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ХАБАрЛАндЫрУ
Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті 3 сессиясы 2016 жылғы 19 

мамырда сағат 15.00-де Облыстық мекемелер үйінің (Сұлтан Бейбарыс к., 1) 
мәжіліс залында ашылады.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер ұсынылады:
1. “Облыс бойынша мектеп алдындағы даярлық пен балабақшалардың 

жағдайы және оларды жақсарту шаралары туралы” Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2012 жылғы 6 желтоқсандағы №62 шешімінің орындалу ба-
рысы туралы.

2. Қосымша мәселелер.
Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының отырыстары 2016 

жылғы 18 мамырда сағат 15.30-да, тұрақты комиссиялардың бірлескен оты-
рысы сағат 17.00-де өткізіледі.

Облыстық мәслихат.

«Қос тойың қабат болсын» деген игі тілек бар. 
Осынау қанатты сөз  ағайынның бір-біріне алғаусыз 

пейілін білдіртетіні анық. Қашанда жағымды 
жаңалыққа жаны құштар Қазалы жұртшылығы 
Жеңіс мерекесін ерекше тартумен қарсы алды. 

Бұл күні ауданда бірнеше жаңа нысандар 
пайдалануға берілді. Шараға аймақ басшысы 

Қырымбек Көшербаев, Қазалы, Қармақшы, Арал 
аудандарының әкімдері нажмадин Шамұратов, 

Сұлтан Мақашов, Абзал Мұхимовтың қатысуы 
«Қуаныш бөліссе көбейеді» деген халық 

даналығының шынайы көрінісін
тағы да паш етті.

Облыс әкімі бастаған қонақтар ең алдымен жеке кәсіпкер 
Төребек Игіліковтің «Балық өнімдерін өндіру, өңдеу» цехының 
ашылу рәсіміне қатысты. Қазалыда кәсіпкерлік саласының 
қарқынды дамып келе жатқаны баршаға аян. Әсіресе, өнеркәсіп 
өндірісі көлемін арттыру, жаңадан жұмыс орындарын ашып, 
халықты жұмыспен қамту аудан тізгінін ұстаған азаматтардың, 
кәсіпкерлер қауымының ортақ мүддесіне айналды. Осы цехтың 
іске қосылуы соның  айғағы.  
«Т.Игіліков» шаруа қожалығы 
біршама жылдан бері балық 
аулау мен шұғылданып жүр. 
Кәсіппен айналысқаннан 
бастап жаңаша тәсілмен 
еңбек етуді мұраттаған 
ұжымның тоңазыту 
қ о й м а л а р ы н д а 
қатырылған, ар-
найы қаптамаларға 

салынған балық өнімдері елімізбен қатар  Ресей нарығында са-
удалануда. Жеке кәсіпкердің «Балық өнімдерін өңдеу цехын 
іске асыру» жобасы бойынша «Банк центр кредит» АҚ арқылы 
алынған қомақты несиеге балық өңдеу, сақтау ғимараттары 
салынды. Тоңазытқыштар мен қосымша қондырғылар орна-
тылды. Өткен жылдан бастап ауқымын кеңейткен цех сүбе 
дайындауға кіріскен еді. Жоба аясында тағы да ірі көлемде не-
сие алынып, қажетті құрал-жабдықтармен қамтылды. Зауыттың 
қуаттылығы тәулігіне 5 тонна балық сүбесін әзірлеуге есеп-
телген. Нақты кезеңде шаруа қожалығында көптеген адам 
еңбек етуде. Өнімдерді экспорттау мақсатында еурокод алуға 
жұмыстар жүргізілуде.

Пайдалануға берілген цех жұмысына  сәттілік тілеген об-
лыс әкімі бәсекеге қабілетті болу, кәсіпкерлікті дамыту бүгінгі 
күннің басты талабы екендігіне, бұл тұрғыда Қазалыда оңды 
жұмыстар барына  тоқталды.

Серғазы Нұржановтың есімі жеке кәсіпкер ретінде 
қазалылықтарға жақсы таныс. Кәсіпкерліктің қыр-сырын 
жете меңгерген Серғазы Есқалиұлы өзінің  төзімділігі, 
еңбексүйгіштігі, біліктілігімен бірсыпыра биіктерді 
бағындырды. Шаруасын дөңгеленткен жігерлі жігіт ең ал-
дымен  «Электрон» тұрмыстық заттар дүкенін ашты. Ау-
дан тұрғындарын қажетті бұйымдармен  қамтамасыз етті. 
Мұнан соң автожуу бекетін іске қосты. Енді кент орталығынан 
ойып тұрып еңселі сау да үйін салды. Бұл үшін «Ауыл шаруа-
шылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-дан несие алды. 
Ғимараттың алғашқы екі қабаты үй жиһаздарын, үшінші 
қабаты тұрмыстық заттар сатуға арналады. Сауда үйінің ашы-
лу рәсіміндегі көпшіліктің қуанышына ортақтасқан аймақ бас-
шысы бастаған меймандар осыдан кейін «Жеңіс» бағын   бет-
ке алды.

«Жеңіс» бағы – Қазалы халқының мақтанышы. 
Табиғаты қытымыр өңірде дәл осындай желегі 
жайқалған бақ кездесе  бермейді.

Көпшіліктің көз қуанышына айналған бақ 
кезінде Қазалы ауданының тізгінін ұстаған 

Елеу Көшербаевтың бастамасымен 
ұйымдастырылған еді. Қайраткердің игі 
жолын онан кейін ел басқарған 
азаматтар жалғастырды. 
Жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында аудандық бюд-
жеттен бөлінген  қар жыға то-
лымды тірліктер атқарылды. 
Осылайша «Тағзым» алаңы 
қайта жаңғыртылды. 
Осын дағы тоғыз мыңға 
жуық жауынгерлердің 
есімдері жазылған мәр мәр 

тақтайшаларды тұр ғындар көзінің қара шығындай қастер 
тұтады. Мұнда өткізі летін әрбір мағы налы шаралар жұрт шы-
лықтың жадына Отан сүйгіштік сезімді терең ұялатады. Мінсіз 
төселген   брусчатка жолдар, әсем безендірілген аллеялар, 
түнгі жарықтар, мұнтаздай  алаңдар, жайқалған алуан гүлдер, 
сыңсыған көлеңкелі талдар қабырғалы қауымның ауызбіршілігі, 
ат арқасындағы азаматтардың ұйымдастырушылық қабілетінің 
жемісі екені даусыз. Сүйсіне түсіп «Біткен істің міні жоқ, 
бітірген ердің кемі жоқ» дегенді ойға аласың.

Бүгін  «Жеңіс» бағына жиналғандардың қарасы өте мол 
болды.  Олай болатын реті бар. Даңқты перзенттерін  мәңгі 
есте қалдыру мақсатында қазалылықтар тағы бір тағылымды 
қадам жасаған-ды. Бақта «Даңқ» аллеясын ашуға облыстық 
бюджеттен қаралған  қаражатқа ауданнан шыққан бес Кеңес 
Одағының батыры, бес Социалистік Еңбек Ері, мемлекет және 
қоғам қайраткерлерінің бюсттері орнатылды. Ұрпаққа өнегелі 
шараның ашылу рәсімінде сөз алған облыс әкімі елі үшін жа-
нын қиған, телегей тер төккен, жақсылықтың ұйытқысы 
болған перзенттерін туған халқы жадында берік сақтайтынын 
тебірене жеткізді. Мұнан соң есімдері Сыр өңіріне мәлім аза-
маттар Жарылқасын Шәріпов, Самұрат Имандосов өздерінің 
жүрекжарды лебіздерімен бөлісті.

Облыс әкімінің жұмыс сапары Қазалы қаласындағы 
«Шағала» балаларды сауықтыру демалыс орталығында 
жалғасты. Аудан әкімі Нажмадин Шамұратов аймақ басшы-
сына сауықтыру орталығы құрылысының жобасын, аудандық 
білім бөлімінің басшысы Ақзира Қасымова ҰБТ-ға әзірлік 
барысын таныстырды. Мектеп бітіруші түлектер, ұстаздар 
қауымымен жүздескен Қырымбек Көшербаев білім сапасын 
арттыру, білікті де жан-жақты шәкірт тәрбиелеу замана тала-
бы екендігін баса айтты. 

Аймақ басшысының Қазалы ауданына жасаған жұмыс са-
пары осылайша түйінделді.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Н.НұрЖАуБАй,
(фото).

САпАр

МЕРЕКЕДЕГІ ҚОС ҚУАНЫШ

жеңіс мерекесімен!

Құрметті ұлы Отан 
соғысының және тыл 

ардагерлері!

Сіздерді Ұлы Жеңіс күнімен 
шын жүректен құттықтаймын!

Биыл Ұлы Отан соғысының 
аяқталғанына 71 жыл. Бұл мереке 

батылдық пен ерліктің, қаһармандықтың 
символы. Отанға деген сүйіспеншілік пен адалдықтың 
өлшемі. Ел басына күн туған жылдардағы аға буынның 
жан аямас жаужүректігі, ерен еңбегі, туған елге, жер-
ге деген патриоттық ыстық ықыласы келешек ұрпақ 
санасында жаңғырып тұрары даусыз. Әділдік пен 
зұлымдықтың соғысы деп бағаланған майдандағы 
ардагерлеріміздің ерен ерліктері арқасында біз бүгін 
бейбіт өмір, бақытты ғұмыр кешудеміз. Ұлы Отан 
соғысы біздің халқымыздың, аға буын өкілдерінің, 

әкелеріміз бен аналарымыздың биік рухын, ерлігі мен 
қаһармандығын әлемге танытқан қасіретті соғыс бол-

са, Ұлы Жеңіс аға ұрпақтың Ұлы ерлігін мәңгілікке ел 
жадында сақтауға арналған ең қастерлі күн.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев майданнан оралмаған 
жауынгерлеріміздің есімін мәңгі ел есінде сақтауда 
және арамызда жүрген ардагерлеріміз бен тыл 
еңбеккерлерін ардақтауда әрқашан мемлекеттің 
қамқорлығы болатынын айтып, жарқын бастамаларға 
жол ашып келеді. 

Қадірлі ардагерлер!
Сіздердің ерліктеріңіз бен еңбектеріңіз 

бүгінгі бейбіт өмірдің темірқазығы. 
Сіздерге зор денсаулық, ұзақ 

ғұмыр, отбасыларыңызға бақ-
береке тілей мін.

Ұлы Жеңіс мерекесі құтты 
болсын!  
Құрметпен, 
Қызылорда облысының әкімі                          
Қ.КөшЕрБАЕВ.

облыс әкімінің 
құттықтауы

МАҚСАТ –
СУ ЖЕТІСПЕУШІЛІГІН 
БОЛДЫРМАУ 

Кеше облыстық әкімдікте өңірдің су шаруашылығы мәселелеріне арналған 
селекторлық мәжіліс өтті. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалық 
етуімен өткен мәжіліске ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары 
комитетінің төрағасы Ислам Әбішев, облыс әкімінің орынбасарлары, салалық 
құрылымдар басшылары, аудан әкімдері және шаруашылық төрағалары қатысты. 

Облыс ауыл шаруашылығының тыныс-тіршілігін сусыз елестету мүмкін 
емес. Оның жетіспеушілігі соңғы жылдары анық байқалуда, ол өз кезегінде 
егістік көлемдерінің қысқаруына әкеліп соғуда. Облыстық табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының мәліметтері бойынша бүгінгі 
таңда 227 мың гектар суармалы жерлердің 54 мың гектары пайдаланылмайды. 

Жыл өткен сайына судың жетіспеушілігі көбірек сезіле түсуде.  Биылғы 
жылы «Шардара» су қоймасынан су жіберу кестесі бұзылуы себепті «Көксарай» 
су реттегішіне қажетті көлемді толтыру мүмкін болмады. Нәтижесінде ондағы 
су көлемі өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 769 млн текше метрге аз бо-
лып отыр. Ал мұның өзі алдағы кезеңде егістіктерді суландыруда  кері  әсерін 
тигізетіні белгілі. 

Мемлекет басшысы тапсырмасына сай қабылданған Қазақстанның су ресур-
старын басқарудың мемлекеттік бағдарламасы аясында Қызылорда облысын-
да су шаруашылығын жақсарту және су тапшылығын болдырмау мақсатында  
біршама жұмыстар атқару жоспарланған. Мемлекеттік бағдарламаға облыс бой-
ынша 100,1 млрд теңге болатын 127 жоба ұсынылған. Солардың ішінде «Сыр-
дария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау 
(САРАТС-2) және «Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру» 
(ИДЖЖ-2) жобалары енгізілгенін атап өту керек. 

Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының мәліметтері бойынша 227 мың гектар суармалы жерлердің 179 
мың гектары инженерлік жүйемен тегістелген. Суармалы жерлерде ұзындығы 
10,2 мың шақырым сумен қамтамасыз ететін және 3,7 мың шақырым болатын 
қашыртқы-дренаждық жүйелер бар. Басқарма басшысы Еркебұлан Бекжанов 
бірқатар жобаларды жүзеге асыруға қолдау көрсету жөнінде Комитет төрағасы 
И.Әбішевке ұсынысын жеткізді. Атап айтқанда, «Қызылорда» сол жақ жағалау 
магистральды каналының гидротехникалық қондырғыларын қайта құру. 
Жаңақорған ауданы аумағындағы «Бесарық» және «Жиделі» су қоймаларында 
күрделі жөндеу жүргізілмеген. «Бесарық» су қоймасы 3,1 мың гектар суармалы 
алқапты сумен қамтамасыз етеді. 

1956 жылы салынған «Қызылорда» су торабының техникалық жағдайы 
айрықша бақылауды қажет етеді. 2014 жылдың қараша айынан  бастап онда 
автокөліктердің жүруіне тыйым салынған. Мамандар зерттеулері ондағы бетон 
құрамы өзгергенін және беріктігінің кемігенін көрсетіп отыр.  Мамандар алпыс 
жылдай үздіксіз жұмыс істеген су торабына жедел түрде күрделі жөндеу жаса-
луы қажеттігін айтуда. 

Басқарма басшысының ұсыныстарына облыс әкімі де қолдау білдірді.  
Қырымбек Елеуұлы сол жақ жағалау магистральды каналын күрделі жөндеуге 
286 млн теңге қажеттігін атап өтті. Канал Сырдария, Жалағаш және Қармақшы 
аудандарының 90 мың гектар суармалы алқаптарын сумен қамтамасыз етеді. 
Сондай-ақ Қараөзек каналы бойында бірқатар учаскелерде гидроқондырғылар 
орнату қажет. 

– САРАТС жобасының екінші кезеңін жүзеге асыруды бастау бір жарым 
жылға созылып кетті. Бұған әрі қарай төзуге болмайды. Жақын аралықта жоба 
құрамындағы алты компоненттің төртеуі бойынша жұмысты бастай беру керек, 
– деді аймақ басшысы осы орайда. 

Сондай-ақ, «Қызылорда» су торабының апатты жағдайда тұрғанын еске са-
лып өтті. Облыс алдында осы нысан бойынша шұғыл түрде «Казгипроводхоз» 
институты мамандарының қорытындыларын алу міндеті тұр. Осыған байланыс-
ты облыс басшылығы Ұлттық экономика министрлігі мен Қаржы министрлігіне 
өзінің ұсынысын жолдады. 

Ислам Әбішев өз кезегінде аталған жобалар бойынша келісімін білдірді. 
Ол әрбір нысан бойынша жағдайды тағы  жете зерттеп алу қажеттігін жеткізді. 
Жобаларды жүзеге асыруға республика бюджетінің мүмкіндігіне орай кезең-
кезеңімен кірісу керек болады. 

Мәжілісте облыс елді мекендерін таза ауыз сумен қамтамасыз ету барысын 
облыстық энергетика және тұрғын-үй шаруашылығы басқармасының басшысы 
Ержан Әбдіхалықов  хабарлады. 

Ыдырыс ТӘЖІұЛЫ.

КАДРЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР 
БОЛДЫ

Кеше Мемлекет басшысының Жарлығымен  Дәурен 
Әскербекұлы Абаев Қазақстан республикасының Ақпарат 
және коммуникация министрі қызметіне тағайындалды. 
Жаңа өкілетті орган қазіргі ақпараттық сын-қатерлерді 
еңсеріп, Бес институционалдық реформаның барысын 
тиімді қолдау үшін Елбасы тапсырмасымен құрылып отыр. 
Сондай-ақ осы күні Елбасы Асқар Исабекұлы Мырзахметовті 

ҚР Ауыл шаруашылығы министрі, ал Қуандық Уәлиханұлы 
Бишімбаевты Ұлттық экономика министрі етіп тағайындау туралы 
да Жарлыққа қол қойды. 

Кеше Елбасы Ақордада өткен 
мемлекеттік наградалар тапсыру 
рәсіміне қатысты.
Мемлекет басшысының Жарлығымен 

Отан қорғаушы күні қарсаңында әскери және 
қыз меттік міндеттерін атқару кезінде ерлік 
пен батылдық көрсеткен, сондай-ақ ұлттық 
қауіп  сіздік пен елдің қорғаныс қабілетін 
қам та масыз етуге, заңдылық пен қоғамдық 
тәр тіпті нығайтуға елеулі үлес қосқан  бір 
топ әс кери қызметші, құқық қорғау орган-
дары мен ұлт тық қауіпсіздік қызметкерлері 
Қазақстан Рес публикасының мемлекеттік 
наградаларымен мара патталды. Барлығы 43 
адам орденмен, 63 адам медальмен және 2 
адам Қазақстан Рес пуб ликасының Құрмет 
грамотасымен атап өтілді.

Нұрсұлтан Назарбаев жиналғандарды 
алдағы Отан қорғаушы күнімен және Ұлы 
Жеңістің 71 жылдығымен құттықтады.

– Ұлы Отан соғысы – ұмытылмас та-
рих сабағы. Бір жағынан, ол бізге әлемнің 
нәзіктігін еске салады. Екінші жағынан, 
адам рухының беріктігі мен қуаттылығын 
көрсетеді. Отанымызды қорғай білген, бізге 
бейбіт өмір сыйлаған жерлестеріміз осын-
дай болған. Сол соғыстың қаһармандарының 
есімі тарих парағына мәңгі жазылып қалды. 
Біздің парызымыз – елдің қауіпсіздігін 
сақтау, биыл 25 жылдығын атап өтетін 
Қазақстанның Тәуелсіздігін қорғау, – деді 
Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті ел азаматтары 
ширек ғасыр уақыт бойы тұрақтылық пен 
келісімде тату отбасы ретінде өмір сүріп 
жатқанына назар аударды.

– Бірақ бейбіт күнде де ерлікке орын бар. 
Ұшақты алдыңғы шассисіз қондыра  білген 
әуе кемесінің командирі Дмитрий Родиннің 
ерлігін бүкіл қазақстандықтар біледі. Ол 
өзінің кәсіпқойлығының арқасында 121 
адамның өмірін сақтап қалды. Мен бұл 
әрекетті үлгі тұтуға лайық қаһармандық 

деп санаймын. Сондықтан оған «Халық 
қаһарманы» атағын беру туралы шешім 
қабылдадым. Полковник Игорь Кармыков 
сел кезінде барлау-іздеу тобын тікұшақпен 
эвакуациялады. Өміріне қауіп төнген 10 
адамды құтқарып қалды. Мемлекет оның 
еңбегін ІІ дәрежелі «Айбын» орденімен атап 
өтеді. Рота командирі Фархад Тағырбековтің 
арқасында 40 әскери қызметші аман қалды. 
Оған «Ерлігі үшін» медалі беріледі, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы ерлігімен ерекше-
ленген басқа да адамдарды атап өтті.

– Өз басын қатерге тігіп, адамдар-

ды өрттен құтқарған Данияр Қалиев ерен 
ерліктің үлгісін көрсетті. Сондықтан «Ерлігі 
үшін» медалімен марапатталады. Арамызда 
ел қауіпсіздігін нығайтуға зор еңбек сіңіріп 
жүрген өзге де азаматтар бар. Халықаралық 
деңгейде танылған мерген қызымыз Әсем 
Жәкенованы ерекше атап өткім келеді. Ол 
бүгін «Жауынгерлік ерлігі үшін» медаліне 
лайық деп танылды, – деді Қазақстан 
Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев өз басын қатерге 
тігіп, сарбазын кеудесімен қорғап қалған 
және көп жарақат алған Қайрат Үмбетовтің 
ерлігіне де тоқталды. Ол осы ерлігі үшін 

«Халық қаһарманы» атағымен марапаттал-
ды.

Қазақстан Президенті ерлік пен 
қаһармандықтың осындай үлгісі елімізде аз 
емес екеніне ризашылық білдірді.

Шарада әскери және қызметтік міндетін 
атқару барысындағы көрсеткен батылдығы 
мен ерлігі үшін «Fokker-100» әуе кемесінің 
командирі Д.Родинге, Ұлттық ұлан 
«Орталық» өңірлік қолбасшылығының штаб 
бастығы – 6505 әскери бөлімі командирінің 
бірінші орынбасары Қ.Үмбетовке «Халық 
қаhарманы» атағы берілді.

МАрАпАт

БЕЙБІТ КҮНДЕ ДЕ ЕРЛІККЕ ОРЫН БАР

МәЖіЛіС



Сенбі, 7 мамыр 2016 жыл. №67-68

АЙМАҚ2 СБ
www.syrboyi.kz

АҚТӨБЕДЕГІ ҚЫЗЫЛОРДА КҮНДЕРІ

БАЙТАҚ ОТАНЫМЫЗДЫҢ БЕРІК ҚОРҒАНЫ

Биыл ел тәуелсіздігінің туы 
көтерілгеніне 25 жыл. 1992 
жылы 7 мамырда Қазақстан 
армиясы құрылып, бүгінде 
ол ел шебін қорғайтын үлкен 
күшке айналды. Елбасы 
Жарлығымен ҚР Қарулы 
күштері құрылған күн 7 мамыр 
– Отан қорғаушылардың күні 
болып белгіленді. Мамыражай 
мамырдың жетінші күні мен 
тоғызыншы күні, жүрегі Отан 
деп соққан әрбір азаматтың 
асқақ рухты мерекесі. 

Бұл – батыр бабалардың даңқты жолы 
мен Отанға адал қызмет ету дәстүрін 
тоғыстыратын мейрам. Отанды қорғау 
ұғымы бірінші кезекте елдің әскери 
қызметшілерімен байланыстырылады. 
Елбасының сөзімен айтсақ, «... Қазақстан 

патриотизмнің іргетасы – барлық 
азаматтардың тең құқылылығы және 
олардың Отан намысы алдындағы жалпы 
жауапкершілігі».

Қазақтың қаһарман ұлы Бауыржан 
Момышұлы «Өз елін мақтаныш етпеу – 
сатқындықпен тең» деген. Бұл дүниеде 
біздің бір ғана Отанымыз бар, ол – 
тәуелсіз Қазақстан. Қастерлі Отанымызға 
қалтқысыз қызмет ету және оны қорғау – 
әрбір азаматтың қасиетті борышы. Осынау 
перзенттік парызымызды біз, әсіресе, 
әскери адамдар, адал атқаруға тиіспіз! 
Сонда ғана біз арманымызға жетіп, 
Мәңгілік ел бола аламыз. 

Тәуелсіз еліміздің қорғаныс қуатын 
арттырып, мемлекет шекарасын айқын
дау, Қазақстан Қарулы күштерін заман 
талабына сай жасақтау, әскери техни
калармен қамтамасыз ету, бір сөзбен айт
қанда, әскеріміздің әлеуетін күшейтуде 
Елбасымыз, Бас қолбасшы Н.Назарбаевтың 
сіңірген еңбегі ұшантеңіз. Қазіргі 

таңда Қазақстан Қарулы күштері әлем 
жұртшылығы алдында абы ройлы да 
айбынды, қуатты әскерге айналды!

Ел әскерін жасақтауда облыстық, ау
дандық қорғаныс істері жөніндегі бөлім
дердің атқарып жатқан жұмыстары 
ауқым ды. Әскери міндетін өтейтін бола
шақ жас сарбаздарды іріктеу, оларды 
меди циналық тексерістерден өткізу, оқу
дала жиындарын өткізу және басқа да 
әскери ісшараларды облыстық қорғаныс 
істері жөніндегі департаменті абыроймен 
атқарып келеді. 

Жұмылдыру кезіндегі ісшараларды 
ұйымдастыру, жүзеге асыру, азаматтарды 
шақыру учаскесіне тіркеу, жылына 2 рет 
кезекті мерзімді әскери қызметке шақыру 
сияқты науқандар ойдағыдай өткізіліп 
келеді. Әрине, бұл науқандардың жүйелі, 
тиянақты өткізілулері тек департамент 
қызметкерлерінің ғана еңбегі емес. Бұл 
жерде атқарушы биліктің, аудандық 
мекемелер мен ұйымдар басшыларының, 
медицина қызметкерлерінің, ІІД полиция 
инспекторларының қосқан сүбелі үлесте
рін айта өткен жөн. Департамент қызмет
керлері ұйымшылдық, жауапкершілік, 
тәртіп пен тиянақтылық үдесінен шыға 
білуде. 

Бүгінгі таңда жергілікті әскери комис
сариаттар жастарды жылмажыл есепке 
ала отырып, оларды Отан алдындағы 
борышын өтеуге дайындайды. Олардың 

Қарулы Күштер қатарына шақы рылуын 
қамтамасыз етеді. Бұл бағыттағы 
жұмыстар облысымызда нақты жоспар 
бойынша жүргізіледі. 

Департаментке қарасты басқарма және 
бөлімдерінің әскери қызметшілері ай 
сайын атыс, саптық және дене дайындығы 
мен кәсіби даярлықтардан сынақтар тапсы
рып жоғары деңгейде нәтиже көрсетуде. 

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
облыстық қорғаныс кеңесінде берген тап
сырмасы негізінде департаментке қарас
ты мекемелер қала, аудан, кент орта лық
тары мен елді мекендерде жұмылдыру 
дайындығы бойынша штабтық жаттығулар 
өткізіп келеді.   

Қасиетті жеріміз бен еліміздің тыныш
тығын бекемдеуге былтыр аймағымыздан 
мерзімді әскери қызметке 1291 азамат 
жөнелтілді. Келісімшарт негізінде әскери 
қызметке 306 адам шақырылды. Сонымен 
қатар, ҚР ҚМ «Әскери техникалық 
мектебінің» Қызылорда бөлімшесінде 
жауынгерлер атқыш мамандығы бойынша 
даярланады. Былтыр әскери мамандықты 
таңдап, офицер боламын деген 21 талапкер 
Қорғаныс министрлігінің әскери оқу 
орындарында оқып жатыр. Жас өрендердің 
әскери қызметке деген қызығушылықтары 
жылдан жылға өсіп келеді. Бүгінгі 
күні көктемгі мерзімді әскерге 254 жас 
жіберіліп, әскерге шақыру жұмыстары 
қарқынды түрде жалғасып жатыр.   

Ұраны ұлы даланы жаңғыртқан құрыш 
білек, жалын жүрек жауынгерлер ел 
қорғаны екені рас. Бабадан мұра болған 
қойнауы құтты, топырағы киелі байтақ 
өлкенің тыныштығы ең алдымен бізге 
керек. Ал оның тұрақтылығын сақтап, 
тәуелсіздігін баянды ету осы топырақта 
туып, осы жердің суын ішіп келе жатқан 
кез келген ұлт пен ұлысқа ортақ парыз. 

Барша қазақстандықтарды, сарбаз
дары мызды еліміздің Тәуелсіздік алған 
25 жылдық белесімен, 7 мамыр – Отан 
қор ғаушылар күнімен және 9 мамыр 
– Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Әлімжан ЕРНИЯЗОВ,
Қызылорда облысы қорғаныс істері 
жөніндегі департаментінің бастығы, 

генерал-майор. 

СЫР САРБАЗЫ – ЖАСТАРҒА ҮЛГІ
Отанды қорғау, ел тыныштығын күзету 

және Қазақстан Республикасының  әскери 
заңдарына сәйкес жауынгер деген атқа 
лайық болу – әрбір қазақстандық азаматтың 
міндеті. Осындай жауапкершілікті алдына 
үлкен мақсат еткен сарбаздарымыздың бірі 
– Ақжол Қазиев. 

Ол өткен жылдың көктемгі науқаны барысында, 
Астана қаласындағы ҚР Мемлекеттік күзет қызметі 
«Айбын» Президенттік полкі» 0112 әскери бөліміне 
Отан алдындағы борышын өтеуге аттанды. Сол уақыт
тан бері әскери бөлімдегі оқужаттығу жұмыстарында 
белсенділік танытып, қатардағы сарбаздардан алда 
келеді. Ол алғашқы күндерінен бастап әскери өмірдің 
қырсырын үйренуге үлкен ынта білдіріп, талапты 
сарбаз атаныпты.

– Қатардағы сарбаз Ақжол Қазиев Отан алдындағы 
борышын өтеп, оқужаттығу барысында үздік деп 

танылып жүрген жауынгерлеріміздің бірі. Ол әскери өмірдің жауапкершілікті талап 
ететінін түсініп, барлық тапсырмада ешқашан енжарлық танытқан емес. Біз осындай 
сарбаздарымызбен мақтанамыз, бойынан Отанға, елге деген сүйіспеншілікті байқаймыз 
және сол үшін қуанамыз. Осындай азаматтарға қарап барлық жастар бой түзейді, – деді 
«Айбын» Президенттік полкі 0112 әскери командирі Т.Сәрсекеев.

Ақжол Қазиев Қармақшы ауданына қарасты Төретам кентінде дүниеге келген. Сол 
өңірдегі №121 Ә.Егізбаев атындағы  орта мектептің түлегі. Мектеп қабырғасында жүріп, 
аудандық, облыстық әскери жарыстарға қатысып, жүлделі орындардан көріне білді. 
“Әрбір жастың бойында Отанға деген сүйіспеншілік, туған жерге деген патриоттық сезім 
болса ғана өзөзіңді тұлға етіп қалыптастырасың”, – дейді жас сарбаз.

Ақжол алдағы уақытта әскерден үлкен жетістікпен оралмақшы. Жерлесіміздің бұл 
жетістігіне қуана отырып, оны Отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз және осындай 
өз Отанына адал жастар барда мемлекетіміздің мәңгілік боларына сенім білдіреміз. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

АЗАТ ЕЛДІҢ АЙБЫНЫ

Елбасының бір айдан бері тал қы ланып жатқан жерге қатысты  
сұрақ тарға берген жауабы, қабылдаған шешімі қоғамдағы 
тұрақтылықты нығайтуға септігін тигізеді деп ойлаймын. Енді 
Үкі мет қоғам дық инсти тут тардың, шаруалардың пікі рін ес  кере 
отырып, жер қа тынастары сала сын дағы заң норма ларын жан
жақты қарастырса деген тілек бар. 

