерде (әрекетсіздікте) қылмыстық 
жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаған жағдайларда 
басталады.

Дара кәсіпкерлер болып табылмайтын жеке 
тұлғалар осы бапта көзделген жауаптылықта болмайды. 

Валюталық операцияларды Қазақстан Республи-
касының валюта заңнамасын бұза отырып жүргізу (252 
бап):

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын 
уәкілетті банктер мен олардың айырбастау пункттері, 
сондай-ақ уәкілетті ұйымдардың айырбастау пункттері 
арқылы жүргізбеу, резиденттер арасында тыйым салынған 
валюталық операциялар жүргізу, ақша төлемдері мен 
аударымдарын уәкілетті банктердегі шоттар арқылы 
жүргізбеу, егер мұндай талап Қазақстан Республикасының 
валюта заңнамасында белгіленсе, -  жеке және заңды 
тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік 
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған әрекеттер - жеке тұлғаларға, белгіленген тәртіпті 
бұза отырып жүргізілген операция сомасының - елу, 
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық 
емес ұйымдарға - алпыс, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 
- жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір жүз пайызы 
мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. 

3. Уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдардың Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген айырбастау 
пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша 
шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының сату 
бағамынан ауытқу шектерін сақтамауы - орта кәсіпкерлік 
субъектілеріне - екі жүз, ipi кәсіпкерлік субъектілеріне бес 
жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
әкеп соғады.

Валюталық құндылықтардың айналым тәртібін 
реттейтін НҚА-ның мәтінін Ұлттық Банкінің ресми 
Интернет-ресурсында келесі мекен-жай бойынша алуға 
болады: www.nationalbank.kz → «Нормативтік құқықтық 
база» тарауы→ «ҚР Заңдары және ҚҰБ НҚА» → 
«Валюталық реттеу және валюталық бақылау» → «Қағида».

Туындаған сұрақтар бойынша «Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Қызылорда 
филиалының мекен-жайы бойынша жолыға аласыз: Б. 
Асқар көшесі, 30 үй немесе +7 (724) 27-42-72 телефоны 
арқылы хабарласуға болады. 

ЗАҢДЫ ЖӘНЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚР ВАЛЮТАЛЫҚ ЗАҢНАМА НОРМАЛАРЫН 
БҰЗҒАНЫ ҮШІН ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІК БОЙЫНША  ЖЕКЕЛЕНГЕН 

МӘСЕЛЕЛЕРІ (01.01. 2015 Ж. БАСТАП)



СБ
www.syrboyi.kz

Сенбі, 6 маусым, 2015 жыл

15ЖАРНАМА

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» 

және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52  
телефон да ры арқылы байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru

1. 0404000.01  Фортепиано
2. 0404000.02   Ішекті аспаптар (скрипка, 

виолончель, контрабас, классикалық гитара)
3. 0404000.03    Үрлемелі-ұрмалы аспаптар 

(флей та, гобой, кларнет, труба, саксофон, ксилофон, 
барабан)

4. 0404000.04  Халық аспаптары (домбыра, 
қобыз, қыл-қобыз, бас-қобыз, баян, шертер, бас-
домбыра, контрабас-қобыз, домра-прима)

5. 0405000  Хорда дирижерлік ету
6. 0407000  Ән салу (классикалық, дәстүрлі 

ән-терме, эстрадалық)
7. 0408000  Хореография өнері
Құжаттар 20 маусымнан 20 шілдеге дейін қа был-

данады.
Шығармашылық емтихандар 21-28 шілде ара-

лығында өтеді.
Қажетті құжаттар:
1. Өтініш.
2. 3х4 сурет (6 дана).
3. Медициналық анықтама 086У, 063, флю-

орография.
4. Бірыңғай ұлттық тест сертификаты (11 кл.)
5. Аттестат, куәлік.
6. Жеке куәлік немесе туу туралы куәлік 

(көшірме).
Мекен-жайы: Қызылорда қа ласы, 

Жел тоқсан көшесі, 37. Байланыс теле-
фоны: 27-21-45.

ҚҰРМЕТТІ АТА-АНАЛАР!

Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық 
колледжінің музыкалық мектебі

7 жастан 12 жасқа дейінгі балаларды келесі 
бөлімдерге оқуға шақырады:

1.  Фортепиано
2.  Ішекті аспаптар (скрипка, виолончель)
3. Үрлемелі-ұрмалы аспаптар (флейта, гобой, 

кларнет, труба, саксофон, ксилофон)
4. Халық аспаптары (домбыра, қобыз, қыл-

қобыз, бас-қобыз, баян)
5. Хорда дирижерлік ету
6. Ән салу
7. Хореография өнері
Оқу ақылы негізінде жүргізіледі.
Құжаттар 20 маусым – 12 шілде аралығында 

қабылданады.
Қабылдау емтихандары 25-26 тамыз айында 

өтеді.
Қажетті құжаттар:
1. Туу туралы куәлік (көшірме)
2. 3х4 сурет (4 дана)
3. Медициналық анықтама
4. Мектепте оқитыны туралы анықтама
5. Ата-анасының жұмыс орнынан анықтама
6. Файл-папка.

ҚАЗАНҒАП АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА 
МУЗЫКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

ТӨМЕНДЕГІ МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША 2015-2016 ОҚУ ЖЫЛЫНА 
9, 11 СЫНЫП БІТІРГЕН ТАЛАПКЕРЛЕРДІ ҚАБЫЛДАЙДЫ

2005 жылдың 16 сәуірінде  аяулы 
жар, асыл әке, немерелерінің сүйікті 
атасы, ағайынның ардақтысы Сәдуақасов 
Мәму Әлшүкірұлы дүниеден озып, сең 
соққандай күй кешіп едік. Оған да міне, 
он жыл толыпты. Шапқан аттай, атқан 
оқтай зулаған өмір-ай... Осы уақыт ара-
лығында әулетте талай жаңалық болды,  
сондай сәтте төрді толтырып отыратын 
әкеміздің жоқтығы үнемі сезіліп, көңілді 
жабырқатып тұрады. Бірақ Алла ісіне 
қарсы істер амалымыз қайсы? Бәріне 
шүкір дестік...

Мәму Әлшүкірұлы 1941 жылдың 
18 наурызында Арал ауданы, Ақбасты 
ауылында дүниеге келген. 1958 жылы 
Авань орта мектебін бітіріп, Жаңа жер аралында 
3 жыл әскери борышын өтеді. Еңбек жолын ауыл 
мектебінен бастап, Шымкент педагогикалық инсти-
тутының тарих факультетін тәмамдады. Бар ғұмырын 
шәкірт тәрбиесіне арнаған әкеміз талай талапты 
түлекті тәрбиелеп шығарды. Зейнет демалысына 
Жалағаш ауданындағы Бұқарбай батыр аулындағы 
мектептен шықты. Әкеміздің тәлімін алған шә-
кірттері қазір еліміздің әр түкпірінде еңбек етуде.      
Оның көп жылғы еңбегі ізсіз кеткен жоқ. «Қазақ 

ССР білім беру ісінің үздігі» атанып, сан 
мәрте салалық министрліктің, облыстық 
білім басқармасы мен аудандық білім 
бөлімдерінің арнайы марапатына иелен-
ді. Бірақ әкеміз үшін ең үлкен марапат 
өз оқушылары жеткен жетістік болды. 
«Ұстаз – ұлық емес, ұлы қызмет» деген 
бар ғой. Осы сөз біздің әкемізге арнап 
айтылғандай еді. Өз уақытын аямай, 
өзгенің бақытын аялай білген әкеміз өз 
шәкірттерінің шыққан биігіне мерей-
леніп, марқайып отыратын. 

Әкеміз қай ортаның да құрметтісі 
болды. Өзінен бұрын әуелі өзгені ой-
лайтын кемелдігімен көптің алғысын 
алып, үлкенге құрметін, кішіге ізетін 

та нытқан оның тәлімі біз үшін де адастырмас 
Темірқазыққа айналды. 

Әкеміз Мәму Әлшүкірұлының өмірден озғанына 
10 жыл толуына байланысты 10 маусым сағат 12:00-
де Қызылорда қаласындағы «Ақмешіт-Сырдария» 
мешітінде ас берілетінін туған-туыс, құда-жегжат 
пен әкеміздің көзін көрген барша азаматтарға 
хабарлаймыз. 

Еске алушылар: 
зайыбы – Тиыш, балалары мен немерелері.  

ЕСКЕ АЛЫП, АСҚА ШАҚЫРАМЫЗ

ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТЕР ЖӘНЕ 
КӘСІПКЕРЛЕР НАЗАРЫНА!

«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» 
ММ жеке кәсіпкерлердің мүдделерін қозғайтын, сонымен қатар, 
рұқсатнама (тәртіптерінің) құжаттарын қайта қарау және оңтайландыру 
мәселелерімен бірге әкімшілік кедергілерді қысқарту ұсыныстарын 
енгізу бойынша нормативтік құқықтық актілер жобаларына сараптама 
жасауға қатысуға үміткер, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің 
бірлестіктерін аккредиттеу жүргізу бойынша құжаттар қабылдайды. 
Құжаттар 2015 жылдың 12 маусымға дейін қабылданады.

