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Брифинг

Өңір өнімі

Осындай жұмыстарды бар 
ынтасымен өте тиянақты атқара
тын Нұрлыбекке жаңа жиһазды 
жинауға шақыртулар көп болыпты. 
Адам баласының не нәрсеге де 
қызығушылығы көзімен көріп, 
білген соң оянады. Егер соған бар 
ықыласымен ден қойса, сол адам 
қиялынан туып, қолынан шыққан 
дүниені өзі де жасап үйренеді. 
Нұрлыбектің де кәсіп бастауына 
сол қызығушылығы себеп болған. 

– Әр адамның өз табиғатына 
қарай бейімділігі болады ғой. 
Егер атаанасының немесе басқа 
да жанашыр жақындарының 
бағытбағдарымен бойында бар 
бейімділігіне қарай кәсіп істесе, 
жұмысы берекелі болады екен. 
Мен әу баста туғантуыстарымның, 
таныстарымның өтінішімен сатып 
алған дайын үй жиһаздарын 
құрастырып беріп жүрдім. Дайын 
дүниені жинау сырт  көзге оңай 
көрінгенімен, жұмыс барысында 
оның да өз қиындығы білінеді. 
Біріншіден, ол жұмыс икемділікті, 
аса ұқыптылықты қажет етеді. 
Өйткені қыруар қаржыға келген 
бағалы жиһаздың бірбіріне 
кірігіп, бекітілетін бөлшектерінің 
орнын ауыстырып алсаңыз, 

ағаштары жараланып, жаңа 
жиһаз жарамсыз болып қалады. 
Екіншіден, қиналмай жұмыс істеуің 
үшін қажетті құралсайманың 
түгел болуы керек. Сондықтан 
мен ақырындап қажетті құралдар 
сатып ала бастадым. Өйткені 
басында жақын адамдардың 
өтінішімен тегін істеп беріп жүрген 
жұмысыма шақырғандар соңғы 
уақытта ақы төлей бастады. Әрине 
қазіргі заманда еткен еңбегіңе 
қарай оның өтемі де болуы керек 
деп ойлаймын және ол – сенің 
Алла адалдан бұйыртып тұрған 
несібең. Ал несібеден бас тартуға 
болмайды. Сонымен мен аудан 
төңірегінде көп үйдің жаңа жиһазын 
орнатып бердім. Күн өткен сайын 
өз жұмысыма көңілім толып, содан 
бір жақсы әсер алатын болдым. 
Қазір біз жаңа заманға сай жақсы 
тұрмыста өмір сүруіміз керек 
дегенді көп айтып жүрміз. Бұл 
есепсіз ақша шашып, үйге байлық 
жинап, қымбат жиһазға толтырып 
қою керек деген сөз емес. Менің 
ойымша, үйімізде тек бізге қажетті, 
біздің өмір сүруімізге қызмет ететін 
дүниелер ғана тұруы керек. Басы 
артық нәрсе үйді тарылтады әрі 
бөлмелердегі өзара эстетикалық 

Жалағашта жиһаз жасалады

Әр адал кәсіптің берекесі бар. Алла тағала да 
адал кәсіп істеген жандарға жұғымды нәсіп байлап, 
табысын арттырады. Яғни әрекетке берекет 
береді. Кент тұрғыны Нұрлыбек Әбілха нов тың үй 
жиһаздарын жасаумен айналысып келе жатқанына 
он жылға жуықтапты. Әрине адам ның кәсібін 
кеңейтетін де, тәжі ри бесін толықтыратын да – 
уақыт. Жасынан қолөнерге қы зыға тын Нұрлыбек 
әдепкіде дайын жиһаздарды құрастырумен айналы
сқан. Қазіргі заманауи үй жиһаз дарының құрылымы 
күрделі екенін ескерсек, оны құрастырып, 
орналастыру үшін де бейімділік және көп уақыт 
пен темірдей төзім керек. Ал «трансформер» 
деп аталатын жиналмалы ағаш жиһаздардың әр 
бөлшегі өте бағалы. Сондықтан бұл орайда үлкен 
жауапкершілік те керек.

Ауданға 11 млрд 839 млн теңге 
инвестиция тартылған

үйлесімді бұзады. Бұл ой маған 
сол жиһаз құрастырып жүргенде 
келді. Жасыратыны жоқ, көбіміз 
қазақы ұғымға, өлшемге салып, 
үй ішіне үйлеспейтін жиһаздарды 
жинай береміз. Тіпті кейде алған 
дүниелерімізді тар бөлмелерге 
сыйғыза алмай, қиналып 
жатамыз. Осындай жағдайларға 
бірнеше мәрте куә болғасын менің 
дизайнерлік қырым да ашыла 
бастады. Қорабынан алынған 
жаңа жиһаздарды құрас тырып 
болған соң, әр бөлменің қай 
бұрышына, қалай тұру керектігіне 
дейін өзімнің талғамым бойынша 
кеңес беріп жүрдім, – дейді 
Нұрлыбек Әбілханов. 

Иә, ең алғаш кәсібін дайын 
жиһазды құрастырушы болып 
бастаған Нұрлыбек қазір 
үйінің жанынан шағын цех 
ашып, тапсырыс бойынша 
үй жиһаздарының түртүрін 
жасап отыр. Бүгінде заманға 
қарай адамдардың тұрмыстағы 
талғамы да өзгерді. Әсіресе киген 

киімімізден бастап, тұтынатын 
барлық заттарымыздың дизай
нына жіті мән беретін болдық. 
Соның ішінде заманға лайық жаңа 
үй салып, оның ішіне орналасатын 
жиһаздарды да түртүсіне, пішін 
үйлесімділігіне қарай таңдайтын 
жағдайға жеттік. Әрине бұған 
қуануымыз керек. Таңдау мен 
талғам болған жерде жақсы да 
жайлы тұрмыс қалыптасады. 
Жақсы, жайлы тұрмыста өмір 
сүрген адам ұзақ жасайды. 

Нұрлыбек қазір өзінің шағын 
цехында ас бөлменің, қонақ 
бөлменің, жатын бөлменің, 
балалар бөлмесінің және демалыс 
бөлмелерінің, ауызғы бөлменің 
сәнін кіргізіп тұратын жиһаздардың 
барлық түрін тапсырыс берушінің 
таңдауына, талғамына қарай 
әдемі әрі сапалы етіп жасап 
шығарып отыр. Дизайндары да 
ерекше, бірбіріне ұқсамайды. 

Аудан тұрғындарынан түскен 
тап сырысты қолдың жұмысымен 
үл геріп, үдесінен шыға алмайтыны 

белгілі. Сондықтан Нұрлыбек Әбіл
ханов өткен жылы шағын несиелік 
ұйым арқылы 5 млн теңге несие 
алып, өзіне қажетті станоктар 
әкеліп, орнатыпты. Қазірде цехта 
жиһаздың ағаштарын түрлі пішінде 
кесіп, қиып дайындайтын және сол 
дайын болған бөлшектердің бетіне 
түрлі оюөрнек салатын, сонымен 
бірге ағаштың сапасын арттыру 
үшін нығыздайтын электрлі 
заманауи 3 станок үздіксіз жұмыс 
істеп тұр. Бұл станоктардан кесіліп, 
қысқарып, жонылып шыққан 
материалдардың түзулігінде, 
дәлдігінде және салынған мәнер, 
өрнегінде мін болмайды. Өйткені 
жұмыс барысын адамнан бөлек, 
компьютер мүлт жібермей 
бақылап тұрады. Алдымен 
тақтайға түсетін нақышбедерін, 
көлемін, әр бұрышының өлшемін 
есептеп, мониторға салады да, 
сол бойынша кесіппішіп, кескіндеп 
шығарады. 

Жиһаз цехында болдық. Біз 
бар ғанда ішінде қызу жұмыс жүріп 

жатыр. Дайын болып, жарқырап 
тұрған жиһаздар көздің жауын 
ала ды. Айтпақшы, бұл жерде тек 
үй жиһаздары ғана жасалмайды. 
Со ны мен бірге мекемелерге және 
мек тептер мен балабақшаларға, 
ас ха наларға, мейрамханаларға 
қа жетті жиһазжабдықтарға да 
тапсы рыс көп түсетінін көрдік. 
Олар жұ мыс істеуге ыңғайлы, 
балаларға қауіпсіз болуы үшін 
белгілі бір стан дарттарға сәйкес 
жасалады. 

Нұрлыбек қазір жұмысына 
қажетті шикізаттарды Қызылорда 
қаласынан арнайы тапсырыспен 
алдырып отыр. Тұрғындар 
бағасына қарай және өздерінің 
талғамына сай ЛДСП, МДФ және 
акрил секілді материалдардан 
жасалған жиһаз дарды таңдайды.

Әзірге барлық жұмысты жалғыз 
өзі істеп жатқан цех иесі алдағы 
уақытта екі адамды жұмысқа 
алатынын айтады. 

                                                                                                                                

Өткен жылдың қорытындысымен ауданда жоспарланған макроэкономикалық көрсеткіштердің барлығында өсім 
қалыптасқан. Тарқатып айтсақ, өнеркәсіп өнімдерінің өндірісі 166,7 пайызды құрап, 24 млрд 912 млн теңгенің өнімі 
өндірілген. Оның ішінде өңдеу өнеркәсібі жергілікті шаруашылықтардың күріш ақтау есебінен 100,1 пайызға орындалып, 
9 млрд 74 млн теңгенің өнімі өндіріліпті. Ал негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 115 пайызды құрап, ауданға 
11 млрд 839 млн теңге инвестиция тартылған. Облыс әкімдігі жанындағы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте аудан әкімі Асқарбек Есжанов осылай деді. 

Аймақ жаңалықтары

Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте Ұлттық статистика бюросының 
облысы бойынша департамент басшысы Мариям 
Баекеева хабарлады.

Статистикалық зерттеулерге сәйкес, былтыр 
облыста 15 және одан жоғары жастағы жұмыс күшінің 
саны 347 мың адам болған. Ал 15 жастан жоғары 
азаматтардың жұмыспен қамтылуы 60,8 пайыз, 
жалдамалы қызметкерлер 66,2 пайыз, өз бетінше 
жұмыспен қамтылғандар 33,8 пайызға жеткен. 

Мариям Баекеева  тұрақты жұмыспен қамтылған 
халықтың басым бөлігі білім беру, көтерме және 
бөлшек сауда, өнеркәсіп салаларына орналасқанын 
айтады. Сонымен қатар өңірде былтыр 4 828 жас 
некеге тұрып, шаңырақ көтерген. Тұрғылықты тұруға 
19 881 адам ниет білдірсе, алысжақын шет елдерден 
20, еліміздің басқа облыстарынан 5 898 адам көшіп 
келген. Сондайақ басқа өңірлерлерге қарағанда 
қазақтардың басым бөлігі, яғни 96,5 пайызы облыста 
тұратыны анықталды. Ал Арал ауданында 100 пайыз 
қазақтар өмір сүреді. 

– Кәсіпорындар статистикасына келетін болсақ, 
аймақта 11 270 заңды тұлға тіркелген. Өткен жылмен 
салыстырғанда 2,4 пайызға өсті. Өңірде 9 мыңнан 
астам кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істеп тұр, – деді 
департамент басшысы Мариям Жәдігерқызы.

“ЖЖ” ақпарат

Өңірде жалпы халық саны – 832,5 мың. 
Оның 46,9 пайызы қала тұрғындары болса, 
қалған 53,1 пайызы ауылдық елді мекенде өмір 
сүреді. Жалпы 2021 жылмен салыстырғанда 
облыс халқының саны 5,5 мыңға көбейген. 
Сондайақ Қызылорда облысы туу көрсеткіші 
бойынша республикада 4 орында. Сәйкесінше 
облыста күніне орта есеппен 55 сәби дүниеге 
келсе, айына 1600ге жуық нәресте туылады. 

Аймақта халық 
саны артқан
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Қоғам

БАҚ өкілдерінің басын қосқан 
жиында Асқарбек Темірбекұлы 
ауданда өткен жылы жүзеге асқан 
жұмыстар мен алдағы мақсат
міндеттерді кеңінен тарқатты. Сон
дайақ журналистердің де бірқа тар 
сауалын жауапсыз қалдырмады. 

Барыс жылы жарқын жобалардың 
жүзеге асуымен жалағаштықтардың 
есінде қалды деп айтуға толық негіз 
бар. Қай саланы алып қарасаңыз 
да күрмеулі мәселелердің шешімін 
тапқанын аңғару қиын емес. Әсіресе 
бізді Асқарбек Темірбекұлының елді 
мекендер халқымен кездесуінде 
халық көтерген мәселелердің ше
шіміне жұмыс жасалып жатқаны 
қуантты. Кеше де аудан әкімінің 
биылғы жылдың еншісіндегі жұмыс
тарға қатысты ақпарына құлақ 
асқанда елдің мәселесін ертеңге 
қалдырмайтынын аңғардық. 

Иә, осы тұста тоқсан сайын өңір 
әкімінің халықпен кездесуінде қандай 
түйткілді мәселелер көтерілді? Бұ
ған қатысты жергілікті билік нендей 
жобаларды қолға алды? Алды
мен осы сауалдардың түйінін 
тарқатайық... 