Ақордада өткен кеңесте Елбасының өзі жер мәсе лесінде 
әрбір қазақстандық тың пікірі маңызды екенін және халық 
ты алаңдатқан әрбір мәселе ше   шімсіз қалмайтынын атап өтті. 
Комиссия аграр лық секторды дамытудың оңтайлы тәсіл дерін 
ұсынып, көкейкесті мәсе лелерді тү сін    діруде және талқылауда 
жұртшылық пікірін ескерсе екен.

Жер – қазақтың асыл қазынасы, ең жанды жері екенін соңғы 
уақытта орын алған жағдайлар тағы бір мәрте дәлелдеп бер
ді. Алдағы уақытта жерді сату және шетел діктерге жалға беру 
мәселесі мамандардың сарабынан өтіп, халық үшін де, ел эко
номикасы үшін де, Жеранамыз үшін де ұтымды шешім шығады 
деп сенемін. 

Жерді қамқорлыққа алу, тоздырмау, халықтың игілігіне 
пайдалану – өзекті мәселе. Ерте көктемнен қара күзге дейін бел 
жазбайтын, жерден нәпақа терген шаруалардың ЖерАнаның 
төсіндегі әр күні үмітпен өтеді. «Егінші жылда арман да, балықшы 
күнде арманда» дегендей, диқандар  «жеріме су шықса, сапалы 
тұқым сепсем, дақылыма күтім көрсетсем, ең соңында мол өнім 
алсам» деп ойлайды. 

Елбасының сөзін тыңдаған халық көптеген пікір 
қайшылығын туғызған жер мәселесін ақылға салып барып, 
шешім қабылдау керек деген тоқтамды естіп, қуанысып жатыр. 
Расында, халықтың қалауы бірінші кезекте ескерілуі керек. Бұл 
орайда Елбасы қабылдаған шешімнің орны ерекше.

Мінәжадин ӨТЕЕВ,
облыстық мәслихат депутаты,

«Сыр маржаны» ЖШС директоры.

ШАРУАЛАР ПІКІРІ 
ЕСКЕРІЛЕДІ

Бүгінде мұнай мен басқа да қазба байлықтарға сеніп отыра 
беруге болмайды. Және олардың нарықтағы бағасы, оларға деген 
сұраныс құбылып тұрады. Ал ауыл шаруашылығы өнімдеріне 
сұраныс ешқашанда тоқтамақ емес. Керісінше, әлемде ауыл 
шаруашылығы өнімдеріне деген сұраныс жыл сайын артып 
келеді. Осы орайда, Қазақстан үшін ауыл шаруашылығын 
дамыту өте тиімді қадам болмақ. Ауыл шаруашылығын дамыт
пай, экономикамызды толыққанды өрістете алмаймыз. Жан
жағымыздағы алып үш нарықтың  (Ресей, Қытай, Иран) ауыл 
шаруашылығы өнімдеріне деген сұранысының азғантай бөлігін 
өндіре алатын болсақ, соның өзі біздің елімізге көп табыс 
әкелмек. Қаншама адамдар жұмыспен қамтылар еді. Ол үшін 
жаңа технологиялар, қомақты инвестициялар қажет. Қысқасы, 
ауыл шаруашылығы саласында реформа жасамай, алға баса 
алмаймыз. 

Алайда, Жер кодексіне енгізілген өзгерістер қоғамда 
алаңдаушылық тудырды. Ол түсінікті де. Өйткені, ЖерАна 
– барлық халық үшін киелі де қасиетті ұғым. Қазақ үшін жер 
мәселесі тіпті өзекті. Жер – асыраушы анамыз. Олай дейтініміз, 
ел экономикасы, байлығы, бақыты, тіпті болашағы да осы 
жермен тікелей байланысты. Демек, жерді қорғау, оны барынша 
тиімді пайдаланып, сақтау кез келген мемлекеттің және ондағы 
әр адамның міндеті болуы тиіс. Сол себепті де ел тұрғындары 
арасында Жер кодексіндегі жерді шетелдіктерге жалға беру 
туралы баптары көптеген пікірталастар тудырды. Осы ретте 
Мемлекет басшысы даналық шешім шығарды. Жер кодексінің 
қоғамдық пікір туындатқан жекелеген нормаларына мораторий 
жариялауы ол мемлекет пен қоғам мүдделерінің бірлігін ашық 
бейнелейтін ел Президентінің көреген қадамы дер едім. 

Сонымен бірге, Елбасымыз Жер кодексіндегі өзгерістерге 
мораторий жариялай отырып, Үкімет жанынан Премьерми
нистрдің бірінші орынбасары Б.Сағын таевтың төрағалығы мен 
комис сия құру туралы тапсырма берді.  Бұл комиссия жұрт 
шылықпен бірлесіп, жер заң намасын сараптаудан өткізеді және 
өзінің ұсыныстарын Пар ламентке енгізетін болады. 

Иә, қандай мәселені болса да ақылға салып жеңу керек. Ең 
қиын, түйткілді жағдайлардың өзін байсалды түрде шешкен жөн. 
Бұл ретте халықпен ақылдасқан  абзал. Өйткені,  халықтан үлкен 
қамал жоқ, халықтан асқан дана жоқ.

Қалай болғанда да ел халқының несібесін арттыру үшін 
жерді ұтымды пайдалану жағына шығуымыз қажет.

Бердібек ҚАДЫРОВ, 
«Шаған Жер» ЖШС төрағасы.

КЕЛІСІП ПІШКЕН ТОН 
КЕЛТЕ БОЛМАЙДЫ

Елбасының өңіраралық кооперацияны 
дамыту туралы тапсырмасына сәйкес Ақтөбе мен 
Қызылорда облыстары арасындағы байланыс 
беки түсті. Осы бастамаға орай Ақтөбеге сапар 
шеккен Сыр бойы делегациясын облыс әкімінің 
орынбасары Серік Қожаниязов бастап барды. 
Топ құрамында «Арал тұз», «Абзал және К», «Арал 
балық өңдеу зауыты» ЖШС-лары, «Сыр маржаны» 
секілді белгілі кәсіпорындар өкілдері, өзге де 
сала мамандары мен филармония ұжымының 
өнерпаздары болды. 

Әуелі қызылордалықтар Ақтөбенің экономикалық-
әлеуметтік және мәдени-спорттық әлеуетімен танысып 
шықты. Мұнан соң өнеркәсіп салаларының өкілдері 
қаладағы «Ақтөбе мұнай қондырғылары және сорғылар 
дайындау», «ЭкотонБатыс», «Назар Трейлер», «Каспий 
плюс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сияқты ірі кәсіп-
орындарда болып, ондағы жұмыс барысын көрді. Ал 
ауылшаруашылық саласының мамандары «Ақтөбе жы-
лыжай» ЖШС-ның,  «АкТЕП» ЖШС мал бордақылау алаңы 
мен ет комбинатының жұмысын көріп, оң бағасын берді. 
Осы орайда ауыл шаруашылығы саласы бойынша ақтөбелік 
«Айс плюс» ЖШС мен «Молочные истории» ЖШС секілді 
ірі кәсіпорындармен келіссөздер жүргізіліп,  нәтижесінде 
кәсіпкерлер арасында құны 789,7 млн теңгені құрайтын 5 
меморандумға қол қойылды. 

Медицина саласының қызметкерлері  заманауи үлгідегі 
медициналық қондырғылармен жабдықталған «Дару» 
оңалту орталығын, облыстық ересектер ауруханасы 

мен құрылысы басталған офтальмалогиялық аурухана 
жұмысымен танысты. Бастысы сапар барысында өңірде 
медициналық кластер және медициналық туризм құру 
жобасының жемісті боларына көз жеткізді. 

Ақтөбедегі Қызылорда облысының күндері аясында «Нұр 
Отан» партиясы облыстық филиалы ғимаратында Ақтөбе 
облысының әкімі Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен 
жиын болып өтті. Онда облыс әкімдіктері арасында өзара 
ынтымақтастық және аймақаралық байланыстарды нығайту 
жөніндегі меморандумға қол қойылды. Жиын кезінде 
облыс әкімінің орынбасары Серік Қожаниязов пен Ақтөбе 
облысы әкімінің орынбасары Мұхтар Жұмағазиев екі өңірдің 
экономикалық-әлеуметтік даму бағыттары жайлы айтып өтті. 
Осы ретте меморандумға сәйкес алдағы екі жылдың ішінде 
екі облыс импорт  алмастыру мен тұтынушылар үшін өнімді 
арзандату бойынша жұмыстарды күшейтуді жоспарлап, 
құны 3,3 млрд теңге болатын өнімді тікелей жеткізу жөнінде 
30-дан  астам келісімге қол қойылды. 

Біздің облыс осы жылдың соңына дейін Ақтөбе об-
лысына 11 мың тоннадан асатын азық-түлік пен ауыл ша-
руа шылығы өнімдерін жеткізетін болды. Алдымен Т.Ах-
танов атындағы облыстық драма театрында жергілікті 
өнер шеберлерінің қойған  «Сыр – Алаштың анасы» атты 
концертіне  көрермендер көп жиналды. Сондай-ақ, Ғ.Жұ-
банова атындағы облыстық филармонияда өткен Тұр-
мағамбет атындағы ұлт-аспаптар оркестрінің концерті 
де ақтөбеліктердің көңілінен шықты. Осылайша сапар 
барысында тиімді келіссөздер жасалып, Сыр өнерпаздары 
екі күн бойы Ақтөбе халқын ән мен жырға бөледі. 

Сара АДАЙБАЕВА. 

ТИІМДІ КЕЛІСІМДЕР ЖАСАЛДЫ

ҰЛТ ЖОСПАРЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ
Бейсенбі күні облыс орталығындағы «Достық үйінде» ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты Наталья Жұмаділдаева өңірдегі мектеп директорларымен, ұстаздар қауымымен 
жүздесіп, Ұлт жоспарының басым бағыттарын түсіндірді. 

Жиын барысында 100 нақты қадамды жүзеге асырудың тетіктері, Ұлт жоспарын 
орындаудағы білім және ғылым саласындағы міндеттердің маңыздылығы сөз болды. 
Сондайақ, «Мәңгілік Ел», «Үлкен ел – үлкен отбасы», «Менің елім» сынды ауқымды 
жобалар туралы ойларымен бөлісті.

Сол күні Жалағаш ауданындағы Жалағаш элеваторында ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Абзал Ералиевтің қатысуымен Ұлт жоспарының мәні мен маңызы талқыланған 
жиын өтті. Басқосуға ауыл шаруашылығы саласының мамандары, шаруа қожалықтары 
жетекшілері келді. 

Сонымен бірге, кездесуде егін егіп, мал бағумен айналысып жүрген кәсіпкерлер 
өздерін толғандырған көкейкесті мәселелерді қозғады. Халық қалаулысы аграрийлердің ой
пікірлерін тыңдап, ұсыныстарына назар аударды.

Дәурен ОМАРОВ.



...«Құданы Құдай қосады, досты 
пайғамбар қосады»», «Досыңның 
кім екенін айт, мен сенің кім 
екеніңді айтайын» дегендей, біз 
Пазылбек Орынбасаров екеуміз 
доспыз. Пазекең  менің аға-досым, 
сыйласым, сырласым, қимасым, 
рухани идеяласым. Пазекең менің 
жас, кім күле қараса, соған құлай 
кететін албырт кезімде жол-жөнекей, 
кездейсоқ тапқан досым емес, шашқа 
ақ мықтап түскенде, ақыл-ой әбден 
піскенде тапқан олжа досым.  

***
Халық даналығы «Мың дос көптік қылмайды, 

бір дұшпан аздық қылмайды» – дейді. Досты тану, 
табу, сақтау, сатпау адами қасиеттердің ішіндегі 
ең бір құндысы, құнарлысы, тағдырлысы, киелісі 
десек, бұл қағидаға ешкім де күмән келтіріп, дау 
айтпасы анық. «Тең теңімен, тезек қабымен» - 
дегендей, мейлі жақсы болсын, мейлі жаман болсын 
әркімнің өз деңгейіне, өз дәрежесіне, өз болмысына, 
өз тағдырына сәйкес досы болады, дүниеде доссыз 
адам жоқ, алайда бола қойса, өте сирек шығар. 
Сондықтан достық бүкіл адамзатқа ортақ құндылық, 
бір адал досы бар адам – бақытты адам. 

 Достық жөнінде, дос жөнінде осыншама ой 
орманын аралай келе елге, халыққа, оқырмандарға 
айтайын дегенім осы эссемнің кейіпкері, дос-
ағам Пазылбек Орынбасаровтың сыр-сандығын 
шамамның келгенінше ашсам деп едім. Өзіме-
өзім сәттілік тілеймін, мені қолдауға сіздерді де 
шақырамын.  

***
Пазылбек Орынбасаров бүгінде мәртебелі, 

мерейлі, арман жас 80-нің сеңгіріне шығып отырған 
еліміздің асқар таудай абыз ақсақалы. 

Пазекең мемлекет ішіндегі мемлекет – темір 
жолдың генералы, КСРО, Қазақстан темір жол 
саласының барлық мадақ, марапаттарын алған, 
Меккеге қажылыққа төрт рет барған, аузын да 
Алласы, қолында Құраны,  жүрегінде иманы, ис-
ламның ақ жолымен жүріп, адал өмір сүріп, елі-
міздің, халқымыздың ауызбіршілігін, тыныш-
тығын тілеп отырған тілеуқоры, батагөйі, нағыз 
халықшыл, қазақшыл, исламшыл, мемлекет шіл 
азамат. Қазір бұрынғы өткен кеңес зама нында 
бастық болған, қалтасына қызыл билет салған-
дардың, құдайсыз, атеистік тәрбие алған дардың 
ішінен мұндай иманды, парасатты  кісі лерді, мұндай 
құбылыстарды кездестіре қою қиын заман.

«Жүгіріп шығар төбе көп, асу бермес шың қиын, 
қартайған шал елде көп, Ақсақал болу тым қиын» – 
деп, бекер айтылмаса керек.  

Пазекең көптің бірі, қолдың кірі, ауылдағы шал-
шауқанның бірі емес, абыройы мен атағы ауылынан 
әрі аспайтын қарияның да қатарында емес, ауыз 
жетер, аяқ жетер аймаққа, халыққа, елге белгілі, 
аузы дуалы, сөзі пәтуәлі, өзі, өмірі өнеге нағыз 
қазақтың ардақты ақсақалы.

Әрине, оқырманда Пазекеңнің өмірден өзінің 
лайықты орнын тауып, ұзақ жылдар бір салада 
нәтижелі, абыройлы еңбек етіп, адал өмір сүріп, 
алдына қойған армандары мен мақсаттарына 
жетуінің, өз бақытының авторы да, актері де өзі 
болуының, осындай бір қабырғалы, қалың елдің 
ардақты ақсақалына айналуының қыры мен сыры 
неде, деген сұрақтың туындауы әбден мүмкін. 

«Өмір – күрес» деген қасқабас қағида бар.  
Немен күрес, кіммен күрес?
Бірінші кезекте өзіңмен өзің күресесің, өзің-

нің пиғылыңмен, ойыңмен, ниетіңмен, теріс іс-
әрекет теріңмен күресесің, өзіңнің жоғарғы, төменгі 
нәпсіңмен күресесің.  

Егер осы күресте өзіңді өзің тежей, шектей 
алсаң, өзіңді өзің басқара, бағындыра алсаң, өзіңді 
өзің тыңдай, сыйлай, сақтай, бабтай алсаң, өзіңе 
өзің ұстаз, өзіңе өзің шәкірт, өзіңе өзің төреші бола 
алсаң, өз қатеңді өзің жөндей алсаң, осы жекпе-жек-
те, күресте, шайқаста өзіңді өзің жеңе алсаң, онда 
өмірде кездесетін барлық қиындықтарды жеңе 
аласың. 

Пазекең бақытты болудың, баянды өмір сүру-
дің осы шарттары мен қағидаларына толық сәйкес 
келетін азамат.

...Пазекеңнің басындағы қиындықтар белі бе-
сік тен шыға  басталды. Ол соғыс алдында дүниеге 
келген замандастары, тағдырластары сияқты бала-
лықтың бал дәуренін сүре алмады. 1939 жылы, үш 
жасында әкесі әскер қатарына алынып, шешесі 
шиеттей бес баламен қамқоршысыз қалады. 
Әкесі Орынбасар сол кеткеннен мол кетіп, 1943 
жылы «2-3 күннен кейін Сталинград шайқасына 
қатысамыз» деген бір хаттан басқа, хабар-ошарсыз, 
қайда болғаны, қалай болғаны, сүйегінің қайда 
қалғаны белгісіз, балалары содан бері зарығып 
іздеумен келеді. 

Не деген жазылмас жара, не деген қайғы, не 
деген қасірет десеңізші?

Жұт жеті ағайынды дегендей, сол кезде  шешесі 
түйеден құлап, мертігіп мүгедек болып қалады. 
Анасы балаларын аштан өлтірмеу үшін, адам 
төзгісіз  колхоз жұмысына қатыса береді. Кешке 
үйіне жусан арқалап келеді, түнде тапқан қос уыс 
жүгерісін, арпасын, күрмегін диірменге тартып, 
күлше пісіріп, ұйықтап жатқан балаларының басына 
қойып, таңертең ертемен жұмысқа кетеді. 

Осылайша Пазекең жоқшылықтың, аштықтың, 
жалаңаштықтың, жалаңаяқтықтың азабы мен 
азарын, өмірдің бар ащысын, қиындықтарын кө-
ріп өсті. Осы қиыншылықтар жас Пазылбекті қай-
натты, қуырды, пісірді, ерте есейтті, шынық тыр ды, 
ширатты, еңбекқорлыққа, төзімділікке, шыдам ды-
лыққа, талапшылдыққа тәрбиеледі, оқуға, білімге 
деген құштарлығын арттырды. 

Киерге киімі, ішерге тамағы болмағандықтан, 
Пазекең 1947 жылы 11 жасында бірінші сыныпқа 
оқуға барып, өзінен төрт жас кіші балалардың 
орта сында түйелі қойшыдай болып отырады. Төрт 
сынып бір бөлмеде оқиды, ал оқытушылары күні 
кеше жетінші сыныпты бітірген өзіне тетелес ақуыз 
балалар.

Осылайша ол мектепке төрт жыл қатарынан 
қыркүйек айында барады, екі жарым ай оқиды, 
ал қараша айының ортасында жылда қалың қар 
жауады да, жалаңаш, жалаңаяқ, жалаңбас бол ған-
дықтан оқуға бара алмай қалады. Әр жылғы оқудың 
селкеу сықпыты, осылайша өтіп, бітіп жатады. 
Төрт жыл бойы өстіп жылына екі жарым айдан 
оқып, белгіленген программаны игеріп, сыныптан 
сыныпқа көшіп, 15 жасында бесінші сыныпқа әзер 
жетеді.

1957 жылы орта мектепті бітіріп, Талап темір 
жол бекетіне вагон құрастырушы қызметіне 
орналасады.

Міне, осы уақыттан бастап Пазекең қиын да 
қызық еңбек жолын бастап, тұрақты түрде өсу мен 
өркендеудің сара соқпағына түседі. 

1960-1963 жылдары өндірістік жолдамамен 

барып, Алматы теміржол техникумына түсіп, 
инженер-техник дипломын, Ташкент теміржол 
институтында сырттай оқып, 1973 жылы темір 
жолдың инженер-экономисі мамандығын алады.

Пазекең  36 жылда қызметте өсу баспалдақтарын 
аттамай, сатылап, ретімен, жолымен, жөнімен  жеті 
рет өсіп, 1993 жылы Қызылорда теміржол бөлімшесі 
бастығының бірінші орынбасарлығы қызметіне 
жетіп, темір жолдың генералы атағын алды.      

«Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы 
шықпас», «Бөлінгенді бөрі жейді» дегендей,  ешкім 
де ешқашанда, ешқайда да, қаншалықты талапты, 
талантты болса да, басында шырақ жанып тұрса да 

жеке басы жақсы да, жаман да, бай да, бақытты да, 
басшы да, қосшы да бола алмайды.

Сондықтан мен Орынбасаров Пазекеңнің өзін, 
өмірін, ерен еңбегін, тырнақтап  жиған  абыройы  
мен  атағын, беделі мен берекесін бетке ұстай 
отырып, оның асқар таудай замандастарының, 
тағдыр ластарының, ағаларының, әріптестерінің, 
ұстаз дарының, шәкірттерінің асқақ аттарын мәң-
гілік өшпейтін, өлмейтін істерін, іздерін,  жасампаз 
еңбектерін үлкен құрметпен атап өтуді жөн көрдім.

Олар жалпы қазақ жұртына мәлім еліміздің 
ардақты, асқар таудай азаматтары: Задорожный 
Иван Акимович, Виноградов Валентин, Көпжа-
саров Құдайберген, Есенғарин Нығметжан, Тұр-
ған баев Рымбек, Байжанов Сырбай, Боранбаев 
Ерубай, Мұхамеджанов Көбжан, Хамидов Жабдат, 
Жанәділов Орынбай, Төреханов Мәлләхан, Абыл-
беков Бекболат, Орынбасаров Пазылбек.

Бұлар Қазақстанның бүкіл темір жол жүйесін 
қалыптастырған тұрпатты, тұғырлы тұлғалар. 

Өмірде  «Шәкіртсіз ұстаз тұл», «Ұстазын сүй-
меген шәкірт, шәкірт емес, шәкірті үшін күймеген 
ұстаз, ұстаз емес», «Ұстазы мықтының ұстанымы 
мықты» деген  қағидалар бар. 

Пазекең ұстазға да, шәкіртке де бай азамат. 
Пазекеңнің ұстаздан, әріптестен, шәкірттен жолы 
болды. Ақылды, парасатты, салиқалы, салауатты 
ортада, мәнді, мағыналы, мақсатты өмір сүрді, 
нәтижелі, абыройлы еңбек етті.

Пазекеңнің шәкірттері: Әбдіреев Алтынбек, 
Жүнісов Асылбек, Бабатов Мешітбай, Төлегенов 
Ермек, Жайсаңбаев Серік, Өтегенов Кенжебек, 
Өтегенов Жандарбек, Әбдиев Дүйсенбай, тағы 
басқа да көптеген атпал азаматтар.

Қай заманда, қай мемлекетте болмасын эконо-
миканың күре тамыры болып саналатын жол 
қатынасының алатын орны ерекше.

Әсіресе, ұшса құстың қанаты талатын, шапса 
тұлпардың тұяғы тозатын, шығысынан батысына 
дейін 3000 шақырым, оңтүстігінен солтүстігіне 
дейін 2000 шақырым ұлан-байтақ жерді алып 
жатқан біздің Қазақстан үшін көлік-жол қатынасы 
шын мәнінде өмірлік, өзекті, тарихи, тағдырлы 
мәселе. Оның ішінде де бәрінен бұрын болат 
жолдың еліміздің тыныс-тіршілігіндегі алар орны 
ерекше, экономикалық, стратегиялық, әлеуметтік 
маңызы зор. 

Егемен еліміздің ұлан-асыр байтағын он жеті 
мың шақырымнан астам темір жол желісі көмкеріп 
жатыр. Онда 160 мыңға жуық адам жұмыс істейді, 
6000 станса мен разъезд, 10 мың көпір мен өткел, 
64 мың жүк вагоны, 1500 локомотив бар. Бір ғана 
«Ташкент-Орынбор» темір жолының  ұзындығы  
1852  шақырым.  Онда  72  станса, 159 разъезд, 17 
ірі көпір бар. Бұл алып шойын жол құрылысы 1901 
жылы басталып, 1905 жылы біткен, бәріміз жабыла 
жамандап жүрген Николай патшадан қалған мұра 
ғой. 

Ештеңе де, еш уақытта оп-оңай өзінен өзі 
бола салмайды. Осыншама мемлекеттің, халық-
тың байлығы «Мың қосшыға бір басшы» деген-
дей, жоғарыда аты аталған темір жол саласы ның 
ірі ұйымдастырушыларының, іскер басшыла-
рының, қажырлы қайраткерлерінің, құрыш қолды 
құрылысшылар мен темір тәртіпті теміржол-
шылардың  бірнеше  мыңдаған  ұрпақтарының күш-
жігері мен табан ет, маңдай терінің, жанқиярлық, 
жасампаздық еңбегінің жемісі екендігі сөзсіз. 

Теміржол олардың өмірлері, өздері, көздері, 
іздері өз қолдарымен  өздеріне соққан мәңгілік 
ескерткіштері. Олар шетінен білгір мамандар, 
«шымшықты да қасапқа сойдыр» дегендей, өз 
ісінің қасаптары негізінен  темір жолдың кәсіпқой 
инженерлері. 

Инженер демекші, бұл мамандық сан алуан 
басқа мамандықтардан бөлекшелеу, ерекшелеу 
мамандық. Инженер деген өз ісінің шебері, әмір-
шісі, тамыршысы, тәуібі дегенді білдірсе керек.  
Сондықтан да өз ісінің білгірлері, дүлділдері, 
ажалға арашашы дәрігерлерді де адам жанының 
инженері деп жатады.  

Жалпы инженерлер қай іске болсада бейім, 
әмбебап, тіптен ірі, ауқымды халықтық, мемлекеттік 
істерге де қауқарлы екендіктерін өмірде  көрсетіп-
ақ келеді. Оған басты дәлел Қазақстанды 40 жыл 
басқарған Д.А.Қонаевтың, отыз жылға жуық 
басқарып келе жатқан Н.Ә.Назарбаевтардың тау-
кен, металлургия инженерлері екендіктерін айтсақ 
та жеткілікті ғой деп ойлаймын.

Халық даналығы «Жігіттің қосы оңбай, ісі 
оңбайды», «Келіннің аяғынан, шопанның таяғы-
нан», «Бақыт ананың табанының астында», «Бір 
жақсы, бір жаман әр жерде бар, екі жақсы қосылған 
қай жерде бар», «Жақсы әйел – азаматтың бағы» 
дейді. 

Айна қатесі жоқ бәрі де дұрыс, талқылау да, 
талас та тудырмайтын баршаға, адамға да, Аллаға 
да аян ақиқат.  

Пазекеңнің балдарының, әулетінің басындағы 

бақтың да, тақтың да, ырыс, береке, байлықтың 
да бастауы, қайнар бұлағы өзінің құдай қосқан  
қосағы, тәнсерігі, жансерігі Әлжанқызы Нәзипа ха-
ным десек, ақиқаттың ақ жібінен аттай қоймасымыз 
анық.

Пазекең  Нәзипамен 55 жыл тату-тәтті, жара-
сымды өмір сүріп, өсіп-өніп, көктеп-көгеріп келе-
ді. Дүниеге төрт ұл, бір қыз, 19 немере, 9 шө-
бере келтіріп, олардың бәрін оқытып, тоқытып, 
тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, 
бүгінде құдайға шүкір, тіл көзден аулақ, солардың 
қызығын көріп отырған  басына бақ қарап, қыдыр 
дарыған беделді де берекелі, төңірегі түгел, 
іргесі бүтін, өнегелі де өркенді әулетке айналып 
отыр.  

Пазекең, сөзсіз, осы әулеттің абыройы, асқар 
тауы, айбаты, қайраты болса, Нәзипа әулеттің 
ұйтқысы, ұйымдастырушысы, тілеуқоры, жебеу-
шісі, қамқоршысы, әулеттің беделі мен берекесінің 
шырақшысы.

Әрбір ата-ана «Балаларым әке жолын қуса 
екен, әкеден артық болып туса екен» – деп тілейді. 
Пазекең мен Нәзипаның ақ тілегі Алланың 
құлағына шалынып, қабыл болған бақытты жандар. 
Балалары Бауыржан Орынбасаров – Қазақстан темір 
жолының вице-президенті, Жасұланы – Қазақмыс 
компаниясының темір жол жүйесін, Ғалымжаны – 
Қызылорда темір жол кеденін басқарады, ал Омары 
– туған жері  Бесарықта, атақоныста «Жасыл ел» 
бағдарламасына  үлес қосып 10 гектар жерге жеміс-
жидек бағын өсіріп, күтіп-баптауда.

Осылайша, Пазекеңнің үш ұлы, бес немересі 
әке, ата жолын қуып, еліміздің темір жол саласында 
еңбек етуде. Бұлар болашақ Қазақстан темір 
жолының нағыз темірқазықтары, теміржолшылар 
династиясы. 

Қызы Ләззат Байқоңыр қаласында Мәскеу 
авиация институты филиалының аға оқытушысы. 

Осы өнегелі әулеттің әрбір мүшесінің басын-
дағы жақсылықтары, сәттіліктері олардың тегі-
нен, «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» 
– деген отбасылық өнегесінен, тәрбиесінен, ең 
бастысы имандылықтарынан деуге толық негіз бар. 
Өйткені бұл әулетте Пазекең, бәйбішесі, балалары, 
келіндері, немерелері – барлығы  9 адам намаз 
оқиды, Алланың ақ жолымен жүріп адал еңбек 
етіп, ақ тілек тілеп жүрген жандар. Пазекең 45 жыл 
қаншалықты жауапты, жартылай әскери қызметте 
жүрсе де, жүрегінде имандылығын сақтап, 2000 
жылы зейнеткерлікке шыққан күні нен бастап, 
мұсылмандықтың бес парызын, ислам ның барлық 
шарттарын, қағидаларын бұлжыт пай орындап 
келеді. Осы жауапкершілігі шаш етектен ауыр да 
жіңішке жолды алып жүру үшін адамға қаншылықты 
ерік, жігер, иман керек десеңізші?     

Пазекең  қажылыққа төрт рет барды.
Исламның ақ жолын насихаттауда, қажылыққа 

адамдар дайындауда, өзі пірге қол беріп, шәкірттер 
тәрбиелеуде ізгілікті, иманды, сауапты жұмыстар 
атқарып келеді. Менің өзімнің де 2014 жылы бүкіл 
мұсылманның арманы Меккеге қажылыққа баруыма 
да бастамашы болған осы көпжасағыр Пазекең. 
Менің осы сауапты сапардан кейін Па зекеңе 
деген ықыласым, сенімім, құрметім мен сыйым 
бұрынғыдан да арта түсті, арамыз бұрынғыдан да 
жақындағандай.

Пазекең өзінің естелігінде: Бір күні кеңсемде 
отыр едім, телефоным безілдеп қоя берді. Көтерсем 
Қорғанбек Қайруллаев екен:

«Пазеке, саламат барсыз ба, сүйінші» - дейді.
«Жақсы хабар айтсаң, аузыңа май, астыңа тай» 

– дедім.
Кеше Нағи Ілиясов кеңшарында бүкіл облыс 

активтерінің қатысуымен мәртебелі жиын өтті. 
Сонда облыс әкімі: «Пазылбек Орынбасаров төрт 
жауапты, күрделі тапсырмалар беріп едім, бәрін 
мүлтіксіз дер кезінде орындады деп сізге елдің, 
халықтың алдында рахмет айтты» – дейді.

«Атымды ата да, сыбағамды итке таста» дейтін 
атам қазақтың ұрпағымыз ғой, халықтың алдында 
атымның аталғанына рахмет, мен де дән ризамын 
дедім»,– деп жазыпты. 