Құжаттарды «Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктерін 
аккредиттеуді жүргізу Ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 мамырдағы №477 
қаулысымен бекітілген, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің 
бірлестіктерін аккредиттеуді жүргізу Ережесінің 8 тармағына сәйкес 
болуы қажет.

Құжаттарды қабылдау мекенжайы: Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы 52, «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы» ММ 410 кабинет, тел. 40-10-57, 23-50-25.

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 

кірістер комитеті 2015 жылдың  11 маусымында сағат 10.00-де 
«Салықтық және кедендік тексерулер нәтижелеріне сотқа дейінгі 
шағымдану» тақырыбында бейнесеминар  өткізеді.

Бейнесеминарға қатысам деушілерді Қызылорда облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаментінің мәжіліс залында (4 қабат), 
Абай даңғылы, 64 «Г» мекен-жайында күтеміз. Көрсетілген тақырып 
аясында сұрақтарыңыз болса, seminar@mgd.kz.  элекронды мекен-
жайына жолдауға болады. Байланыс телефондары: 23-70-89;  23-83-
90 .

Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті.
(2-2).

Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшыларының 
азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау  К Е С Т Е С І

Лауазымы, тегі, аты-жөні Қабылдау күні 
мен уақыты

Мемлекеттік органның 
мекен-жайы

Байланыс
 телефоны

Басқарма басшысы 
Мұстафаев Садық 
Шоңмұрынұлы

Сәрсенбі, Жұма
сағат 17.00-ден 
18.00-ге дейін

Қызылорда қаласы,
Ғ. Мұратбаев көшесі, 1

8(7242) 23-03-56

Басқарма басшысының 
орынбасары
Каленов Бағдат 
Кендебайұлы

Сейсенбі, Бейсенбі
сағат 17.00-ден 
18.00-ге дейін

Қызылорда қаласы,
Ғ. Мұратбаев көшесі, 1

8(7242) 23-05-24

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы сыбайлас жемқорлық пен құқық 

бұзушылықтың алдын алу мен Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 3 мамырдағы № 1567 
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексінің 
талаптарын жүзеге асыру мақсатында Қызылорда қаласы, Ғ. Мұратбаев көшесі № 1 мекенжайындағы 
ғимаратында Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының азаматтардың өтінішін 
қабылдау жәшігі орналасқандығын және 8(7242) 23-01-38 нөмірі сенім телефоны жұмыс істейтіндігін 
хабарлайды. 

БАНКРОТТЫҚ ІС ҚОЗҒАЛДЫ
Қызылорда облыстық мамандандырылған ау-

дан  аралық экономикалық сотының 28.05.2015 жыл-
ғы ұйғарымымен «Дархан-су» ЖШС-не (БИН 
010640003522), «Нұр-Перзент» ЖШС-не (БИН 
010640005251) банкроттық іс қозғалды. Талап-тілектер 
мына мекен-жайда қабылданады: Қызылорда қаласы, 
Әйте ке би көшесі №29, сот ғимараты.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Әлтаев Әлішер Әнуарбекұлының атына Жаңақорған ауданы, Түгіскен ауылындағы 

№209 орта мектебінің  9 сыныбын 18.06.2008 жылы бітіргені жөнінде берілген НОБ 
№0264314 куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Баймаханов Исламбек Жиенбаевичтің атына Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 

Жетікөл ауылы, М.Әуезов көшесі №4 үйге берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын 
беретін актісі (кадастрлық №10-153-023-034, №0036616), заң бойынша мұраға қалдыру 
куәлігі (03.02.2006 ж., тіркеу реестр №189), техпаспорты жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Оспанов Болат Калмаганбетовичтің, Оспанова Ботакоз Абдугалиевнаның, Оспанов Әсет 

Болатұлының аттарына Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Чайковский көшесі 7 үй, 66 
пәтерге берілген пәтерді жекешелендіру шарты (№16 23.01.2007 ж.) жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Қуанышев Жандос Мейрамбекұлының атына Қызылорда қала сындағы №8 облыстық 

арнаулы санаториялық мектеп-интернатының 9 сыныбын 20.06.2006 жылы бітіргені жөнінде 
берілген НМК 2090245 куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Ахметов Алибектің атына Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі 

№117 үйге берілген  сатып алу-сату келісім-шарты (№Д-576 12.07.1989 ж.) телнұсқасы 
(дубликаты) жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Акимова Гульбаршын Урумбаевнаның атына Техникалық және кәсіптік білімді дамыту 

және біліктілік берудің республикалық ғылыми әдістемелік орталығынан 21.05.2014 жылы  
берілген  КБ №0468078 біліктілік беру сер тификаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін. 