Кіреберіс жолдар мен 16 ішкі 
көше асфальтталды

Былтыр Жаңадария халқымен 
аудан әкімінің кездесуінде тұрғындар 
Есет батыр мен екіаралықтағы 
жолдың жайын жергілікті биліктің 
назарына салған. Асқарбек Темір
бекұлы елді мекендерге кіреберіс 
жолдардың сапасына мән бері
летінін айтып, шалғай ауылдың 
халқына көтерілген мәселені аяқ
сыз қалдырмауға уәде еткен. Көп 
ұзамай ауылға кіреберіс 17,1 
шақы рым жолдың орташа жөндеу 
жұмыстарына ел тайқазанынан 
123 млн теңге қаражат қаралып, 
кіреберіс жолдың 4,5 шақырымына 
жөндеу жұмыстары жүрді. Ал биыл 
облыс қазынасынан осы жолдың 
құрылысын толық аяқтауға 196 млн 
теңге қаражат қаралған. 

Жалпы ауданда жол сапасына 
қатысты атқарылған жұмыстар легі 
мұнымен шектелмейді. Былтыр 
Бұқарбай батыр ауылына кіреберіс 
жолдың мәселесі де толық шешімін 
тапқан болатын. Естеріңізде болса, 
бұған дейін аудан орталығына 
баратын Аққұм, Еңбек, Есет батыр 
мен Жаңадария жұрты дәл осы төте 
жолдың сапасы сын көтермегендіктен 
айналма жолда уақытын жоғалтқан. 
Ұлттық қордан, сондайақ облыс 
қазынасынан бөлінген 196,5 млн 
теңгеге батыр атындағы ауылға 
кіреберіс жолдың 6,33 шақырымына 
асфальт төселді. Бұл шындығына 
келгенде бір ғана ауылдың емес, 
үлкен жолдың бойымен кентке 
қатынайтын барша ағайынның 
мәселесіне айналған еді.

Барыс жылы ауданда елді 
мекендердегі ішкі көшелердің де 
жайы назарға алынған. Бұл бағыт
тағы жұмыстар «Ауыл – ел бесігі» 
жобасы аясында жүзеге асқан. 
Былтырдың өзінде аудандағы 5 елді 
мекенде 16 ішкі көшенің сапасына 
мән берілді. Бұған аталған жоба 
шеңберінде 460,8 млн теңге қаражат 
қаралған. Нәтижесінде М.Шәменов 
ауылындағы 9, Мырзабай ахун елді 
мекеніндегі 2, шалғайда орналасқан 
Жаңадария мен Аққырдағы 1, Еңбек 
ауылындағы 3 және аудан орталы
ғындағы 2 көшеге асфальт төселді. 
Сондайақ бұған дейін Аламесектегі 
ағайын бірнеше әкімнің назарына 
салған кіреберіс жолдың бойындағы 
көпірдің мәселесі де шешімін тапты. 
Қазіргі таңда бұған қатысты 134,4 
млн теңгені құрайтын жобаның елді 
мекен халқы игілігін көріп отыр. 

Атқарылған жұмыстың нәтижесі 
деп түйдік, қазір жол сапасына 
қатысты ел ішінде бұрынғыдай 
мәселе көп айтылмайды. Десе де 
биылдың өзінде Жалағашта жол 
құрылысы қарқын алғалы тұр. Облыс 
қазынасынан қаралған 1 млрд 584,7 
млн теңгеге шалғайдағы Жаңаталап 
пен Аққырға кіреберіс жолға күрделі 
жөндеу жүргізіледі. Сондайақ «Ауыл 
– ел бесігі жобасы» аясында 4 елді 
мекендегі 12 ішкі көшенің сапасына 
мән беріледі. Оның ішінде кентке 
тиесілі 5 көше болса, қалғаны 
ауылдық елді мекендердің еншісінде. 

Дәуімбай мен кенттің ортасын 
бүгінде теміржол кесіп өтеді. Арғы 

беттегі ағайын кентке келу үшін 
көбіне сол шойынжолдан шаққа 
өтіп жүр. Мұның адам өмірі үшін 
қандай қауіпті екені соңғы 56 жылда 
айтылып та жатыр. Тіпті тұрғындар 
бұған қатысты мәселені бірнеше 
әкімнің тұсында жергілікті биліктің 
назарына салған. БАҚ өкілдерінің 
басын қосқан брифингте Асқарбек 
Темірбекұлы дәл осы мәселеге 
нүкте қойды. Жағымды жаңалықты 
жұртпен бөліскен дұрыс шығар. 
Биыл жаяу жүргіншілерге өтуге 
арналған аспалы көпірдің құрылысы 
басталады. Халықтың талаптілегіне 
сүйене отырып жасалған жоба 
қолдау тауып, облыс қазынасынан 
184,8 млн теңге қаражат бөлінген. 
Бүгінде мемлекеттік сатып алу 
жұмыстарының қорытындысымен 
мердігер мекеме де анықталған.

Ауылдық елді мекендерге 
көгілдір отын кіреді

Осыдан екі жыл бұрын ауылдық 
елді мекендерді былай қойғанда, 
кенттегі халықтың жылу маусымында 
көгілдір отынды тұтынуы арманға 
айналған. Аудан орталығындағы 
ағайынның газды асыға күткенін 
анық байқадық. 2021 жылдың 
шілде айында ауданға көгілдір отын 
келісімен оны пайдаланушылар 
қатары күрт өсті. Қазіргі таңда 
Жалағаш кентінде 3164 отбасы 
болса, оның 2 520сы газ тұтынады. 
Мұнан бөлек 9 әлеуметтік нысан, 108 
кәсіпорын орталықтандырылған газ 
желісіне қосылған.

Асқарбек Темірбекұлы көгілдір 
отынның игілігін тек кенттің халқы 
ғана емес, ауылдағы ағайын да көруі 
тиіс деп есептейді. Бұл мақсатта 
жасаған жарқын жобалары да 
жоқ емес. Бүгіннің өзінде аудан 
іргесіндегі Ақсу мен М.Шәменов 
елді мекенін газдандыруға қатысты 
жобасметалық құжаттар әзір, тіпті 
қаржыландыруға бюджеттік өтінім 
де тапсырылған. Қос елді мекенге 
көгілдір отын жеткізуге қатысты 
жобаның жалпы құны 1 млрд 
теңгеден асып жығылады.  

– Таң, Жаңақоныс, Аққұм, Бұқар
бай батыр, Қаракеткен, Далда бай 
елді мекендеріне газ желісін тартуға 
қатысты жобасметалық құжаттар 
әзірлеуге жергілікті бюд жеттен 38 млн 
теңге бөлініп, бүгін де мемлекеттік 
сатып алу жұ мыстары жүргізілуде. 
Бұдан бөлек Жалағаш кентіндегі 
«Ақтерек» учаскесіндегі ауданның 
ин ж ене р л і к  ко мму н ика циял ық 
инфрақұрылымының газбен 
жабдық тау жүйесінің құрылысына 
ел тайқазанынан 603 млн теңге 
бөлінді. Былтыр 6 бюджеттік және 
әлеуметтік нысанның жылу жүйесін 
газға көшіруге 135,7 млн теңге 
қаралып, бүгінде барлық нысанның 
құрылысы аяқталып, жылу жүйелері 

табиғи газға ауыстырылды. Сонымен 
қатар кент орталығындағы 5 
әлеуметтік нысанның қазандығын 
газға ауыстыру бойынша жоба
сметалық құжаттары әзірленіп, 
4еуі республикалық бюджеттің 
нақтылауына ұсынылды, – деді 
аудан әкімі Асқарбек Есжанов.

2 млрд 659 млн теңгеге 
30 жоба жүзеге асқан

Барыс жылы ауданда жүзеге 
асқан жобалар жетерлік. Бастысы, 
бүгінде оның барлығы қарапайым 
халықтың қажетіне жарап тұр. Мұның 
бәрі ауданның қаржысалық саясаты 
бойынша атқарылған жұмыстардың 
жемісі деуге толық негіз бар. 

Былтыр ауданның бюджеті 11 
млрд 662 млн теңге болып бекітілген. 
Алайда жыл көлемінде қосымша 
бөлінген нысаналы трансферттер 
есебінен аудан бюджетінің жалпы 
көлемі 14 млрд 291 млн теңгеге жетті. 
Ал ауданның жалпы түсімі 14,1 млрд 
теңгені құрап, жоспар 100,3 пайызға 
орындалған.

Өткен жылы ауданда жалпы құны 
2 млрд 659 млн теңгені құрайтын 30 
жоба жүзеге асқан. Тарқатып айтсақ, 
оның төртеуі ауыз су желісіне, тоғызы 
жол құрылысына, біреуі көпірлерді 
жөндеуге, тағы біреуі тұрғын 
үйлерді күрделі жөндеуге тиесілі. 
Сондайақ әлеуметтік нысандар 
бойынша 3, газдандыру бойынша 
4, елді мекендерді жарықтандыру, 
абаттандыру бойынша 8 жоба жүзеге 
асқан.

Брифингтегі аудан әкімінің сөзіне 
сүйенсек, биыл да Жалағашта 
жарқын жобалар жүзеге асқалы тұр. 
Тіпті биыл ауданға былтырғыдан да 
жоғары қаражат тартылған. Қазірдің 
өзінде қоян жылының еншісіндегі 3,2 
млрд теңгенің 25 жобасы қаржылай 
қолдау тапқан.  Оның сегізі жол 
құрылысына, екеуі аяқ су мәселесін 
реттеуге, біреуі көпірлерді жөндеуге, 
бесеуі инженерліккоммуникациялық 
инфрақұрылымды жақсартуға 
бағытталса, ауыз су жүйесіне қатысты 
3, елді мекендерді абаттандыру 
бойынша 6 жоба жүзеге асады.

Бұл – әзірге мемлекеттік сарап
тамадан өтіп, қаржылай қолдауға 
ие болған жобалар. Асқарбек 
Есжанов мұнан бөлек жалпы құны 
14,1 млрд теңгені құрайтын 39 
жобаның құжаттары дайын тұрғанын 
жасырмады. Оның ішінде қос елді 
мекенге газ тарту жұмыстарына, Есет 
батыр, Т.Жүргенов, Мырзабай ахун 
ауылының тұрғын үй секторының 
электр желілерін жаңартуға, 
М.Шәменов ауылындағы 2 көшенің 
құрылыс жұмыстарына, Бұқарбай 
батыр ауылындағы 11 көшенің 
құры лысына, кенттегі көппәтерлі 
тұрғын үйлерді күрделі жөндеуге, 
«Наркескен» спорт клубының, 

аудандық ішкі саясат бөлімінің, 
аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік 
бағдарламалар және азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімінің, аудандық 
орталықтандырылған кітапхананың 
жылу жүйесін газға ауыстыруға 
қатысты жобалар бар. Сондайақ 
тағы да жалпы құны 1 млрд 253 млн 
теңгені құрайтын 3 нысанның жоба
сметалық құжаттары әзірленіп, қазіргі 
таңда мемлекеттік сараптамадан 
өткізілуде. Қолдау тапқан жағдайда 
кенттегі орталық стадионды қайта 
жаңғырту, қоқыс полигонын салу, 
Бұқарбай батыр ауылдық мәдениет 
үйі ғимаратын күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізіледі. 

– Облыстық және аудандық 
бюджеттен 24 нысанға жоба
сметалық құжаттар дайындауға 
134,8 млн теңге қаржы бөлінді. Оның 
ішінде жолдар мен ішкі көшелерді 
жөндеуге қатысты 12, газбен қамту 
бойынша 5, көпір құрылысына 
қатысты 1, ауыз су жүйесіне 
қатысты 1, жарықтандыру бойынша 
1, инженерлік коммуникациялық 
инфрақұрылым бойынша 1, 
мәдениет саласы бойынша 3 жоба 
бар. Биыл да ауданның әлеуметтік
экономикалық жағдайын дамыту 
бойынша орындалуы тиіс мақсат
міндеттер бар.

2023 жылдың қоғамдықсаяси 
маңызды шараларының күнтіз
белік тізіліміне енгізілген мемлекет 
және қоғам қайраткері Темірбек 
Жүргеновтің 125 жылдығына, Социа
листік Еңбек Ері, ауыл шаруа
шылығы саласының майтал

маны Ысқақ Жолмырзаевтың 125 
жылдығына, қоғам қайраткері 
Әбдіра шит Бердәулетовтың 125 
жылдығына, елімізге белгілі ақын 
Төлеубай Үркімбаевтың 125 жылды
ғына, ауыл шаруашылығының 
көрнекті ұйымдастырушысы Камал 
Бердәулетовтың 100 жылдығына, 
мемлекет және қоғам қайраткері 
Исатай Әбдікәрімовтің 100 жылды
ғына арналған ісшаралар өткізіледі, 
– деді Асқарбек Темірбекұлы. 

Шағын және орта 
кәсіпкерлік шираған

Өңір қазынасын еселеп, әлеумет
тің әлеуетін арттыруда кәсіпкерлік 
саласында серпін қалыптастыру 
– ерекше маңызға ие мақсат
міндеттердің бірі. Кешегі брифингте 
ауданда бұл саланы дамыту жайы да 
назардан тыс қалмады. 

Былтыр шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілерінің саны 
3084ке жеткен. оның ішінде нақты 
жұмыс жасап тұрғаны 23,8 пайызға 
артқан. Асқарбек Темірбекұлы шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту 
негізінен «20212025 жылдарға ар
налған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 
ұлттық жоба» аясында іске асып 
жатқанын айтады.