Иә, төрт тапсырманың болғаны рас. Олар: 
Қызылорда қаласында темір жолдың есебінен 
тәулігіне 25 тонна нан шығаратын зауыт салу, 
әрқашанда саясаттың тай қазанын қайнатып 
жататын Сексеуіл стансасында елдің, халықтың 
ауызбіршілігіне, тыныштығына байланысты саяси 
мәселе, теміржол ауруханасына және екі аяғы 
кесілген мүгедек кісіге қаржылай көмек көрсету 
мәселелері болатын. 

Сол экономика жаппай қираған, халық бірнеше 
айлап айлық, зейнетақы ала алмай отырған, ештеңе 
жоқ заманда бұл тапсырмалардың орындалуы 
тіптен де оңай мәселе емес еді.

Мысалы, нан зауытының құрылысы қаржының 
жоқтығынан батыс Қазақстан темір жолының, 
оның Қызылорда бөлімшесінің  басшыларының 
шешімімен белгісіз мерзімге тоқтатылған болатын. 

Қызылорда қаласында халыққа нанның жет пеуі 
өте күрделі, кезек күттірмейтін, өткір мәселе болды.

Бөлімше басшысы Бекболат Абылбеков еңбек 
демалысында болғандықтан, оның бірінші орын-
басары, уақытша бастықтың міндетін атқарушы 
Пазылбек Орынбасаровты шақырып, «жағдай 
өте ауыр, қалай болғанда да зауыт құрылысын 
бітірмесек болмайды» – дедім.

Пазекең: «Секе, сіз мені екі оттың ортасына 
тастап отырсыз, екі бірдей бастығымның болмайды 
деген жұмысын мен қалай болдырамын?» – деді.
Пазеке өмірден бір мысал айттым да:

– Пазеке, мен де сізге сеніп, есебін табады деп, 
осы ауыр тапсырманы беріп отырмын» – дедім.

Пазекең есебін тапты, сол жылы қараша айында 
зауыт іске қосылды.

Қалған тапсырмалар да дер кезінде мүлтіксіз 
орындалды.

Міне, сол кездегі арамызда қалыптасқан іскер-
лік қарым-қатынасымыз, сеніміміз, сыйласты ғы-
мыз болашақ достығымыздың негізі болды, Мек  ке 
сапарында оның қабырғасы қаланып, төбесі тү ні-
келеніп жабылып, біздің ортақ мәңгілік бақы ты мыз-
ға, байлығымызға айналғанына тәубе, шүкір дейміз.  

Пазекеңмен «Әзілің жарасса, атаңмен ойна» 
дегендей, достығымыз, көңіліміз жарасқасын, 
ойымыз, пікіріміз, көзқарасымыз, тілегіміз, сіз-біз-
дігіміз, шыж-быжымыз бір болғасын, жасы мыз 
да  жақындау жанасқасын кейде сыпайы, мәде-
ниетті, майдан қыл тартқандай етіп әзілдесіп те 
қоя тынымыз бар. Жанымызға жайлы, жағымды, 
орынды, оралымды әзіл бізді  жақындатпаса, әсте 
қашықтатпайды.  

***
Пазекең өзіне, өміріне, заманына, замандас-

тарына, ұстаздарына, шәкірттеріне, әріптестеріне, 
еліне, халқына дән риза. Қол жеткен жетістіктеріне, 
сәттіліктеріне, бастан кешкен қиындықтарына, 
қызықтарына, бәріне-бәріне күпіршілік қылмайды,  
шүкіршілік қылады. «Бәрі бірінші Алланың 
арқасында, екінші өзіме өмір сыйлаған, сол қиын 
заманда  жетелеп жүріп бәрімізді жеткізген аяулы 
анашым Күмістің арқасында» дейді Пазекең.

Күміс ана да қаншалықты қиындық көрсе де, 
арманына жетті, тілегі орындалды, 94 жас жасап, 
балаларының, немерелерінің, шөберелерінің, шөп-
шек терінің қызығын көріп, Алланың аманатын 
елінің, халқының, ұрпақтарының алдында абырой-
мен тапсырды. 

Ана бақыты деген осы емес пе?

Сейілбек ШАУХАМАНОВ.

ТЕМІРЖОЛДЫҢ 
ТЕМІРҚАЗЫҒЫ

ЭССЕ

Уақыт қандай жүйрік. Сыр 
бойының құрметті азаматы Сабыр 
Шаймерденұлы Арыстанбаевтың 
бақилық өмірге аттанғанына да 
жылдың жүзі болып қалыпты. 
Кеше ғана ортамызда салалы 
саусақтарымен сақал-мұртын сипап 
қойып, өткен-кеткенді айтып, барыңды 
молайтып, жоғыңды тауып отыратын 
Сәкең енді жоқ. Жүрек жылылығы 
еріксіз тартып, жанында жиі болуға 
ұмтылатын күндер өтті де кетті. Енді 
дым көрмегендейміз, ондай кісі өмірде 
болмаған сияқты. Өлім дегеннің ең 
қиыны осы көрінеді.

Алайда осындай жүдеу көңіл күйден алып шығатын 
адамның жады, өткен кісінің жанды істері, тағылымды 
тірліктері екен. Еске түсірсең, ойға ерік берсең, бәрі 
бірінен соң бірі көз алдына келеді, өмір тізбектері үнсіз 
рет-ретімен өте бастайды, өте бастайды...

Сабыр Шаймерденұлы 1932 жылы 9 мамырда  
дүниеге келді. Арыстанбай әулетінде өріс жалғастырып 
ұлдың келгеніне, еркек кіндіктен жалғыз келе жатқан 
әкенің қуанышы да, азын-аулақ науқастан кейін 
нәрестелі болған ана сезімі де ерекше болғаны даусыз. 
Шынына келгенде, дүниеге ұрпақ келіп жатса, оның 
үстіне ұл болса, қазақтың бұдан артық қуанышы 
болады ма? Ағайын-туыс, көрші-қолаң жиылып жас 
нәрестеге ат қойысты. Табиғатында асып-таспауды 
тәуір көретін ата-ана бала атының Сабыр болғанын 
қалады. Дастархан басындағы үлкендер бата берісті. 
Ол кезде бүгінгідей асып-тасып жататын заман жоқ. 
Дастарханда қолдан жапқан таба нан, бірақ оның дәмі 
де, түсі де бөлек. Сонан соң сүт өнімдерінен жасалған 
ірімшік, құрт, қолдың сары майы. Табиғаттың да 
тазалау кезі ғой, бәрі дәмді, бәрін ауызға сала бергің 
келеді. Бәрінен де ерекше ықылас пен шынайы 
көтеріңкі көңілге не жетсін!

Сабырдың балалық бал дәурені қысқалау болды. 
Ауылдағы жақсы ағаларына еріп, өнеге алып, өзі 
де жұртқа таныла бастаған Шәймерден ұлы онға 
толар толмаста Ұлы Отан соғысына аттанып кетті 
де, 1943 жылы аты шулы Ленинград шайқасында 
марқұм болды. Жат өңірдің топырағын жастанды. 
Кезінде Сәкеңдер іздеп те барған. Оның хабары 
қазір айқынырақ шығып жатқан көрінеді. Соғыстың 
алдында дүниеге келген бар перзенттің басында болған 
әкесіз өсудің тағдыры Сәкеңе де түсті. Алайда оның 
тағдыры көптен өзгешелеу болды. Текті туған Ақтай 
анамыз жалғыз ұлы мен соғыс алдында дүниеге келген 
Розаны жеткіземін деп, әкесі жоқтығын байқатпаймын 
деп барын салды.Жасында балаша киініп, атқа шауып, 
ертерек қызметке араласқан Шәрбану апамыз жалғыз 
інісін өрге сүйреуден аянбады. Інісін жалаң аяқ, жалаң 
бас қоймады. Сондықтан Сәкең еркіндеу өсті, бірақ 
өрелі болды. Еркелеу болса да, сабаққа ықыласты 
болған Сәкең орта мектепті ойдағыдай бітіріп, 
Алматының ауылшаруашылық институтына түсті. 
Содан 1953 жылы суландыру мамандығын алып шықты 
да, шынайы өмірге етене енді де кетті. Сегіз жылдай сол 
кездегі Сыр бойының санаулы да алдыңғы қатарлы оқу 
орны – Қызылорданың гидротехникумында оқытушы 
болды, қабілетін таныған техникум басшылығы 
Сәкеңе көп ұзамай оқу бөлімін басқартты. Жастық 
жігер, бойдағы білім Сыр бойының сушылар қауымын 
толықтырған жастар тәрбиесіне арналды. Олардың 
көбісі кейін өзі облыстық су шаруашылығына ауысып, 
аудан, шаруашылықтарға барғанда алдынан шықты, 
жылы ұшырасты, құрмет көрсетті. 

Сабыр Шәймерденұлы Сыр бойының су ша руа-
шылығында отыз жылдай қызмет етті. 1961 жыл дан 
басталған судың ағысындай тынымсыз өмір 1992 жылы 
зейнетке шыққаннан кейін ғана сая бырсыды. Оның 
ішінде 1967 жылы облыстық су шаруа шылығының бас 
инженерлігінен басталған қызмет алты жылдан кейін 
осы мекеменің басшы лығына ұласқан жылдардағы 
ойлы іс, адал еңбек, қажырлы қызмет Сәкеңді Сыр 
бойына кеңінен танымал етті.

Шынында да, ақ күріштің астанасы Қызылорда 
облысының әрісі – Одақта, берісі Қазақстанда  
жарқырай көрінген кезеңі кешегі ғасырдың 60-шы 
жылдарынан басталды. 1963 жылы облысқа партия 
ұйымының бірінші хатшысы болып Мұстақым 
Біләлұлы Ықсановтың келуі Сыр өңірін түрлендіріп 
жіберді.Сырдарияның сол және оң жағасыжаппай 
күріштікке айналды, талайдан түлеп жатқан Түгіскен 
алқабы игерілді. Облыстағы 286,5 мың гектар 
суармалы жердің 210,5 мың гектары инженерлік 
жүйеге келтірілуі осы кезеңдерден басталды. Олар 
Түгіскен, Жаңақорған, Шиелі, Қызылорда сол және оң 
жаға, Қазалының оң және сол жағасы, Арал алқаптары 
болатын. Ескі, жаңа су жолдары реттелді, кеңейтілді, 
арнайы қашыртқы каналдары, көпір, жолдар салынды. 
Айта берсең, кете береді...

Осы бір шын мәнісіндегі облыс ауыл шаруа-
шылығының кешегі басты саласы – егін және су 
шаруашылығын реформалаудың ауқымды тірлігіне 
Сәкең де әуелі, сол кездің тілімен айтқанда, обл-
вод хоздың бас инженері қызметінен бастап ете-
не араласып кетіп еді. Содан жиырма жылдай осы 
мекеменің басшылығында тынымсыз тірлік етті. 
Қыруар іс тындырылды. Сыр бойының қан тамырлары 
– су жолдары ерекше түрленді. Су жетпеген тірлік 
көзі қалмады. Ерен еңбек еленді. Сәкең ҚазКСР-нің 
еңбек сіңірген гидротехнигі атағына ие болды, «Еңбек 
Қызыл Ту» және «Халықтар Достығы» ордендерімен 
марапатталды. Бұлар бір адамның басына жетіп 
артылатын құрмет десем, артық айта қоймаспын.

Мен кісінің екі қырын қатар қарастырғанды 
қалаймын. Адамның шынайы болмысы сонда ғана 
толыққанды ашылады. Бірін бірі ашатын, бірін 
бірі байыта түсетін әлеуметтік әрекет пен рухани 
болмыссыз адам баласы түгел емес. Сәкең бұл жағынан 

да толымды болды. Өзі жетім өсті, жетімдіктің ащы 
дәмін жеткілікті тартты. Бұл оның адам жанының да 
жақсы маманы, қайырымы мол азамат болуына игі 
ықпал етті. Адамды түсіне білу, оның жанына үңіле 
білу, шынына келгенде, үлкен өнер. Сәкең мінезді 
кісі болатын, бірақ ақылмен өрілген, әділетсіздікке 
төзбейтін мінезді жұрттың көбі түсінетін, ұғына 
қабылдайтын. Құдай мінезсізден сақтасын.

Мұның бәрін мен Сәкеңді жарты ғасырдан астам 
уақыт білгеннен кейін айтып отырмын.1965 жылы 
күзде отбасын құру ниетімен, қазір отасқаныма 
50 жылдан асқан Туғанай Мұқанқызының үйінде 
болғанымда осы әулеттің басты қонағы да, ұзатылар 
қыздың иелерінің бірі ғана емес, бірегейі  де осы Сәкең 
мен жолдасы Тайжан болды. Сөйтсем, мұның төркіні 
бар екен. Шәймерден әкеміз кезінде «төре Мұқан, сал 
Мұқан, сері Мұқан» атанған Туғанайдың әкесімен аса 
сыйлас, жақын болып, туған інісіндей қасында жүріпті. 
Сәкең әңгіме арасында менің атам туралы естігенін 
айтып отыратын. Көбіне теріден жасалған киім киетін 
Мұқаң біреудің үйіне келгенде іштің тәртіпке келгенін, 
төрге көрпеше, жастықтың қойылғанын күтіп, есіктің 
сыртында күтіп тұрады екен. Қасындағы Шәкең кейде 
абалаған иттерден қашып, бірақ ағасының алдына түсе 
алмай, ол кісінің біресе оң жағына, біресе сол жағына 
шыға тын кездері болады екен. 

Сәкеңнің жолдасы Тайжан апайды бұрыннан 
танитын едім. Ол кісі бізге 9 сыныпта физикадан сабақ 
берді. Аса жайдары мінезі сыныптастарыма тегіс 
ұнаған болатын. Бірақ ол кісінің маған туыс екенін тіпті 
кейін білдім. Өйткені мен 22 жасқа дейін нағашылар 
отбасында болдым да, өз туыстарыммен сонан соң ғана 
табысқан болатынмын.

Бірде Алматыдан белгілі сыншы, әдебиетші 
Мұхамеджан Қаратаев келгенінде менен (ол кезде 
обком қызметкерлері қонақтар қасында көп жүретін): 
«Қалада Шәймерден отбасы тұрады дейді, одан не 
хабарың бар? деп сұрап қалды. Ол кісімен «Қазақ 
совет энциклопедиясының» Бас редакторы кезінде 
танысқан едім. Ол кезде әдебиетші боламын ба деген 
ой да менде жоқ емес еді. Сонда өзі жақсы білетін, 
әрі жақын туысы Мұқан Төрешұлының күйеу баласы 
екенімді айтқанмын. Содан қызметкерлері келгенде 
мынау менің күйеу балам деп таныстырып отырғаны 
осы кезге дейін көз алдымда. Мен ол отбасында қазір 
Шәкеңнің кемпірі Ақтай анамыздың, ұлы, төрт-бес 
ұл-қыздың әкесі Сабырдың барын айттым. Асықпай 
сөйлейтін Мұқаң: «Онда кешке мені сол үйге апар» 
деді. Біздер жақын ауданда жүргенбіз.  Маған жұмыс 
табылды. Дереу Сәкеңді іздеп тауып, Мұқаңның 
келетінін айттым. Кешкілік дастархан басында аз 
адам болған жоқ. Бірақ туыс болғанының үстіне ерте 
кезден сыйлас болған, бір-бірінің қадір-қасиетін жақсы 
білетін екі кісінің әңгімелері бөлектеу болды. Осы бір 
сәттерде Ақтай анамыздың болмысы биіктеп, даралана 
түскендей әсер етті.

Шынында да, жаратылысы бөлектеу Ақтай анамыз 
маған осы үйдің құт-берекесіндей көрінетін. Бала-келін 
жұмыста, толассыз кіріп-шығатын ағайын-туғанды 
бір өзі жайғастырып жататын. Ал үйге келіп кетіп 
жүрген ағайынның ұл-қыздарын өзінің  көзінің ағы 
мен қарасындай Сабыр мен Розадан кем көрмеді. Бұл 
отбасының жақсылығын менің жолдасым Туғанай да 
аз сезінген жоқ. Осы үйде бір шама уақыт жатып оқып, 
институтты бітіргеннен кейін оның қала мектебіне 
орналасуына да себепші болған Сәкең еді. Сәкеңді 
«көке» деп кеткен Туғанай, Айман, Жахан, Ұлжан 
сияқты қазір алды 80-ге беттегендер бұл отаннан әлі 
қол үзген жоқ. Өйткені асыл ана Ақтай кезіндегі, кейін 
Тайжан апай жалғастырған дәстүр оның келіндерінен 
әдемі қолдау тапты. Жылылықпен қарсы алып, дереу 
дастарханын жайып, әдемілеп шығарып салатын салт 
әлі де жарасымды, тағылымды.

Өмір бір қуаныш, бір қайғыдан тұратыны белгілі. 
Сәкеңнің ғұмырындағы бір қабат қиыншылық 1996 
жылы отасқандарына 40 жылдан асқан Тайжанның 
соңғы сапарға аттануынан басталды. Пайғамбар 
жасынан енді асқанда кезіккен ауыр қаза отағасын 
рухани жүдетіп кетті. «Тайжан балаларыммен 
арамыздағы тілмәшім еді» деп жолдасын еске түсіріп 
отыратын. Ала жаздай Сырдария бойын ерсілі-
қарсылы аралап, тыным таппай жүргенде балаларымен 
сөйлесерге де уақыт кейде жетпей жататын. Тайжан 
апай болатын. Сонан соң Сәкең басқаша қалай айтсын.

Өмірінің соңғы кездері Сәкең жазыла қоймай-
тын ауыр науқасқа жолықты. Екі аяғына еркін міне де 
алмай қалды. Соған қарамай Алматы, Астана, Тараз, 
Шымкент, Қызылордада өткен ағайын-туыс тың, жора-
жолдастың, құда-жегжаттың  той-томалағынан, өлім-
жітімінен қалмады. Таяғына сүйеніп жүріп Ұлытауға 
барып, бабаларға ас берудің басы-қасында болды. 
Мұның барлығының себебі, шындап келгенде, ең 
бірінші өзінің қайсар ерік-жігері болса, он тоғыз жылда 
Алматыда Роза мен Мұраттың, тұңғышы Сәуленің, 
отбасындағы Талғат пен Нұргүлдің қамқорлығы, 
Қызылордаға барса Шәрбанудың қызы Раяның, Болат 
пен Ай жанның жылы алақандары, Астанаға келсе 
Қарлы  ғаштың, Ибрагим мен Наташаның ыстық ықы-
ластары дайын тұрды. Ақ көйлектің жағасын еш кір 
шалмады, аяқ киімге тозаңның түйіршігі де жұқ пады. 
Қабағына кірбің түспеді. О дүниеге де маңайына риза 
көңілмен, ұрпағына деген аталық ізгі тілекпен аттанды.

Менің сыр етіп айтқым келгені Сәкең мен ол 
кісі өскен көпке ұқсай бермейтін әулеттің шынайы 
шындығы болатын. Осындай ортада өскен, әрі 
осыны жалғастыра түсіп, ерекше әлеуметтік ортаны 
қалыптастырған жақсы ағаның бұл дүниедегі қажырлы 
ісі, жер-ананың шөлін қандырған және сол арқылы 
Сыр халқының күнкөріс қуатын арттырған абыройлы 
тірлігі, жұрт ықыласы марқұмның жатқан жерін 
жайлы, топырағын торқа етері сөзсіз. Алланың бір аты 
халық дейді. Ендеше оған көрсетілген еңбек ешуақытта 
еш кетпейді.

Әбдіжәлел БӘКІР,
профессор.

БІР ӘУЛЕТТІҢ 
БӘЙТЕРЕГІ
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Жамбасы жерге тигенше маңдайы сәждеден ажырамаған ата-
ларымыз мал-жанын өргізіп, мамыражай тіршілік етіп еді. Жәй 
жатқан елді жоңғар да, қалмақ та, Қоқан да басымсынып көрген, 
бірақ аяғымен келіп, арқасымен қайтқан олар қазақ рухын жасы-
та алған жоқ.

Мұнан кейін көзі қызарып кеңес өкіметі кеудемсоқтанды. 
Халықтың малын сұраусыз алып, азаматын өз-өзіне жау қылып, 
оққа байлады, отанынан бездірді. Өзі еккен дәнді өз аузына сал-

дырмай, ашаршылықтың қандыөзегіне айдап тықты. Енді ес жия 
бергенде батыстан бұрқ еткен өрт тағы да талай боздақтың ба-
сын жұтты.

Осы соңғы сұмдықтар 1902 жылы Көкжиде елді 
мекенінде дүниеге келген Қалжан Тілеубергенұлы мен оның 
замандастарының тағдырына жазылыпты.

Қазіргі Сырдария ауданындағы Бесарық ауылының түп негізі 
«Жаңатұрмыс» колхозын қолмен құрған Қалжекең сол колхозда 
қоймашы, бригадир, төраға орынбасары болып еңбек етті. Ка-
налды кетпендеп қазды, жерді өгізбен айдап, егінді қолорақпен  
орды.  Он үш құрсақ көтерген бәйбіше Ұмытқан қол-аяғын ба-
уырына ала салып, колхоздың ауыр жұмысына араласып кете 
беретін-ді. Осындай қиындықтан дүниежарыққа келген төрт 
перзенті бірінен соң бірі шетінеді. Сол кездегі аналардың жүрегі 
де, белі де беріштен шығар. Түске дейін бір баласын, түстен 
кейін бір баласын жерлеп келіп, шарт түйініп жұмысқа қарай 
жөней беретін.

Сөйтіп, Қалжан мен Ұмытқанға тұңғышы Үржаннан соң он 
бір жыл бойы бала тұрмады. Үржан бойжеткен соң Мұстафа 
Шоқайдың ағасы Нұртазаның баласы Мадиярмен тұрмыс құрды. 
«Шынжыр балақ, шұбар төске қыз бердің» деп осыған қатысты 
Қалжекеңді де сұп-сұр өңді әлдебіреулер қанша рет сұрақтың 
астына алды. Қалжан олардан қаймықпады. Нұртаза атылып кет-
кен соң оның қызы Нәмиланы қолына алып бақты. Сол кезде 
Шоқай былай тұрсын, «оллә, бүллә бошай емеспін» деп өз руы-

нан безініп кеткендер қаншама?!
Жалпы, Қалжекең елшіл, жомарт, мейірбан ғана емес, ба-

тыл, жүректі адам болған. Бір уыс бидай үшін сот үкімі жүріп 
тұрған заманда шиеттей баламен талжағаусыз қалған Нұргүл 
деген ауылдасына колхоз қоймасынан бір пұт бидайды өзі апа-
рып берген. Аш отырғандарды көргенде айдалып кетермін деп 
қорықпаған. Заман беті түзелген шақта сол Нұргүл әжеміз: «Егер 
Қалжан болмағанда бала-шағамызбен аштан өліп қалар едік» деп 
отырады екен.

1941 жылы Бірақазан стансасынан 350 жас азамат майданға 
аттаныпты. Солардың бірі – Қалжан. Ол кісі соғыс туралы көп 
айтпайды екен. Бірақ балаларына айтқан мына бір сөзінің өзі 
жантүршігерлік. Сол сөзі мынау: «Кинодағы соғысың соғыс  
емес. Біз Сталинград түбінде тоғыз күн нәр татпадық. Шөлден 
қаталап, қан аралас сумен тамақ жібіттік. Бір шабуылдан соң 
әр жерде теңкиіп-теңкиіп жатқан бізді өз солдаттарымыз өлі-
тірімізді білмек болып тексеріп жүрді. Кім ыңырсыса арқалап ала 
жөнеледі. Мен де жатырмын, жаным бар. Бірақ үнім шықпайды, 
денем серейіп қалған. Әйтеуір, бір қолымды қимылдатуға ша-
мам келді. Сосын мені де арқалай жөнелді, онан әрі есімнен тан-
дым...»

Қалжекеңнің осы айтып отырғаны таза шындық. Өйткені ол 
кісіні өлдіге санап, қара мәліметке қосып жіберген. Ауылына 
екі рет қарақағаз келген. Бәріміз білетін «Боздақтар» кітабының 
І томы, 196-бетінде: «Жауынгер Қалжан Тілеубергенов 1942 
жылы қаза тауып, Ленинград облысы Липка деревнясы түбінде 
жерленген» деген дерек бар.

Бірақ ол осы мәліметтен соң да 1943 жылдың күзіне дейін 
соғыста болып, елге ауыр жаралы болып оралған.

Қалжекең елге оралған соң Бимария атты қыз өмірге кел-
ген. Сыр өңіріне белгілі есім, партия, кеңес қызметінде абы-
ройлы еңбек еткен Әкімбай Әубәкірұлымен тұрмыс құрған бұл 
кісі бүгінде Алматыда тұрады. Екі рет қажылық сапарға ба-
рып қайтқан Биапа әулетінің ақылшы анасы атанып отыр. 2007 
жылы ұлы Асқар Қызылжармадан зәулім мешіт салып, оны өз 
аталарының атымен емес, дін мұсылманға белгілі тұлға Алдажар 
жәме есімімен атады.

Онан кейінгі Жүсіпназар Қалжанұлы артына ұрпақ қалдырып, 
өмірден ертерек озды. Мұнан соңғы Өтеген аға қазір Алдажар 
жәме мешітінің имамы болып отыр. Өтекеңнен кейін өмірге 
келген Рәзия Қалжанқызы көп жыл білім қызметкерлерінің 
кәсіподағында қызмет істеді, депутат болып ел сенімін арқалады. 
Қазір де қызмет етіп жатыр. Бұл кісінің інісі Маханбет Бесарықта, 
қарашаңырақта отыр. Үйдің кенжесі Ақерке – есеп қызметкері. 
Бәрі де өскен, өркендеген, бір-бір отбасы.

Бүгінде Қазақстанның Еңбек Ері Абзал Ерәлиев қамқорлыққа 
алған Бесарық ауылының келбет көркі гүл жайнап тұр. Мектеп, 
мешіт, балабақша, аурухана – бәрі бар. Барлық іске икемді тех-
никалар қол жұмысын келмеске жіберген.

Осы берекелі, бақытты күннің тастұғырын иығымен арқалап 
жүріп қалаған Қалжан әкейлер еді...

Д.АЯШҰЛЫ.

ТАНК 
ЭКИПАЖЫНЫҢ 
КОМАНДИРІ 

Адамзат баласына алапат қырғын әкелген 
атың өшкір соғыстың аяқталғанына биыл 71 жыл. 
Дүниені дүр сілкіндірген Ұлы Жеңістің шапағатын 
көріп отырғанымыздың 71-ші көктемі көңілімізге 
керемет көңіл-күй сыйлайды. Осындайда аға 
ұрпақтың өшпес ерлігі жадымызда жаңғырып, 
оларды жарыққа шығарып, жастарға патриоттық 
тәрбие беру мақсатында әңгімелеудің маңызы 
ерекше болмақ. 

Ел басына күн туғанда қолына қару алып, қан 
майданға аттанған жасанған жауға қарсы қажыр-
қайратын, батылдығы мен ерен ерлігін көрсетіп, 
ақыр соңында фашистерді өз ұясында талқандауға 
қатысқан ата-ағаларымыздың ерлігі ел жадын-
да. Сондай ерлігі мен өрлігі өзіне сай, жас кезінде 
жалынды жауынгер болған азаматтың бірі – 
тереңөзектік Әбілқасым Ақшалов еді. Әбекең үш 
бірдей соғысқа қатысқан саналы ғұмырының тоғыз 
жылын әскери өмірге арнаған жеңіс сарбазы бо-
латын. Ол осы қасиетті Тереңөзек топырағында 
төңкерістен бір жыл бұрын, яғни 1916 жылы 
дүниеге келіпті. Бұл кез ақтар қашып, қызылдар 
қуған, одан кейінгі тәркілеу, тасмешін-ашаршылық 
қазақтың тұқымын қынадай қырған тажал болғаны 
тарихтан белгілі. 

Осындай өмірдің өткелегінен шарболаттай қайралып шыққан 21 жастағы 
Әбілқасым 1937 жылы Кеңес әскері қатарына шақырылады. Белоруссияда 
жаяу әскер құрамында азаматтық борышын өтеп жатады. Солдаттық өмірдің 
екі жыл ыстығына күйіп, суығына тоңған, әскери тактиканы жақсы меңгерген, 
оның қатарында жаяу әскер Ақшалов бар бөлімді бір түнде, яғни 1939 жылдың 
тамызында әскери дабылмен көтеріп, шұғыл ала жөнеледі. Сөйтіп олар Поль-
шадан бір-ақ шығады. Ал осы жылдың желтоқсан айында финдермен ұрысқа 
кіреді. 

Бұл соғыс қысқа мерзімде аяқталғанымен, оңай болған жоқ. Бастапқыда 
жылы жерге бекініп алған финдер бет қаратпады. Әсіресе, бұл соғыс Кеңес 
әскеріне қиынға соқты. Өйткені, күн қақаған суық, – 45 С-дан асады. Күннің 
көзі бұл жақта төрт сағат қана көрінеді екен. Қардың қалыңдығы 1-1,5 метр. 
Кеңес солдаттарының аяғына өмірі шаңғы байлап көрмегендері де бар. Де-
генмен, неге де болса дайын, идеологиялық жағынан жақсы қаруланған, рухы 
мықты әскер қойсын ба, финдер тас-талқан болып жеңілді. 

Соғыс біткеннен кейін жауынгер Әбілқасым Ақшалов елге оралды. Туған 
жерге деген сағыныш кеудені кернеп, арада айшылық жол жүрген оның 
Тереңөзекке табаны 1940 жылдың қараша айында тиді. Өкінішке орай, арада 
жыл өтпей Ұлы Отан соғысы басталып, оған қайта шақырту алды. Бұл жолы 
қатардағы жауынгер Челябинскідегі танкистер даярлайтын училищеде оқып, 
әскери жаттығудан өтеді. Содан кейін бұлардың бөлімі Ленинградтағы қанды 
қасапқа кіреді. Алғашқы сәттен бастап ала топалаңға қосылып кеткен Ақшалов 
64 тонналық ауыр танкіні ұршықша үйіріп, бастапқы ұрыста жеті тәулік бойы 
бел шешпей шайқасады. Жан беріп, жан алысқан бұл айқаста жаудың мыңдаған 
жендеттері танк табанында тапталып жатты. 

Бұл ойраннан аман шыққан Ақшалов 34-ші танкісімен Шығыс Пруссияға 
жол тартады. Сол бетте Кеннигсбергті азат ету ұрыстарына қатысады. Бұл да та-
рихта өзіндік орны бар майданның бірі. «Темір тажал» атанған 34-ші танкімен 
Еуропаны көктей өткен Ақшалов Жеңіс күнін Берлинде қарсы алады. Өмірінің 
тоғыз жылын Отан қорғауға арнаған майдангер 1945 жылдың мамыр айында 
жеңіспен елге оралды. Соғыстан кейін құлазып тұрған халық шаруашылығын 
көтеруге аянбай атсалысып, «Үлгі» колхозында мал фермасын басқарды. Со-
дан кейін зейнетке шыққанша азық-түлік өнімдерін дайындаушы болып сауда 
саласында еңбек етті. 