***
Утениязов Мнажадин Бахытжановичтің атына Қызылорда облысы, Арал қаласындағы 

№4 Арал қалалық кәсіптік-техникалық училищесін «Токарь» мамандығы бойынша 
30.06.1992 жылы бітіргені жөнінде берілген №174132 дипломы жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Серіктегі Аңсардың атына Жаңақорған ауданы, Құттықожа ауылындағы  №164 орта 

мектебінің 9 сыныбын 18.06.2014 жылы бітіргені жөнінде  берілген НОБ №1076348 куәлігі 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

«ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» акционерлік қо-
ға мының басшылығы мен кәсіподақ комитеті 
МГӨЦ газ қызметінің бастығы Отызбаев 
Ақылбек Кеңесбекұлына әкесі

Отызбайұлы Кеңесбектің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ-
тасып, көңіл айтады.

2015 жылдың 4 маусымдағы  мүлікті жария етуге 
байланысты есептіліктің қорытындысы

Аудан Келіп түскен өтініштер саны Орны
Қызылорда қаласы 295 1
Қармақшы ауданы 56 2

Жаңақорған ауданы 53 3
Шиелі ауданы 21 4

Жалағаш ауданы 18 5
Қазалы ауданы 15 6

Сырдария ауданы 12 7
Арал қаласы 11 8
Арал ауданы 6 9

Қазалы қаласы 1 10



Мен – ерекше, кәсіпқой әрі күшті шипа беруші, сонымен қатар ешқандай да 
жоғары білімсіз, дипломсыз наркологпын! Бұлай деуімнің себебі – маскүнем 
күйеумен он жылдық отбасылық өмір тәжірибем бар және қол жеткізген нәтижем 
барлық медициналық дипломдардан артық. Мен күйеуімді арақтан бір жылдың 
ішінде ажыратып алдым.

Бұрын күйеуім үнемі ішетін, екі-үш аптаға дейін тоқтамай салынып ішетін 
кездері болған. Үйдегі бес жасар қызым Катя екеуміз үшін бұл тозақтан бетер 
еді. Күйеуім ылғи ұрыс, төбелес шығаратын, бағалы заттарды, видеотехниканы, 
киімдерді, басқа да бұйымдарды араққа сатып жіберетін. Бірде тіпті маған балта ала 
жүгірген кезі бар. Абырой болғанда, көршілер таяу маңнан табылып, көмектесті.

Күйеуім кейде салынып ішуін доғаратын. Мұндайда ол сауығып, бірақ солғын 
тартып жүреді. Өкінеді. «Үлгілі отағасы» кезеңі басталады.

Ол жұмысқа тұрды, бала тәрбиесіне қарайтын болды. Ал кейін бұрынғы 
қылығын қайта бастады...

Бірде мен өзіме: «Жетер! Біздің отбасында енді маскүнемдікке жол жоқ!» – 
дедім. Өйткені әбден мезі болған едім, бұл тозақтан құтылу үшін барлығын жа-
сап баққанмын. Күйеуім «кодталды», наркологиялық диспансерде де, биотокпен де 
емделді. Олардан әсер болды, бірақ ұзаққа созылмайтын.

Қысқасы, алдыңғы жылы мен маскүнемдікке ұшырап, оның тырнағынан 
құтылған адамдардың нақты тәжірибелерін зерттеуге кірістім. Мен халықтық 

тәсілдерге назар аудардым, арақты тастаған адамдарға телефон шалдым, хат жаз-
дым, олармен кездестім. Ақырында маған маскүнемдікпен күресте көмектесетін 
ескі халықтық ем негізінде жасалған жаңа, заманауи құрал жөнінде жұрт аузынан 
естігенім жәрдем берді. Бұл құрал ғасырлар бойы қолданылу тәжірибесінен өткен 
екен.

Мен оның құрамына кіретін табиғи компоненттердің бауырдың алкогольді 
өңдеуге жауапты ферменттеріне, бауырдың ғана емес, ұйқы безінің де атқарымдық 
күйіне белсенді әсер ететінін білдім. Ол сондай-ақ алкогольдік синдромның алдын 
алады, ішкіш адамның психикалық және эмоциялық күйлерін қалпына келтіреді 
екен. Ал, тәжірибе жүзінде анықталған ең бастысы, ол ас қорыту деңгейінде алко-
гольге деген жиіркенішті туындатады.