Биыл ауданда 3 млрд 212 
млн теңгемен 446 жоба қаржы
ландырылған. Мұндай қолдау
дың нәтижесінде ауданда жұмыс
сыздықты ауыздықтауға да жол 
ашылуда. Мәселен, аталған жоба
лардың арқасында ауданда 462 
адам жұмыспен қамтылған.

Қызыл мия зауыты 
қайта іске қосылады

Бірнеше жылдан бері тілшілердің 
таптаурын тақырыбына айналған 
Жалағаштағы қызыл мия зауытына 
қатысты мәселеге де кешегі 
брифингте нүкте қойылды. Аудан 
әкімі қызыл мия тамырын өңдеу 
зауытының жұмысын жандандырып, 
қайта іске қосу жұмыстары жүріп 
жатқанын айтып, журналистермен 
жағымды жаңалығымен бөлісті. 

Асқарбек Темірбекұлының сөзіне 
сүйенсек, бүгінде Қытайдан қажетті 
газ қондырғысының жабдықтары 
әкелініп, нысанның  жылу жүйесі 
табиғи газ отынына көшірілген. Қа
зірдің өзінде өндіріс орны 15 адамды 
тұрақты жұмыспен қамтып отыр. 
Кәсіпорын жұмысты қайта бастау 
үшін қажетті мия тамырының қоры 
да жеткілікті. Зауыт ақпан айында  

жұмысын бастайды. Кәсіп орын 
толық іске қосылған жағдайда 60 
адам тұрақты жұмыспен қамтылады.

Былтыр «Адима» кәсіпорны 
«Бизнестің жол картасы – 2025» 
мемлекеттік бағдарламасы 
аясында картон қалдықтары мен 
макулатурадан эковата шығаруды 
қолға алған. Кәсіпкер полигон 
құрылысы үшін берілген уақытша 
жер учаскесінен жер алып, жұмыс 
жасауда.  Қазіргі таңда цехта 2 адам 
жұмыс жасайды. Цех сағатына 150 кг 
өнім өндіреді.

Эковата – целлюлозалық жеңіл 
жылу жабдықтаушы материал 
және оның 80 пайызы картон және 
қағаз макулатурасынан, 12 пайызы 
бор қышқылынан, 7 пайызы оттан 
қорғайтын антиперен қоспасынан 
тұрады. Кәсіпкер өнім өндіруге 13 
млн теңге қаражат құйған. Сондай
ақ «Бизнестің жол картасы – 2020» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
2 млн теңге қайтарымсыз грантқа ие 
болыпты. 

Жуырда Жалағашта антифриз 
өндірісі қолға алынды. Жобаның 
жалпы құны – 15 млн теңге. Жеке 
кәсіпкер Асхат Ермекбаев былтыр 
Ұлттық жоба аясында 5 млн теңге 
қайтарымсыз грант, 6 млн теңге 
жеңілдетілген несие алып, тәулігіне 
1 тонна антифриз өндіріп, 5 адамды 
тұрақты жұмыспен қамтып отыр. 
Кәсіпкердің антифриз өнімін өндіруге 
«СТKZ» сертификаты бар.

Ауданда  «ID Senim» ЖШСның 
10 орынға арналған гемодиализ 
орталығы да халықтың қажетіне 

жарап тұр. Негізгі қызметі диализге 
және трансплантацияға дейінгі ау
қым ды қамтиды және бүйрек ауруын 
емдейді. Жоба құны 102 млн теңгені 
құрайды. Бүгінде серіктестік 11 адам
ды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. 

Биыл 19 800 гектарға 
күріш егіледі

Аграрлық ауданда ауыл шаруа
шылығы қарқынды дамыған. Бұл 
салада аудан еңбеккерлері толағай 
табысқа қол жеткізіп, әр жылды 
оң нәтижемен қорытын дылауды 
дәстүрге айналдырған. Кешегі бас
қосуда Асқарбек Есжановтың бұл 
салаға кеңінен тоқталатындай реті 
бар. Себебі аудан еңбеккерлері 
өткен жылды да оң нәтижемен 
қорытындылаған. 

Жалағашта 330 шаруашылық 
бар, оның 194і егін шаруашылығына 
екпін берсе, 136сы мал шаруа
шылығымен айналысады. Былтыр 
35 486 гектар жерге ауыл шаруа
шылығы дақылдары егілді, жауын
шашынға қалмай, өнім толық 
қамбаға құйылды. Су тапшылығына 
қарамастан диқандар ерен еңбектің 
үлгісін көрсетті.                

Баяғыдай маусымында дария 
арнасынан асып, «Шіркейлі» шім
шіме болатын күндер артта қалды. 
Қазір уақыт өткен сайын дария 
деңгейі түсіп, жергілікті шаруашылық 
төрағаларын аяқ су мәселесі әбігерге 
салды. Амалы болса, мемлекет қол
даудан қарап қалмайды. Сырдария 
– трансшекаралық өзен, сағаның 
соңында Қазақстан, тіпті ең соңғы 
ағысында Қызылорда облысы орна
ласқан. Мамандар әлі де мәселенің 
алдын алуға күш салуда. Десе де 
уақыт өткен сайын дария деңгейінің 
көтерілетініне үміттен күдік басым. 

Жылдағы дәстүрмен саланы 
толағай табыспен қорытындылау 
үшін жалағаштық еңбеккерлерге 
былтыр бұл мәселе де тұсау болған 
жоқ. Мәселе күрделенген сайын 
жауап кершілікті еселеген дала да
ра боздары межелеген өнімге қол 
жеткізді. 

Былтыр 18 501 гектарға Сыр 
салысы себіліп, күзгі науқанда оның 
әр гектарынан 55,8 центнерден 
орташа өнім алынды.  Ал қамбаға 
103 235 тонна өнім құйылды.

Өткен жылы күріштен бөлек 720 
га бидай, 73 га қант құмайы, 42 га 
арпа, 39 га соя, 520 га мақсары, 
445 га сүрлемдік жүгері, 5 га сұлы, 
2,5 га қант қызылшасы, 4 903 га 
жаңа жоңышқа, 646 га картоп, 1108 

га көкөніс, 1296 га бақша өнімдері 
егіліп, 7186 га ескі жоңышқа күтімге 
алынған. Тәжірибелік мақсатта 
алғаш рет 73 га қант құмайы, 39 га 
соя, 5 га сұлы, 2,5 га қант қызылшасы 
егілген. Алдағы уақытта егін саласын 
әртараптандыру бағытында да 
дақылдардың түрін арттыру 
жоспарда бар. 

Биыл 37052 гектарға егiс 
орналастыру жоспарда бар. Негізгі 
дақыл күріштің көлемі 19 800 
гектарды құрайды. Мұнан бөлек 
750 га бидай, 70 га қант құмайы, 70 
га арпа, 35 га соя, 520 га мақсары, 
700 га сүрлемдік жүгері, 5 га сұлы, 
2 га қант қызылшасы, 4850 га жаңа 
жоңышқа егіліп, 7200 га ескі жоңышқа 
күтімге алынады. Мұнан бөлек 646 
га картоп, 1108 га көкөніс пен 1296 
га басқа да бақша өнімдері егіледі. 
Былтыр 250 гектар жер дайындалып, 
картоп, көкөніс, бақша дақылдарын 
орналастыруға 802 отбасыға бөлініп 
берілген. Жаңадан дайындалған 
жерлерге 146 гектар картоп, 8 
гектар көкөніс және 96 гектар 
бақша дақылдары егілді. Барлығы 
уақытылы толығымен жиналып 
алынды. Биыл осы жұмыстарды 
жалғастыруға 500 гектар жер 
дайындалып, әрбір елді мекеннің 
егістік жер көлеміне байланысты 
бөлініп, бекітілді. 

Төрт түлік санында өсім бар

Атакәсіпті алға оздырған 
аудан жұрты егінмен қатар мал 
шаруашылығын да дамытуға сүбелі 
үлес қосуда. Нәтижелі еңбектің 
арқасында төрт түлік санында өсім 
қалыптасқан. 

Ауданда 37 407 мүйізді ірі қара, 
40 566 уақ мал, 19 782 жылқы, 690 
түйе, 10 359 құс өсірілуде. 2021 
жылмен салыстырғанда сиыр 4,1, уақ 
мал 0,4, жылқы 39,2, түйе 2,5, құс 2,7 
пайызға артқан. Былтыр 4 мың тонна 
ет, 11,7 мың тонна сүт, 229 мың дана 
жұмыртқа өндірілген.

Ауданда асыл тұқымды малдың 
үлес салмағы 2 пайызға жеткен. Қазіргі 
таңда 4 шаруашылық асыл тұқымды 
мүйізді ірі қара, 3 шаруашылық асыл 
тұқымды қой өсіруде. 

Аққұмдағы «Бақдаулет – 57» 
ШҚ 2013 жылы Батыс Қазақстан 
облысынан 68 бас асыл тұқымды 
қазақтың ақбас қашарын, 2015 
жылы Ақтөбе облысынан 1000 бас 
асыл тұқымды қазақтың ірі қылшық 
жүнді құйрықты қойын әкелген. Ал 
Еңбектегі «Боранбай» ШҚ 2 жыл 
бұрын Арал ауданындағы «Ықылас» 
шаруашылығынан 38 бас асыл 
тұқымды қазақтың ақбас  сиыры мен 
1 бас бұқасын сатып алған.

Жаңадариядағы «Адал» ЖК 
да 2011 жылы Алтай өлкесіндегі 
Онкудай өңірінен 50 бас қазақтың 
ақбас сиырының қашары мен 2 бас 
бұқасын сатып әкелген. Былтыр 
аталған шаруашылық Қарағанды 
облысы Шет ауданындағы «Жандос» 
ШҚдан тағы 30 бас асыл тұқымды 
сүт бағытындағы Симментал 
сиырының қашарын алыпты.

Ақсудағы «Еркебұлан» ЖК 
да ауданда мал шаруашылығын 
дамытуда табысты еңбек етуде. 
Аталған шаруашылық 2018 жылы 
РФ Бурятия республикасынан 100 
бас асыл тұқымды қалмақ сиырының 
қашарын сатып алған. Ал Аққырдағы 
«Туған жер» ШҚ 2008 жылы Ақтөбе 
облысынан қазақтың ірі қылшық 
жүнді құйрықты қойының 420 
бас ұрғашы тұсағын, 12 бас асыл 
тұқымды қошқар сатып алған. 

Жалпы тізе берсек, ауданда мал 
шаруашылығында кәсібін дөңгелентіп 
отырған шаруашылықтар мұнымен 
шектелмейді. Бастапқыда мал басын 
көбейтуге ден қойған кәсіпкерлер 
уақыт өте оны асылдандыруға 
басымдық беруде. Бұл бір жағынан 
салада өндірілетін өнім көлемі мен 
сапасының артуына сеп болары 
анық.  

Брифингте қамтылмаған сала 
жоқ, аудан әкімі атқарылған жұмыс
тар легін тарқатқанда барлық салада 
серпін қалыптасқанын аңғару қиын 
емес. Бастысы, жарқын жобалар 
биыл да жүзеге асқалы тұр.

Жиын соңы журналистердің 
сауалымен жалғасты. Аудан бас
шысы тілшілердің бірдебір сауа лын 
жауапсыз қалдырмады. Қарымды 
қаламгер, «Ұстаз мәртебесі» газеті 
мен «Әлімсақ» журналының бас 
редакторы Нұрлан Көбегенұлы 
расында соңғы жылдары Жалағашта 
оң өзгерістер орын алып жатқанын 
жеткізіп, аудан басшысынан Жа
ла ғаштағы бастауыш сынып оқу
шыларының ыстық тамақпен қам
тылу жайын сұрап, жол сапасына 
қатысты бірқатар сауал жолдады. 

Н.Көбегенұлының сөзінше, кейбір 
ау дандарда бастауыш сынып оқу
шыларын ыстық тамақпен қамта
масыз етуге қатысты мәселелер 
бар көрінеді. Кей аудандарда бұл 
жұмыстар өз деңгейінде жүзеге 
аспаса, басқа да аудандардың 
біріндегі білім ошақтарында тіпті 
асхана да жоқ екен. 

Асқарбек Темірбекұлы бұған 
қатысты Жалағашта ешқандай 
мәселе жоғын жеткізді. Ауданда 
барлық білім ошағында асхана 
бар. Онда бастауыш сынып оқушы
ларына ыстық тамақ беріледі. Оның 
өзі тұрақты бақылауда. Ал жол 
мәселесіне келсек, жоғарыда былтыр 
бұған қатысты жұмыстар жүзеге 
асқанын айттық. Биыл да Жалағашта 
жол құрылысы қарқын алғалы тұр. 

Ауданға 11 млрд 839 млн теңге инвестиция тартылған
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сайлау – 2023

№ Сайлау 
учаскелері

Орналасқан жері Сайлау учаскелерінің шекаралары

1 №128 Жалағаш кенті, Желтоқсан көшесі №7, 
«Жалағаш аудандық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің Қонысбек Қазантаев 
атындағы Мәдениет үйі» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның 
ғимараты.