Біз Әбекең ақсақалмен көп жыл көрші тұрдық. Көп ішінде көшелі сөз айта-
тын жан еді. Ақжарқын болатын. Бауырмалдығы өз алдына. Жеңіс күні омыра-
уына орден, медальдарын тағып шыға келгенде ардагерді танымай қалатынбыз. 
Қарапайым қариядан еңселі командирге айналып жүре беретін. Майданнан 
запастағы гвардия аға сержанты болып оралған ол соғыстағы ерліктері үшін 
«Қызыл Жұлдыз», «І дәрежелі Отан соғысы» «ІІІ дәрежелі Даңқ» ордендерімен, 
«Ерлігі үшін», «Кеннигсбергті азат еткені үшін» және басқа да көптеген ме-
дальдармен марапатталған. 

Әбілқасым ағаның құдай қосқан қосағы Әлтаева Әнипа анамыз өнегелі, 
мейірімді, бауырмал жан болды. Ерлі-зайыптылар 4 қыз, 3 ұлды дүниеге 
әкеліп, тәрбиелеп өсірді. 

Әбекеңнің жолын қуып, қыздары Гүлстан мен Ұлмекен сауда саласын 
таңдады. Гүлстан көп жыл дүкенші болса, қазіргі кезде ауданның маңдайалды 
кәсіпкері. Артына өшпес із қалдырған Жеңіс сарбазы тірі болғанда, биылғы 9 
мамырда 100 жасқа толар еді. «Адам – ұрпағымен мың жасайды» дегендей, 
майдангердің бүгінде немере-шөберелері ер жетіп, ата-баба өнегесіне сай өсіп 
келеді. 

Шаһарбек НҰРСЕЙІТОВ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.

Сырдария ауданы.

Жеңіс мерекесі қарсаңында редакцияға 
шырайлы өңді жігіт ағасы келді. Өзін Мәулен 
Қожахмет деп таныстырған ол бізді кешегі 
сұрапыл соғыстың әкесі Сәрсенге қатысты 
көпке дейін беймәлім болып келген сырла-
рынан хабардар еткен еді. Сұм соғыстың 
аяқталғанына 70 жылдан астам уақыт өтсе де, 
Қожахмет аға айтқан әңгіме біздің тарапымыз-
дан қызығушылық туғызды.

– Ұлы Отан соғысы  басталғанда біздің ата-
анамыз  Тәжікстанның  Қорғантөбе қаласында 
тұрды, – деп бастады ол кісі әңгімесін. – Әкем 
Сәрсен Мавлянов Сталинабад әскери комисса-

риатынан соғысқа аттанды. Мәскеу түбіндегі 
Павлово Пасад деген қалада жеделдетілген 
әскери училищені бітіріп, 1942 жылы лейте-
нант дәрежесінде майдан даласына аттанады. 

Польшаның Варшава қаласына жақын жер-
де Висла өзенінен өту кезінде аяғынан жарала-
нып, Астрахань, Батуми  қалаларындағы әскери 
госпитальдарда емделіп, елге 1946 жылы ора-
лады. Әкемнің шабуылға шығар алдындағы 
құжаттары  қалдырылған әскери штаб түгелімен 
жау бомбасынан өртеніп кеткендіктен, елге 
оралғанда әкемнің соғысқа қатысқандығын рас-
тайтын бірде-бір құжаты болмағаны өкінішті 
еді. Алайда тағдырдың қарасуынан шығар, 
кейін әділдік қалпына келді. 

Енді әңгімені ретімен баяндайын. Әке-
шешеміз  Қызылордаға  ағайын туыстардың 
ортасына 1948 жылы оралады. Арнайы мекеме-
лерге барып, құжаттарын қалпына келтірудің  
реті келмейді. Әлі есімде, ауыл шетінде Сыр-
дарияны жағалай  орналасқан Қаратоғай дейтін 

елді мекен болатын. Осы маңайға жұртпен 
бірге менің де әке-шешем көктемде  қауын 
қарбыз егіп, бақша салатын. Қоңырқай тірліктің 
қамымен жүргенде әкем Иван Калашников де-
ген орыспен танысады. Ол кісінің екі аяғы 
жоқ, соғыс мүгедегі, астында үш дөңгелекті 
мүгедектерге арналған мотоколяскасы бар. 
Келе-келе жөн сұрасып, әкем  осы орыспен  та-
мыр болып кетті. Біздер сол кезде осы күнгі 
солтүстік темір жол өткелінің маңында, ал 
И.Калашников бұрынғы Ленин көшесінің бой-
ында №25 үйде тұратын, шамасы осы күнгі 
“Арбат” мейрамханасының маңайы болуы ке-

рек. Олардың баласы жоқ, әйелі мен екеуі ғана 
тұратын. Мені анда-санда коляскасына мінгізіп, 
үйіне алып келіп, қондыратын. Әртүрлі 
тамақтармен  сыйлайтын, бұрын-соңды бұндай 
тұрмысты  көрмеген мен үшін бұл таңсық еді. 
Ең қызығы, оның коляскасына мінгенде рахат 
сезіміне бөленетінмін. Әкемнің құжаттарының 
жағдайын білгеннен соң И.Калашников жоғары 
жаққа бірнеше рет хат жазады. 

Сөйтіп жүргенде 1956 жыл келді. Мен  
екінші сыныпқа көштім. Бір күні  әкемді  
қалалық әскери комиссариат шақырып жа-
тыр деген хабар келді.   Фангин деген қалалық 
әскери комиссариаттың бастығы өзі қабылдап, 
Мәскеуден әкемнің атына келген, қалпына 
келтірілген (дубликаттарын) құжаттарын та-
быстап тұрып, әкемді іздеп  адасып  жүрген  
II дәрежелі Отан соғысы орденін кеудесіне 
тағады.  

«Әй, балам-ай,  соғыста жүргенде ерлік жа-
сайын, орден алайын деп ойлауға  мұрса бол-
ды ма, бұл – соғыс өмір мен өлімнің арпалысы. 
«Тіл» әкелуге де бардым, взводыммен қоршауға 
түсіп, одан түгел  аман шықтық.  Мені Әскери 
Қызыл Ту орденіне ұсынғаны есімде, ал мына 
орденнің не үшін берілгенінен бейхабармын» 
дейтін де қоятын.

2015 жылы Ұлы жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында Қожахмет аға КСРО-ның бұрынғы 
Қорғаныс Министрлігінің Орталық мұрағатына 
осы орденнің реттік санын көрсетіп, «әкеме 
қандай ерлік көрсеткені үшін берілді,» деген 
сұрақпен хат жазғысы келді. Бірақ Қожекеңнің 
бұл орайда жолы болды 70  жылдыққа орай  
КСРО-ның бұрынғы Қорғаныс Министрлігінің 
Орталық мұрағаты «Подвиг народа» деген сайт 
ашқан еді. Осы сайдты ақтарғанда әкесіне 1944 
жылы 26 тамызда полк командирі подполков-
ник Л.Кандрушенконың қолымен толтырылған 
№329 марапаттау парағының электрондық 
нұс қасын  табады. Майдангердің баласы ар-
мандап жүрген құжатты ғаламтордан таба-

мын деп ешқашан 
ойламаған еді. 
Бұл  таңғажайып 
оқиға  болды.

Қ ұ ж а т т а 
ерліктің  мазмұны  
б ы л а й ш а 
баяндалған еді:

“19.08.1944ж. Ж.Мавлянов Варшава 
воеводасының Венгревск ауданының Ксен Жиз-
на елді мекені үшін болған  соғыста шегініп 
бара жатқан жауды қуу барысында, өз 
әскерлерінен  озып кетіп, бөлініп қалып жау 

қоршауына түсті.15 
адамдық тобы-
мен дереу айналды-
ра қорғаныс шебін 
құрып, жаудың үш 
дүркін қарсы шабуы-
лына тойтарыс бер-
ген. Жау тылында 

үш тәулік бойы ұрыста  Ж.Мавлянов өз тобы-
мен  немістің  35  солдатын және 5 офицерін 
жойып жіберді. Табандылық пен ерліктің 
нәтижесінде Ж.Мавлянов 21.08.1944ж.
жау қоршауын бұзып, тобын алып шыққан. 
Ж.Мавлянов  Үкіметтік марапат – Қызыл Ту 
орденімен марапаттауға лайық.

303 атқыштар  полкінің  командирі
    Подполковник   Л.Кандрушенко.

 26.08.1944ж”.                               
– Осы сайтты ақтарып отырып, әкеме осы 

марапаттау парағындағы көрсетілген ерлігі 
үшін  бастапқы ұсынылған  Әскери Қызыл 
Ту орденінің орнына II дәрежелі Отан соғысы 
ор денімен марапаттау туралы 18-атқыштар 
корпусының 1944 ж. 14 қыркүйектегі № 56/Н 
бұйрығының электрондық нұсқасын тап тым. 
Бұйрыққа 18 атқыштар корпусының коман дирі, 
Кеңес Одағының Батыры, генерал-майор Ива-
нов қол қойған, – дейді Қожахмет аға.  

– Сонымен көкейде жүрген сұрақтарымның 
жауабын ғаламторда жарияланған   бұрынғы  
КСРО Қорғаныс Министрлігінің Орталық 
мұрағаты жариялаған  «Подвиг народа» сайты-
нан таптым.  

Әкем 17 жасында атты әскерге алынып, 
Түркіменстанда, Белоруссияда әскери қызмет 
атқарған. Сол айтқандай-ақ, ағайынды үшеуіміз 
де әскери борышымызды өтедік. Мен Германи-
яда, ортаншымыз Батыс Украинада, кенжеміз 
Ауғанстанда өтеп  қайттық. Әкем үш  ұл, үш 
қызының  өсіп-өнгенін көріп, құдай қосқан 
жары Мәуленова Гүлжамалдың алдында  1994 
жылы  78 жасында өмірден озды.  

Биыл әкеміздің   туғанына  100  жыл  толады. 
Ол кісіден өсіп-өнген   6  ұл-қызы, 22 немересі,  
29 шөбересі аталарының өмірін жалғастырып 
келеді. «Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа 
болсын, әке», дегім келеді,бүгінгі Ұлы Жеңіс 
мерекесінде, – деді, әке аманатына адал болған 
ұлы Мәулен Қожахмет.

Ж.ӘЛМАХАНҰЛЫ.

Ел басына күн туған 
зауал жылы ер азамат 
түгел қан майданға ат-
танып жатты. Ерлеріміз 
етігімен су кешіп, Отан 
алдындағы перзенттік 
борышын абыроймен 
атқарды. Олар елім деп 
кеудесін оққа тосып, 
жауға қасқайып қарсы 
тұра білді. Абыройын 
жанынан жоғары қойып, 
қасық қаны қалғанша 
аянбай күресті. Ал енді 
тәуелсіз ел болып, етек-
жеңімізді жиған тұста 
сол батырлардың ерлігін 
ұлықтап, көпшілікке 
паш ету барлығымызға 
ортақ міндет. Себебі 
кейінгі өскелең ұрпақ 
ата-бабасының қандай қайсар, намысшыл, 
ержүрек болғанын білуі тиіс. Олар біз 
үшін еліміз бен жеріміздің қаншалықты 
құнды, бағалы екендігін жадына тоқыса 
құба-құп. 

Мен бала күнімнен бұл жауап-
кершілікті сезініп, өзімнің батырдың 
ұрпағы екендігімді мақтан тұттым. 
Себебі, менің атам Жақыпбек Баймаханов 
фашистердің туын жығып, елі үшін ерлік 
көрсеткен миллиондаған азаматтардың 
қатарында болды. Қанды майданда Отан 
үшін от кешті. 

Ж.Баймаханов 1923 жылы Тереңөзек 

ауданы, «Бостандық-
Жол» ауылында дүниеге 
келген. 1942 жылы 
Тереңөзек әскери комис-
сариатынан Сталинград 
майданына аттанған. 
Он сегіз жастағы жігіт 
кейін Балтық елдерін 
жаудан азат етіп, Бер-
лин қаласына дейін 
жетіп, Жеңісті сонда 
қарсы алды. Әрі қарай 
Қиыр Шығысқа аттанып, 
ондағы шайқастарға 
қатысқан. Елге 1947 
жылы оралған. 

Біз бұл естелікті 
бала күннен жадымызда 
тоқып өстік. Алайда, осы 
күнге дейін атамыздың 
ерлігін дәлелдейтін 

нақты құжаттар қолымызда болмады. 
Жақып бектен тараған бүгінгі ұрпақтың 
жанына батқаны да осы еді. 

Былтыр Ресей Федерациясымен 
құпия режиміндегі құжаттар жариялан-
ды. Оның ішінде атамыздың ерлігі хат-
талып қалған екен. Онда №1679 артилле-
рия полкі командирінің 10.08.1944 жылғы 
«ІІІ дәрежелі Даңқ» орденімен марапат-
тау құқығына сәйкес, Ж.Баймахановтың 
26.06.1944 жылы Солтүстік Белоруссия 
үшін шайқаста ерекше ерлік көрсеткендігі 
анық жазылған. Яғни, Витебск облысының 
Бобоедово ауылы жанында, полкқа оң жақ 

фланг арқылы орман жақтан неміс әскері 
қарсы шабуыл жасап, күшті автоматты-
пулеметті оқ жаудырған. Атты сапта кел-
ген Баймаханов бірден немістерге қарсы 
шабуылға ұмтылып, артынан әскерін 
ерткен. Нәтижесімен жаудың шабу-
ылы тойтарылды. Баймаханов қанды 
шайқаста өз автоматынан 7 фашист сол-
датын өлтіріп, біреуін тұтқынға алған. 
Бұл ерлігі үшін ол полк командирімен «ІІІ 
дәрежелі Даңқ» орденіне ұсынылып, бірақ 
«Ерлігі үшін» медаліне ие болған. Біздің 
көкірегімізді мақтаныш оты кернеп, ерек-
ше қуанышта болдық. Ал атамыздың 
бұдан өзге «Сталинградты қорғағаны 
үшін», «Жауынгерлігі үшін», «Германия-
ны жеңгені үшін» медальдарын кеудесіне 
таққандығын естігенімізде төбеміз көкке 
екі елі жетпей қалды. Міне, қанша жарақат 
алып, жаудың оғы кеудесін жараласа да, 
жаны жараланбаған қайсар жан осылай 
Отан үшін аянбай айқасқан. 

Біз атамыздың марапаттар алғанын 
растайтын құжаттарға қол жеткізу 
мақсатында құзырлы органдарға сұраныс 
жібердік.  Біздің үмітімізді арқалаған бұл 
қағаздарда көп етпей қолымызға тиеді де-
ген үміт бар. 

Ж.Баймаханов соғыстан кейінгі бейбіт 
өмірде ішкі істер органдарында қызмет 
атқарған. 1947-1948 жылдар аралығында 
қалалық милиция бөлімінің милиционері 
болған. 1949-1950 жылдары Қызылорда 
облысының №10 ауылшаруашылық 
колоннасының бақылаушысы және атқыш 

лауазымын абыроймен алып жүрген. 1957 
жылға дейін Ішкі істер министрлігінің 
Қызылорда облысы бойынша қалалық 
милиция бөлімінің және Қызылорда 
облысының су торабын және дизельді 
электростанциясын күзету бөлімінің 
милиционері болған. Өкінішке қарай, са-
налы ғұмырын ішкі істер органдары-
на арнаған атам қызмет бабында жүріп 
көз жұмған. 1957 жылдың 30 мамырын-
да Қызылорда облысының су торабын 
және дизельді электростанциясын тексе-
ру кезінде 34 жасқа қараған шағында қаза 
болыпты.

Атамызды соңғы сапарға шығарып 
салуға бүкіл қала халқы жиналыпты. 
Оның бейнетінің зейнетін көрер шақта 
дүниеден өтуі жақындарын есеңгіреткені 
анық. Алайда, бүгінде оның рухына құран 
бағыштап, ерлігін мақтанышпен айтып 
отыратын ұрпақтары өсіп-өніп, саялы 
бәйтерекке айналды. Баймахановтың От-
анды сүю тәрбиесін алған 1 қызы және 
3 ұлы, үздік дәрігер, қорғаныс әскерінің 
полковнигі, ауыр атлетикадан КСРО-ның 
спорт шебері, байланыс жүйесінің мама-
ны ретінде халыққа қызмет көрсетуде. 
Ал кейінгі буын немерелері шекара 
әскерінде және прокуратура органдарын-
да атасының жолын жалғастырып келеді. 

Жеңіс күні қарсаңында біз 70 жыл 
мұрағатта шаң басып жатқан атамыздың 
ерлігі туралы ақпаратқа қол жеткіздік. Ол 
Ж.Баймахановтың ұрпақтары үшін ғана 
емес, еліміз үшін құнды, әрі бағалы деп 
білеміз. Себебі, қанша жыл өтсе де, елі 
үшін перзентінің жасаған ерлігі ешқашан 
өшпейді.  

Артур БАЙМАХАНОВ.
ардагердің немересі.

ТАҒДЫР ТЕЗІНІҢ 
КӨМЕКШІСІ

ЖАУЫНГЕРЛІК ОРДЕНДІ 
ЛЕЙТЕНАНТ

ЕЛІ ҮШІН ЖАСАҒАН ЕРЛІК 
ЕШҚАШАН ӨШПЕЙДІ

Көптеген мемлекетке өзінің қайғы-қасіретін әкелген 
екінші дүниежүзілік соғыстың  аяқталғанына  биыл 71 
жыл толып отыр. Сол бір сұрапыл соғыс Еуропа, Кавказ,  
Балтық теңізі жағалауы мемлекетін ғана емес, Орта Азия 
елдері, оның ішінде Қазақстан   халқына да  ауыр тиді.

Ашаршылық пен голлощекиндік геноциттен әзер 
шыққан қазақ азаматтары Отан қорғау секілді абыройлы 
міндетке адал болды. Бір үйдің отағасы немесе  әулеті 
бетіне қарап отырған жалғыз ұл  өз еркімен соғысқа ат-
танып,  көпшілігі майдан даласында ерлікпен қаза тап-
ты, енді бірі ұрыс даласында  хабар-ошарсыз кетті.

Ал сол сұрапыл соғыстан  аман-есен туған елге 
оралғандар «Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін!» 
ұранымен  күндіз-түні тынбай еңбек етті. Ел еңсесін 
көтеруге атсалысты. Сондай майдангерлердің бірі менің 
әкем Абдулла  (Әбілда) Ахметұлы Сырғабаев  еді.

Мың тоғыз жүз он бірінші жылы Жосалы қыстағының 
тұрғындары Ахмет пен Күнбике анамыздың отбасында 
дүниеге келген 3 баланың үлкені әкем,  яғни Абдулла 
Сырғабаев  өзі сияқты жалаң аяқ балалармен бірге  ауыл 
шаңында ойнап өсіп, орта  мектепті тәмамдап шыққан соң 
алғашқы  еңбек жолын көлік жөндеуші маманы  болып 
бастайды. Кейін келе  жас маманның ізденімпаздығы мен 
жұмысқа деген талапшылдығын және еңбекқорлығын 
жоғары бағалаған  аудан басшылығы оны  аудандық ішкі 
істер бөліміне қызметке қабылдайды.

Қоғам аласапыран өзгерістерді бастан кешіп жатқан 
кезеңде құқық қорғау саласында қызмет ету кімге болса 
да жеңіл тимесі анық.  Әкем де осындай қиындықтарды 
бастан кешіпті. Сондай оқиғаларды күні кешеге дейін 
ара-тұра айтып қалатын еді. 

Сол жылдары есімі елге мәлім 
әйгілі Садық ахун да жалған 
жаланың құрығына ілігіп, түрмеге 
айдалып кете берсе керек. Атпал 
азаматтың жапа шегуіне жаны 
күйген әкем  қалай да ақынның 
кінәлі еместігін дәлелдеп, оның 
аман-есен ел ортасына оралу-
ына көмектесіпті. Оң-солымды 
тани бастаған кезімдегі мына бір 
оқиға да әлі ұмытыла қойған жоқ.  
Жыл сайын әкеме Қазақстанның 
солтүстігіндегі облыстардың 
бірінен хат келіп тұратын. Әкем сол кісіден келген 
әрбір хатты оқып отырып, бізден өзінің  жүзінде пай-
да болған  мұңды жасыруға тырысатын. Кейін әкемнен 
сұрағанымда  хат иесінің  біздің ауданда қызмет етіп 
жүрген  кезінде жалаға ұшырағанын айтты. Бірақ, ол  
бірер уақыттан кейін  әкемнің көмегімен  өзіне тағылған 
жалған айыптан аман-есен босанып, туған еліне қайтқан 
екен.  

Соғыс басталып, азаматтарының бәрі де Отан 
қорғауға аттанып кетті.  Ал менің әкем қаншама рет 
коммунист  ретінде  майданға баруға сұранғанымен 
басшылық органдар оның өтінішін кейінге ысыра 
беріпті. 1942 жылы ол мақсатына жетіп,  Отан қорғауға 
аттанады. Әкемді алғашқы күннен-ақ №50 Зайсан 
атты шекарашылар бөліміне қарасты   арнайы  атты 
бөлімшесінің командирі қызметіне тағайындайды. Ол 
осы бөлімде 1954 жылға дейін қызмет етеді.  

Осында жүріп ол  өзінің өмірлік жары,  Қармақшы 

ауылында лауазымды қызмет атқарған Әли 
Мекебаевтың қызы Мариямен бас қосады. 
1949 жылы олардың отбасында тұңғыш 
балалары Тоқтарбай дүниеге келеді.   
Тоқтарбай өскен соң ұзақ жылдар бойы 
аудандық астық қабылдау мекемесінде 
жұмысшы болып еңбек етіп, зейнет де-
малысына шығады. Отбасылы,  бүгінде 
ұрпақтарынан тараған немерелерінің 
ардақты атасы атанып отырған жайы бар. 
Содан соң, яғни 1954 жылы Зейнулла есімді 
екінші ұлдары дүниеге келеді. Ол Ресейдің 
Анапа қаласындағы бір өндіріс орнында 
бас инженер, кейіннен құрылыс-монтаж 
мекемесінің бастығы қызметтерін атқарды. 
Осыдан 25 жыл бұрын дүниеден өтті.

Майдангер әкем 1954 жылы отбасы-
мен туған елге оралып, аудандық ішкі істер 
бөлімінде, содан соң теміржол саласын-
да еңбек етті. Осы жылдары Пазыл, одан 

кейін, яғни 1964 жылы мен дүниеге келіппін.   
Бірақ, Пазыл 1986 жылы дүниеден озды. Оның ар-

тында Әли есімді ұлы қалды.
Әкеміз Ұлы Отан соғысы жылдарында Отан 

қорғаудағы ерен еңбектері мен ерліктері үшін көптеген 
жауынгерлік, оның ішінде   ІІ дәрежелі «Отан соғысы» 
орденімен,   сонымен қатар  «КСРО Қарулы Күштеріне 
50,60,70 жыл», «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысына 20,30,40 жыл», «1941-1945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысындағы ерен еңбегі үшін», «Германияны 
жеңгені үшін» медальдарымен марапатталған. 

Әкемнің туған елі мен өзі тәрбиелеп өсірген   
ұрпақтарының жарқын болашағы үшін еткен ерен 
еңбектері, өнегелі өмір жолдары  қай кезде де 
ұрпақтарына үлгі болып қала бермек.

Файзулла СЫРҒАБАЕВ,
баласы.

МАЙДАНГЕРЛЕР–
МАҚТАНЫШЫМ

Ұлы Жеңіске 
– 71 жыл
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Хат жаздым қалам алып, апа, саган,
Біз келдік құтты жерге есен-аман.
Жол жүрдік 16 күн, 16 түн,
Айтайын жолда көрген тамашадан.
Сақтауға туған  елдің шекарасын,
Аттандық қаһарланып Қармақшыдан.
Төретам, Қазалыдан қарғып өтіп,
Шаттанып, шалқып өттік біз Шалқардан.
Бершүгір, Ақтөбеден аттап өтіп,
Маңдайды біз түзедік Орынборға.

Жол шықты Орынбордан Орскіге,
Жақсарды күннен күнге біздің күй де.
Қарталы, Тройцкіні бәрін өтіп,
3-сағат тамақтандық Челябіде.
Петропавл, Омск, Новосібір, 
Біз өттік тамшалап бәрінен де.
Тайга мен Краснояр, Иркутскі, 
Байкалдың байқап өттік көлінен де.

Чита мен Хабаровтың халқын көріп,
Қадамды жылдамдаттық күннен күнге.
Шалқыған орман тоғай қалың ағаш, 
Отанның мен таныстым жерімен де.

Ағұстың жиырма бесі келіп түстік,
Жолшыбай қөп тамаша көріп түстік.
Қаһарман  Ворошилов қаласына,
Сақтауға шекараны келіп түстік.

Айтамын рахмет Сталинге,
Көрген жоқ ата-бабам мұндай жерді.
Айбынды армияның тәрбиесі,
Арттырды күннен күнге сенімімді.

Сарбазы тәрбиесін  толық ұғып,
Жанимын  күннен күнге жігерімді,
Дегенмен, артта қалған өмірлік дос, 
Ойлаймын Рабиға серігімді.

Мен жаздым салем хат апамызға,
Кешірсін бізден болған қатемізді.
Тентегі Төлегені Ізіқұлдың, 
Риза бол, тентек Төкен қараңызға
Немерең қолыңдағы қарлығаштай,
Салем айт Сатан Сара баламызға.

Жел сөзді мен сөйледім жаным, апа,
Есітіп бұл сөзіме болма қапа.
Абдулла, Қадиша мен Алтекеңе, 
Салем айт Төлегеннен қайта-қайта.

Айтуға талай сөзді кеулім бар,
Жазуға толықтырып уақытым тар,
Сабақ көп, неше түрлі қол тимейді,
Ырза бол аз сөзіме туысқандар.
Рабиға, апам менен ақ Сараны,

Тапсырдым тап өзіңе, сүйікті жар.
Досыңның тапсырмасын орындасаң,
Айтады көп рахмет замандастар.

Осылай, апа, сізге жазамын хат,
Жайымды білдіруге шын  ақиқат.
Сүйікті елдің туған жауынгері,
Мен жүрмін жолдастармен көңілім шат.

 14.09.41ж.

Досым мақсұт қоДаровқа

Хат жаздым қалам алып, Мақсұт саған,
Мен келдім құтты жерге есен-аман.
Жол жүріп 16 күн, 16 түн,
Айтайын жолда көрген тамашадан. 
 
Төлеген сәлем айтып жазады хат,
Мақсұт пен Мығымбайдай ағасына, 
Әбсәмет – Күндебайдың інісі мен,
Сәлем де алашаның баласына. 
Айрықша 10-шы ауыл колхоздары, 
Отырған Шіркейліның жағасында.
Досмақан Кенетаев қуатты ма?
Ойнаушы ек ақ тақырдың сағасында. 
Мақсұт-ау,Тәжітиннен бар ма хабар?
Өзінен амандық хат аласың ба?
Хат салса, әдірісін маған жібер, 
Кідіртпей 20-30 күн шамасында. 
Ойлама Төлегеннің бұйрығы деп,
Шын айтам, Мақсұт аға, нанасың ба?

9.08.41 ж.

ағам абДоллаға
Ассалаумағалайкүм, Абдолла аға,
Айтайын аз ғана сөз, келсе шама,
Ініңіз Төлегеннің хатын оқып,
Көтеріп кеуліңізді, тамашала. 
Өсірген қарағым, деп қарттарыңыз 
Апам мен Қырмызы әжем қуатты ма?  
Ер жігіт елің табар деген рас, 
Келіпсіз аман-есен Қармақшыға. 
Үйренген жергілікті мекеніңіз.
Қайтадан орнығыпсыз шарбағыңа, 
Жасыңнан көлеңкелеп туып-өскен. 
Сырғабай Ахметтің шаңырағына.
Әкеңнен жеті жаста жетім қалып, 
Апамның тәрбиесің байқадын ба? 
 
Келіпсіз Қармақшының қаласына, 
Қосылып туған елдің арасына.
Төлеген сәлем айтып жазады хат,
Абдолла Сырғабайдың баласына.
Туысқан Төкең-ғара Төлегенің
Бұл сөзді жолдап отыр ағасына.  

I/X-1941 жылы.

Жолдас Нағыманов есімді азаматпен танысып, 
әңгімелесудің сәті түсті. Сөз ауаны әкелер тақырыбына 
ойысқанда ол төс қалтасынан көк конвертті алып:

– Жеңіс күні жақындап қалды ғой. Отаны үшін от 
кешкен Мінәж әкем биылғы жылы 100 жасқа келеді 
екен. Содан да оның соғыс пен еңбек майданындағы 
қалған өшпес ізі мен өлмес ісін ұрпақтарға ұлағат етуді 
мойнымызға қарыз деп түсінемін, – деген ол әлгі кон-
верт ішіндегі сарғайған бір парақты маған ұсынды.

Оқиық. “Аса құрметті Мінәж Нағыманова! Сізді 
Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 38 жылдығына арналған 
дәстүрлі кездесуге 18-ші армияның соғыс ардагерлері 
шақырады. Майдандас достарыңмен кездесу 1983 
жылы 12 мамырда Совет Армиясының Қызыл тулы 
орталық үйінде болады”.

– Содан, – дейді үзілген әңгіме жібін қайта 
сабақтаған Жолдас, – анам Ұлмаш әкеме: “Қан майдан-
да бірге болған майдандастар шақырса неге бармасқа, 
бару керек” деп өз келісімін берген еді.

Жүрегіне сағыныш сезімі оралып, сол бір 
сұрапыл жылдар көз алдына көлбеңдей тұрып алған 

ол кезіндегі жұмыс орын – “Аралбалық” өндірістік 
бірлестігі басшылығына келіп, майдандастарының 
шақыру қағазын ұсынады. Олар да қуана құптап, еңбек 
ардагеріне материалдық көмек ұсынып, Мәскеуге 
шығарып салған еді.

Мәкеңнің бұл өмірден көрмегені жоқ. Әке-
шешесінен ерте айырылып, жетімдік таяғының 
тауқыметін тартады. Жетімдіктен тұрмыс тауқыметін 
тартқан Мінәж ерте есейіп, буыны бекіп, бұғанасы 
қатпай жатқанда енді-енді ұйымдастырылып 
жатқан колхоздың мүшелігіне қабылданады. Ауыл 
шаруашылығы техникасы мамандығын меңгеруді 
ойлаған ол Куляб қаласындағы трактористер даярлай-
тын алты айлық курстан дәріс алады. 1935 жылы Тар-
хар қаласына келіп, осындағы машина-трактор стан-
циясына тракторист болып жұмысқа орналасады. 
Қабілетті жасты МТС басшылары араға жыл салмай 
жатып Ленинабад қаласындағы екі жылдық жөндеу 
механикалық мектебіне жолдамамен жібереді. Осын-
да оқып жүрген, яғни, 1939 жылы Кеңес армиясы 
қатарына шақырылады.