Қазір, нақты нәтиже көргеніме бір жыл толғаннан кейін патенттеліп, «АлкАте-
кАктив» деген атауға ие болған бұл ерекше табиғи формула жөнінде батыл түрде 
айта аламын. Ол біздің отбасы үшін құтқарушы болды. Қазір күйеуім арақты та-
тып алмайды.

Мені маскүнемдікпен өмір сүріп азапқа түсіп жүргендердің барлығы да түсінеді 
ғой деп ойлаймын.

Оның құрамындағы ААА@ – алкогольге құмарлықты және алкогольден улану 
кезіндегі жайсыз әсерлерді өзгертетін патенттелген өсімдіктекті кешен.

ААА@ – тау өсімдіктерінің табиғи қуаты мен емшіліктің ғасырлық 
тәжірибелерін және алкогольге тәуелділік кезіндегі емнің тибеттік әсер ету 
тәсілдерін біріктірген табиғи таза құрылым.

Құрамында AAA@ табиғи сығындысы, копринус (шампиньондар тобына жа-
татын, маскүнемдікке қарсы қолданылатын ақ түсті саңырауқұлақ), қарапайым 
түлкішек (лисичка обыкновенная), жайылып, сұлап жатып өсетін жебіршөп (тимьян 
ползучий), годжи (Азия аумағында өсетін дәрілік өсімдік) жемісі, сүйментамыр 
(любисток), асылтекті лавр, шұрық-тесікті шайшөп (зверобой), ащы жалбыз (мята), 
дәрібалдырған (дягиль) және артемиядан (теңіздің таяз аумағында, тұзды көлдерде 
тіршілік ететін шаянтәріздес жәндік) алынған шипалы заттар бар.

БАҒАСЫ – 2500 ТЕҢГЕ, ЕМДЕУ КУРСЫ – 6 ҚОРАПША

АлкАтекАктивтің, «Алтай шипагері» бальзамының, «Тас майы+7»-
нің айрықша қасиеттері туралы сіз мына күндері өткізілетін 

сатылым кезінде біле аласыз:
Қызылорда қаласында 16 маусым сағат 10.00-ден 11.00-ге дейін

№3 гимназия, Жанқожа батыр көшесі, №5

Байланыс телефондары:8-701-677-42-42, 8-777-114-13-20

Арақты таста!  Жаңа өмір баста!

Сәйкестік сертификаты РОСС RU.AE-96H06507 от 12.12.2013

«АлкАтекАктив» – бұл:
- алкогольге тәуелділіктен арылта-
тын табиғи кешен;
- алкогольге құмарлықты өзгертетін 
табиғи құрам;
- жүрек-қан тамырлары, жүйке, ас 
қорыту жүйелері мен бауырдың 
ферменттік жүйесіне табиғи әсер ету 
формуласы.

Сенбі, 6 маусым, 2015 жыл

16 СБ
www.syrboyi.kz
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Электронды оқылым 28000.
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ҚҰТТЫҚТАУҚҰТТЫҚТАУ

Құрметті Ибраким Абдыгапарұлы!
Сізді адам өмірінің айтулы белесі – 60 

жасқа толу мерейтойыңызбен шын жүректен 
құттықтаймыз.

Біз Сізді өмірден тоқығаны мол, кемел ойлы 
тұлға ретінде жақсы білеміз. Өмір жолыңызда 
еңбексүйгіштік, қоғамдық белсенділікпен 
ерекшеленіп, нағыз азаматтық қасиеттерге ие 
ірі тұлға ретінде көпшіліктің игілігіне бөленіп, 
қызметтің ең қызықты да қиын салаларын 
атқарып отырған абырой-беделіңізді атап 
өтпей кетуге болмас. Туған елге деген 
сүйіспеншілік арқылы парасатты да рухы 
биік ізбасарларыңызды тәрбиелеу жолында 
дарынды ұйымдастырушы ретінде танылып 
келесіз. Осынау игілікті істе қанатыңыз 
талмасын, қажыр-қайратыңыз қашанда арта 
бергей, алда да алар шыңыңыз көп болсын, шаңырағыңызда ырыс-ынтымақ 
арта берсін демекпіз.

Құтты болсын алпыс деген жасыңыз,
Жақсылық пен қуаныштан тасыңыз.
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Әлі талай асулардан асыңыз.
Ел-жұртыңның ортасында аман-сау,
Күліп-ойнап жүзге келсін жасыңыз.

Игі тілекпен, 
«Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт 

басқармасының №1 облыстық олимпиадалық резервтің 
мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

НАЗАР