Абай көшесінің тақ жағындағы №1-59, жұп жағындағы №2-58 үйлер;
Әйтеке би көшесінің тақ жағындағы №13-55, жұп жағындағы №12-44 үйлер;
Аманкелді Иманов көшесінің тақ жағындағы №1-13, жұп жағындағы №2-26 үйлер;
Бұқарбай Естекбайұлы көшесінің тақ жағындағы №1-105, жұп жағындағы №2-124 
үйлер;
Желтоқсан көшесінің тақ жағындағы №1-23, жұп жағындағы №2-34 үйлер;
Қазыбек би көшесінің тақ жағындағы №1-77, жұп жағындағы №2-56 үйлер;
Нысанбай жырау көшесінің тақ жағындағы №49-93, жұп жағындағы №46-96 үйлер;
Темірбек Жүргенов көшесінің тақ жағындағы №39-75, жұп жағындағы №50-102 үйлер;
Төле би көшесінің тақ жағындағы №1-13, жұп жағындағы №2-26 үйлер;
Төлеубай Үркімбаев көшесіндегі үйлер;
Жамбыл Жабаев көшесіндегі үйлер;
Сәрке батыр көшесінің тақ жағындағы №1-5, жұп жағындағы №2-18 үйлер;
ДЭУ көшесіндегі үйлер;
Қали Нұрпейсов көшесіндегі үйлер;
Мүбарак Тәйтіков көшесіндегі үйлер.

2 №129 Жалағаш кенті, Жеңістің 50 жылдығы 
көшесі №20, «Қызылорда облысының білім 
басқармасының Жалағаш ауданы бойынша 
білім бөлімінің «№202 Зейнолла Жарқынбаев 
атындағы орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты.

Амандық Бектібаев көшесіндегі үйлер;
Әлия Молдағұлова көшесіндегі үйлер;
Айтбай Қазбеков көшесіндегі үйлер;
Ақназар Бектасов көшесіндегі үйлер;
Алиулла Байсопақов көшесіндегі үйлер;
Ғани Мұратбаев көшесіндегі үйлер;
Дәуімбай көшесіндегі үйлер;
Ердәулет Құрманбаев көшесіндегі үйлер;
Ілияс Нүркенов көшесіндегі үйлер;
Жаңа көшесіндегі үйлер;
Жеңістің 50 жылдығы көшесіндегі үйлер;
Зияда Ижанов көшесіндегі үйлер;
Конституция көшесіндегі үйлер;
Қаныш Сәтпаев көшесіндегі үйлер;
Келменбет батыр көшесіндегі үйлер;
Мәншүк Мәметова көшесіндегі үйлер;
Мысық би көшесіндегі үйлер;
Нәзтай Сермаханова көшесіндегі үйлер;
Несіпбай Әпрезов көшесіндегі үйлер;
Иван Панфилов көшесіндегі үйлер;
Сәкен Сейфуллин көшесіндегі үйлер;
Тілек Әбжалиев көшесіндегі үйлер;
Шоқан Уәлиханов көшесіндегі үйлер;
Ыбырай Алтынсарин көшесіндегі үйлер;
Ыбырай Алтынсарин тұйық көшесіндегі үйлер.

3 №130 Жалағаш кенті, Қазыбек би көшесі №40, 
«Қызылорда облысының білім басқармасының 
Жалағаш ауданы бойынша білім бөлімінің  
«№31 мектеп-гимназиясы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты.

Абдулла Нұрғалиев көшесіндегі үйлер;
Аяған Боханов көшесіндегі үйлер;
Дауылбай Байниязов көшесіндегі үйлер;
Досбол Қуанбаев көшесіндегі үйлер;
Махметхан Әбішев көшесіндегі үйлер;
Орынбай Сарманов көшесіндегі үйлер;
Өмірзақ Тұңғышбаев көшесіндегі үйлер;
Пірман Жылкелдиев көшесіндегі үйлер;
Сауда Орманов көшесіндегі үйлер;
Нефтебаза көшесіндегі үйлер;
ПМК-9 көшесіндегі үйлер.

4 №131 Жалағаш кенті, Мөрәлі Шәменов көшесі №124, 
«Қызылорда облысының білім басқармасының 
Жалағаш ауданы бойынша білім бөлімінің 
«аль-Фараби атындағы  №201 мектеп-лицейі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты.

Айымкүл Ізтелеуова көшесінің тақ жағындағы №55-95, жұп жағындағы №52-106 үйлер;
Алдаберген Бисенов көшесінің тақ жағындағы №13-39, жұп жағындағы №18-20 үйлер;
Әбшекен Әбжаппаров көшесіндегі үйлер;
Байбол Соппеков көшесінің тақ жағындағы №5-11, жұп жағындағы №8-12 үйлер;
Ілияс Қабылов көшесіндегі үйлер;
Кенжебай Рахимов көшесіндегі үйлер;
Мөрәлі Шәменов көшесінің тақ жағындағы №95-179, жұп жағындағы №94-170 үйлер;
Нұрылда Әлмағанбетов көшесінің тақ жағындағы №15-21, жұп жағындағы №2-10 
үйлер;
Нығмет Мырзалиев көшесінің тақ жағындағы №57-85 үйлер, жұп жағындағы №46-114 
үйлер;
Нысанбай жырау көшесінің тақ жағындағы №95-175, жұп жағындағы №98-186 үйлер;
Өмірбай шешен көшесінің тақ жағындағы №25-45, жұп жағындағы №20-30 үйлер;
Сақыбай Қалыбаев көшесінің тақ жағындағы №9-87, жұп жағындағы №2-82 үйлер;
Сейтнәби Мұқашев тұйық көшесіндегі үйлер;
Сырмағамбет Отарбаев көшесінің тақ жағындағы №31-35, жұп жағындағы №48-50 
үйлер;
Темірбек Жүргенов көшесінің тақ жағындағы №77-173, жұп жағындағы №104-190 
үйлер;
Тоғанас батыр көшесінің тақ жағындағы №27-53, жұп жағындағы №16-38 үйлер.

5 №132 Жалағаш кенті, Абай көшесі №61, «Қызылорда 
облысының білім басқармасының Жалағаш 
ауданы бойынша білім бөлімінің «Шекер 
Ермағанбетова атындағы №246 орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты.

Абай көшесінің тақ жағындағы №61-115, жұп жағындағы №60-152 үйлер;
Айтбай Күзенбаев көшесіндегі үйлер;
Алдаберген Бисенов көшесінің тақ жағындағы №1-11, жұп жағындағы №2-16 үйлер;
Ахмет Тілеулиев тұйық көшесіндегі үйлер;
Әйтеке би көшесінің тақ жағындағы №57-159, жұп жағындағы №46-146 үйлер;
Байбол Соппеков көшесінің тақ жағындағы №1-3, жұп жағындағы №2-6 үйлер;
Болат Алтынбаев көшесіндегі үйлер;
Бұқарбай Естекбайұлы көшесінің тақ жағындағы №107-203, жұп жағындағы №126-240 
үйлер;
Зордан Салықбаев тұйық көшесіндегі үйлер;
Қазыбек би көшесінің тақ жағындағы №79-89/2, жұп жағындағы №58-62 үйлер;
Нұрылда Әлмағанбетов көшесінің тақ жағындағы №1-13 үйлер;
Өмірбай шешен көшесінің тақ жағындағы №1-23 үйлер, жұп жағындағы №2-18 үйлер;
Тоғанас батыр көшесінің тақ жағындағы №1-25, жұп жағындағы №2-14 үйлер;
Төле би көшесінің тақ жағындағы №15-85, жұп жағындағы №28-96 үйлер;
Төлеген Қыстаубаев көшесінің тақ жағындағы №1-23, жұп жағындағы №2-22 үйлер.

6 №133 М.Шәменов ауылдық округі, М.Шәменов 
ауылы, Бұқарбай батыр көшесі №6, 
«М.Шәменов ауылдық округі әкімі 
аппаратының «М.Шәменов ауылдық мәдениет 
Үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының ғимараты.

М.Шәменов ауылы, №5 «Қараиірім» разъезі.

7 №134 Қаракеткен ауылдық округі, Қаракеткен ауылы, 
Абай Құнанбаев көшесі №26, «Қызылорда 
облысының білім басқармасының Жалағаш 
ауданы бойынша білім бөлімінің «№114 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты.

Қаракеткен ауылы, Ақшал елді мекені.

8 №135 Қаракеткен ауылдық округі, Далдабай ауылы, 
Далдабай Жалтынов көшесі №49, «Қызылорда 
облысының білім басқармасының Жалағаш 
ауданы бойынша білім бөлімінің «№115 
негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты.

Далдабай ауылы.

9 №136 Таң ауылдық округі, Таң ауылы, Орынбай 
жырау көшесі №12, «Таң ауылдық округі 
әкімі аппаратының «Таң ауылдық мәдениет 
Үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының ғимараты.

Таң ауылы, Жаңақоныс елді мекені.

10 №138 Бұқарбай батыр ауылдық округі, Бұқарбай 
батыр ауылы, Бұқарбай батыр көшесі №21, 
«Бұқарбай батыр ауылдық округі әкімі 
аппаратының «Бұқарбай батыр ауылдық 
мәдениет Үйі» коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорнының ғимараты.

Шекарасы: Бұқарбай батыр ауылы.

11 №139 Ақсу ауылдық округі, Ақсу ауылы, Тұршабек 
Елеусінов көшесі №14, «Қызылорда 
облысының білім басқармасының Жалағаш 
ауданы бойынша білім бөлімінің «№116 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты.

Ақсу ауылы, Қорғанша, Бостай, Ахметбаза елді мекендері.

12 №140 Аққыр ауылдық округі, Аққыр ауылы, Нұрылда 
Таспенов көшесі №4, «Қызылорда облысының 
білім басқармасының Жалағаш ауданы 
бойынша білім бөлімінің «№188 орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты.

Аққыр ауылы.

13 №141 Жаңаталап ауылдық округі, Жаңаталап ауылы, 
Әбжәлел Қожабаев көшесі №21, «Қызылорда 
облысының білім басқармасының Жалағаш 
ауданы бойынша білім бөлімінің «№119 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты.

Жаңаталап ауылы.

14 №142 Мақпалкөл ауылдық округі, Темірбек 
Жүргенов ауылы, Мақсұт Нұрылдаев көшесі 
№38, «Мақпалкөл ауылдық округі әкімі 
аппаратының «Темірбек Жүргенов ауылдық 
мәдениет Үйі» коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорнының ғимараты.

Темірбек Жүргенов ауылы.

15 №144 Мәдениет ауылдық округі, Мәдениет ауылы, 
Қалдан батыр көшесі №11 «А», «Мәдениет 
ауылдық округі әкімі аппаратының 
«Мәдениет ауылдық клубы» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 
ғимараты.

Мәдениет ауылы.

16 №146 Мырзабай ахун ауылдық округі, Мырзабай 
ахун ауылы, Әбділда Жүргенбаев көшесі №28, 
«Қызылорда облысының білім басқармасының 
Жалағаш ауданы бойынша білім бөлімінің 
«№122 орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты.

Мырзабай ахун ауылы.

17 №147 Аққұм ауылдық округі, Аққұм ауылы, 
Бейбітшілік көшесі №7 «А», «Аққұм ауылдық 
округі әкімі аппаратының «Аққұм ауылдық 
клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының ғимараты.

Аққұм ауылы.

18 №149 Еңбек ауылдық округі, Еңбек ауылы, Төлеген 
Дәуітбаев көшесі №5, «Еңбек ауылдық округі 
әкімі аппаратының «Аққошқар ауылдық 
мәдениет Үйі» коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорнының ғимараты.

Еңбек ауылы.

19 №151 Аламесек ауылдық округі, Есет батыр ауылы, 
Кенесбай Әбішов көшесі №26, «Аламесек 
ауылдық округі әкімі аппаратының «Есет 
батыр ауылдық мәдениет Үйі» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 
ғимараты.

Есет батыр ауылы.

20 №152 Жаңадария ауылдық округі, Жаңадария ауылы, 
Достық көшесі №20, «Қызылорда облысының 
білім басқармасының Жалағаш ауданы 
бойынша білім бөлімінің «№203 орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты.

Жаңадария ауылы.

21 №153 Жалағаш кенті, Айымкүл Ізтелеуова көшесі 
№18, «Қызылорда облысының білім 
басқармасының Жалағаш ауданы бойынша 
білім бөлімінің «Темірбек Жүргенов 
атындағы №123 мектеп-лицейі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты.

Аманкелді Иманов көшесінің тақ жағындағы №15-61 үйлер, жұп жағындағы №28-70 
үйлер;
Айымкүл Ізтелеуова көшесінің тақ жағындағы №1-53, жұп жағындағы №2-50 үйлер;
Желтоқсан көшесінің тақ жағындағы №25-33 үйлер, жұп жағындағы №36-52 үйлер;
Мөрәлі Шәменов көшесінің тақ жағындағы №1-93 үйлер, жұп жағындағы №2-92 үйлер;
Нығымет Мырзалиев көшесінің тақ жағындағы №1-55, жұп жағындағы №2-44 үйлер;
Сақыбай Қалыбаев көшесінің тақ жағындағы №1-7 үйлер;
Сәрке батыр көшесінің тақ жағындағы №7-43, жұп жағындағы №20-50 үйлер;
Сырмағамбет Отарбаев көшесінің тақ жағындағы №1-29, жұп жағындағы №2-46 үйлер;
Төлеген Қыстаубаев көшесінің тақ жағындағы №25-45, жұп жағындағы №24-36 үйлер;
Әйтеке би көшесінің тақ жағындағы №1-11, жұп жағындағы №2-10 үйлер;
Мәдібай Байтөреев көшесіндегі үйлер;
Нысанбай жырау көшесінің тақ жағындағы №1-47, жұп жағындағы №2-44 үйлер;
Темірбек Жүргенов көшесінің тақ жағындағы №1-37, жұп жағындағы №2-48 үйлер;
Ұлмекен Төлегенова тұйық көшесіндегі үйлер;
Шоңбай ақын көшесіндегі үйлер.