– Ұлы Отан соғысының басталғанын, – дейді екен 
ол, – кезінде жауынгерлік борышымызды Кировакан 
қаласында өтеп жүргенде естідік. Отанымызға төнген 
қиындық қабырғамызды қайыстырып, жауға деген 
өшпенділік әрбір жауынгердің жүрегінде от болып 
жанған еді. Гитлер басқыншыларына лағнет айтып, 
қолымызға автомат алдық.

№167-ші артиллерия полкі Иранның Табриз 
қаласына келіп орналасады. Ондағы мақсат неміс 
басқыншыларының Кавказды Иран арқылы орап алу-
ына жол бермеу болатын. Табризден Солтүстік Кавказ 
майданына екі трактор жөнелтіледі. Соның біреуінің 
руліне Мінәж Нағыманов, ал екіншісіне Николай 
есімді орыс жігіті отырғызылады. Бұлар тракторла-
рымен Новоресейге келіп, сол жерде кемеге тиеліп, 
Керчь қаласына жеткізіледі. Осындағы №40-шы 
танк бригадасына қосылып, Қырым үшін шайқасқа 
қатысады. Трактористердің міндеті танкілерге қажетті  
заттарды жеткізу, жарамсыз танкілер мен жаралы 
жауынгерлерді алдағы шептен алып шығу болатын. 
Қанды соғыс басталғанына бар-жоғы үш ай өткенде 

Мінәждің тракторының күл-талқаны шығып, өзі 
ауыр жарақат алады. Ал, серігі – орыс жігіті Нико-
лай ұрыс үстінде қайтпас сапарға кетеді. Емделіп 
алған Мәкең тракторынан айрылып, енді танк 
руліне отыруға тура келеді.

Мәкең Запорожені де босатуға қатысады. 
Айтқандай, №20-шы танк полкі Запорожьені азат ету 
құрметіне “Запорожский полк” деп аталған көрінеді. 
Сондай-ақ, Венгрияның орталығы – Будапешт, Ав-
стрия астанасы – Венаны және басқа да Батыс Еуропа 
мемлекеттерінің қалаларын неміс басқыншыларынан 
азат етуге қатысып, интернационалдық борышын 
адалдықпен атқарады.

Қанды майданда Отаны үшін от кешкен Мінәж 
Нағымановтың ерілігі үшін алған Алғыс хаттары мен 
орден-медальдарын санамалап айту әсте мүмкін емес. 
Десе де Жоғарғы Бас қолбасшыдан алған мына бір 
Алғыс хатына көз жіберелік. “Жолдас гвардия ефрейто-
ры Нағыманов Мінәж! Сізді 1943 жылғы 14-октябрьдегі 
Жоғарғы Бас қолбасшының бұйрығы бойынша ірі об-
лыс және өнеркәсіп орталығы Запорожьені босатудағы 
ерлігіңіз үшін Алғыс айтып, неміс басқыншыларын 
талқандаудағы күресте жаңа жауынгерлік табыстар 
тілейді”.

...Мінәж Нағымановтың еңбек майданындағы 
ерлігі де бүгінгі және келер ұрпақтарға үлгі 

боларлықтай. Қанды майданнан жеңіспен елге оралған 
ол “Аралбалық” өндірістік бірлестігінде 32 жыл 
бойы “ЗИЛ-150” маркалы автокөлік рулінде отырған. 
Шуақты шаңырақтың, өнегелі отбасының да иесі 
болған. Үлмаш апамыз екеуі өмірге сегіз ұл мен қыз 
әкеліп, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырған. 
Асқар таудай әке мен аяулы да ару анадан тәлім-тәрбие 
алған олар бүгінде ата-аналарының ақ жолдарын жаза 
баспай елдері үшін еміріне еңбек еткен, етіп те келеді.

...Міне, ол Мәскеуде. Қызыл алаң. №18-ші 
армияның №20-шы полкінің жауынгерлері бірін-бірі 
құшырлана құшақтап жатыр. Олармен полк командирі, 
гвардия генерал-лейтенанты Руссиянов пен саяси 
бөлімінің бастығы болған гвардия полковнигі Филяш-
кин де бірге. Отан үшін өмірлерін пида еткен майдан-
дас достарын еске алғанда төгілген көз жастары да ерік 
бермейді. Осы бір айтулы күнді Мәкең өле-өлгенше 
есінен кетірген емес. Өйткені, 38 жылдан соң майдан-
дас достарымен табысып, бір жасап қалғаны бар. Олар-
мен Қызыл алаңда, Кремль қабырғасында, Кеңес арми-
ясы орталық үйінің Қызыл тулы залында ескерткішке 
түскен суреттері бүгінгі күнге дейін ұл-қыздарының 
қолында сары майдай сақтаулы тұр.

Еркін ӘбІл.
Арал қаласы.

Соғыстан қайтпаған мыңдаған 
боздақтардың қатарындағы Нұрыш Айт-
баев өз заманының көзі ашық, көкірегі 
ояу азаматтарының бірі болған. Оның өз 
қолымен орыс тілінде жазған өмірбаянында 
«1902 жылы Қармақшы ауданында ту-
дым. Ата-анам кедей адамдар, бір жылқы 

мен сиырдан басқа малы болмаған. Еңбек 
жолым 1921 жылдан басталды» делінген. 
Халықтың біраз бөлігі қара танымайтын 
болғандықтан, орысша-қазақша сауатты 
Нұрыш сол уақыттағы бірталай мекемелер-
де хатшы болып еңбек еткен.

Ал 1926-1927 жылдары Тоқымашылар 
одағының жергілікті комитетін басқарып, 
кейін Қызылордадағы шикізатшылар кур-
сын тәмамдаған. Білімін жетілдірген соң 
Қармақшыдағы «Казшерсть» бөлімінде 
басшының орынбасары болған. Ол тұста 
осы мамандықты тереңірек игерудің аса 
қажеттілігі туындаса керек, 1929 жылы 
Мәскеудегі бүкілодақтық шикізатшылар 
курсына жіберіледі. 

Курсты бітірген соң Алматыда, 
Ақтөбеде, Қарсақбайда, Таласта жауап-
ты қызметтер атқарған. Оған берілген 
мінездемелердің бірінде «1933 жылы 
Қазалыдағы «Райпотребзагот» мекемесінің 
директоры болғанда үлкен табысқа жетті. 
Тұтыну тауарларының 26 түрінің 24-ін дай-
ындап, жоспарды асыра орындады. Аудан 
бойынша жылдық жоспар 820 мың сом бол-
са, ол 1180 сомға жеткізді. Айтбаев жол-
дас осы жетістігі үшін қалалық советтің 
депутаттығына ұсынылды. Ал 1940 жыл-
дан Қазалы қалалық атқару комитетінің 
председателі болып келеді» деп жазылған.

Алматыда атқарып жүрген жауап-

ты қызметінен өз еркімен босауының 
себебін «ата-анам аштыққа ұшыраған соң» 
деп көрсетіпті. Сондай-ақ өмірбаянына 
Таластағы жұмысынан кетуіне де түрлі се-
бептер болғанын ашық жазған. 

Нұрыш Айтбаевтың ұрпақтарының 
қолында тарихи сурет бар. Сурет сырты-

на «Қармақшы аудандық революциялық 
комитеттің 1924 жылғы мамыр айындағы 
құрамы» деп,  ондағы 13 адамның аты-жөні 
мен қызметтері жазылған. Революциялық 
комитет төрағасы Баймұратов Қанибай, 
ревком хатшысы Айтбаев Нұрыш, қалған 11 
адамды ревкомның мүшелері деп көрсеткен. 

Қармақшыдағы революциялық ко-
митет туралы «Ленин жолы» газетінің 
(қазіргі «Сыр бойы» газеті) 1991 жылғы 
21 мамырдағы санында белгілі журна-
лист Мырқы Исаев жазған «Қармақшыда 
революциялық комитет болған ба?» де-
ген зерттеу мақала жарияланған. Мақалада 
бұл ұйым жұмысы жан-жақты зерделеніпті. 
Н.Айтбаев туралы «Ол бауырмалдығы 
мол кісі болды. Өте сауатты еді. Ұлы Отан 
соғысы басталғанға дейін Қазалыдағы дай-
ындау мекемесінде бастық болып істеп 
тұрды да, соғысқа алғашқылардың бірі бо-
лып аттанып, бірден хабарсыз кетті» деп 
жазылыпты.

Қармақшы облыстағы іргелі аудан 
болғанмен, 1928 жылға дейін өз алдына отау 
тіге алмаған. Сондықтан аудан көлеміндегі 
барлық саяси, мәдени, шаруашылық 
жұмыстарды ревком жүргізген. Бұл ұйым 
атқарған тірліктің ең маңыздылары – 
халықты отырықшылыққа үйрету, сауат-
тандыру, егін шаруашылығына бейімдеу 
болған. Ревком сол уақыттағы ат төбеліндей  

сауатты кісілерді құрамына жинағанда 
Нұрыш Айтбаевқа да үлкен сенім артылғаны 
байқалады. Халыққа қара таныту үшін 
бұл кісілер әр елді мекенде, артельдерде 
бастауыш, орта мектептер ашқан. Соын-
мен бірге ел ішіндегі жер жауы, мал дауы 
сияқты алауыздықтарды тоқтатып отырған. 

Әрине, мұндай жұмысқа елді сөзіне 
ұйытатын, ескі мен жаңаның 
арасында алтын көпір 
бола алатын зерделі 
азаматтардың ара-
ласатыны бесе-
неден белгілі. 
Р е в к о м н ы ң 
хатшылығын 
атқарған біздің 
кейіп керіміз де 
өз дәуірі мой-
нына жүктеген 
жауапкершілікке 
адал болған адам.  

Қазір қан май-
даннан қайтпаған боз-
дақтың немересі Алмат 
атасы туралы деректерді іздес-
тіріп жүр. Әскери комиссариаттар мен 
іздеуші отрядтарға хабарласып, жылт ет-
кен жаналыққа елеңдеп отырады. Алмат 
әжесінің әңгімесінен есінде қалған мына бір 
жайтты әңгімелеп берді. 

– Назым әжем 1989 жылы дүниеден 
өтті. Ол кісі «атаң бірбеткей, айтқанын 
қайтпайтын адам еді» деп отыратын. 
Нұрыш атамның су төгілмес қаражорғасы 
болған дейді. Соған көзі түскен бір кісі 
«қара жорғаңды берсең,  соғыстан алып 
қаламын» деген екен. Атам мекеме 

бастығы болғандықтан, майданнан бронь-
мен қалуына мүмкіндік болыпты. Бірақ 
әлгі адамның саудаласқанына қатты ашу-
ланып, қолын бір сілтеген күйі аттанып 
кетіпті. «Ашуланғаны сондай, улап-шулап 
шығарып салуға шыққанымызда, артына 
бұрылып та қарамады» деп отыратын әжем 
жарықтық. Әжем соғыстан қайтпаған жа-
рынан қалған 3 баласын өзі өсіріп жеткізді. 
Арыстан, Қазыбек, Қайырбек атты балала-
рынан өрген ұрпақтарының қызығын көрді, 
– деді Алмат.

Бізде тарихтағы ең қанқұйлы соғыстың 
зардабын тартпаған әулет кемде кем. Ара-
да өткен жетпіс жылдан астам уақыт 
өтсе де, қан майданда хабарсыз кеткен 
боздақтардың балалары мен немерелері ба-
тыр аталары туралы бір дерек білуге ынта-
лы. Адамзат баласының ізімде ұрпақ қалса 
деп армандайтыны да содан болар. Ал ерлік 
даңқы ешқашан ұмытылмауы тиіс.

Гүлжазира Жалғасова.  

Қара сөзге қаймақ тұрғызар қазақ «Батыр туса ел ыры-
сы» деп жатады. Жастау кезімізде осы сөзге көп мән берме-
ген болармыз. Қазір ойлап отырсам, осыдан 75 жыл бұрын 
ел шетіне тиген жаудың бетін қайтарып, олардың зұлым 
ойын тұншықтырған әкелерміз нағыз батыр екен. Елі үшін 
жасаған ерлігін кейін еңбек майданында да жалғастырған 
сол ардагерлердің арқасында бүгінгі бейбіт күнге жетіп от-
ырмыз. Солардың қатарында менің әкем Төлеген Ізіқұлов 
та болған еді.  

Әкем 1913 жылы дүние есігін ашыпты. Ес біле бастаған 
шағы жаңа заманның өзгерісіне тап келіп, техника тілін 

үйреніпті. Мектепті бітіре сала  Жосалы-Қарсақбай-Жезқазған бағытында мыс кенін 
тасыған қармақшылық алғашқы көлік жүргізушілердің бірі болған екен. Жалынды жас 
«жиырмабесмыңдықтар» жарысында да жетістігімен көзге түсіп, жүлдеге ие болыпты. 
Кейін  Түркіменстандағы Керки қаласында, содан кейінгі жылдарда аудандық ішкі істер 
бөлімінде, сонымен қатар  аудандық комсомол комитетінде әскери денешынықтыру 
бөлімінің меңгерушісі және басқа да лауазымды   қызметтерді атқарады.  

«Неміс басқыншылары Отан шебін бұзып кірді» деген суыт хабар жеткен сәтте 
әкем 28 жастағы жалындап тұрған жігіт еді. Жары Рабиға мен тұңғышы Сараны ана-
сы Күнбикеге табыстап майданға аттанып жүре берді. Өндіріске қажетті маман ретінде 
елде қалудың мүмкіндігі болса да ағасы Аюдолланың артынан өзі сұранып кетіпті.   
Алғашқы күннен-ақ немістермен одақтас Жапон милитаристерінен Қиыр Шығыс ше-
карасын қорғады. Соғыс аяқталғанына жыл өткенде туған елге оралып,  аудандық ішкі 
істер бөліміне  оперативтік өкіл ретінде қызметке қабылданады.  

Соғыс пен еңбек майданындағы ерлігі мен еңбегі үшін бірнеше жауынгерлік және 
басқа да медальдармен марапатталды. Өмірлік жары анамыз  Рабиға Әбуқызымен Сара, 
Бақытбек, Роза, Райхан, мені және Алтынай есімді ұл-қыздарды тәрбиелеп-өсіріп, 
олардың қоғамымыздан өз орындарын табуларына көп еңбек сіңіреді. Бүгінде сол  ба-
лаларынан тараған ұрпақтары еліміздің әр аймақтарында ел экономикасын нығайтуда 
өздерінің сүбелі үлестерін қосуда.

Бала кезімізде үйдегі түйіншектен кейде көкемнің өлеңдетіп жазған хаттарын көріп 
қалатынбыз. Жеңістің 71 жылдығы қарсаңында сол өлең-хаттарды латын қарпінен қайта 
көшіріп, кешегі отты күндердің белгісі боларлық жәдігерді оқырмандармен бөліскенді 
жөн көрдік. 

айбек Ізіқұлов,
ұлы.
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«ҚОРҒАЙМЫЗ 
ТУҒАН ЕЛДІҢ 
ШЕКАРАСЫН»

Сәлем хат!                                    
Қалай Күнбике апа? Қуатты барсыз ба. Үй-іші от басы тегіс аман ба? 

Денсаулықтың арқасында күйлі отырған боларсыз, қолғанатыңыз Рабиғаның дені 
сау ма? Аман-есен кызметін жақсы атқарып, ойнап-күліп жүрген болар. Сараның 
дені сау ма, үлкен жігіт болды ма? Жүре ме, әлі жүрмей ме, ауру-науқастан аман 

ба? Қарекең-Жуан, Төлендінің дені сау ма? Әлиқаннан хабар бар ма? Алтекең-
Қадиша, Әбдірахман мен Байдырахманның, Бақыткүлдің дені сау ма, аман есен 
жүр ме? Сұлтанбектің, Бибығали-Өтегеннің дендері сау ма, саламат сау жүр 
ме, қалдары қуатты ма? Кезермедегі Ерғали-Жүніс, Кәшім-кішкене баласының 
дені сау ма? Әмзенін, Әбестің үй-іші аман ба? Әбілданың, Зейнептің дені сау ма, 
жалпы айтқанда барлығыңызға бір сәлем. Тереңөзектегі Әбу ақсақал, Балхы, Рау-
шан, Кәжденбек жане Абдолла, Рабиғажанның дендері сау ма, аман-есен саламат 
жүр ме, хат хабар алып тұрасыңдар ма, оларға да көптен көп сәлем айтыңыздар 
алыстағы Төлегеннен. Ал енді, апа, соғыс болған жыл қымбатшылық болмай қалмаса 
керек, сондықтан ертерек қимылдап, азық-түлікті молырақ ауыстырып қойындар. 
Әбілдамен тығыз байланысып тұрындар, мен де хат жаздым Әбекеңе. Түрлі 
жағдайларды айтып тұрамын Әбекең өзі де біледі ғой. Ал енді мен де денім сау, аман-
есен Ворошилов қаласының темір жолының жағасында қашан, қайда жүретініміз 
белгісіз түрде далаға көз тігіп, соғыс тәртібін қатты сақтап, үйреніп  жатыр-
мыз, әдірісіміз бұрынғыдан өзгерді. Дегенмен жаман емеспін, тамақ тоқ, көппен 
бірге өзімнің командирлік қызметімді  әлімнің келгенінше жақсы атқарып жүрмін. 
Абыройсыз емеспін. Енді, апа, сізге арнап, жолда көрген жағдайды, жерлерімді, 
қалаларымды қосып өлеңмен жазайын.

ОТЫЗ СЕГІЗ ЖЫЛ ӨТКЕН СОҢ...

ҚАН МАЙДАННАН ҚАЙТПАҒАН

Сыр бойының 
саңлақ азаматтарының 
бірі, ардақты әкеміз Ұлы 
Отан соғысы және еңбек 
ардагері Тұрсынбек 
Орынбайұлы Бәшенов-
тің өткен өмір жолы, 
бүкіл болмыс-бітімі жа-
дымызда жаңғырып, 
енді естелікке айнала-
тын өмірбаян өрнектері 
сағыныштан «мен мұн-
далайды». Ол жараты-
лысы бөлек жан бола-
тын. Ішкі әлемі кең, 
жатты жатырқамайтын 
жайсаң әкеміздің нық 
басқан қадамы, артық-
кемі жоқ сөз сапта-

уы, қандай мәселені де жанарымен ұғындыра алатын жігер 
ұшқыны батыр тұлғасына жарасатын.

«Біз не көрмедік, халықтың басына түскен ашаршылықты 
да бастан кешірдік қой. Атам Бәшенді бай ретінде тәркілеп, 
өзін түрмеде өлтіргенде мен ес кіре қоймаған жаста едім. 
Ол жайлы әкемнен естідім. Ал ашаршылық... Әлі ойымнан 
шығар емес сол кездердегі көргендерім. Ол кезде мен сегіз 
жасар бала едім. Күнде апам тігіп берген шүберек сөмкемді 
арқалап мектепке барамын. Апам сөмкеме бір түйір нан са-
лып береді. Ол да тас болып қатып қалған. Үзіліс кезінде 
соны қажап талғажау етемін. Мектепке барар жолда бастары 
қазандай, арық, әлсіз екі бала шиді жалап отыратын. Күнде 
көретінім солар. Бір күні өтіп бара жатып оларды ши жа-
нында өліп жатқанын көрдім. Сол бір көрініс дәл қазіргідей 
елестейді де тұрады. Тіпті, майданда жүрген кезімде де 
сол елестен құтыла алмағанмын, әлі күнге көз алдымнан 
кетпейді, – деді жарықтық әкем. 

– Отызыншы жылдардың соңында әкемнің әкесі 

Орынбайдың туған інісі Әбдіуали Қармақшыда білім 
бөлімінің меңгерушісі болып тұрған жерінен «Халық 
жауы» аталып ұсталып кете барады. «Байдың баласы, халық 
жауының інісі» деген атақ бес жыл соғысып келген соң да, 
елуінші жылдардың орта шеніне дейін ізімнен қалмады, – 
деп отыратын әкем. 

1942 жылы Қызылордадағы педогогикалық училищені 
бітірген жас жігіт өз еркімен майданға сұранады. Алды-
мен оны Өзбекстандағы Самарқан қаласындағы жаяу әскер 
училищесіне жібереді. Артынша «Бай баласы, жаудың 
інісі» деген арыз келеді де, оны Семей қаласындағы жаяу 
әскер училищесіне ауыстырады. Бұл жерде де сол оқиға 
қайталанған соң училище директоры оны тезірек аттеста-
циялап, майдан даласына жіберуді ұсынады. Сынақтан 
сүрінбей өткен жасты бірден майданға аттандырады. Май-
дан шебіндегі қырғынды айтуға сараң әкемізге кейде «Көке, 
соғыс жайлы айтып беріңізші» деген сұрағымызға, «Әй, ба-
лаларым соғысты қайтесіңдер, оның аты өшсін, сендер оны 
көрмей де, естімей-ақ та қойыңдар. Замандарың бейбіт, 
еліміз егемендігін алды» - деуші еді. 

1943 жылдың тамыз айында майданға аттандырылған 
жас офицер Мәскеу маңындағы Солнечногорск қаласында 
жаңадан құрастырылып жатқан 7-ші механикалық 
корпустың құрамына енгізілді. Алғашқы кезде тыл штабын-
да, одан корпустың жабдықтау бөлімінде қызмет атқарған 
ол 1943 қараша айының 6-сы күні Полтава шайқасына ара-
ласады. Кривой Рог, Кривогород операцияларына қатысып, 
Мехкорпустың 16-шы бригадасының құрамында Венгрия-
ны азат ету соғыстарына қатысып, оның Дебрецен, Кишкун-
Холаш, Арад қалаларын жаудан босатады. Балатон көлі 
үшін, Чехословакияны азат ету үшін қанқұйлы шайқастарды 
бастан өткереді. 

Бірде оның взводы Чехословакияның Брно қаласының 
түбінде шегінген жау әскеріне кездесіп қалып, қиян-кескі 
шайқас орын алады. Осы сұрапылда ауыр жарақат алып, 
далалық госпитальға түседі. Жеңіс күні қарсаңында госпи-
тальдан шыққан офицер әуелі Венгрияның Секешфехер-

вар, кейін Будапешт қаласында одақтастар комендатура-
сында қызмет етеді. Бұл, Совет елі ерлігінің салтанат құрған 
қуанышты кезі еді. Соғыстан соң да әскери қызметі жалғасып, 
1946 жылдың мамыр айына дейін Будапешт қаласындағы № 
483-ші ішкі істер әскерінің құрамында одан кейін бақылау 
комиссиясының түрлі саласында қызмет атқарып елге ора-
лады. Сол 1942 жылы басталған майдан эпопеясы әкем үшін 
тек 1946 жылдың күзінде аяқталыпты. Киев пен Молдвияны 
азат ету шайқастарына қатысып фашист басқыншыларына 
қарсы шайқасқан әкем бірнеше орден-медальдарымен ма-
рапатталды. Олардың ішінде «І-ші дәрежелі Отан соғысы» 
мен «Қызыл Жұлдыз» ордендері және қалаларды азат еткені 
үшін медальдары бар. 

Елге оралған ол өмір жолын ұстаздықтан бастай-
ды. Облыстық және аудандық білім бөлімдерінде инспек-
тор, Тереңөзек ауданындағы №37 Жәдігер орта мектебі 
директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары, 1952 жыл-
дан 1962 жылға дейін ауданның бірсыпыра мектептерінде 
директор қызметтерін атқарады. Зейнетке өзі ұстаздық ет-
кен №37 «БЛКЖО-ның ХХХ жылдығы» атындағы білім 
ошағынан шығады. Өзінің ұрпақ тәрбиесіндегі жинаған 
мол тәжірибесін әріптестеріне, ізбасарларына үйретіп кетті. 
Өзінің ізін қуған әріптестеріне шын мәнінде аға, ұстаз, 
үлгі бола білді. Еңбегі еленіп, бірнеше мәрте мемлекеттік 
марапаттарға ие болып, Қазақ КСР білім беру ісінің үздігі 
атанды. Асыл әкеміз, ұлағатты ұстаз 1998 жылы дүниеден 
өтті. Анамыз Райхан да ұзақ жылдар ұрпақ тәрбиесінде 
жемісті еңбек етіп, 1979 жылы еңбек демалысына шықты. 
Бүгінде балалары мен немерелерінің қызығын көріп отырған 
ардақты ана. Әкеміз бен анамыздан өрген 9 баланың 
барлығы дерлік жоғары білімді маман атанып, төртеуі әке 
жолын қуып, ұрпақ тәрбиесіне өз үлестерін қосып келе 
жатқан тәжірибелі ұстаздар.

 
светлана бӘШЕНова.

Сырдария ауданы.

“қызыл жұлдызды” солдат

Кешегі өткен ХХ 
ғасырда ел басқарған та-
лай игі жақсы-жайсаңдар 
өтті. Солардың бірі 
Бимұрат Ақдәулетов 
әкеміз еді. Ол 1900 

жылы Қызылорда облы-
сы Тереңөзек ауданының 
Комсомол елді мекенінде 
туған. Ол кездегі жастар 
15-16 жасқа келгенде-
ақ отбасының түрлі ша-
руаларына қатысып, 
ата-анасына көмектесіп, 

еңбекке ертерек араласып, буындарын бекітіп шыныға 
түсетін. Бимұрат әкеміздің ат жалын тартып мініп, жігіт 
болған кезінен-ақ еңбекке белсене араласа бастағанын өмір 
жолдарынан айқын көреміз.

Ол 1916-1926 жылдары артель құру, колхоздастыруға 
дайындық кезінде әртүрлі жұмыстарды атқарып, еңбекке 
төселеді. 1929 жылы жаңадан «Комсомол» колхозын 
құруға атсалысады. Сонда жұмыс істеп, егін бітетін жерді, 
арық қазып су жеткізуді, ұйымдастыру жұмыстарында 
қабілеттілігін көрсете бастайды. Өзіндік ерекше қасиеттері 
ауыл халқының көңілінен шығып, аудан басшылары «Ком-
сомол» колхозының председателі етіп тағайындайды. Он 
жылға жуық табысты қызмет атқарып, партия мен үкіметтің 
егін, мал шаруашылығы жөніндегі жоспарлы тапсырма-
ларын ойдағыдай орындайды. Колхозшылардың жақсы 
жұмыс істеп еңбекақыларына алған астықтарымен тіршілік 
етуге жағдай жасайды. Одан кейінгі жылдары өндіріс 
бригадирі қызметінде болады.

1950 жылы ұсақ колхоздарды ірілендіру жұмыстары 
басталып, «Комсомол» колхозы «Көкжиде» елді мекеніне 
қосылып, дария бойынан Аққұмдағы Шіркейлі каналының 

жағасына келіп қоныстанады. Сөйтіп Көкжиде колхозының 
орталығы Аққұм атанады. Екі ауылдың халқы көшіп-қону, 
үй салу, қора-қопсы соғудың ауыр жұмыстарын 1-2 жылдай 
бастарынан өткізіп барып, қалыпты тіршілікке кіріскен еді. 
Ол кісі осы істі жүйелеп, ұйымдастырушылықпен басқара 
білді. Қай кезде де халық басына түскен қиындықты өзінің 

қажырлы еңбегімен осылай жеңіп отырды.
Бимұрат әкеміз 1965-1966 жылдары Аққұм совхозы 

болып құрылған соң күріш звеносының жетекшісі болып 
қызмет етті. Совхоздың күріш егетін жерлерін тегістеп, 
инженерлік жүйеге келтірді. Күріш егісінің көлемі алғашқы 
кезде 1500 гектарға дейін көбейтіліп, әр гектардан 40-45 
центнерге дейін өнім алынды. Биекең осы жұмыстардың бе-
лортасында жүріп, табыстың артуына үлесін қосты. Биекең 
сол кездегі Социалистік Еңбек Ері А.Бисеновтің, Ұлы Отан 
соғысы Батыры Н.Ілиясовтың шаруашылықтағы табыста-
рына сүйсініп, оларды әркез әңгіме етіп айтып отыратын.

Әкеміз, сол кезде «Шымбөгет» колхозын басқарған 
Құрманбаев Салмахан, «Аққұм» колхозын басқарған Жап-
пас Тілеулиев, Жүніс Ізтілеуов, «Көкжиде» колхозының 
председателі Ералы Түменбаев, «Көкжиде» ауыл советінің 
басшысы Балмағанбет Жәлекеевпен қатар жұмыс атқарып, 
бар қиындықты бірге көрді, оларды жеңуге бар күш-жігерін 
жұмсады.

Соғыстағы інісі Жаппасбай Шындәулетовтен қара 
қағаз келгенде Бимұрат әкеміз өлімге қимай, бұл хабарды 
ешкімге білдірмей жасырып жүреді, біраз уақыттан кейін 
оның тірі екені, госпитальда емделіп жатқаны туралы ха-
бар алып, қуанып қалады. Бұл әкеміздің әрбір іске сабыр-
лы, салмақтылықпен қарап, істің, оқиғаның байыбына бара 
білетін ұстамдылығын көрсетеді. 

Осындай ерекше қасиеттері үшін ол кісіні ауылдастары 
«Қара колхоз» деп атап кеткен. Көпке дейін ол кісінің екінші 
аты сияқтанып, ауыл арасында қолданылып жүрді. Осы ара-
да ақын Қадыр Мырзалиевтің «Кісіге лайықты болмаса, атақ 

қонбайды» деген сөзі есіме түсіп, 
Бимұрат әкеміз өзіне берілген қайсыбір 
атаққа да шын мәнісінде лайық болған 
кісі екен деп ойладым. 

Бимұрат әкеміздің аса мәнді ерекше 
қасиеттерінің бірі өз басына да, қоғамға 
да пайдалы еңбек етпей, ауырдың 
үстінен жеңілдің астымен жүріп, кол-

хоз байлығынан ішіп-жегісі келетіндерді мейлінше жек 
көретін. Оның ұзақ жылдар бойы жоғарыда көрсетілген 
еңбектері ескеріліп, 1967 жылы «Октябрь революциясы-
на 50 жыл», 1970 жылы «Қызыл ту» ордені мен «Еңбек 
ардагері» медалімен, бүкілодақтық ауыл шаруашылығы 
көрмесінің алтын, күміс медальдарымен наградталды.

Әкеміздің абырой-беделге ие болып, ел басқаруына 
елеулі үлес қосқан жары, өмірлік жолдасы Шәрипа анамыз 
білімді, текті әулеттен шыққан кісі болды. Ұлы Шәдімұрат 
пен қызы Маржаннан көп үміт күткен асыл әке 1981 жылы 
өмірден өтті.

Балалары Шәдімұрат Бимұратов болып, Маржан Ақ-
дәулетова болып жазылып жүр. Екеуін де Бимұрат әкеміз, 
Шәрипа, Ақыш шешелеріміз тәрбиелеп, азамат етіп өсіріп, 
ат арқасына мінетін дәрежеге жеткізеді. 

Адамның қай баласынан рахат көретінін бір Алла 
біледі, ұлың, қызың ақылды, білімді, адамгершілік параса-
ты жоғары болса, ата-ана алдындағы міндеттерін өмір бойы 
адал орындап, басқаларға үлгі көрсетіп, тәрбие бере алады. 

Шәдімұрат пен Маржанның Бимұрат әкемнің аты-
на көше беру, ол кісіге арнап ас беріп, құран оқыту 
жұмыстарын ұйымдастырып өткізуі осындай өнегелі 
жұмыстардың қатпарына жатады. 

Біздің бұл естелігіміз елі есімін ардақтаған осы азамат 
жайлы айтылар әңгіменің бір парасы ғана.

Науқанбай ШУақбаЕв, 
зейнеткер ұстаз, еңбек ардагері. 

ЕЛІ ЕСІМІН АРДАҚТАҒАН 
АСЫЛ АЗАМАТ

Ұлы Жеңіске 
– 71 жыл
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(Жалғасы. Басы өткен санда).

«Қайтыс болуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

Қайтыс болуды тіркеу кезінде:

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3 4
2 Құрылымдық бөлімшелердің 

атауы
Мемлекеттік корпорация

қызметкері
Мемлекеттік корпорацияның  жинақтау 

бөлімінің қызметкері
Көрсетілетін қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері
Көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысы
3 Рәсімнің 

(іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

құжаттарды тіркейді құжаттарды қарайды

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) орындауды бастау 
үшін негіз болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету бойынша 
рәсімнің 

(іс-қимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне құжаттардың 
қабылданғаны немесе 

құжаттарды қабылдаудан 
бас тарту туралы қолхат 

береді

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды 

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні ішінде
(мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне 

кірмейді)

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

кестенің жалғасы

  1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 5 6 7 8
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы Көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысы
Көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысы
Мемлекеттік 

корпорация  қызметкері 
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және олардың 

сипаттамасы
құжаттарды қарайды және куәлікті дайындайды куәлікке қол қояды куәлікті тіркейді куәлікті тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету бойынша рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі

куәлікті көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады

куәлікті көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

куәлікті  Мемлекеттік 
корпорацияға жолдайды

куәлікті көрсетілетін 
қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 1 жұмыс күні ішінде, құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді, 

құжаттарды қосымша тексеру қажет болған кезде, 
қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны 

3 күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, 
күнтiзбелiк 30 күннен аспайтын мерзімге ұзартылады

20 минуттан 
аспайды 

1 сағат ішінде 15 минуттан 
аспайды

Азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу кезінде

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Мемлекеттік корпорация  
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның  

жинақтау бөлімінің 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

құжаттарды тіркейді құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 

рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне 

құжаттардың қабылдағаны 
немесе құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту туралы 
қолхат береді

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

қорытынды жасайды 

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде
(мемлекеттік қызмет 

көрсету мерзіміне 
кірмейді)

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан аспайды 15  күнтізбелік күн ішінде, құжаттарды 
қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік 
органдарға сұраныс жолдау қажет болған 
кезде қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін 

қызметті алушыны 
3 күнтізбелік күн ішінде хабардар ете 

отырып, күнтiзбелiк 30 күннен аспайтын 
мерзімге ұзартылады     

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 6 7 8 9 10
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің 

орындаушысы
Көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Мемлекеттік 
корпорация   
қызметкері 

3 Рәсімнің  (іс-қимылдың) атауы және олардың 
сипаттамасы

қорытындының бір данасын аумақтық 
әділет органына жолдайды

куәлікті дайындайды куәлікке қол қояды куәлікті тіркейді куәлікті тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету бойынша рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі

куәлікті көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

куәлікті  көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

куәлікті  
Мемлекеттік 
корпорацияға   

жолдайды

куәлікті көрсетілетін 
қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 5 жұмыс күні ішінде (мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне кірмейді)

20 минуттан
аспайды

20 минуттан 
аспайды 

1 сағат ішінде 15 минуттан 
аспайды

«Қайтыс болуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша
Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

Қайтыс болуды тіркеу кезінде
Көрсетілетін қызметті алушы не  оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

«Қайтыс болуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
Қайтыс болуды тіркеу кезінде
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1 2
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 
Көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысы
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және олардың сипаттамасы құжаттарды тіркейді және көрсетілетін 

қызметті алушыға не оның өкіліне талон береді
құжаттарды қарайды

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімнің 

(іс-қимылдың) нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады 

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды

5 Орындалу мерзiмi 20 минуттан аспайды 20 минуттан аспайды

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 3 4 5
2 Құрылымдық бөлімшелердің 

атауы
Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы Көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы 
және олардың сипаттамасы

құжаттарды қарайды және куәлікті дайындайды куәлікке қол 
қояды

куәлікті тіркейді 

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) орындауды бастау 
үшін негіз болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету бойынша 
рәсімнің 

(іс-қимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды 

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 

береді 

5 Орындалу мерзiмi заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу жөніндегі мемлекеттік 
қызмет сот шешімінің негізінде 2 жұмыс күні ішінде (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді); басқа аумақтық бірлікте шығару орны бойынша заңды күшіне енген сот шешімінің 
негізінде, неке бұзуды тіркеу туралы өтінішті жолдау қажет болған кезде - күнтізбелік 27 күн ішінде; хабар-
ошарсыз кеткен деп танылған немесе әрекетке қабілетсіз сондай-ақ қылмыс жасағаны үшін кемінде 3 жыл 
мерзімге бас бостандығынан айыру туралы сот үкімі  негізінде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік 
тіркеу, тіркеуші орган өтініш түскен күннен бастап бір апта мерзімде ол туралы қамауда жатқан жұбайға не 
әрекетке қабілетсіз жұбайдың қорғаншысына немесе хабар-ошарсыз кеткен деп танылған жұбайдың мүлкіне 
қорғаншыға хабарлай отырып, күнтүзбелік 40 күн ішінде (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне кірмейді); кәмелетке толмаған балалары жоқ ерлі-зайыптылардың өзара келісімі бойынша 
некені  (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу өтініш берілген күннен бастап бір ай мерзім өткеннен 
кейін (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді) көрсетіледі;
стандарттың 9-тармағында белгіленген құжаттарды қосымша тексеру қажет болған кезде, қызмет көрсету 
мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны немесе оның өкіліне 3 күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, 
күнтүзбелік 27  күннен аспайтын мерзімге ұзартылады; азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар 
мен түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік 12 күн ішінде, құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға сұраныс жолдау немесе ұсынылған құжаттарды қосымша 
тексеру қажет болған кезде қарау мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны немесе оның өкілін 3 күнтізбелік күн 
ішінде хабардар ете отырып, күнтізбелік 30 күнге ұзартылады

20 минуттан
аспайды

20 минуттан
аспайды

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі әкімге жүгінген кезде:

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Әкім Көрсетілетін қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері
Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне талон береді

құжаттарды тіркейді құжаттарды қарайды 

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін 
негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша 

рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды

көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады 

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына жолдайды 
5 Орындалу мерзiмi 1 жұмыс күні ішінде 20 минуттан аспайды 20 минуттан аспайды

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нөмірі

4 5 6 7

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Әкім

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды қарайды және куәлікті дайындайды куәлікке қол 
қояды 

куәлікті 
тіркейді

куәлікті 
тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 

рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушы сына 

жолдайды 

әкімге 
жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 

береді

5 Орындалу мерзiмi заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу жөніндегі 
мемлекеттік қызмет сот шешімінің негізінде 2 жұмыс күні ішінде (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді); басқа аумақтық бірлікте шығару орны бойынша заңды күшіне енген 
сот шешімінің негізінде, неке бұзуды тіркеу туралы өтінішті жолдау қажет болған кезде - күнтізбелік 27 күн 
ішінде; хабар-ошарсыз кеткен деп танылған немесе әрекетке қабілетсіз сондай-ақ қылмыс жасағаны үшін 
кемінде 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру туралы сот үкімі  негізінде некені (ерлі-зайыптылықты) 
бұзуды мемлекеттік тіркеу, тіркеуші орган өтініш түскен күннен бастап бір апта мерзімде ол туралы қамауда 
жатқан жұбайға не әрекетке қабілетсіз жұбайдың қорғаншысына немесе хабар-ошарсыз кеткен деп танылған 
жұбайдың мүлкіне қорғаншыға хабарлай отырып, күнтүзбелік 40 күн ішінде (құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді); кәмелетке толмаған балалары жоқ ерлі-зайыптылардың 
өзара келісімі бойынша некені  (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу өтініш берілген күннен 
бастап бір ай мерзім өткеннен кейін (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне 
кірмейді) көрсетіледі; стандарттың 9-тармағында белгіленген құжаттарды қосымша тексеру қажет болған 
кезде, қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны немесе оның өкіліне 3 күнтізбелік күн ішінде 
хабардар ете отырып, күнтүзбелік 27  күннен аспайтын мерзімге ұзартылады; азаматтық хал акт жазбасына 
өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік 12 күн ішінде, құжаттарды қабылдау 
күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға сұраныс жолдау немесе 
ұсынылған құжаттарды қосымша тексеру қажет болған кезде қарау мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны 
немесе оның өкілін 3 күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтізбелік 30 күнге ұзартылады

20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

«Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер 
енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің  (іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3 4
2 Құрылымдық бөлімшелердің 

атауы
Мемлекеттік корпорация қызметкері Мемлекеттік корпорацияның 

жинақтау бөлімінің қызметкері
Көрсетілетін қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері
Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

құжаттарды тіркейді құжаттарды қарайды 

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету бойынша рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжаттардың қабылданғаны 

немесе құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді 

көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде, мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне  кірмейді

20 минуттан аспайды 20 минуттан аспайды

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нөмірі

5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация  
қызметкері

3 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды қарайды және куәлікті дайындайды куәлікке қол қояды куәлікті тіркейді куәлікті 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
(іс-қимылды) орындауды 

бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 

рәсімнің
 (іс-қимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады көрсетілетін қызметті 
берушінің 

кеңсе қызметкеріне  
жолдайды 

Мемлекеттік 
корпорацияға  

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 

береді

5 Орындалу мерзiмi заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу жөніндегі 
мемлекеттік қызмет сот шешімінің негізінде 2 жұмыс күні ішінде (құжаттарды қабылдау күні 

мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);
басқа аумақтық бірлікте шығару орны бойынша заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде, 
неке бұзуды тіркеу туралы өтінішті жолдау қажет болған кезде - күнтізбелік 27 күн ішінде;
хабар-ошарсыз кеткен деп танылған немесе әрекетке қабілетсіз сондай-ақ қылмыс жасағаны 
үшін кемінде 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру туралы сот үкімі  негізінде некені 

(ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу, тіркеуші орган өтініш түскен күннен 
бастап бір апта мерзімде ол туралы қамауда жатқан жұбайға не әрекетке қабілетсіз жұбайдың 

қорғаншысына немесе хабар-ошарсыз кеткен деп танылған жұбайдың мүлкіне қорғаншыға 
хабарлай отырып, күнтүзбелік 40 күн ішінде (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет 

көрсету мерзіміне кірмейді);
кәмелетке толмаған балалары жоқ ерлі-зайыптылардың өзара келісімі бойынша некені  (ерлі-

зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу өтініш берілген күннен бастап бір ай мерзім өткеннен 
кейін (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді) көрсетіледі;

стандарттың 9-тармағында белгіленген құжаттарды қосымша тексеру қажет болған кезде, қызмет 
көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны немесе оның өкіліне 3 күнтізбелік күн ішінде 

хабардар ете отырып, күнтүзбелік 27  күннен аспайтын мерзімге ұзартылады;
азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік 
12 күн ішінде, құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді, басқа 
мемлекеттік органдарға сұраныс жолдау немесе ұсынылған құжаттарды қосымша тексеру қажет 
болған кезде қарау мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны немесе оның өкілін 3 күнтізбелік күн 

ішінде хабардар ете отырып, күнтізбелік 30 күнге ұзартылады

20 минуттан аспайды 1 сағат 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер 
енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «29» ақпандағы № 371 қаулысына 5-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «1» қазандағы № 178 қаулысымен бекітілген

«Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер 

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың 
жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және хал актілерін 
тіркеу бөлімдері және Қызылорда қалалық азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімі (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті 
беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелер беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдық 

округтердің әкімдері (бұдан әрі - әкім);
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – 
Мемлекеттік корпорация);

4) www.egov.kz «электрондық үкіметтің» веб-порталы 
(бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге асырылады. 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - жеке басын 
куәландыратын құжатты көрсеткен кезде қағаз жеткізгіштегі 
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәлік, енгізілген 
өзгерістерімен, толықтыруларымен және түзетулерімен 
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы қайталама куәлік 
(бұдан әрі - куәлік).

Порталда көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының 
электронды-цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) 
куәландырылған электрондық құжат нысанында электрондық 
өтінішті алғанын растау және некені (ерлі-зайыптылықты) 
бұзуды тіркеу күнінің белгілеуі туралы хабарлама.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну 
нысаны - қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының не оның нотариатта куәландырылған сенімхат 
бойынша өкілінің (бұдан әрі - оның өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе әкімге немесе Мемлекеттік корпорацияға 
«Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері 
бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 
2015 жылғы 17 сәуірдегі №219 бұйрығымен (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11374 
болып тіркелген) бекітілген «Некені (ерлі-зайыптылықты) 
бұзуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері 
жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі 
- стандарт) 1, 2, 3 немесе 4-қосымшаларына сәйкес нысан 
бойынша өтініш ұсынуы немесе портал арқылы электронды 
құжат нысанындағы өтініш жолдауы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны,  орындаудың 
ұзақтығы:

көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін 
қызметті берушіге жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін 
қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты 
көрсетіліп, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
тіркелгені туралы белгі қойылған талон (бұдан әрі - талон) 
береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттарды қарайды, куәлікті дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады:

заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде некені 
(ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу жөніндегі мемлекеттік 
қызмет сот шешімінің негізінде екі жұмыс күні ішінде 
(құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді);

басқа аумақтық бірлікте шығару орны бойынша заңды 
күшіне енген сот шешімінің негізінде, неке бұзуды тіркеу 
туралы өтінішті жолдау қажет болған кезде - күнтізбелік 
жиырма жеті күн ішінде;

хабар-ошарсыз кеткен деп танылған немесе әрекетке 
қабілетсіз сондай-ақ қылмыс жасағаны үшін кемінде үш жыл 
мерзімге бас бостандығынан айыру туралы сот үкімі  негізінде 
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу, 
тіркеуші орган өтініш түскен күннен бастап бір апта мерзімде 
ол туралы қамауда жатқан жұбайға не әрекетке қабілетсіз 
жұбайдың қорғаншысына немесе хабар-ошарсыз кеткен деп 
танылған жұбайдың мүлкіне қорғаншыға хабарлай отырып, 
күнтүзбелік қырық күн ішінде (құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);

кәмелетке толмаған балалары жоқ ерлі-зайыптылардың 
өзара келісімі бойынша некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды 
мемлекеттік тіркеу өтініш берілген күннен бастап бір ай 
мерзім өткеннен кейін (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді) көрсетіледі;

стандарттың 9-тармағында белгіленген құжаттарды 
қосымша тексеру қажет болған кезде, қызмет көрсету мерзімі 
көрсетілетін қызметті алушыны немесе оның өкіліне үш 
күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтүзбелік 
жиырма жеті күннен аспайтын мерзімге ұзартылады;

азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар 
мен түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік он екі күн ішінде, 
құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға сұраныс 
жолдау немесе ұсынылған құжаттарды қосымша тексеру қажет 
болған кезде қарау мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны 
немесе оның өкілін үш күнтізбелік күн ішінде хабардар ете 
отырып, күнтізбелік отыз күнге ұзартылады;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
куәлікті тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне береді (жиырма минуттан аспайды).

көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі әкімге 
жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі әкімге 
стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады; 

2) әкім құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне талон береді және құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжат-
тарды қарайды, куәлікті дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады:

заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде некені 
(ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу жөніндегі мемлекеттік 
қызмет сот шешімінің негізінде екі жұмыс күні ішінде 
(құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді);

басқа аумақтық бірлікте шығару орны бойынша заңды 
күшіне енген сот шешімінің негізінде, неке бұзуды тіркеу 
туралы өтінішті жолдау қажет болған кезде - күнтізбелік 
жиырма жеті күн ішінде;

хабар-ошарсыз кеткен деп танылған немесе әрекетке 
қабілетсіз сондай-ақ қылмыс жасағаны үшін кемінде үш жыл 
мерзімге бас бостандығынан айыру туралы сот үкімі  негізінде 

некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу, 
тіркеуші орган өтініш түскен күннен бастап бір апта мерзімде 
ол туралы қамауда жатқан жұбайға не әрекетке қабілетсіз 
жұбайдың қорғаншысына немесе хабар-ошарсыз кеткен деп 
танылған жұбайдың мүлкіне қорғаншыға хабарлай отырып, 
күнтүзбелік қырық күн ішінде (құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);

кәмелетке толмаған балалары жоқ ерлі-зайыптылардың 
өзара келісімі бойынша некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды 
мемлекеттік тіркеу өтініш берілген күннен бастап бір ай 
мерзім өткеннен кейін (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді) көрсетіледі;

стандарттың 9-тармағында белгіленген құжаттарды 
қосымша тексеру қажет болған кезде, қызмет көрсету мерзімі 
көрсетілетін қызметті алушыны немесе оның өкіліне үш 
күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтүзбелік 
жиырма жеті күннен аспайтын мерзімге ұзартылады;

азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар 
мен түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік он екі күн ішінде, 
құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға сұраныс 
жолдау немесе ұсынылған құжаттарды қосымша тексеру қажет 
болған кезде қарау мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны 
немесе оның өкілін үш күнтізбелік күн ішінде хабардар ете 
отырып, күнтізбелік отыз күнге ұзартылады;

6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
куәлікті тіркейді және әкімге жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

8) әкім куәлікті тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне береді (жиырма минуттан аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және 
оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле 
отырып) сипаттамасы осы регламенттің 1-қосымшасында 
келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 

(қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың өзара іс-қимыл 
тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 
(қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) әкім;
5) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
6) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 

қызметкері.
8. Әрбір ресімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
ресімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы 
регламенттің 4-қосымшасында келтірілген.         

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары 
рет ті лі гінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге де көрсе-
тілетін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік 
кор по рациямен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы осы 
регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсе-
тілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда 
қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурс-
тарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік 
корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ, 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге 
де көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің 
сипаттамасы, көрсетілетін қызметті алушының өтінішін өңдеу 
ұзақтығы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін 
Мемлекеттік корпорация арқылы алу процесінің сипаттамасы, 
оның ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі 
құжаттарды ұсынады:

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысандағы некені 
(ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу туралы 
өтініш;

жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы сот шешімінің 

көшірмесі;
бюджетке мемлекеттік баждың төленгенін растайтын 

құжат;
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген жағдайда 

нотариатта куәландырылған сенімхат;
кәмелетке толмаған балалары жоқ ерлі-зайыптылардың 

өзара келісімі бойынша некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды 
тіркеу үшін:

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысандағы некені 
(ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы өтініш;

жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
некені қию (ерлі-зайыптылық) туралы куәлік;
бюджетке мемлекеттік баждың төленгенін растайтын 

құжат;
сот шешімінің негізінде белгіленген тәртіппен хабарсыз 

кеткен немесе жан күйзелісі сырқаты немесе ақыл-есінің 
кемдігі салдарынан әрекетке қабілетсіз деп танылған 
адамдармен, не қылмыс жасағаны үшін үш жылдан астам 
мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталған адамдармен 
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу үшін:

стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысандағы жұбайы-
ның біреуінің хабар-ошарсыз кеткен, әрекетке қабілетсіз 
немесе әрекеті шектеулі деп танылған заңдық күшіне енген 
сот шешімінің, сондай-ақ қылмыс жасағаны үшін кемінде үш 
жыл мерзіміне бас бостандығынан айыру туралы жұбайының 
сотталғаны туралы сот үкімінің негізінде некені (ерлі-
зайыптылықты) бұзуды тіркеу туралы өтініш;

жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
сот шешімінің немесе сот үкімінің көшірмесі;
неке қию (ерлі-зайыптылық) туралы куәлік;
бюджетке мемлекеттік баждың төленгенін растайтын 

құжат;
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген жағдайда 

нотариатта куәландырылған сенімхат;
стандарттың 4-қосымшасына сәйкес нысандағы өзгеріс-

тер, толықтырулар мен түзетулер енгізу туралы өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәлік, егер 

куәліктің түпнұсқасы жоғалған болса – некені (ерлі-зайып-

тылықты) бұзу туралы анықтама;
бюджетке мемлекеттік баждың төленгенін растайтын 

құжат;
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген жағдайда 

нотариатта куәландырылған сенімхат;
2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 

тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне: 
өтініштің нөмірі мен қабылданған күні;
сұратылып отырған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 

түрі;
қоса берілген құжаттардың саны мен атауы;
құжаттарды беру күні, уақыты және орны;
құжаттарды рәсімдеуге қабылдаған Мемлекеттік 

корпорация қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған 
кезде);

көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты 
(ол болған кезде), оның өкілінің  тегі, аты, әкесінің аты (ол 

болған кезде) және олардың байланыс телефондары көрсетіле 
отырып, тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат 
(бұдан әрі - қолхат) береді немесе көрсетілетін қызметті 
алушымен не оның өкілімен стандарттың 9-тармағында 
көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтамасы 
ұсынылған жағдайда стандарттың 5-қосымшасына сәйкес 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (он 
бес минуттан аспайды);

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 
қызметкері құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде, мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді); 

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттарды қарайды, куәлікті дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады:

заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде некені 
(ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу жөніндегі мемлекеттік 
қызмет сот шешімінің негізінде екі жұмыс күні ішінде 
(құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді);

басқа аумақтық бірлікте шығару орны бойынша заңды 
күшіне енген сот шешімінің негізінде, неке бұзуды тіркеу 
туралы өтінішті жолдау қажет болған кезде - күнтізбелік 
жиырма жеті күн ішінде;

хабар-ошарсыз кеткен деп танылған немесе әрекетке 
қабілетсіз сондай-ақ қылмыс жасағаны үшін кемінде үш жыл 
мерзімге бас бостандығынан айыру туралы сот үкімі  негізінде 
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу, 
тіркеуші орган өтініш түскен күннен бастап бір апта мерзімде 
ол туралы қамауда жатқан жұбайға не әрекетке қабілетсіз 
жұбайдың қорғаншысына немесе хабар-ошарсыз кеткен деп 
танылған жұбайдың мүлкіне қорғаншыға хабарлай отырып, 
күнтүзбелік қырық күн ішінде (құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);

кәмелетке толмаған балалары жоқ ерлі-зайыптылардың 
өзара келісімі бойынша некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды 
мемлекеттік тіркеу өтініш берілген күннен бастап бір ай 
мерзім өткеннен кейін (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді) көрсетіледі;

стандарттың 9-тармағында белгіленген құжаттарды 
қосымша тексеру қажет болған кезде, қызмет көрсету мерзімі 
көрсетілетін қызметті алушыны немесе оның өкіліне үш 
күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтүзбелік 
жиырма жеті күннен аспайтын мерзімге ұзартылады;

азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар 
мен түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік он екі күн ішінде, 
құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға сұраныс 
жолдау немесе ұсынылған құжаттарды қосымша тексеру қажет 
болған кезде қарау мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны 
немесе оның өкілін үш күнтізбелік күн ішінде хабардар ете 
отырып, күнтізбелік отыз күнге ұзартылады;

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
куәлікті тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды 
(бір сағат ішінде);

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері куәлікті тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді 
(он бес минуттан аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және 
оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле 
отырып) сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында 
келтірілген.

11. Мемлекеттік қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі 
көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы  
рәсімдерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну 
тәртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда 
тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ 
куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш 
(бұдан әрі - электрондық сұраныс) пен стандарттың 
9-тармағына сәйкес құжаттарды жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және 
көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке 
кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 
тұлғасының ЭЦҚ қойылған электрондық сұраныстың 
қабылданғаны және некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды 
тіркеу күнінің белгіленуі туралы хабарлама жолданады 
(жиырма минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттарды қарайды, куәлікті дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады:

заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде некені 
(ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу жөніндегі мемлекеттік 
қызмет сот шешімінің негізінде екі жұмыс күні ішінде 
(құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді);

басқа аумақтық бірлікте шығару орны бойынша заңды 
күшіне енген сот шешімінің негізінде, неке бұзуды тіркеу 
туралы өтінішті жолдау қажет болған кезде - күнтізбелік 
жиырма жеті күн ішінде;

хабар-ошарсыз кеткен деп танылған немесе әрекетке 
қабілетсіз сондай-ақ қылмыс жасағаны үшін кемінде үш жыл 
мерзімге бас бостандығынан айыру туралы сот үкімі  негізінде 
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу, 
тіркеуші орган өтініш түскен күннен бастап бір апта мерзімде 
ол туралы қамауда жатқан жұбайға не әрекетке қабілетсіз 
жұбайдың қорғаншысына немесе хабар-ошарсыз кеткен деп 
танылған жұбайдың мүлкіне қорғаншыға хабарлай отырып, 
күнтүзбелік қырық күн ішінде (құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);

кәмелетке толмаған балалары жоқ ерлі-зайыптылардың 
өзара келісімі бойынша некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды 
мемлекеттік тіркеу өтініш берілген күннен бастап бір ай 
мерзім өткеннен кейін (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді) көрсетіледі;

стандарттың 9-тармағында белгіленген құжаттарды 
қосымша тексеру қажет болған кезде, қызмет көрсету мерзімі 
көрсетілетін қызметті алушыны немесе оның өкіліне үш 
күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтүзбелік 
жиырма жеті күннен аспайтын мерзімге ұзартылады;

азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар 
мен түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік он екі күн ішінде, 
құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға сұраныс 
жолдау немесе ұсынылған құжаттарды қосымша тексеру қажет 
болған кезде қарау мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны 
немесе оның өкілін үш күнтізбелік күн ішінде хабардар ете 
отырып, күнтізбелік отыз күнге ұзартылады;

6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке қол 
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

7) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемле-
кеттік қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне береді (жиырма минуттан 
аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық 
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара 
іс-қимыл диаграммасы осы регламенттің 3-қосымшасында 
келтірілген.

«Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер
енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

«Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер
енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі әкімге жүгінген кезде:

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

«Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер 
енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

«Азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына келтіру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша 

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

талон береді 

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды қарайды

қорытындының 
бір данасын 

аумақтық 
әділет органына 

жолдайды

куәлікті 
дайындайды 

куәлікке қол 
қояды

куәлікті тіркейді 

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша 
рәсімнің 

(іс-қимылдың) 
нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

қорытынды жасайды куәлікті 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

куәлікті  
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

куәлікті 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

10 күнтізбелік күн ішінде
(басқа мемлекеттік органдарға сұраныс 
жолдау және  қосымша зерделеу немесе 

тексеру қажет болған кезде – көрсетілетін 
қызметті алушыны қарау мерзімі ұзартылған 

кезден бастап 3 күнтізбелік күн ішінде 
хабардар ете отырып, күнтізбелік 30 күннен 

аспайтын мерзімге  ұзартылады)

5 жұмыс күні 
ішінде  

(мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне 
кірмейді)

3 күнтізбелік 
күн ішінде

20 минуттан 
аспайды 

20 минуттан 
аспайды

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі әкімге жүгінген кезде:

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Әкім Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
өтініш көшірмесін береді

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды қарайды

қорытындының 
бір данасын 

аумақтық 
әділет органына 

жолдайды

куәлікті дайындайды 

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті көрсету 
бойынша рәсімнің 

(іс-қимылдың) нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге 

жолдайды

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 

қорытынды жасайды куәлікті көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына 
ұсынады

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «29» ақпандағы № 371 қаулысына 6-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «1» қазандағы № 178 қаулысымен бекітілген

«Азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына келтіру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың 
жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және хал акті-
лерін тіркеу бөлімдері және Қызылорда қалалық азаматтық 
хал актілерін тіркеу бөлімі  (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті 
беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауыл-

дық округтердің әкімдері (бұдан әрі – әкім);
3) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – 
Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - қағаз 
түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - жеке басын 
куәландыратын құжатты көрсеткен кезде, қағаз жеткізгіште 
азаматтық хал актісін тіркеу туралы куәлік (бұдан әрі - куәлік).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну 
нысаны – қағаз түрінде. 

           
2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының не оның уәкілетті өкілінің (бұдан әрі – оның 
өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе әкімге немесе 
Мемлекеттік корпорацияға «Азаматтық хал актілерін 
тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы  17 
сәуірдегі №219 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11374 болып тіркелген) 
бекітілген «Азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына 
келтіру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(бұдан әрі - стандарт) 1 немесе 2-қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша өтініш ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, орындаудың 
ұзақтығы:

көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін 
қызметті берушіге жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін 
қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес құжат-
тарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне талон береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттарды қарайды және Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы №112 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде №10764 болып тіркелген) бекітілген Азаматтық 
хал актілерін мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыру, азаматтық 
хал актілерінің жазбаларына өзгерістер енгізу, қалпына 
келтіру, күшін жою тәртібі қағидаларының 20-қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша екі данада қорытынды (бұдан әрі 
- қорытынды) жасайды (он күнтізбелік күн ішінде, басқа 
мемлекеттік органдарға сұраныс жолдау және  қосымша 
зерделеу немесе тексеру қажет болған кезде – көрсетілетін 
қызметті алушыны қарау мерзімі ұзартылған кезден бастап үш 
күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтізбелік отыз 
күннен аспайтын мерзіміне ұзартылады);

5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы қоры-
тындының бір данасын аумақтық әділет органына жолдайды 
(бес жұмыс күні ішінде, мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне 
кірмейді);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
куәлікті дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (үш күнтізбелік күн ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке қол 
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
куәлік ті тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді 
(жиырма минуттан аспайды).

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі әкімге 
жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі әкімге 

стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады; 
2) әкім құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 

алушыға құжаттар пакетінің қабылданған күні мен уақыты 
көрсетілген өтініш көшірмесін  береді және құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

3) құжаттар қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құры-
лымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылдары 
осы регламенттің 6-тармағының 2-7) тармақшаларына сәйкес 
жүзеге асырылады;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
куәлікті тіркейді және әкімге жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

5) әкім куәлікті тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне береді (жиырма минуттан аспайды);

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және 
оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле 
отырып) сипаттамасы осы регламенттің 1-қосымшасында 
келтірілген.

3. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 
(қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың өзара іс-қимыл 

тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 
(қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) әкім;
5) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
6) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 

қызметкері.
8. Әрбір ресімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасын-
дағы ресімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы 
регламенттің 3-қосымшасында келтірілген. 

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары 
рет ті лігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге де көрсе-
тілетін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік 
кор по  рациямен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы осы 
рег ламенттің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қыз мет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсе-
тілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда 
қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурс-
тарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік 
корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

10. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге 
де көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің 
сипаттамасы, көрсетілетін қызметті алушының өтінішін 
өңдеу ұзақтығы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің 
нәтижесін Мемлекеттік корпорация арқылы алу процесінің 
сипаттамасы, оның ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес 
келесі құжаттарды ұсынады:

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысандағы акт 
жазбасын қалпына келтіру туралы өтініш;

жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін); 
азаматтық хал актілерін тіркеу кітаптарында акті 

жазбасының жоқтығы туралы, жоғалтылған жазба болған жер 
бойынша облыстық (аудандық) азаматтық хал актілерін жазу 
мұрағатының анықтамасы;

көрсетілетін қызметті алушының және оның жақын 
туыстары (ата-анасы, балалары, аға-інілері, апа-сіңлілері мен 
қарындастары) туралы  деректер толық көрсетілген өмірбаян;

еңбек кітапшасының көшірмесі немесе еңбек қызметін 
растайтын басқа құжат, егер көрсетілетін қызметті алушы 
студент болса – оқу орнынан туған күні мен жері көрсетілген 
анықтама (бар болса);

егер көрсетілетін қызметті алушы әскери міндетті болса, 
әскери билеттің көшірмесі (бар болса);

көрсетілетін қызметті алушының 3*4 см. мөлшердегі 
екі фотосуреті;

мемлекеттік бажды бюджетке төлегенін растайтын құжат 

немесе салық жеңілдіктерін беруге негіз болып табылатын 
құжат;

қосымша келесі құжаттардың көшірмелері ұсынылады 
(Қазақстан Республикасының аумағында 2008 жылдан кейін 
жүргізілген азаматтық хал акт жазбаларын мемлекеттік тіркеу 
жағдайларынан басқа):

егер некеде (ерлі-зайыптылықта) тұрған болса, неке қию 
(ерлі-зайыптылық) туралы куәлігінің көшірмесі;

егер балалары бар болса, балалардың туу туралы 
куәліктерінің көшірмелері;

ата-анасының жеке басын куәландыратын құжат (жеке 
басын сәйкестендіру үшін) не ата-анасының қайтыс болуы 
туралы куәлігінің көшірмесі;

ата-анасының неке қию (ерлі-зайыптылық) туралы 
куәлігінің  көшірмесі (егер бар болса);

көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде 
нотариалды куәландырылған сенімхат;

егер көрсетілетін қызметті алушы зейнеткер болса, 
зейнеткер куәлігінің көшірмесі ұсынылады;    

заңды күшіне енген сот шешімі негізінде мемлекеттік 
қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті  алушы 
мыналарды ұсынады:  

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысандағы сот 
шешімі негізінде акт жазбасын қалпына келтіру туралы 
өтініш;

көрсетілетін қызметті алушының жеке куәлігі (тұлғаны 
сәйкестендіру үшін);

мемлекеттік тіркеу орны мен уақыты көрсетілген актілік 
жазбаны қалпына келтіру туралы соттың заңды күшіне 
енген шешімі.

Оралмандар Қазақстан Республикасына заңды көшіп 
келгені туралы және олардың Қазақстан Республикасының 
азаматтығын алу туралы қолдаухаттары туралы ішкі істер 
органдары берген құжаттарды қосымша тапсырады.

Азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына келтіру 
үшін көрсетілетін  қызметті алушы азаматтық хал актілерінің 
жазбаларын қалпына келтіруге қажетті мәліметтерді 
растайтын құжаттарды (жұмыс немесе оқу орнынан анықтама, 
білімі туралы құжаттар, мемлекеттік мұрағаттардың 
анықтамалары) ұсынады.

Көрсетілетін  қызметті алушының жеке басын куәланды-
ратын құжаттар туралы, сондай-ақ егер тіркеу Қазақстан 
Республикасының аумағында 2008 жылдан кейін жүргізілген 
болса, азаматтық хал актілерін тіркеу туралы куәліктер 
жөнінде мәліметтерді, көрсетілетін қызметті беруші және 
Мемлекеттік корпорация қызметкері «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
алады.

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне:

сұраныстың нөмірі мен қабылданған күні;
сұратылып отырған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 

түрі;
қоса берілген құжаттардың саны мен атауы;
құжаттарды беру күні, уақыты және орны, құжаттарды 

рәсімдеуге қабылдаған Мемлекеттік корпорация қызмет-
керінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда);

көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты 
(бар болған жағдайда), уәкілетті өкілдің тегі, аты, әкесінің 
аты және олардың байланыс телефондары көрсетілген 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді 
немесе көрсетілетін қызметті алушымен не оның өкілімен 
стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес 
құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған жағдайда 
стандарттың 3-қосымшасына сәйкес құжаттарды қабылдаудан 
бас тарту туралы қолхат береді (он бес минуттан аспайды);

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 
қызметкері құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде, мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне кірмейді); 

4) құжаттар қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл-
дары осы регламенттің 6-тармағының 2-7) тармақшаларына 
сәйкес жүзеге асырылады;

5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
куәлікті тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды 
(бір сағат  ішінде);

6) Мемлекеттік корпорация қызметкері куәлікті тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді 
(он бес минуттан аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және 
оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле 
отырып) сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында 
келтірілген.

(Жалғасы 7-бетте).
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7НАЗАР
5 Орындалу мерзiмi 1 жұмыс күні

ішінде
20 минуттан 

аспайды
20 минуттан 

аспайды
10 күнтізбелік күн ішінде,

басқа мемлекеттік органдарға сұраныс 
жолдау және  қосымша зерделеу 

немесе тексеру қажет болған кезде – 
көрсетілетін қызметті алушыны қарау 

мерзімі ұзартылған кезден бастап 3 
күнтізбелік күн ішінде хабардар ете 

отырып, күнтізбелік 30 күннен аспайтын 
мерзімге  ұзартылады

5 жұмыс күні 
ішінде  

(мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне 
кірмейді)

3 күнтізбелік күн 
ішінде

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің  (іс-қимылдың) нөмірі 7 8 9
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысы
Көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысы
Әкім  

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және олардың сипаттамасы куәлікке қол қояды куәлікті тіркейді куәлікті тіркейді 
4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімнің (іс-қимылдың) 
нәтижесі

куәлікті  көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына 

жолдайды

куәлікті әкімге жолдайды куәлікті көрсетілетін 
қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 20 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде 20 минуттан аспайды

«Азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына келтіру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша 

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Мемлекеттік 
корпорация
қызметкері

Мемлекеттік корпорацияның  
жинақтау бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы

құжаттарды тіркейді

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды

құжаттарды тіркейді құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) 
орындауды бастау үшін 

негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бойынша 

рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға немесе оның 
өкіліне құжаттардың 

қабылданғаны 
не құжаттарды 

қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат 

береді

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 

қорытынды жасайды 

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде
(мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді)

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан аспайды 10 күнтізбелік күн ішінде,
басқа мемлекеттік органдарға сұраныс 

жолдау және  қосымша зерделеу 
немесе тексеру қажет болған кезде – 

көрсетілетін қызметті алушыны қарау 
мерзімі ұзартылған кезден бастап 
3 күнтізбелік күн ішінде хабардар 
ете отырып, күнтізбелік 30 күннен 

аспайтын мерзімге  ұзартылады      
        кестенің жалғасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 6 7 8 9 10
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысы
Көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Мемлекеттік 
корпорация  қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы қорытындының бір данасын 

аумақтық әділет органына 
жолдайды

куәлікті дайындайды куәлікке қол қояды куәлікті тіркейді куәлікті тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету бойынша рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі

куәлікті көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

куәлікті  көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

куәлікті  Мемлекеттік 
корпорацияға  

жолдайды

куәлікті көрсетілетін 
қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 5 жұмыс күні ішінде  
(мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді)

3 күнтізбелік күн 
ішінде

20 минуттан
аспайды 

1 сағат 
ішінде

15 минуттан
аспайды

«Азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына келтіру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша 

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

«Азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына келтіру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

(Басы 6-бетте)

«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан 
Бейбарыс көшесі, 1-құрылыс, «Б» блогы, 4 қабат, анықтама үшін телефоны:8 
(7242) 60-53-56, электронды пошта  usag@korda.gov.kz, «Б» корпусының 
уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға жалпы конкурс 
жариялайды:

Жобалау жұмыстары бөлімінің бас маманы (D-О-4 санаты,  1 бірлік,  
индекс 04-2, уақытша бос орын, негізгі қызметкердің 01.05.2017 ж. дейін бала 
күтіміне байланысты демалыс кезеңіне). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай  83 353 теңгеден 112 526 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
Бөлімнің міндетіне жататын жұмыстарды жоспарлау, ұйымдастыру-

әдістемелік шараларды даярлайды және орындайды; облыс әкімдігінің 
қаулыларының, шешімдерінің және өкімдерінің жобаларын даярлайды; 
атқарылған жұмыс көлеміне сай жобалаушы мердігер мекемелерге ақы төлеуді, 
жергілікті бюджет трансферттерінің аударылуын қадағалау, қаржы органдарымен 
өзара байланыс орнатады; құрылыс, экономикалық талдау және бухгалтерлік 
есеп бөлімімен бірлесе отырып ай сайын басқарма жұмысының қорытындысын 
дайындайды; жобалау-сметалық құжаттар бойынша конкурстар өткізу үшін 
техникалық ерекшеліктер даярлайды;  жаңадан салынатын құрылыстардың 
жобалау жұмыстарына қажетті жоба алды құжаттарының талапқа сай 
жинақталуына бақылау жасайды; жаңадан салынатын объектілерге жер телімінің 
дұрыс бөлінуіне басшылық жасайды; мердігер компаниялар мен  жобалау 
мекемелерінің мемлекеттік сатып алу бойынша қорытынды келісім-шарттардың 
орындалуы бойынша жұмыс жасайды; тиісті министрліктерге мемлекеттік 
сараптама қорытындысын, мердігерлік жұмыстардың келісім-шарттарын және 
облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына мемлекеттік 
сараптама қорытындысын, жинақталған сметалық есептер мен түсіндірме хатты 
жолдап отырады; тиісті заңдылықтарға сай жобалау мекемелерінің  атқарған 
жұмыс көлеміне есеп және мониторинг жүргізеді; жобалау жұмыстарына қажетті 
жоба алды құжаттарының сапалы және мерзімінде жинақталуына жауап береді; 
сыбайлас жемқорлық көріністеріне бой алдырмау мақсатындағы жұмыстарды 
атқарады; орындауға берілген бақылаудағы құжаттардың дер кезінде орындалуын 
ұйымдастырады; бөлім басшысы арқылы орындауға берілген жеке және заңды 
тұлғалардан келіп түскен өтініштерді заңдылықтарға сәйкес дер кезінде қарап, 
тиісті жауаптарды мезгілінде жолдайды.  

Үміткерлерге  қойылатын негізгі талаптар: Техникалық ғылымдар және 
технологиялар (құрылыс немесе құрылыс материалдарын, бұйымдарын және 
құрастырылымдарын өндіру немесе инженер-құрылысшы) немесе сәулет немесе 
жер ресурстарын басқару және жерді үйлестіру мамандықтары бойынша жоғары 
білімі.  

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Кәсіби қызметті  тиімді атқаруға қажетті құзыреттер:
1. Бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық, ұйымдас тырушылық, 

әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік.

2. Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 
кандидаттардың мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органмен 
анықталатын тестілеу бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білу.

3. «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты стратегиясын, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңын, Қазақстан 
Республикасының Жер Кодексін, құрылыс нормалары мен ережелерін және басқа 
да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі.      

 4. Мемлекеттік және орыс тілдерін білу.
Жалпы конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 

жылғы 29 желтоқсандағы № 12 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының әкімшілік 
мемлекеттік лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидаларының (бұдан әрі-
Қағида) 2-қосымшасына сәйкес нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысанда 
толтырылған сауалнама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған 

көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің мінде-
тін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекет тік тіркеу тізілімінде 2010 жылы 21 
желтоқсанда №6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы 
шекті мәннен төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификат (немесе 
нотариалдық куәландырылған көшірмесі);

8) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органда 
жеке қасиеттерін бағалауды өту туралы қолданыстағы қорытынды (немесе 
қорытындының нотариалдық куәландырылған көшірмесі).

Осы Қағидалардың 85-тармағының 3), 4), 7) және 8) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға рұқсат етіледі.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және беделіне 
қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы 
құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар 
және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды 
қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Жалпы конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар конкурс өткiзетiн 
мемлекеттiк органға құжаттарын қолма-қол тәртіпте, почта арқылы не 
хабарландыруда көрсетілген электрондық почта мекенжайына электронды түрде 
не «Е-gov» электронды Үкімет порталы арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде 
тапсырады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды түрде электрондық почта 
не «Е-gov» электронды Үкімет порталы арқылы берілген жағдайда азаматтар 
құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін бір сағат бұрын 
кешіктірілмей береді. Оларды бермеген жағдайда тұлға конкурс комиссиясымен 
әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар жалпы конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы жарияланған 
күнінен бастап он жұмыс күні ішінде 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, 1-құрылыс, «Б» блогы, 4 қабат мекенжайында орналасқан «Қызылорда 
облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінде, № 411 кабинетте қабылданады. Құжаттарды қабылдау аяқталғаннан 
кейiн конкурс комиссиясы жалпы конкурсқа қатысушылардың құжаттарын 
қарауды жүзеге асырады. Конкурс комиссиясы ұсынылған құжаттардың бiлiктiлiк 
талаптарына сәйкестiгiн қарайды.

Конкурс комиссиясы ұсынылған құжаттарды қарау қорытындысы бойынша 
құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін екі жұмыс күн ішінде олардың 
тиiстi «Б» корпусы мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымдарға қойылған бiлiктiлiк 
талаптарына сәйкестiгi мен конкурсқа қатысушыларды әңгімелесуге жiберу 
туралы шешiм қабылдайды.

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар конкурс комиссия шешім қабылдаған 
күннен бастап бір жұмыс күн ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс 
комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекенжайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен 
жүзеге асырылады.

Рұқсат алмаған конкурс қатысушылары конкурс комиссиясы шешім 
қабылдағаннан кейін бір жұмыс күн ішінде бұл туралы конкурс комиссиясының 
хатшысымен хабарландырылады.

Жалпы конкурсқа қатысатын және әңгімелесуге жіберілген кандидаттар оны 
кандидаттарды әңгімелесу жіберу туралы хабардар ету күнінен бастап бес жұмыс 
күн ішінде конкурс жариялаған мемлекеттік органдарда өтеді.

Кандидаттардың кәсiби және жеке қасиеттерiн бағалау кезiнде конкурс 
комиссиясы бiлiктiлiк талаптарына және тиiстi бос лауазымның лауазымдық 
нұсқаулығына сүйенедi.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және 
қал құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесінде, 120003, Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс көшесі, 1-құрылыс ғимаратының, 4 қабаты, 409 кабинетінде 
өтеді.

Әңгімелесу өткiзілгеннен кейiн екі жұмыс күнінен кешіктірілмей өткізілетін 
қорытынды отырыста конкурс комиссиясы кандидаттарды берген құжаттары, 
өткiзiлген әңгiмелесудiң нәтижелерi негiзiнде бағалайды және олардың қатарынан 
бос лауазымға орналастыру үшiн iрiктеудi жүзеге асырады.

Конкурс комиссиясының шешімі мен конкурс комиссиясының оң 

қорытындысын алған кандидаттардың тізімі конкурс өткізілгеннен кейін бір 
жұмыс күн ішінде мемлекеттік органның ақпараттық қабырғаларында, баршаға 
көрінетін жерлерге, сондай-ақ оның интернет-ресурсына орналастырылады.

D-O-4 cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді 
білуге тест (20 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге 
арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңы; «Мемлекеттік қызметі туралы»  
(15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау 
тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»  (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге 
арналған тесттер.

D-O-4 cанаты бойынша тестілеуді өту мәндері барлық нормативтік құқықтық 
актілер бойынша сұрақтардың жалпы санынан (120 сұрақ) кем дегенде 72 дұрыс 
жауапты және әрбір нормативтік құқықтық актілер бойынша кем дегенде 5 дұрыс 
жауапты құрайды.

D-O-4 cанаты бойынша Қазақстан Республикасының заңнамаларын білуге 
арналған тестерді орындау үшін жалпы уақыт 100 минутты құрайды.

«Б» корпусының лауазымына үміткерлердің жеке қасиеттерін бағалауға 
арналған тестілеуден өткізу бағдарламалары: D-O-4 cанатына арналған және 
келесіні қамтиды: бастамашылық (12 тапсырма), коммуникативтілік (12 
тапсырма), сараптамалық (12 тапсырма), ұйым дасқандық   (12 тапсырма), әдептілік 
(12 тапсырма), сапаға бағдарлану (12 тапсырма), тұтынушыға бағдарлану (12 
тапсырма), жемқорлыққа шыдамау (12 тапсырма) деңгейін анықтауға арналған 
тесттер;

D-O-4 cанаты бойынша тестерді орындау үшін жалпы уақыт  
75 минутті құрайды.

Екінші бағдарлама үшін мүмкін болатын 4 (төрт) баллдан қатерлі аймақ: 
бастамашылық – 1,5 балл, коммуникативтілік – 1,5 балл, сараптамалық – 2 балл, 
ұйымдасқандық – 1,5 балл, әдептілік – 1,5 балл, сапаға бағдарлану – 1,5 балл, 
тұтынушыға бағдарлану – 1 балл, жемқорлыққа шыдамау – 2 балл.

Әңгімелесу өткізу кезінде кандидаттардың конкурс комиссиясымен 
айқындалған тақырыпқа эссе жазуларына жол беріледі. 

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объективтілігін 
қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар шақырылады.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, 
Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген 
бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және 
саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін тұлғалар 
әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей персоналды басқару 
қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару 
қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін,  
Қағиданың 30-тармағында көрсетілген ұйымдарға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады. 

Қағиданың 15-тармағында көрсетілген тұлғаның келісімі бойынша конкурс 
комиссиясының отырысына сарапшылар шақырылады. Сарапшы ретінде 
конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табылмайтын, 
бос лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс 
тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша 
мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Республикасының Парламент және мәслихат депутаттары қатыса алады.

Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар уәкiлеттi органға немесе оның 
аумақтық бөлiмшесiне, не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот 
тәртiбiнде конкурс комиссиясының шешiмiне шағымдана алады.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетiн жерге келу және 
қайту, тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) 
өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық комиссиясы.

БРИФИНГ

Бейсенбі күні өңірлік коммуникациялар 
орталығында “Қазақстанның тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі” АҚ Қызылорда филиалы 
директорының орынбасары Айзат Ізтілеуова БАҚ 
өкілдерімен кездесті.

– Былтыр доллар бағамы көтерілгеннен кейін Елбасы 
тапсырмасына сәйкес барлық салымшыларға өтемақы төлеу 
тетіктері қарастырылуда, – деді Айзат Өмірзаққызы. Өтемақы 
төлемі мемлекеттік бюджет қаражатынан және банктің меншікті 
қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Арыз қабылдау электронды санды қолтаңбамен қол қою 
арқылы жүргізіледі. Яғни, электронды үкіметтік www.egov.kz 
интернет порталы және банктің интернет ресурсында www.hcsbk.
kz сайты арқылы жүзеге асырылады. Немесе банк ғимаратына 
жеке басты куәландыратын құжатымен келуі тиіс. Егер салым 2015 
жылғы 18 тамызға дейін берілген тұрғын үй, алдын ала тұрғын 
үй және аралық тұрғын үй заемдары бойынша қамтамасыз етуде 
тұрса, баспананы сатып алу-сату шарттары немесе мемлекеттік 

бағдарлама аясында кейіннен сатып алумен жалға алу шарты 
өңірлік тұрғын үй бағдарламалары аясында жасалса, сондай-ақ 
банктің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
белгіленген мерзім аясында қосымша қол қойылмаған жағдайда 
ТҚЖ салымына өтемақы төленбейді. 2016 жылдың 8 ақпанынан 
басталған тұрғын үй құрылыс жинақ шарттарына жасалатын 
қосымша келісімге қол қою 1 маусымға дейін жалғасады.

Үстіміздегі жылдың соңына дейін “Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі” клиенттері үшін 40 мың шаршы метр болатын 600 пәтердің 
кілті табыс етіледі деп жоспарланып отыр. Ол үшін облыс 
әкімдігі, банк, құрылыс компаниясы өкілдері арасында үшжақты 
өзара әріптестік жөніндегі меморандумға қол қойылды. “Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкінің” жаңа “Өз үйім” бағдарламасы алғаш 
Қызылорда облысында басталды.

Бұл бағдарлама бойынша “Сырдария” шағын ауданында 
жалпы аумағы 6700 шаршы метрді құрайтын 100 пәтерлік 2 тұрғын 
үй және 33000 шаршы метрлік 10 тұрғын үй “Арай-3” шағын 
ауданында өз құрылысын бастады. Тұрғын үйлердің барлығына 
да банк салымшылары  қоныстанатын болады. Сату бағасы 
үйдің бір шаршы метрі үшін 140 мың теңге деп жоспарлануда. 

Екі бөлмелі пәтер құны 8106000 теңге, 3 бөлме 10150000 теңгені 
құрайды. 2016 жылға барлық бағыттағы бағдарламалар бойынша 
350 мың шаршы метр тұрғын үй құрылысы жүргізіледі. Ал “Өз 
үйім” бағдарламасы аясында 2022 жылға дейін 1,5 миллион 
шаршы метр тұрғын үй салынады деп жоспарлануда.

Мемлекеттік “Өңірлерді дамыту – 2020” бағдарламасы 
аясында қаладағы Жаппасбай батыр көшесі бойында көпқабатты 
тұрғын үйлер құрылысы басталды. Банктің кез келген салымшысы 
қаражатын жинақ шотында үздіксіз құйып, баспана  құнының 
50 пайызын жинақтаса, соңғы 5 жылда атында үй болмаса 
мемлекеттік бағдарлама арқылы пәтер алуға мүмкіндігі бар.

Тағы бір басты жаңалық мамыр айында “Екінші шарт екі 
есе арзан” атты науқан басталады. Отбасы мүшелерінің бірінде 
жинақ шоты болса, отбасының кез келген мүшесі жинақ шотты 50 
пайыздық жеңілдікпен ашады.

Брифинг соңында Айзат Ізтілеуова журналистердің 
сауалдарына тұшымды жауап қайтарды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

БАНК КЛИЕНТТЕРІНЕ 600 ПӘТЕР ТАПСЫРЫЛАДЫ

Өңірлік коммуникациялар 
орталығында бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдеріне арналған 
кезекті брифинг өтті. Онда 
облыстық табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасының басшысы 
Еркебұлан Бекжанов журналистерге 
Қызылорда облысындағы табиғат 
пайдаланудың қазіргі жай-күйі 
жөнінде айтып берді. 

Ол алғашқы кезекте елді мекендерді 
аяқсумен қамтамасыз ету бағытында атқарылып 
жатқан жұмыстарға тоқталды. Биылғы жылы 5 
су шаруашылығы нысандарын, атап айтқанда, 

Қазалы ауданы Сарыбұлақ ауылдық округін 
сумен қамтамасыз ету, жақсарту, Жалағаш 
ауданы Аққұм ауылындағы «Ақарық», 
Сырдария ауданы Жетікөл ауылдық округіндегі 
«Жыңғылдыкөл», Шиелі ауданы Шиелі 
кентіндегі «Базар арығы» каналдарын тазалау 
жұмыстарына облыстық бюджеттен 346,5 млн 
теңге қаржы бөлінген. Қазіргі таңда аталған 
каналдарды тазалау жұмыстары жүріп жатыр. 

Басқарма басшысы САРАТС-2 жобасының 
техника-экономикалық негіздемелері дайын-
далғанын мәлімдеді. Алайда, жобаны бастау 
мәселесі Өзбекстан тарапынан негізсіз ұстанымы 
салдарынан кешіктірілуде. САРАТС-2 жобасы 
Қазақстанның су ресурстарын басқару мемле-
кеттік бағдарламасына енгізілуі себепті 
қазіргі таңда оны республикалық  бюджеттен 
қаржыландыру мәселесі қаралуда.  Брифингке 
қатысушылар, сондай-ақ Қызылорда облысы 

бойынша ирригация және дренаж жүйелерін 
жетілдіру (ИДЖЖ-2) жобасы жайлы ақпарат-
тарға қанықты. Бұл жобаға аймақтан Жалағаш 
ауданының 15123 гектар инженерлік мақсатта 
әзірленген суармалы жерлері енгізілген. ИДЖЖ-
2 жобасына кеңесшілік қызмет көрсету үшін 
австралиялық «SMEC Interational» компаниясы 
мен жергілікті «Казводпроект» ЖШС арасында 
келісім-шарт жасалған. 

Басқарма басшысы брифингте облыс әкімінің 
Қызылорда қаласы маңында жасыл белдеу 
құру туралы  тапсырмасына сай 2014 жылы 
«Қызылорда-Шымкент» автожолы бойынан 
23,5 гектарға жергілікті жерге жерсіндірілген 
Сыр талы, терек ағаштарының 12 мың данасы, 
және «Аэропорт-Қызылорда» автожолы бойына 
4 гектарға 4800 дана әртүрлі ағаш көшеттері 
отырғызылғанын еске салып өтті. Қазіргі уақытта 
23,5 гектардағы ағаштардың шығымдылығы 

65 пайызды құрайды. Бүгінгі күні жасыл 
белдеу ағаштарын күтіп-баптау жұмыстарын 
шаруашылық жүргізу құқығындағы «Табиғат» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі атқаруда. 

Е.Бекжанов облыста балық шаруашылы-
ғын да маңызы бар Кіші Арал теңізі және 184 
көл тіркеуге алынғанын жеткізді. Оның ішін-
де Кіші Арал теңізінің 16 учаскесі мен 141 
(немесе 72 пайызы) конкурстық негізде табиғат 
пайдаланушыларға бекітіліп берілген. Басқарма 
басшысы брифинг барысында сондай-ақ орман 
шаруашылығы мен жануарлар дүниесін қорғау, 
тұрмыстық қалдықтарды басқару саласы және 
табиғат қорғау шаралары бойынша атқарылған 
жұмыстар туралы ақпараттармен бөлісті. 
Соңынан журналистер тарапынан қойылған 
сауалдарға жауап берді.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ БӘСЕҢДЕМЕЙДІ

Қызылорда облысының кәсіпкерлік және 
туризм басқармасы қала және аудандық 
деңгейде халық тұрмысына аса қажетті азық-
түлік емес тауарлар бағасына күнделікті 
мониторинг жүргізуде. 2016 жылдың 8 сәуіріндегі 
мониторинг қортындысы бойынша келесі 
облыстық және аудандық сауда орындарында 
азық-түлік емес тауарларға ең төмен бағалар 
бекітілген.

Қызылорда. «Сыбаға» базарында ерлердің мау сымдық 
аяқ киімдері 4500 және ерлер шалбары 3250 теңгеден 
халыққа ұсынылуда. «Талғат» базарында маталардың барлық 
түрінен тігілген әйелдердің көйлегі 4500, балаларға арналған 
аяқ киім 2250, әйелдерге арналған аяқ киім 3500 теңгеден  
сатылуда. «Ажар» сауда үйінде де ұнтақ 110, сабынсу 410 
теңгеден сатылып жатыр. «Тамоня» сауда үйінде кір сабын 
47 теңгені құрайды. Ал «Технодом» сауда үйінде теледидар 
56 мың, кіржуғыш машина 55 мың, шаңсорғыш 8500 теңгені 
құрайды. «Еркебулан» бутигінде дәптер 11, қаламсап 20 
теңгеден сатылуда. «Бабас» базарында әк 95 теңгені құрайды. 
«Атамекен», «Айтбек», «Ажар Сити», «Тамоня» сауда үйлері 
мен «Балалар киімі» дүкенінде жеңілдіктер жасалуда.

Арал ауданы. «Алтынбай» сауда үйінде маталардың 
барлық түрінен тігілген қыздардың көйлегі 2300, әйелдерге 
арналған аяқ киім 3000 теңгені құрайды. Ал «Дархан» сауда 
үйінде ерлер шалбары 4300 теңгеден сатылып жатыр. Ерлерге 
арналған аяқ киім «Би-би» сауда үйінде 3000 теңгеден 
халыққа ұсынылуда. «Аружан» сауда үйінде балаларға 
арналған аяқ-киім 2300 теңгені құрайды. «Ілтипат» тұрмысқа 
қажетті заттар дүкенінде ұнтақ 130, сабынсу 200, кірсабын 
50 теңгеден сатылып жатыр. Ал «Қанағат» коммуналдық 
базарында әк 100, дәптер 10, қалам 15 теңгеден халыққа 
ұсынылуда. «Технодом» сауда үйінде теледидар 53 мың, 
шаңсорғыш 14 мың, тоңазытқыш 49 мың теңгеден сатылып 
жатыр.

Қармақшы ауданы. «Сұлтан» сауда дүкенінде кір 
сабын 70, ұнтақ 250, сабынсу 250 теңгеден сатылуда. 
«Адина»  киімдер дүкенінде ерлердің шалбары 3500, ерлердің 
маусымдық аяқ киімі 4000, әйелдерге арналған көйлек 
4000, әйелдердің қысқы-жазғы аяқ киімі 45000, балаларға 
арналған аяқ киім 3000 теңгеден халыққа ұсынылуда. 
«Эльдорадо» дүкенінде тоңазытқыш 60500, телидидар 55000, 
шаңсорғыш 12 мың теңгеден сатылып жатыр. «Молшылық» 
құрылыс дүкенінде 1 қап әк 1000 теңгені құрайды. «Ұлар» 
канцеляриялық тауарлар дүкенінде дәптер 12, қаламсап 15 
теңгеден сатылып жатыр. «Адина» киімдер дүкенінде барлық 
киімдер түріне 30 пайыз жеңілдіктер жасалуда.