22 №377 Жалағаш кенті, Нефтебаза көшесі №1 
«А», «Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі Қызылорда облысының полиция 
департаменті Жалағаш ауданының полиция 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің уақытша 
ұстау изоляторының ғимараты.

Уақытша ұстау изоляторы. 

23 №378 Жалағаш кенті, Нығымет Мырзалиев 
көшесі №73, «Қызылорда облысының 
денсаулық сақтау басқармасының «Жалағаш 
аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорнының ғимараты.

Аудандық аурухана.

2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттары депутаттарының 
кезектен тыс сайлауының өткізілуіне байланысты Жалағаш ауданының аумағындағы сайлау учаскелерінің шекарасы

Границы избирательных участков Жалагашского района  по проведению внеочередных выборов депутатов 
Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года

 № Избирательные 
участки

Место нахождения Границы избирательных 
участков

1 №128 поселок Жалагаш, улица Желтоксан №7, 
здание коммунального государственного 
казенного предприятия «Дом культуры 
имени Конысбека Казантаева Жалагашского 
районного отдела культуры и развития 
языков».

Дома №1-59 по нечетной стороне, №2-58 по четной стороне улицы Абая;
дома №13-55 по нечетной стороне, №12-44 по четной стороне улицы Айтекеби;
дома №1-13 по нечетной стороне, №2-26 по четной стороне улицы Амангельды 
Иманова;
дома №1-105 по нечетной стороне, №2-124 по четной стороне улицы Бухарбая 
Естекбайулы;
дома №1-23 по нечетной стороне, №2-34 по четной стороне улицы Желтоксан;
дома №1-77 по нечетной стороне, №2-56 по четной стороне улицы Казыбек би;
дома №49-93 по нечетной стороне, №46-96 по четной стороне улицы Нысанбай 
жырау;
дома №39-75 по нечетной стороне, №50-102 по четной стороне улицы Темирбека 
Жургенова;
дома №1-13 по нечетной стороне, №2-26 по четной стороне улицы Толе би;
дома по улице Толеубая Уркимбаева;
дома по улице Жамбыла Жабаева;
дома №1-5 по нечетной стороне, №2-18 по четной стороне улицы Сарке батыр;
дома по улице ДЭУ;
дома по улице Кали Нурпеисова;
дома по улице Мубарака Тайтикова.

2 №129 поселок Жалагаш, улица 50 лет Победы №20, 
здание коммунального государственного 
учреждения «Средняя школа №202 
имени Зейноллы Жаркынбаева» отдела 
образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской 
области».

Дома по улице Амандыка Бектибаева;
дома по улице Алии Молдагуловой;
дома по улице Айтбая Казбекова;
дома по улице Акназара Бектасова;
дома по улице Алиуллы Байсопакова;
дома по улице Гани Муратбаева;
дома по улице Дауимбай;
дома по улице Ердаулета Қурманбаева;
дома по улице Ильяса Нуркенова;
дома по улице Жана;
дома по улице 50 лет Победы;
дома по улице Зияды Ижанова;
дома по улице Конституции;
дома по улице Каныша Сатпаева;
дома по улице Келменбет батыра;
дома по улице Маншук Маметовой;
дома по улице Мысык би;
дома по улице Назтай Сермахановой;
дома по улице Несипбая Апрезова;
дома по улице Ивана Панфилова;
дома по улице Сакена Сейфуллина;
дома по улице Тилека Абжалиева;
дома по улице Шокана Уалиханова;
дома по улице Ибрая Алтынсарина;
дома по переулку Ибрая Алтынсарина.

3 №130 поселок Жалагаш, улица Казыбек би №40, 
здание коммунального государственного 
учреждения «Школа-гимназия №31» отдела 
образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской 
области».

Дома по улице Абдуллы Нургалиева;
дома по улице Аягана Боханова;
дома по улице Дауылбая Байниязова;
дома по улице Досбола Куанбаева;
дома по улице Махметхана Абишева;
дома по улице Орынбая Сарманова;
дома по улице Омирзака Тунгышбаева;
дома по улице Пирмана Жылкелдиева;
дома по улице Сауды Орманова.
дома по улице Нефтебаза;
дома по улице ПМК-9.

4 №131 поселок Жалагаш, улица Мурали 
Шаменова №124, здание коммунального 
государственного учреждения «Школа-
лицей №201 имени аль-Фараби» отдела 
образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской 
области».

Дома №55-95 по нечетной стороне, 
№52-106 по четной стороне улицы Айымкул Изтелеуовой;
дома №13-39 по нечетной стороне, 
№18-20 по четной стороне улицы Алдабергена Бисенова;
дома по улице Абшекена Абжаппарова;
дома №5-11 по нечетной стороне,  
№8-12 по четной стороне улицы Байбола Соппекова;
дома по улице Ильяса Кабылова;
дома по улице Кенжебая Рахимова;
дома №95-179 по нечетной стороне, 
№94-170 по четной стороне улицы Мурали Шаменова;
дома №15-21 по нечетной стороне, 
№2-10 по четной стороне улицы Нурылды Алмаганбетова;
дома №57-85 по нечетной стороне, 
№46-114 по четной стороне улицы Ныгмета Мырзалиева;
дома №95-175 по нечетной стороне, 
№98-186 по четной стороне улицы Нысанбай жырау;
дома №25-45 по нечетной стороне, 
№20-30 по четной стороне улицы Омирбай шешена;
дома №9-87 по нечетной стороне,
№2-82 по четной стороне улицы Сакыбая Калыбаева;
дома по переулку Сейтнаби Мукашева;
дома №31-35 по нечетной стороне, 
№48-50 по четной стороне улицы Сырмагамбета Отарбаева;
дома №77-173 по нечетной стороне, 
№104-190 по четной стороне улицы Темирбека Жургенова;
дома №27-53 по нечетной стороне, 
№16-38 по четной стороне улицы Тоганас батыра.

Жалғасы келесі бетте



Төрт жыл өтті өзіңсіз
Қаржы саласында қажырлы еңбек етіп, 

ауданның әлеуметтікэкономикалық дамуында 
қолтаң басын қалдырған сыныптас досымыз 
Бердан Амитов жайында жазар болсақ, естеліктер 
көп. Өнегелі өмірімен өскелең ұрпаққа үлгі болған 
досымыздың бақилық болғанынан бері де 4 жыл 
өте шығыпты. Зымырап жатқан уақыт деген осы 
шығар, сірә.

Бердан Амитов 1945 жылы 18 қыркүйекте 
Жалағаш ауданы Таң ауылында дүниеге келген. 
1962 жылы Иіркөл орта мектебін үздік бағамен 
тәмамдап, Ресейдің Саратов қаласындағы 

ауыл шаруашылығы институтының  «Экономика және бухгалтерлік» 
факультетін қызыл дипломмен бітірді. 

Ол еңбек жолын 1972 жылы туған жерінде есепші болып бастады. 
Кейін салада тәжірибе жинаған ол үздік мамандар қатарына қосылды. 
Аталған салада басшылық қызметтерді де абыроймен атқарды. Ауданда 
қаржы бөлімінің меңгерушісі, мемлекеттік қаржы бақылау комитеті 
аудандық бөлімшесінің бастығы, «Агропромбанк» аудандық филиалының 
директоры, аудандық салық комитетінің төрағасы қызметтерін де 
абыроймен атқарды. 

Атпал азамат аудандық мәслихаттың бірнеше шақырылымының 
депутаты болды. Аудандық мәслихаттың тексеру комитетінің төрағасы 
болып қажырлы еңбек етті. Оның ауданның әлеуметтікэкономикалық 
дамуына қосқан үлесі ескерусіз қалған жоқ. Жалағаш ауданының Құрметті 
азаматы мақтаумадаққа лайық екенін адал еңбегімен дәлелдеді. Оның 
өнегелі өмірі өскелең ұрпаққа үлгі болары сөзсіз. Сыныптас досымызды 
сағынышпен еске алып, рухына құран бағыштаймыз. Жатқан жерің 
жайлы, топырағың торқа, иманың жолдас болсын, ардақты дос.

Көңіл шіркін, жоқтығына сенбейді,
Бұл сағыныш жүректерді тербейді.
Артыңдағы ұрпақтарың бар кезде,
Жаққан отың ешқашанда өшпейді.

Еске алушылар Иіркөл орта мектебінің 1962 жылғы түлектері 
Созақбай Садықов, Қайрош Ибраев, Болат Байғожаев 

Бақұл бол, асқар тау әке
2023 жылдың 21 қаңтарында асқар тау 

әкеміз, ауданның су шаруашылығы саласына 
еңбегі сіңген ардагер, Жалағаш ауданының 
Құрметті азаматы Берікбай Ишанбеков дүниеден 
өтті. Өнегелі өмірімен өскелең ұрпаққа бағдаршам 
болған әкеміз ұрпақтарының жадында ұзақ уақыт 
сақталады. 

«Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, 
өлмейтұғын артына із қалдырса» деген қанатты 
сөз Берікбай Ишанбековке қаратып айтылғандай. 
Саналы ғұмырында ауданның дамуына қажырлы 
еңбек етті, бізге де өнегелі өмірімен бағдаршам 
болды, бойдағы тағылым мен берген тәрбиесімен 
жол көрсетті.

Бұл да тағдырдың басқа салған сынағы. Ал 
оған сабыр қылмасқа пенде шіркінде шара болып па?! Ендігі жерде асқар 
тау әкемізді сағынышпен еске алып, рухына құран бағыштаймыз. Тек 
бүтін бір әулеттің тірегі хақында өткен шақпен естеліктер айту жанымызға 
батады.

Берікбай Ишанбеков 1938 жылы Жалағаш ауданында дүниеге келген. 
1953 жылы Қазалыдағы №17 орта мектепте білім алып, 1962 жылы Ташкент 
қаласындағы ауыл шаруашылығын ирригациялау, механикаландыру 
институтын «Инженергидротехник» мамандығы бойынша бітірген. 

Ол еңбек жолын 1962 жылы Жалағаш ауданы су жүйелер басқармасында 
бөлім басшысы болып бастады. 1975 жылға дейін бас инженер, 1975
1986 жылдары «Қызылорда Главриссовхострой» мекемесіне қарасты №9 
жылжымалы мехколоннаның басшысы, өндірістік бөлім бастығы, 1986
1996 жылдары Қызылорда «Главриссовхострой» тіресіне қарасты №14 
жылжымалы мехколоннаның бастығы қызметтерін абыроймен атқарды. 
1994 жылы құрметті зейнет демалысына шықты. Қажырлы еңбегінің 
арқасында «Құрмет» грамоталармен, алғыс хаттармен марапатталды.

Әкеміз Берікбай мен анамыз Зейнекүл 4 бала тәрбиелеп өсіріп, 
олардан немерешөбере сүйді. Қазіргі таңда қара шаңырақта атаанадан 
тәлім алған балалардың өзі бірбір отбасының тірегіне айналды. Сіз біздің 
жадымызда ұзақ уақыт сақталасыз, асқар тау әке. Жатқан жеріңіз жайлы, 
топырағыңыз торқа, иманыңыз жолдас болсын. 

Еске алушылар Ишанбековтер әулеті
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сайлау – 20234
5 №132 поселок Жалагаш, улица Абая №61, 

здание коммунального государственного 
учреждения «Средняя школа №246 
имени Шекер Ермаганбетовой» отдела 
образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской 
области».

Дома №61-115 по нечетной стороне, №60-152 по четной стороне улицы Абая;
домапо улица Айтбая Кузенбаева;
дома №1-11 по нечетной стороне, №2-16 по четной стороне улицы Алдабергена 
Бисенова; 
дома по переулку Ахмета Тилеулиева;
дома №57-159 по нечетной стороне, №46-146 по четной стороне улицы Айтеке би;
дома №1-3 по нечетной стороне, №2-6 по четной стороне улицы Байбола Соппекова;
домапо улице Болата Алтынбаева;
дома №107-203 по нечетной стороне,  №126-240 по четной стороне улицы Бухарбая 
Естекбайулы; 
домапо переулку Зордана Салыкбаева;
дома №79-89/2 по нечетной стороне, №58-62 по четной стороне улицы Казыбек би;
дома №1-13 по нечетной стороне улицы Нурылды Алмаганбетова;
дома №1-23 по нечетной стороне, №2-18 по четной стороне улицы Омирбай шешена; 
дома №1-25 по нечетной стороне, №2-14 по четной стороне улицы Тоганас батыра; 
дома №15-85 по нечетной стороне, №28-96 по четной стороне улицы Толе би;
дома №1-23 по нечетной стороне, №2-22 по четной стороне улицы Толегена 
Кыстаубаева.

6 №133 сельский округ М.Шаменова, село 
М.Шаменова, улица Бухарбай батыра №6, 
здание коммунального государственного 
казенного предприятия «Сельский Дом 
культуры М.Шаменова» аппарата акима 
сельского округа М.Шаменова”.

село М.Шаменова, разъезд №5 «Караирим».

7 №134 сельский округ Каракеткен, село 
Каракеткен, улица Абая Кунанбаева №26, 
здание коммунального государственного 
учреждения «Средняя школа №114» отдела 
образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской 
области».

село Каракеткен, населенный пункт Акшал.

8 №135 сельский округ Каракеткен, село Далдабай, 
улица Далдабая Жалтынова №49, 
здание коммунального государственного 
учреждения «Основная школа №115» отдела 
образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской 
области».

село Далдабай.

9 №136 сельский округ Тан, село Тан, 
улица Орынбай жырау №12, здание 
коммунального государственного казенного 
предприятия«Сельский Дом культуры Тан» 
аппарата акима сельского округа Тан».

село Тан, населенный пункт Жанаконыс.

10 №138 сельский округ Бухарбай батыр, село 
Бухарбай батыр, улица Бухарбай 
батыра №21, здание коммунального 
государственного казенного 
предприятия«Сельский Дом культуры 
Бухарбай батыр» аппарата акима сельского 
округа Бухарбай батыр».

село Бухарбай батыр.

11 №139 сельский округ Аксу, село Аксу, улица 
Туршабека Елеусинова №14, здание 
коммунального государственного 
учреждения «Средняя школа №116» отдела 
образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской 
области».

село Аксу, населенные пункты Корганша, Бостай, Ахметбаза.

12 №140 сельский округ Аккыр, село Аккыр, 
улица Нурылды Таспенова №4, здание 
коммунального государственного 
учреждения «Средняя школа №188» отдела 
образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской 
области».

село Аккыр.

13 №141 сельский округ Жанаталап, село Жанаталап, 
улица Абжалела Кожабаева №21, здание 
коммунального государственного 
учреждения «Средняя школа №119» отдела 
образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской 
области».

село Жанаталап.

14 №142 сельский округ Макпалкол, село Темирбек 
Жургенов, улица Максута Нурылдаева №38, 
здание коммунального государственного 
казенного предприятия«Сельский Дом 
культуры Темирбека Жургенова» аппарата 
акима сельского округа Макпалкол». 

село Темирбек Жургенов.

15 №144 сельский округ Мадениет, село Мадениет, 
улица Калдан батыра №11 «А», здание 
коммунального государственного казенного 
предприятия «Сельский клуб Мадениет» 
аппарата акима сельского округа 
Мадениет». 

село Мадениет.

16 №146 сельский округ Мырзабай ахун, село 
Мырзабай ахун, улица Абдилды 
Жургенбаева №28, здание коммунального 
государственного учреждения «Средняя 
школа №122» отдела образования по 
Жалагашскому району Управления 
образования Кызылординской области».

село Мырзабай ахун.

17 №147 сельский округ Аккум, село Аккум, 
улица Бейбитшилик №7 «А», здание 
коммунального государственного казенного 
предприятия «Сельский клуб Аккум» 
аппарата акима сельского округа Аккум».

село Аккум.

18 №149 сельский округ Енбек, село Енбек, 
улица Толегена Даутбаева №5, здание 
коммунального государственного казенного 
предприятия «Сельский Дом культуры 
Аккошкар» аппарата акима сельского 
округа Енбек».

село Енбек.

19 №151 сельский округ Аламесек, село Есет батыр, 
улица Кенесбая Абишева №26, здание 
коммунального государственного казенного 
предприятия «Сельский Дом культуры Есет 
батыр» аппарата акима сельского округа 
Аламесек». 

село Есет батыр.

20 №152 сельский округ Жанадария, село 
Жанадария, улица Достык №20, здание 
коммунального государственного 
учреждения «Средняя школа №203» отдела 
образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской 
области».

село Жанадария. 

21 №153 поселок Жалагаш, улица Айымкул 
Изтелеуовой №18, здание коммунального 
государственного учреждения «Школа-
лицей №123 имени Темирбека Жургенова» 
отдела образования по Жалагашскому 
району Управления образования 
Кызылординской области».

Дома №15-61 по нечетной стороне, №28-70 по четной стороне улицы Амангельды 
Иманова;
дома №1-53 по нечетной стороне, №2-50 по четной стороне улицы Айымкул 
Изтелеуовой;
дома №25-33 по нечетной стороне, №36-52 по четной стороне улицы Желтоксан;
дома №1-93 по нечетной стороне, №2-92 по четной стороне улицы Мурали Шаменова;
дома №1-55 по нечетной стороне, №2-44 по четной стороне улицы Ныгмета 
Мырзалиева;
дома №1-7 по нечетной стороне улицы Сакыбая Калыбаева;
дома №7-43 по нечетной стороне, №20-50 по четной стороне улицы Сарке батыра;
дома №1-29 по нечетной стороне, №2-46 по четной стороне улицы Сырмагамбета 
Отарбаева;
дома №25-45 по нечетной стороне, №24-36 по четной стороне улицы Толегена 
Кыстаубаева;
дома №1-11 по нечетной стороне, №2-10 по четной стороне улицы Айтекеби;
дома по улице Мадибая Байтореева;
дома №1-47 по нечетной стороне, №2-44 по четной стороне улицы Нысанбай жырау;
дома №1-37 по нечетной стороне, №2-48 по четной стороне улицы Темирбека 
Жургенова;
дома по переулку Улмекен Толегеновой;
дома по улице Шонбай акына.

22 №377 поселок Жалагаш, улица Нефтебаза 
№1 «А», здание изолятора временного 
содержания государственного учреждения 
«Отдел полиции Жалагашского района 
Департамента полиции Кызылординской 
области Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан».

Изолятор временного содержания.

23 №378 поселок Жалагаш, улица Ныгымета 
Мырзалиева №73, здание коммунального 
государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Жалагашская 
районная больница» управления 
здравоохранения Кызылординской 
области».

Районная больница.

Соңы. Басы 3-бетте

Жалағаш аудандық кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі басшысының азаматтарды және  заңды 
тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде осы органдардың қызметкерлерін  жеке қабылдау кестесі

№ Жеке қабылдауды жүргізетін адамның 
тегі, аты, әкесінің аты

Жеке қабылдауды 
жүргізетін адамның 

лауазымы

Жеке қабылдау күні мен уақыты Мемлекеттік органның орналасқан 
жері

Байланыс телефоны

1 2 3 4 5 6
1 Еспенбет Жасұлан Ерданұлы Бөлім басшысы Күнделікті  15:00-ден 19:00-ге дейін Жалағаш кенті Желтоқсан көшесі №3 8(72431) 31-9-95

Жалағаш аудандық "Жалағаш  
жаршысы"  газеті 1934 жылдың 10 
қаңтарынан бастап шығады. Газет 
форматы А2. Бірінші және соңғы беттер 
түрлітүсті. Шығарылымы аптасына екі 
рет: сейсенбі, сенбі күндері. 

Таралымы  3097 дана. 
Газеттің бір шаршы сантиметрінің 

құны ҚҚС қоса есептегенде:
Бірінші бетте орналастыру – 250 

теңге;

Ішкі беттерде орналастыру – 150 
теңге;

Ең соңғы түрлітүсті бетте – 180 
теңге.

***
zhalagashzharshysy.kz ақпараттық 

агенттігіне (сайт) үгітнасихат матери
алдарын орналастыру бойынша баға 
ұсынысы (ҚҚС қоса есептегенде): 

1. Пробелді қоса алғанда 3000 
белгіге дейінгі мақала + 3 фотоға дейін 

– 16800 теңге, әр қосымша белгіге 15 
теңге қосылады, әр қосымша фото – 200 
теңге. 

2. Баннер 200 х 1180 рх – 11200 теңге 
(1 апта), 1600 теңге (1 күн);

400 х 800 рх – 8960 теңге (1 апта), 
1280 теңге (1 күн). 

Төлемі үгіт материалдарын орналас
тыру үшін жасалған келісімшарт бой
ынша ұсынған төлем шоты негізінде 5 
(бес) жұмыс күнде жүзеге асырылады.

Үгітнасихат материалдары дема
лыс және мереке күндерінен басқа 
2023 жылдың 21 ақпанынан 2023 жыл
дың 17 наурыз аралығындағы шыға
ры  лымдарында жариялануына бай
ла нысты алдын ала тапсырыстар 
қа был  данады.

Мекенжайымыз: Қызылорда об
лы  сы, Жалағаш кенті, Төле би көшесі 
№5а үй.  Жарнама бөлімі: 8 (72431)31
575, еmail: Zhal_jarsh@mail.ru

2023 жылы 21 қаңтарда асқар тау әкеміз, Жалағаш ауда
ны ның Құрметті азаматы Берікбай Ишанбеков дүниеден өтті. 
Әулеттің қайғысына ортақтасып, көңіл айтып келген барша 
ағайынтуыс, құдажекжат, досжаранға Ишанбековтер отбасы 
алғыс білдіреді.

«Сыр медиа» ЖШС Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттары 
депутаттарының сайлауына орай үгітнасихат материалдарын Жалағаш аудандық 
«Жалағаш жаршысы» газетіне орналастыру бойынша өз қызмет құнын ұсынады

Барлық құрылатын заңды тұл
ғалар өздерінің құрылу мақса тында, 
өз қызметінің түрі мен си патына, 
қатысушылар құра мына қарамастан  
ҚР аумағында мем ле кеттік тіркеуге 
жатады. Заңды тұлғаның қызметі 
ретінде мемлекеттік тіркеусіз рұқсат 
берілмейді. Мемлекеттік тіркеуі 
жоқ қызметтен алынған табыс ҚР 
заңдарына сәйкес республикалық 
бюджет табысына алынады.

Коммерциялық емес ұйымдар 
болып табылатын заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеуді және олардың 
филиалдары мен өкілдіктерін есептік 
тіркеуді әділет органдары жүзеге 
асырады. Ал коммерциялық ұйымдар 
болып табылатын заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеуді және олрадың 

филиалдары мен өкілдіктерін есептік 
тіркеуді «Азаматтарға арналған 
үкімет» мсмлекеттік корпорациясы 
жүзеге асырады.

Заңды тұлғаларды мемлекеттік 
тіркеу үшін тіркеуші органға қазақ 
және орыс тілдерінде жасалған 
және екі данада ұсынылатын 
құрылтай құжаттары қоса беріліп, 
ҚР Әділет министірлігі белгілеген 
нысан бойынша өтініш беріледі. 
Акционерлік қоғамдар мен мем
лекеттік кәсіпорындардың құрыл
тай құжаттарын қоспағанда, ком
мерциялық ұйымдарға жататан 
заңды тұлғалардың құрылтай құжат
тары мемлекеттік тіркеу кезінде 
ұсынылмайды. Акционерлік қоғам
дарды мемлекеттік тіркеу үшін қазақ 

және орыс тілдерінде жасалған, 
нотариат куәландырған жарғы қоса 
беріле отырып, ҚР Әділет министрлігі 
белгілеген нысан бойынша өтініш 
беріледі.

Шағын кәсіпкерлікке тиесілі 
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
«Электрондық Үкімет» вебпорта
лында толтырылады және элек
трондық хабарлама жіберу арқылы 
жүзеге асырылады. Сондайақ орта 
кәсіпорындар да «Электрондық 
Үкімет» вебпорталы арқылы мем
лекеттік тіркеу үшін өтініш бере 
алады. Электрондық тіркеу арқылы 
1 сағат ішінде бизнессәйкестендіру 
нөмірі тағайындалған электрондық 
сертификаттар беру арқылы жүзеге 
асырылады. 

Заңды тұлғаларды тіркеуде қандай мемлекеттік қызметтер көрсетіледі?
Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу ҚР  «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және 

филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» заңына сәйкес жүзеге асырылады. 
Әділет органдары тіркеуші орган болып табылады. ҚР «Заңды тұлғаларды мемлекеттік 
тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» заңының 2бабына 
сәйкес, заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мақсаты заңды тұлғаның құрылу, 
қайта тіркелу, құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың 
тіркелу, қайта ұйымдастырылу және қызметінің тоқтатылу, сондайақ филиалдар мен 
өкілдіктердің құрылу, есептік қайта тіркелу, құжаттарына енгізілген өзгерістер мен 
толықтырулардың тіркелу және қызметінің тоқтатылу фактісін куәландыру болып 
табылады.

ҚР Үкіметінің қаулысына 
сәйкес, Қызылорда облысы әділет 
департаментінің Сырдария, Жала
ғаш аудандық және Байқоңыр 
қалалық Әділет басқармалары 
Қармақшы аудандық әділет бас
қармасына қосылу жолымен қайта 
ұйымдастырылып, Қармақшы ау
дан аралық әділет басқармасы 
болып, 2020 жылдың 28 қаңтарында 
тіркелді. Басқарманың негізгі міндеті 
– Сырдария, Жалағаш, Қармақшы 
ауданы және Байқоңыр қаласы 
көлемінде коммерциялық емес 
ұйым болып табылатын заңды 
тұлғалар, олардың филиалдары 
мен өкілдіктерін мемлекеттік тіркеуді 
жүзеге асыру, құқықтық көмек 
пен заңгерлік қызмет көрсетуді 
ұйымдастыру және құқықтық 
наси хатты қамтамасыз ету, зият
керлік меншік құқығы саласында 
ісшараларды ұйымдастыру және 
өткізу, ҚР заңнамасына сәйкес 
әкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы істер бойынша өндірісті 
жүзеге асыру.