Қазалы ауданы. «Мұсаев» базарында ерлер аяқ киімі 
мен әртүрлі матадан тігілген көйлектер және әйелдерге 
арналған аяқ киім 2500, ерлер шалбары 2000 теңгені 
құрайды. «Орын-Ай» базарында балаларға арналған аяқ-киім 
1000 теңгеден халыққа ұсынылуда. «Арзан» база рында кір 
сабын 75, сабын су 200, ұнтақ 220 теңгеден сатылып жатыр. 
«Электрон» сауда үйінде тоңазытқыш 30 мың, теледидар 40 
мың, шаң сорғыш 7000 теңгеден саты лып жатыр. «Ырыс-
Болашақ» базарында әк 80, «Динара» сауда үйінде дәптер 15, 
ал қаламсап 20 теңгеден сатылуда.

Жалағаш ауданы. «Ырыс» сауда үйінде ерлер мен 
әйелдердің маусымдық аяқ киімдері 5000 теңгеден, балаларға 
арналған аяқ киімдер 2500, ерлер шалбары 5000, маталардың 
барлық түрінен тігілген әйелдердің көйлегі 3500 теңгеден 
сатылуда. «Ақниет» сауда дүкенінде кір сабын 50, ұнтақ 
257, сабынсу 335 теңгеден арзан бағамен ұсынылуда. Ал 
тоңазытқыш 55 мың, теледидар 44 мың, шаңсорғыш 10 мың 
теңгеден сатылып жатыр. «Нартай» сауда дүкенінде әк 70 
теңгеден ұсынылуда. «Мөлдір» канцеляриялық тауарлар 
дүкенінде дәптер 10, қаламсап 15 теңгеден сатылуда. 

Сырдария ауданы. «Серікбол» сауда үйінде теле-
дидар 50 мың теңгені, шаңсорғыш 10 мың, тоңазытқыш 
70 мың теңгені құрайды. «Жазира» дүкенінде дәптер 8, 
қаламсап 15, әк 45 теңгеден сатылып жатыр. «Думан» сауда 
үйінде ерлердің маусымдық аяқ киімдері 5000, әйелдер мен 
ерлердің маусымдық аяқ киімдері 4500, балаларға арналған 
аяқ киімдер 3000, ерлер шалбары 5000, маталардың барлық 
түрінен тігілген әйелдердің көйлегі 3000 теңгеден сатылуда. 
«Өркен» сауда үйінде кір сабын 70, ұнтақ 200, сабынсу 300 
теңгеден сатылып жатыр. 

Жанақорған ауданы. «Нұр» базарында әйелдер қысқы-
жазғы аяқ киімдері 2000, ерлер шалбары 3000, балаларға 
арналған аяқ киім 1300, ерлерге арналған аяқ киім 2000, 
әйелдерге арналған маталардың барлық түрінен тігілген 
көйлектер 3500, ал әк 50, кір сабын 50, сабынсу 180, ұнтақ 
130 теңгеден халыққа ұсынылуда. «Береке» сау да үйінде 
теледидар мен тоңазытқыш 55000 теңгені құрайды. 

Шиелі ауданы. «Ермат» дүкенінде теледидар 35 мың, 
тоңазытқыш 40 мың теңгені құрайды. Ал «Қанағат» дүкенінде 
шаңсорғыш 13 мың теңгеден арзан бағамен сатылуда. 
Орталық базарында ерлердің маусымдық аяқ киімдері 3500, 
әйелдер ерлердің маусымдық аяқ киімдері 2500, балаларға 
арналған аяқ киімдер 1500, ерлер шалбары 3500, маталардың 
барлық түрінен тігілген әйелдердің көйлегі 3000 теңгеден 
сатылуда. Ал кір сабын 45, кір жуатын ұнтақ 200, сабынсу 350 
теңгеден сатылып жатыр. «Аян» құрылыс заттар дүкенінде әк 
40 теңгеден сатылуда. «Ақсәуле» канцеляриялық дүкенінде 
дәптер 8, қалам 15 теңгеден сатылып жатыр. 

АЗЫҚ-ТҮЛІК ЕМЕС ТАУАРЛАР БАҒАСЫ ТҰРАҚТЫ АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының 

ақпараттық- маркетингтік жүйесі арқылы күнделікті негізгі 
азық-түлік өнімдерінің бағаларына мониторинг жүргізіліп 
отыр. Нәтижесінде бүгінгі күні ең арзан өнімдерді облыс 
аудандары мен қаламыздың төмендегі сауда үйлері мен 
базарларынан алуға болатындығын хабарлаймыз.

Қызылорда.  «Дәмді» әлеуметтік дүкендерінде күріш –165, жұмыртқа – 20, 
бөлке нан – 40,  картоп кг – 40, пияз – 40, қант – 230,  өсімдік майы - 365,  1 сұрыпты 
ұн кг - 70 теңгеден  сатылуда. «Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан қоймада 
картоп кг – 50, пияз кг – 85, сәбіз кг – 90, қырыққабат – 45, қызылша  кг – 90 теңгеден 
сатылуда. 

Арал.  Арал қаласының жеке кәсіпкері С.Саяновтың «Саян ата», «Қуантқан» 
дүкендерінде күріш – 180,  картоп – 55, пияз – 55- 110, сәбіз – 110-120,  қызылша 
– 120, жұмыртқа –22, қарақұмық – 230, өсімдік майы –360, «Алтай» базарының 
жанындағы жеке кәсіпкер Р.Көшербаеваның дүкенінде  картоп –50, пияз - 60,  сәбіз 
100,  қырыққабат – 110 теңгеден  сатылуда.

Қазалы. «Әлеуметтік сауда дүкенінде»  картоп кг – 45, пияз кг – 45,  сәбіз кг – 
80, қызылша – 100, сиыр еті – 1050, қой еті – 1100, қарақұмық жармасы 220 теңгеден 
сатылуда.  

Қармақшы. «Сұлтан» сауда орталығы, «Орда» көтерме сауда орталығы және 
«Жандос» дүкендерінде  картоп кг – 70, сәбіз – 90, жуа – 65, жұмыртқа – 22, ұн 1 сорт 
– 57, нан – 45 , тауық еті кг – 500, қант кг – 220, өсімдік майы 360 теңгеден сатылуда.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базарларында өсімдік майы – 360,  картоп – 65-
70,   сәбіз – 90, пияз – 60, жұмыртқа – 22, «Ақниет», «Айдана» және «Қаракөз» 
дүкендерінде І сұрыпты бидай ұны кг – 60-95, нан – 47, жұмыртқа – 22, өсімдік майы 
– 360, пияз кг – 60, сәбіз кг – 90, картоп  кг – 65,  тауық еті кг 500 теңгеден сатылуда. 

Сырдария. «Өркен» және  «Серікбол» дүкендерінде  нан бағасы – 45, өсімдік 
майы – 330-380, қант кг – 200-220, картоп – 60-90, сәбіз – 85-90, пияз – 55-75, тауық 
еті – 480-550, жұмыртқа – 24, «Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде  жұмыртқа – 22-25, 
өсімдік майы 350, қант кг 200-220 теңгеден сатылуда. «Коммуналдық» базарында 
бидай ұн 1 сорт кг – 57,  нан бағасы – 45, өсімдік майы – 380,  қант – 220, жұмыртқа 
– 24, тауық еті 550 теңгеден сатылуда. 

Шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында картоп кг – 60, пияз – 50, сәбіз – 70, қырыққабат 
– 120, өсімдік майы – 350, қант кг – 220, жұмыртқа  10 данасы – 220, тауық еті – 500, 
ет кг – 1100, тұз кг  35 теңгеден  ұсынылуда. Сонымен қатар, І сортты бидай ұн кг – 
64-92  теңгеден сатылып жатыр.

Жаңақорған. «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», және «Нұрасыл» дүкендерінде 
ұн 1 сорт – 72-86, нан 1 бөлке – 50-55, өсімдік майы л – 310-390, картоп  кг – 50-60, 
пияз – 40-45, сәбіз – 80-100, тауық еті – 435-520, жұмыртқа 10 данасы – 180-190 
теңге болса,  «Нұр» базарында  ет бағасы кг  1000-1200, жұмыртқа 10 данасы – 190, 
жуа – 50, сәбіз – 80-90, картоп   60-70 теңгеден сатылуда. 

«Б» КОРПУСЫНЫҢ БОС МЕМЛЕКЕТТІК ӘКІМШІЛІК ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА ЖАЛПЫ КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
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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 17-мамырда сағат 10.00-ден 11.00-ге дейін 

Жалаңтөс баһадүр атындағы облыстық спорт мектеп-интернаты, 
Жанқожа батыр көшесі, №82

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

Сәйкестік сертификаты РОСС RU.AE-96H06507 от 12.12.2013

Арақты таста! Жаңа өмір баста!

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

Тас майы –  қабынуға, бактерияларға, вирустарға, ішек 
құрттарына, қатерлі ісікке қарсы және жарақатты тез жазатын өте 
күшті әсерлі табиғи минерал.

«Тас майы 7+» күшейтілген жинағы адам ағзасындағы 
мына жеті түрлі өмірлік маңызды жүйенің жұмысын қалпына 
келтіруге мүмкіндік береді:

Эндокриндік жүйе (гипоталамус, гипофиз, қалқанша без, 
бүйрекүсті безі, асқазанасты безі, жыныс безі), ас қорыту жүйесі 
(асқазан, өңеш, аш ішек, тік ішек, бауыр, асқазанасты безі), несеп 
жолдары (бүйрек, бүйрекүсті безі, несеп жолы, үрпі, несеп қабы), 
жүрек-қан тамырлары жүйесі (вена, артерия қан тамырлары, капил-

лярлар, жүрек), жүйке жүйесі (ми, жұлын, 
жүйке талшықтары мен жүйке ұштары), 
тірек-қимыл мүшелері (сүйек, буын-
дар, бұлшық ет  талшықтары, сіңірлер, 
тарамыстар), әйелдер мен ерлердің 
репродуктивтік жүйесі (әйелдер мен 
ерлердің жыныс органдары).

«Тас майы 7+»  – ағзада пай-
да болған күрделі өзгерістерді жоятын, 
ағзаның барлық жұмыстарын толықтай 
қалпына келтіретін табиғи жиынтық.

Тас майы 7+
Күшейтілген жиынтық

Сәйкестік сертификаты - № РОСС RU.AE96.HO4100, 2011 жылы 25-сәуірде берілген.

БАҒАСЫ – 2500 ТЕҢГЕ, 
ЕМДЕУ КУРСЫ – 

4-6 ҚОРАПША

Осы уақытқа дейін мен 
өзімді мықты әрі саумын деп 
есептедім. Отбасын ерте 
құрдым, ауыруға уақыт та 
болған жоқ. Бірінен кейін 
бірі балаларым өмірге келді. 
Отбасымның ырыс-берекесін ой-
лауым керек болды. Уақыт өте 
келе денсаулығымның нашарлап, 
иммунитетімнің төмендегенін 
сезіп, тұмаумен жиі ауыратын 
болдым. Әсіресе, күн суытқанда 
түнімен ұйықтатпайтын 
қатты жөтел пайда болып, мазасыздандыратын. Кеудемді 
ауыртып, тамағым қызарып, ентігіп, кейде қызуым 
көтерілетін. Дәрігердің тағайындаған емі уақытша әсер 
етті. Туыстарымның ұсынысымен Тас майы +7 және Ал-
тай шипагерінің тұсаукесерінен сатып алып, емделуді ба-
стадым. Күнделікті қабылдап, бір айдан кейін таңғаларлық 
нәтиже: тыныс алу жолдарым тазарып, жөтел жоғалып, 
еркін дем алып, иммунитетім көтерілді. Осы аурумен ауы-
ратын кісілерге ұсыныс беремін.

маматаев Д., 37 жас. 
алматы қ. 

Жас кезімде қайратымыз барда бала-
ларды өсіріп-оқытып, ұлды ұяға, қызды 
қияға қондырдық. Күш-қуатымыз бар-
да әлде де балаларға көмектесіп, не-
мерелерге қарассақ дейміз. Балалар-
ды ержеткізіп, өзімізге көңіл бөліп деген 

уақытта денсаулық сыр бере бастады. Мені әрдайым қан 
қысымы мазалайды. Ауырған кезде 2-3 күн жатып қалып, 
құлағымда шу пайда болып, төсектен тұра алмай қаламын. 
Осы халмен балаларға қалай көмектесесің? 10 жыл бұрын 
инсульт алғанмын. Содан бері ішіп келген дәрілер бауырға 
әсер етіп, сол дәрілерді ішуді де доғардым. Сосын емнің басқа 
жолдарын іздедім, оның ішінде сүлік, қан тазарту амалда-
ры болды. Бірақ ол уақытша нәтиже берді. Осы жағдайды 
көріп жүрген балаларым газеттен көріп, маған Тас майы 
+7  әкеліп берді. Тас майының 2 курсын қабылдағаннан 
кейін жағдайым өте жақсарды. Бас ауруым мүлдем кетіп, 
өзімді ерекше жеңіл сезіндім. Қан қысымым орнына келіп, 
құлақтағы шудан айырылып, ұйқым қалыпқа келіп, денемде 
қуат пайда болды. Әрі қарай емді жалғастырып келе жа-
тырмын. Соның ішінде байқағаным, бірнеше жылдар бойы 
эндокриндік жүйедегі келе жатқан түйіннің көлемі азайғаны 
УЗИ-ден білінді. Балаларыма мың алғыс!

а.Рыскулова, 56 жаста.
Қызылорда қаласы.

«Кристалл Менеджмент» 
ЖШС «Участокте (А блогы) іздеу 
жұмысының жобасына №3 қосым-
шасының» Қоршаған ортаға әсерін 
алдын ала бағалау жобасы бойынша 
қоғамдық тыңдауды өткізетіндігі 
туралы хабарлайды.

Осы іс-шара ҚР Экологиялық 
кодексі талаптарына және  Қоғамдық 
тыңдау өткізу қағидаттарына (ҚР 
ҚОО министрінің 2007 жылғы 7 
мамырдағы №135-п бұйрығына) 
сәйкес жүргізіледі.

«Кристалл Менеджмент» ЖШС 
2016 жылдың 27 мамырында өтетін 
қоғамдық тыңдауға қатысуға ынта 
танытушылардың барлығын мына 
мекен-жайға шақырады:  Жалағаш 
ауданы, Жалағаш кенті, Желтоқсан 
к-сі, 11, Өнер және мәдениет дамы-
ту аудандық орталығы. 

Қатысушыларды тіркеу: сағат 
14.30-15.00. Іс-шараның басталуы 
сағат 15.00.

Барлық ұсыныстар мен 
сұрақтар бойынша мына 

телефонға хабарласуға болады:
8 (7122) 30-40-17.

ҚоғамдыҚ тыңдау 
өткізіледі

ЖаРамсыз Деп есепТелсін

Жұмысын ТоҚТаТаДы
«Талдыарал» СТК (БСН 

050 940 020 937, тіркеу №6400-1933-
СТК 29.09.2005 ж.) жабылуына байла-
нысты жұмысын тоқтатады.

Асанов Жұматай Ілесбайұлының аты-
на Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 
Дәрігер Әли көшесі, 6 А үйге берілген 
мерзімсіз пайдалану келісім-шарты (№14 
20.01.1995 ж.), әкім шешімі (№412 20.01.1995 
ж.), жер учаскесіне жеке меншік құқығын 
беретін актісі (кадастрлық №10:156:010:077), 
техпаспортының түпнұсқалары жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Сейітхан Жазира Ғалымжанқызының аты-

на Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бала 
би ауылындағы №50 Абай атындағы орта 
мектепті 20.06.2015 жылы бітіргені жөнінде 
берілген №0912071 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Сарсембаев Мейірбек Жолдасбекұлының 

атына Қызылорда қаласындағы №187 
Мұстафа Шоқай атындағы орта мектептің 
9 сыныбын 2008 жылы бітіргені жөнінде 
берілген НОБ 0273320 куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Жубанганов Женисбек Алдабер-

геновичтің атына Қызылорда облысы, 
Қазалы ауданы, Қазалы қаласындағы Ғани 
Мұратбаев атындағы №17 орта мектепті 
2004 жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ 
№0691184 аттестаты жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Естурганова Айсауле Сабырбаевнаның 

атына Түркістан қаласындағы этнопеда-
гогикалық колледжін 2015 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ТКБ 0658548 дип ломы 
қосымшасымен жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп есептелсін.

***
Әмірова Гүлім Батырбекқызының аты-

на Қызылорда қаласындағы А.Макаренко 
атындағы №1 мектеп-интернатының 9 сыны-
бын 2008 жылы бітіргені жөнінде берілген 
НОБ №0265837 куәлігі жоғалуына байланыс-
ты жарамсыз деп есептелсін.

Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері, қатынас жолдары халық 
комиссариатының арнайы құрамаларының қатысушылары және тыл ардагерлері!

«ҚТЖ» ҰК» АҚ «Қызылорда жол бөлімшесі» филиалы «Қазақстандық салалық 
теміржол, автомобиль, әуе және су көлігі қызметкерлерінің кәсіби одағы» қоғамдық 
бірлестігінің Қызылорда филиалының басшылықтары мен ардагерлер кеңесі Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 71 жылдығымен шын жүректен құттықтайды.

Адамзат өміріндегі ең қантөгісті соғыс тарих қойнауына 
енгенімен, сол соғыстың бар ауыртпалығын көтерген 
Сіздердің теңдесі жоқ ерлік еңбектеріңіз ұрпақ есінде мәңгі 
сақталады. Бейбіт өмірде де теміржол саласының дамуы-

на өз үлестеріңізді қосып, ұжымда өшпес із қалдырып 
кеттіңіздер.

Сіздерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол қуаныш 
пен жақсылық және елімізге бейбіт өмір тілейміз!

Ұлы Жеңіс мерекесі құтты болсын!

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Нұр Отан» 
партиясының облыстық филиалы Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының 
ректоры Абдрасилов Болатбек Серікбайұлына анасы

Қамысбаева Бибісараның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айта-
ды.

***
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік универ-

ситетінің ректораты мен ұжымы Қазақстан Рес публикасы 
Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының 
ректоры Әбдірәсілов Болатбек Серікбайұлына анасы

Бибісара Қамысбаеваның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айта-
ды.

Сіздерді Жеңіс күні 
мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз. Жеңіс күні 
– тарих төрінен орын ала-
тын үлкен мереке – Бұл 
бүкілхалықтық мереке фа-
шист басқыншыларына  
қарсы ұрыс майданын-
да қайсарлықпен елімізді 
қорғаған, Жеңіс туын 
желбіреткен батыр баба-
ларымыздың ерлігін ұмыт-
пайтын күн. Жеңісті 
жақындату үшін аямай 
шайқасып, қан майдан-
нан оралмай, еліміздің 
берік қорғанындай  болып қалған арыстарымыздың 
ерлігінің арқасында біз бүгін бейбіт өмір сүрудеміз. 

Әрқашан аспанымыз ашық болсын. Бәріңізге бақыт 
пен қуаныш, денсаулық тілейміз. Жеңіс күні құтты 
болсын!

Игі тілекпен,
«ҚазГермұнай» БК» ЖШс-ның

бас директоры
Жэнь лисинь

«ҚазГермұнай» БК» ЖШс-ның бас 
директорының бірінші орынбасары

Кәрім медет

Құрметті  Ұлы Отан соғысының қатысушылары, 
майдан мен тыл еңбеккерлері!

Әлі Тоқсанбаев осыдан тура бір 
ғасыр бұрын қазіргі Жаңақорған ау-
данына қарасты Қаратау бөктеріндегі 
«Бірлік» елді мекеніндегі «Ақсеңгір» 
деп аталатын елді мекенде дүниеге кел-
ген.

Сауаты бар ағасы Рахым Есіркепов 
Әлі інісін қазіргі «Сүттіқұдық» 
ауылының жанында болған «Майтөбе» 
елді мекеніндегі жетіжылдық мектепке 
оқуға апарған. Зеректігінің арқасында 
мектепті ерте бітіріп, Шиелідегі трак-
торшылар дайындайтын арнаулы 
курс та бір жыл оқып, трактор айдауға 
машықтанып, жақсы маман болып 
шығады.

Сөйтіп Әлі ақсақал сол жылдардағы 
алғашқы тракторшылардың бірі бо-
лып бір-екі жыл жаңа құрылып жатқан 
трактор жөндеу стансиясында ХТЗ 
маркалы тісті тракторды айдайды. 

Ел басына туған Ұлы Отан 
соғысының алғашқы жылдарында ол 
кеңес армиясы қатарына шақырылып, 
алдымен Ақтөбе қаласында, онан 
соң Челябі қаласы түбіндегі Троицк 
қаласында жаяу әскер полкі құрамында 
арнаулы әскери-жаттығудан өтеді 
де, 1942 жылы №162 дивизияның  
құрамында №3 Украина майданының 
алғы шебінде алғаш рет қиян-кескі 
соғысқа кіріседі.

Соғыстың алғашқы айларында бір 
атарлық мылтық асынып, кейін келе 

автоматшылар ротасының сапын-
да Львов, Новгород, Псков, Минск, 
Киев қалаларын, осы аймақтардағы 
елді мекендерді, сонымен қатар 
Румынияның астанасы Бухарестті, 
Венгрия астанасы Будапештті жау-
дан азат етуде ерлік көрсетеді. Әлі 
ағамыз «Қызыл жұлдыз», «І бірінші 
дәрежелі Отан соғысы» ордендерімен, 
«Жауынгерлік ерлігі үшін», Киев, 
Минск, Будапештті алғаны үшін, 
«Жеңіс үшін», «Германияны жеңгені 
үшін» медалімен наградталған.

Ол кісіні көзі тірісінде сөзге тартып, 
«Мына орден, медальдарды не үшін 
алдыңыз, қандай ерліктер жасадыңыз, 
неше немісті атып өлтірдіңіз?» – деп 
сұрақтың астына алатынбыз. Сон-
дайда Әлі ағамыз қабағын шытып, 
біраз төмен қарап үндемей отырып 
алады да, «Сендер қай-қайдағыны 
сұрайды екенсіңдер, қанша неміс 
өлтіргенімді санап, қалта блокнотыма 
жазып жүрді дейсіңдер ме, тағы сен-
дер өлген немістердің  аты-жөні кім 
деп сұрайтын шығарсыңдар?» – дейтін. 
Шамалы үзілістен соң әңгімесін қайта 
жалғастырып,  «Ол кездегі тапсыр-
ма да, алға қойған мақсат та біреу 
болатын, неміс фашистерін жеңіп, 
еліміздің барлық жерлерін олардан 
азат ету, «Отан үшін», «Сталин үшін», 
«Тек қана алға» деген ұрандармен 
қаруланған біздер немістермен жан 
аямай соғыстық қой. Жау әскері ба-
сып алған әрбір қаланы, село, дерев-
няларды, шағын елді мекендердің өзін 
немістерден азат ету, өзен-көпірлерден 
өту оңай болған жоқ, – деп түйіндейтін.

...Әлі ағамыз Жеңіс күні туғаннан 
кейін де азат етілген қалаларды 
жөндеуге, қираған темір жолдар-
ды қалпына келтіруге №4 батальон 
құрамында жұмысқа қалдырылады. 
Сөйтіп 1946 жылдың күзінде елге орал-
ды.

Арнаулы мамандығы бар, пар-
тия мүшесі, соғыста жүріп ысылған 
кіші офицерді аудан басшылығы 
түрлі шаруашылықтың басшылық 
жұмыстарына ұсынғанына қарамастан, 
ол өзінің соғысқа дейінгі сүйікті 

мамандығын қалап, аудандағы МТС-ке 
барып жұмысқа орналасты.

Комплексті трактор бригадирі бо-
лып бекітіледі. 1947-1958 жылдар 
аралығында Әлі ағамыз басқарған  
тракторшылар бригадасы аудандағы 
Бірлік, Қызылмақташы, Ынтымақ, 
Бесарық, Елтай, Мәдениет, Төменарық, 
Сүттіқұдық колхоздарының егістік 
жерлерін айдау, егін егу және оны 
жинау, шөп шабу жұмысымен айна-
лысты. Трактор бригадасы өздерінің 
жемісті еңбектерінің арқасында 
республиканың, облыстың ауыспа-
лы «Қызыл туларын» бірнеше рет 
жеңіп алады. 1954 жылы Мәскеудегі 
бүкілодақтық халық шаруашылығының 
көрмесіне арнайы шақырылып, көрме 
алтын медалінің иегері болып оралды.  

Шаруашылық жұмыстарындағы 
жеткен жетістіктерінің нәтижесінде 
1963-1975 жылдары ауылдық, ау-
дандық кеңестердің бірнеше шақы-
рылымында депутат болып сайланды.

Әлі ақсақал үшін ең құндысы, 1995 
жылы Ұлы Жеңістің 50 жылдығымен, 
туғанына 80 жыл толуымен Тәуелсіз 
еліміздің Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың арнайы жіберген 
құттықтау хаты болды.

Әлі ағамыздың өшпестей іздері 
– оның артында қалған ұрпақтары 
болмақ. Ол жұбайы «Алтын алқа» 
иегері Ажаркүл ана екеуі 10 ұл-
қыз тәрбиелеп өсіріп, ұлдарын ұяға, 
қыздарын қияға қондырды. Қазір 
олардың әрқайсысы бір-бір шаңырақ.

Ұлы Отан соғысының ардагері, 
Еңбек ері Әлі Тоқсанбаев есіміне 
Жаңақорған кентінен бір көше беру 
жөнінде бастама көтерілген еді. 
«Бұл істің де орайы келіп, аудан 
орталығынан көше атауы берілді. Біз 
Ұлы Жеңіс жолында ерлік көрсетіп, бар 
саналы ғұмырын ел игілігіне арнаған 
нағашымызды әркез мақтан тұтамыз» – 
дейді жиені Бекдуалы Өмірзақов. 

Гүлзира ӨміРзаҚоВа.
Қызылорда қаласы.

Қызылорда облысында мүлікті жария ету жұмыстары 
жалғасуда.

2016 жылдың 6 мамырдағы жағдайы бойынша 
Қызылорда облысында мүлікті жария етуге барлығы 
1405 өтініш 1667 жылжымайтын мүліктерді жария етуге 
берілген. Оның ішінде тұрғын емес үй-жайлар бойынша – 
955 өтініш,  соның ішінде коммерциялық объектілер бойын-

ша-785 өтініш, тұрғын үй бойынша – 712 өтініш. 
Келіп түскен өтініштер бойынша мүліктердің жал-

пы бағасы 12,7млрд теңгені құрады. 1186 өтініш  бойын-
ша  жалпы құны 11,8 млрд теңге болатын 1411 объект жа-
рия етілген.

Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.

Ғ и б рат т ы  Ғ ұ м ы р

Қызылорда облысындағы мүлікті жария ету барысы туралы

Ұлы Отан соғысында жауға той-
тарыс беріп, ерен ерлігімен көзге 
түскен майдангерлердің бірі – Нұраш 
Данилов. Ол 1923 жылы Жалағаш 
ауданына қарасты Бұқарбай ау-
ылында дүниеге келген. Мектеп 
қабырғасында жүріп-ақ еңбекке ете-
не араласқан ол 1942 жылы әскер 
қатарына шақырылып, Ленинград 
түбіндегі шайқаста ерлік көрсетті. 
1944 жылы майдан даласында жара-
ланып, бір аяғынан айырылды. Бірақ 
басқа түскен тағдырға мойы май 

бейбіт өмірдің тұралап қалған шаруашылығын ілгерілетуде аянбай 
еңбек етті. 1953-1955 жылдары ОҚО-дағы Колхоз бастықтарын дай-
ындайтын 2 жылдық техникумды бітіріп, еңбек жолын жалғастырды. 

Ардагер қызмет атқарған жылдары ауыл шаруашылығы едәуір 
ілгерілеп, жұмысқа деген жауапкершілігі мен ізденімпаздығы 
арқасында партия ұйымының хатшысы қызметіне тағайындалды. 
Одан кейін 1965-1969 жылдары ферма меңгерушісі, 1969-1975 жыл-
дары басқарма басшысы, ал 1975-1984 жылдардан өмірінің соңына 
дейін агроном болып қызмет атқарды.     

Майдан даласында көрсеткен ерлігі үшін жауынгерлік медальда-
рымен марапатталды. Келер ұрпақтың бейбіт заманда өмір сүруі 
жолында аянбай күрескен ақсақалдың майдан даласынан бөлек 
қызметтік жолында атқарған еңбегі де еленбей қалған жоқ. 1978 
жылдың қарашасында “Еңбек ардагері» және «Қазақ ССР-ның 
еңбек сіңірген ауыл шаруашылығы қызметкері» медалімен марапат-
талды.

Майдангер 1984 жылы 61 жасында дүниеден өтті. Еңбекке 
етене араласа жүріп, ардагер жұбайы Сафура екеуі балаларына 
жақсы тәлім-тәрбие бере білді. Бүгінде ұл-қыздарынан 20 неме-
ре, 10 шөбере тарап отыр. Баларының барлығы өмірден өз орында-
рын тауып, мемлекеттік қызметтің әр саласында еңбек етіп келеді. 
Үлкен ұлы Жұма музыка саласында, Сәрсен әке жолын қуып, әскери 
қызметте жауапты жұмыстар атқарды.

Майдангердің ерлігі жайында бірқатар жазушылар қалам тербе-
ген олар бұл мақаласында майдангердің соғыс даласында жасаған 
ерлігі мен бейбіт өмірдегі өлшеусіз еңбегін баяндаған. Ел үшін 
еңбек еткен ардагерге қандай құрмет көрсетілсе де артық етпейді. 
Сондай-ақ, Нұраш Даниловтың шежіреге толы өмір жолымен 
ұрпақтары мақтанады.  

асылтас ҚайыРДеноВа,
зейнеткер ұстаз.

ЖАУЫНГЕР ЖОЛЫ

ЖАЗҒЫ 
КІТАПХАНА
Қалалық мәдениет және демалыс паркінде  

орталықтандырылған  кітапханалар жүйесіне 
қарасты «Көшпелі  жазғы кітапхана» өз 
жұмысын бастады. Мақсаты – оқырманның 
кітапқа деген қызығушылығын арттыру, қала 
тұрғындарының кітап оқуына және демалуы-
на қолайлы жағдай жасау, балалардың жаз 
мезгіліндегі бос уақыттарын тиімді пайдалану.

Кітапхананың кітап қоры А.С.Пушкин 
атындағы орталық кітапхананың  3000 дана 
кітабынан, сонымен қатар  республикалық 
қоғамдық-саяси және жергілікті мерзімді ба-
сылымдардан жасақталды. Мұнда оқырман 
сұранысын қанағаттандыратын көркем 
әдебиеттер, әр жанрдан қызықты детектив-
тер, тарихи  романдар, балаларға арналған 
әдебиеттер бар. Сонымен қатар атаулы 
даталарға орай «Тәуелсіздікке 25 жыл – жыр-
лаймын 25 жыр», «Қазақстан достық мекені», 
«Отан қорғау – абыройлы міндет», «Ерлер 
есімі мәңгі ұмытылмайды»  және «Ертегілер 
елінде» атты кітап көрмелері ұйымдастырылып, 
кітапхана оқырмандарына, кеңінен насихаттал-
ды.

Қ.сРаЖаДИноВа,
кітапханашы.