Н.АСАНОВА,
Қармақшы ауданаралық 

Әділет басқармасы 
басшысының міндетін 

атқарушы
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сайлау – 20235

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 
13бабының 4тармағына, 15 – 1  бабының 3тармағына, 
17бабының 2тармағына сәйкес Жалағаш  аудандық 
сайлау комиссиясы аумақтық, Жалағаш  аудандық 
мәслихатының депутаттарын сайлау жөніндегі округтік 
және учаскелік сайлау комиссияларының құрамы 
туралы хабарлайды: 

Жалағаш  ауданының аумақтық сайлау 
комиссиясы

Дуйсембиев Берик Аманжолович – төраға, 
Бекжанов Бауржан Султанович – төраға орынбасары, 
Қожақұлова Даша Нұрмұратқызыхатшы, мүшелері: 
Бекмолдаев Умирбек Кариевич,  Бектаева Ақбөпе 
Алмасқызы, Кулумбаева Асия Мырзабековна, Кенже
ғара Ержас Темірханұлы.

Жалағаш  аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі № 1 округтік сайлау 

комиссиясы

Қожанияз Алпамыс Нағашыбайұлы – төраға, 
Әлиасқарова Гүлсім Әлиасқарқызы – төраға 
орынбасары, Өтеш Динара Амангелдіқызы – хатшы, 
мүшелері: Шаухаров Батырбек Алтынбекұлы, 
Жамалатова Толкын Орынбековна.

Жалағаш  аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі 

№ 2 округтік сайлау комиссиясы

Басанова Гулжанат Сериковна төраға, Есенәлиев 
Нұржан Оспанұлы–төраға орынбасары, Исағабылова 
Толғанай Болатқызыхатшы, мүшелері: Бисембай 
Дәулет Маратұлы, Тілеулиев Батыржан Ахметұлы.

Жалағаш  аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі 

№ 3 округтік сайлау комиссиясы

Ильясов Дархан Мырзамуратович – төраға, 
Ноғайбаев Нұргелді Батырханұлы  төраға орынбасары, 
Әлиева Гүлжанат Қуандыққызыхатшы, мүшелері: 
Тұржанов Сейлбек Дәуренбекұлы, Абиласанова Гулнар 
Базархановна.

Жалағаш  аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі

№ 4 округтік сайлау комиссиясы

Қалданова Айгерім Құдайбергенқызы – төраға, 
Боранбаева Эльмира Жаксылыковна – төраға 
орынбасары, Жұмаділова Марта Бертілеуқызы – хатшы, 
мүшелері: Жақсылық Елубай Қанатұлы, Мамытов 
Жандос Мұстафаұлы.

Жалағаш  аудандық мәслихатының депутаттарын 
сайлау жөніндегі № 5 округтік сайлау комиссиясы

Паримбекова Айнура Дуанбаевна – төраға, Па
зыл бек Ақжарқын Нұржанқызы – төраға орынба
сары, Шиелібай Жұлдызай Қайратқызы – хатшы, 
мүшелері: Әмірбек Ержан Әмірбекұлы, Нұрбек Нұргүл 
Сұлтанқызы.

Жалағаш  аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі

№ 6 округтік сайлау комиссиясы

Иманқалиева Күміскүл Әбдіқайырқызы  
төраға, Еркебаева Нуржамал Аманбаевна   төраға  
орынбасары, Жунусова Галя Болатовнахатшы, 
мүшелері: Омарова Гүлжайна Бектұрсынқызы, 
Төлеуова Ақмарал Төлеуқызы.

Жалағаш  аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі

№ 7 округтік сайлау комиссиясы

Едігеева Гулдарай Жұманқызы – төраға, 
Мырзалиева Гульнар Найзагуловна  төраға 
орынбасары, Турарова Ақмаржан Айдосқызыхатшы, 
мүшелері: Копболов Бақтияр Болатұлы, Қайрқұлов 
Самат Қайрқұлұлы.

Жалағаш  аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі

№ 8 округтік сайлау комиссиясы

Дабылов Габит Ерболатович – төраға, Сәрсенбай  
Фарида  Сұлтанқызы  төраға орынбасары, Оспанова 
Дина Берікболқызы   хатшы, мүшелері: Есжанов Айбек 
Бақытбекұлы, Нургалиева Перизат Ибрагимовна.

Жалағаш  аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі

№ 9 округтік сайлау комиссиясы

Ибраев Адил Абубакирович – төраға, Досаев 
Қанат Нұрланұлы – төраға орынбасары, Саржанова 
Турганкуль Бахидовна – хатшы, мүшелері: Айтбенбетов 
Қасым Дулатұлы, Жұбанова Сандуғаш Қадырбекқызы.

Жалағаш аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі
№ 10 округтік сайлау комиссиясы

Турмаханов Алёша Муратбекович – төраға, 
Оразымбетов Мади Дауылбаевич – төраға орынбасары, 
Бузауов Жасулан Каршыбекович – хатшы, мүшелері: 
Куракбаева Галя Адилбаевна, Сатқаров Балтабек 
Найманұлы.

Жалағаш  аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі
№ 11 округтік сайлау комиссиясы

Ешпанов Бакитжан Бектаевич – төраға, Рысмахан 
Аидатөраға орынбасары, Қуаныш Арайлым 
Сәбитқызы  – хатшы, мүшелері: Жанабергенова Бакыт 
Барбосыновна, Серікбаев Дәулет Нұрлыбекұлы.

Жалағаш  аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі
№ 12 округтік сайлау комиссиясы

Жаманов Мейрамбек Елубаевич – төраға, Оржано
ва Аида Сардарбековна – төраға орынбасары, Айт
баева Бақытнұр Дінисламқызы – хатшы, мүшелері: 
Бай дуллаева Тоты Таскараевна, Нұрман Гүлнара 
Ұзақбайқызы.

№128 учаскелік сайлау комиссиясы

Жамалатов Еркебұлан Сырмағанбетұлы – төраға, 
Еспенбет Ізбасар Жазықбайұлы – төраға орынбасары, 
Арапбайұлы Арман – хатшы, мүшелері: Есетов 
Аслан Рашидұлы, Кайкиева Жанагүл Үсембайқызы, 
Рахметова Гульстан Тулемисовна, Шайхысламова 
Гүлнәзия Шайхысламқызы.

№129 учаскелік сайлау комиссиясы

Сапанов Орныккан Шертаевич төраға, Нургалиева 
Айкен Сейдахметовна – төраға орынбасары, 
Рүстемова Айгерім Қыстаубайқызы – хатшы, мүшелері: 
Серікбаева Дина Тұрғанбайқызы, Елибаева Шолпан 
Амангельдиевна, Ержанов Базарбай Тасмаханович, 
Узакбаева  Злиха Муратовна, Ахметова  Айнур 
Искаковна,  Есназаров Мирамбек Аймаганбетович

№130 учаскелік сайлау комиссиясы

Кенжегулова Марзия Байтанатовна – төраға, Сатова 
Куралай Кенесовна – төраға орынбасары, Онгарбаева 
Мадина Орынбасаровна – хатшы, мүшелері: Смаилов 
Рахимжан Маратович, Сағындық Руслан Сағынбайұлы, 
Ешбанова Айна Тұрғанқызы, Аяпов Даурен Маликович.

№131 учаскелік сайлау комиссиясы

Ербол Ғабит Ерболұлы – төраға, Сарсенов Алтынбек 
Балтабайұлы – төраға орынбасары, Байтохаева 
Жадыра Сарсенказиевна – хатшы, мүшелері: 
Жәнібеков Бахытбек Нұрлыбекұлы, Құлымбай Назерке 
Нұрханқызы, Жанқуанышев Мырзабек Қартқожаұлы,  
Мырзалиев Әлішер Ғабитұлы.

№132 учаскелік сайлау комиссиясы

Айбусинова Айнур Шингисовна – төраға, 
Дүйсенбай Жанар Базартайқызы – төраға орынбасары, 
Прмаганбетова Манат Узакбаевна – хатшы, мүшелері: 
Еділбайұлы Нұрбол, Астанакулова Гулнәз Асқарқызы, 
Шуакбаев Сейлхан Науканбаевич, Токмырзаева 
Орынтай Абдибековна.

№133 учаскелік сайлау комиссиясы

Ералиева Гулнар Байдосовна – төраға, Есетов 
Кенжебек Сарбасұлы – төраға орынбасары, 
Досжанов Ерболат Бақытжанұлы – хатшы, мүшелері: 
Сейтжанова Тамара Кожамуратовна, Құрманбаев Тәліп 
Мұханбетқалиұлы 

№134 учаскелік сайлау комиссиясы

Жусупова  Мирамкул Тыныбековна төраға, 
Жанабаева  Кулдарай Сарсенбаевна  төраға 
орынбасары, Ізбасханова  Марина Оразтайқызы
хатшы, мүшелері: Жәрменов Жасұлан Асылбекұлы, 
Қаналиев Нұржан Мақсұтұлы.

№135 учаскелік сайлау комиссиясы

Рыспанов Кудайберген Абенович – төраға, 
Оразалиев Орынтай Дерипсалиевич – төраға 

орынбасары, Нысанбай Индира Маратқызы – хатшы, 
мүшелері: Омаров Касымхан,  Жалгасбаев Умирзак 
Жумабекович.

№136 учаскелік сайлау комиссиясы

Еспенбетов Ролан Ерданұлы – төраға, Әбдиев 
Нұрбек Мұратұлы – төраға орынбасары, Жанибекова  
Жанат Амирбековна – хатшы, мүшелері: Садуова 
Жамиля Нурылдаевна, Есжанов Жақсыбек Оразбекұлы

№138 учаскелік сайлау комиссиясы

Ибраев Дәурен Сәбитұлы – төраға, Оразбек 
Мейірбек Оразбекұлы – төраға орынбасары, 
Ешмаханова Акмарал Танкаевна  – хатшы, мүшелері: 
Жубанова Шарайна Избасаровна, Садыкова  Надежда 
Мергалиевна, Есқалиева Нұржайна Елеусінқызы, 
Жабагиев Абдысадык Абилкасимович.

№139 учаскелік сайлау комиссиясы

Орынбасарова Индира Нагашыбаевна – төраға, 
Этезова  Сауле Абдуллахқызы  – төраға  орынбасары, 
Қалыбай Нұрбала Әбілкәрімқызы – хатшы, мүшелері: 
Темірхан Нұртуған Мұхамбетжанұлы, Хамитов Арман 
Алданышұлы, Бектибаева Гульнур Бакытбековна, 
Шайхиева Айгул  Тыныбековна.

№140 учаскелік сайлау комиссиясы

Орынбаева Гулбану Абубакировнатөраға, 
Сисенова Шынаркуль Каипназаровна – төраға 
орынбасары, Куттыбаева Майра Келдибековна – 
хатшы, мүшелері: Абдиева Акайша Абилтаевна, 
Парахатова  Багия.

№141 учаскелік сайлау комиссиясы

Абжамилов Курмангазы Жагипарович – төраға, 
Турмаханова  Жамила Абдихаликовна – төраға 
орынбасары, Әбілтаева  Жазира Амантайқызыхатшы, 
мүшелері: Аптихалова Гульмира Жумагалиевна, 
Сарымбетова  Майра Акзамовна.

№142 учаскелік сайлау комиссиясы

Ембергенов Еркин Бухарбаевич – төраға, 
Кызбалаев Молыбек Заркумович – төраға орынбасары, 
Байниязов Галимбек Кантаевич – хатшы, мүшелері: 
Нурылдаев Улыкбек Махсутович, Калданова Кулпаш, 
Қалдығұлов Мұхит Дәуренұлы, Исова Гулнар Абатовна

 
№144 учаскелік сайлау комиссиясы

Нысанбаев Болат Маратович – төраға, Жүнісов 
Бақытжан Алдабергенұлы – төраға орынбасары, 
Зарлық  Бақытжан Сексембайқызы – хатшы, мүшелері: 
Махмудова Акбаян Махмудовна, Кулжанова Акнур 
Аблаевна, Танибаева Бериккуль Жорабековна, Алиева  
Бакыткул Косназаровна.  

 
№146 учаскелік сайлау комиссиясы

Нуратаева  Гаухар Турабаевна  –төраға, Қуаңбаева  
Гүлстан Орынбекқызы – төраға орынбасары, Изтаева  

Тоти Султановна – хатшы, мүшелері: Жармаханов 
Аблахат Жолдасбайұлы, Диханбаев Кайрат 
Батырбекович.

№147 учаскелік сайлау комиссиясы

Ибраев Абзал – төраға, Кузеков Байгасыр 
Умиртаевичтөраға орынбасары, Сарсенбаева  Айдын 
Куанышбаевна – хатшы, мүшелері: Ембергенов  
Болатбек Кожантаевич, Рысмаханова Гульдана 
Берикболовна, Коздыбаева Рая Турмахановна, Әлібек 
Нұрлан Ермекбайұлы.

№149 учаскелік сайлау комиссиясы

Алпысов  Данбай Бекхожаевич – төраға, 
Шарапаев  Жалгас Серикбаевич – төраға орынбасары, 
Аукенова Маржан Айтмагамбетовнахатшы, 
мүшелері: Ерназарова Куанышкул Абдикадыровна, 
Ешнияз  Гүлмира Жалғасқызы, Айтимова  Куляйхан 
Кенжебаевна, Карабай  Мақсат Төребекұлы.

№151 учаскелік сайлау комиссиясы

Айтимов Абдикайыр – төраға, Калменова Райкуль 
Айтбаевна – төраға орынбасары, Кожамуратова 
Есенкул Оразбековна – хатшы, мүшелері: Аманкелді 
Нұрбек Аманкелдіұлы, Науханбаева Лаззат 
Абдуллаевна, Ермаханов Нұрғазы Жақсылықұлы, 
Казибекова Гульзада Арыпжановна 

№152 учаскелік сайлау комиссиясы

Жусупбеков Ерлан Косымович – төраға, 
Пирназарова  Бекзат Ганиевна – төраға орынбасары, 
Жуматаева Айкерим Алиаскаровна – хатшы, 
мүшелері: Әйтімов Рамазан Әбдуәліұлы, Хамитова 
Айжан Серікқызы, Пирманов Жанабек Зейнуллаевич, 
Байжігітов Дархан Жалғасбекұлы.

№153 учаскелік сайлау комиссиясы

Бақбергенұлы Ерхан – төраға, Канатбаева 
Гульжамал Картанбаевна – төраға орынбасары, 
Жарасбаева Айгуль Керейтбаевна – хатшы, мүшелері: 
Төралиев Ғафур Әскербекұлы, Майбасаров Берик 
Сатбаевич, Турсынбаева Мадина Бахытбековна,  
Буркитбаев  Ермек Алпысбаевич.

№377 учаскелік сайлау комиссиясы

Байымбет Нұрлан Ержанұлы – төраға, Ермаханов 
Галымбек Кырбаевич – төраға орынбасары, Кулумбаев 
Гани Нурханович – хатшы, мүшелері: Ахылов Нұрғиса 
Сұлтанбекұлы, Әбілқасымов Олжас Әбтықалықұлы.

№378 учаскелік сайлау комиссиясы

Құттымбетова Эльмира Мергенбайқызы –
төраға, Маханбетова Аманкүл Өтегенқызы – төраға 
орынбасары,Төбетбаева Әсел Шоманқызы – 
хатшы, мүшелері:Баймаханова Ирина Умирзаковна, 
Маделханова Гульмира Онайбековна.

Жалағаш аудандық сайлау комиссиясы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» Қазақстан Республикасы Конститу
циялық заңының 14,18,22баптарына сәйкес 
Жалағаш  аудандық сайлау комиссиясы 
Жалағаш аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі бірмандаттық 
аумақтық сайлау округтерінің тізімін, олардың 
шекаралары мен аумақтық, округтік сайлау 
комиссияларының орналасқан жерін көрсете 
отырып жариялайды:

Жалағаш ауданының аумақтық сайлау 
комиссиясы :

Орналасқан жері: 120200, Жалағаш 
ауданы, Жалағаш кенті, Желтоқсан  көшесі 
№ 32, Аудандық  мемлекеттік кірістер 
басқармасының ғимараты,телефон/факс: 
8(72431) 31719,31404, email: jalsay2019@
mail.kz.

№ 1 сайлау округі
Орналасқан жері: Желтоқсан көшесі №7, 

«Жалағаш аудандық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің Қонысбек Қазантаев 
атындағы Мәдениет үйі» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның 
ғимараты. Телефон: 8(72431) 32697

Шекаралары: Жалағаш кенті, №128  
сайлау учаскесі кіреді.

№ 2 сайлау округі
Орналасқан жері: Жалағаш кенті, Жеңістің 

50 жылдығы көшесі №20, «Қызылорда 
облысының білім басқармасының Жалағаш 
ауданы бойынша білім бөлімінің «№202 
Зейнолла Жарқынбаев атындағы орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекеме
сінің ғимараты. Телефон: 8(72431) 21072

Шекаралары: Жалағаш кенті, №129  
сайлау учаскесі кіреді.

 
№ 3 сайлау округі

Орналасқан жері: Жалағаш кенті, 
Айымкүл Ізтелеуова көшесі №18, «Қызылорда 
облысының білім басқармасының Жалағаш 
ауданы бойынша білім бөлімінің «Темірбек 
Жүргенов атындағы №123 мектеплицейі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты. Телефон: 8(72431) 32289

Шекаралары: Жалағаш кенті, №153  
сайлау учаскесі кіреді. 

№ 4 сайлау округі
Орналасқан жері: Жалағаш кенті, 

Мөрәлі Шәменов көшесі №124, «Қызылорда 
облысының білім басқармасының Жалағаш 
ауданы бойынша білім бөлімінің «альФараби 
атындағы  №201 мектеплицейі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты. Телефон: 
8(72431) 32317

Шекаралары: Жалағаш кенті, №131  
сайлау учаскесі кіреді 

№ 5 сайлау округі
Орналасқан жері: Жалағаш кенті, Абай 

көшесі №61, «Қызылорда облысының білім 
басқармасының Жалағаш ауданы бойынша 
білім бөлімінің «Шекер Ермағанбетова 
атындағы №246 орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты. Телефон: 
8(72431) 32581

Шекаралары: Жалағаш кенті, №132  
сайлау учаскесі кіреді.

№ 6 сайлау округі
Орналасқан жері: Ақсу ауылдық округі, 

Ақсу ауылы, Тұршабек Елеусінов көшесі №14, 
«Қызылорда облысының білім басқармасының 
Жалағаш ауданы бойынша білім бөлімінің 
«№116 орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты. Телефон: 
8(72431) 22026

Шекаралары: Жалағаш кенті, №130  
сайлау учаскесі, Ақсу ауылдық округі, №139 
сайлау учаскесі кіреді. 

№ 7 сайлау округі
Орналасқан жері: М.Шәменов ауылдық 

округі, М.Шәменов ауылы, Бұқарбай батыр 
көшесі №6, «М.Шәменов ауылдық округі әкімі 
аппаратының «М.Шәменов ауылдық мәдениет 
Үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының ғимараты. Телефон: 8(72431) 
37608

Шекаралары: М.Шәменов, Қаракеткен 
ауылдық округтері мен Далдабай елді мекені, 
№133, 134, 135 сайлау учаскелері кіреді. 

№ 8 сайлау округі
Орналасқан жері: Бұқарбай батыр 

ауылдық округі, Бұқарбай батыр ауылы, 
Бұқарбай батыр көшесі №21, «Бұқарбай батыр 
ауылдық округі әкімі аппаратының «Бұқарбай 
батыр ауылдық мәдениет Үйі» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 
ғимараты. Телефон: 8(72431) 36216

Шекаралары: Таң, Бұқарбай батыр 
ауылдық округтері, №136, 138 сайлау 
учаскелері кіреді, 

№ 9 сайлау округі
Орналасқан жері: Мақпалкөл ауылдық 

округі, Темірбек Жүргенов ауылы, Мақсұт 
Нұрылдаев көшесі №38, «Мақпалкөл ауылдық 
округі әкімі аппаратының «Темірбек Жүргенов 
ауылдық мәдениет Үйі» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 
ғимараты. Телефон: 8(72431) 35135

Шекаралары: Аққыр, Жаңалатап, 
Мақпалкөл ауылдық округтері, №140, 141, 142 
сайлау учаскелері кіреді.

№ 10 сайлау округі
Орналасқан жері: Мәдениет ауылдық 

округі, Мәдениет ауылы, Қалдан батыр 
көшесі №11 «А», «Мәдениет ауылдық округі 
әкімі аппаратының «Мәдениет ауылдық 
клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының ғимараты. Телефон: 8(72431) 
35490

Шекаралары: Мәдениет, Мырзабай 
ахун ауылдық округтері, №144, 146 сайлау 
учаскелері кіреді. 

 
№ 11 сайлау округі

Орналасқан жері: Аққұм ауылдық округі, 
Аққұм ауылы, Бейбітшілік көшесі №7 «А», 
«Аққұм ауылдық округі әкімі аппаратының 
«Аққұм ауылдық клубы» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 
ғимараты. Телефон: 8(72431) 38301

Шекаралары: Аққұм, Жаңадария ауылдық 
округтері, №147, 152 сайлау учаскелері кіреді. 

№ 12 сайлау округі
Орналасқан жері: Еңбек ауылдық 

округі, Еңбек ауылы, Төлеген Дәуітбаев 

көшесі №5, «Еңбек ауылдық округі әкімі 
аппаратының «Аққошқар ауылдық мәдениет 
Үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының ғимараты. Телефон: 8(72431) 
33103

Шекаралары: Еңбек, Аламесек ауылдық 
округтері, №149, 151 сайлау учаскелері кіреді.

№128 сайлау  учаскесі
  Орналасқан мекенжайы: Жалағаш кенті, 

Желтоқсан көшесі №7, “Жалағаш аудандық 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 
Қонысбек Қазантаев атындағы Мәдениет 
үйі” коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорынның ғимараты. Телефоны: 8(724 
31) 31540,эл почта:zhalsay128@mail.kz

№129 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Жалағаш 

кенті, Жеңістің 50 жылдығы көшесі №20, 
“Жалағаш аудандық білім бөлімінің “Зейнолла 
Жарқынбаев атындағы №202 орта мектебі” 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты. Телефоны: 8(724 31) 21071, эл 
почта: zhalsay129@mail.kz

№130 сайлау учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Жалағаш кенті, 

Қазыбек би көшесі №40, “Жалағаш аудандық 
білім бөлімінің “№31 мектепгимназия” 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты. Телефоны: 8(724 31) 32574,эл 
почта: zhalsay130@mail.kz

№131 сайлау учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Жалағаш кенті, 

Мөрәлі Шәменов көшесі №124, “Жалағаш 
аудандық білім бөлімінің Әлфараби 
атындағы “№201 мектеплицей” коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты. 
Телефоны: 8(72431) 32317,                            эл 
почта:zhalsay131@mail.kz

№132 сайлау учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Жалағаш кенті, 

Абай көшесі №61, “Жалағаш аудандық білім 
бөлімінің “Шекер Ермағанбетова атындағы 
№246 орта мектебі” коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты.Телефоны: 8(72431) 
32580, эл почта:zhalsay132@mail.kz

№133 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: М.Шәменов 

атындағы ауылдық округі, М.Шәменов 
ауылы, Бұқарбай батыр көшесі №6, 
“М.Шәменов атындағы ауылдық округі әкімі 
аппаратының “М.Шәменов ауылдық мәдениет 
Үйі” коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының ғимараты. Телефоны: 8(72431) 
37606,эл почта:zhalsay133@mail.kz,

№134 сайлау  учаскесі  
Орналасқан мекенжайы: Қаракеткен 

ауылдық округі, Қаракеткен ауылы, Абай 
Құнанбаев көшесі №26, “Жалағаш аудандық 
білім бөлімінің “№114 орта мектебі” 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты. Телефоны: 8(724 31) 37401,эл 
почта: zhalsay134@mail.kz

№135 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Қаракеткен 

ауылдық округі, Далдабай ауылы, Далдабай 

Жалтынов көшесі №49, “Жалағаш аудандық 
білім бөлімінің “№115 негізгі мектебі” 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғима
раты. Телефоны: 8(724 31) 40403, эл почта: 
zhalsay135@mail.kz

№136 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Таң ауылдық 

округі, Таң ауылы, Орынбай жырау көшесі 
№12, “Таң ауылдық округі әкімі аппаратының 
“Таң ауылдық мәдениет Үйі” коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 
ғимараты. Телефоны:   8(724 31) 37112,эл 
почта: zhalsay136@mail.kz

№138 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Бұқарбай 

батыр ауылдық округі, Бұқарбай батыр ауылы, 
Бұқарбай батыр көшесі №19, “Бұқарбай батыр 
ауылдық округі әкімі аппаратының “Бұқарбай 
батыр ауылдық мәдениет Үйі” коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының  
ғимараты. Телефоны: 8(72431) 36216,эл 
почта:zhalsay138@mail.kz

№139 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Ақсу ауылдық 

округі, Ақсу ауылы, Тұршабек Елеусінов көшесі 
№14, “Жалағаш аудандық білім бөлімінің 
“№116 орта мектебі” коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты.Телефоны: 8(724 31) 
22025,                         эл почта:zhalsay139@
mail.kz

№140 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Аққыр ауылдық 

округі, Аққыр ауылы, Нұрылда Таспенов 
көшесі №4, “Жалағаш аудандық білім бөлімінің 
“№188 орта мектебі” коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты. Телефоны: 8(724 59) 
33340, эл почта: zhalsay140@mail.kz

№141 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Жаңаталап 

ауылдық округі, Жаңаталап ауылы, Әбжәлел 
Қожабаев көшесі №21, “Жалағаш аудандық 
білім бөлімінің “№119 орта мектебі” 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты. Телефоны: 8(724 31) 35142,               
эл почта:zhalsay141@mail.kz

№142 сайлау учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Мақпалкөл 

ауылдық округі, Темірбек Жүргенов ауылы, 
Мақсұт Нұрылдаев көшесі №38, “Мақпалкөл 
ауылдық округі әкімі аппаратының 
“Темірбек Жүргенов ауылдық мәдениет 
Үйі” коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының ғимараты. Телефоны: 8(724 
31) 35100,эл почта:zhalsay142@mail.kz

№144 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Мәдениет 

ауылдық округі, Мәдениет ауылы, Қалдан 
батыр көшесі №11 “А”, “Мәдениет ауылдық 
округі әкімі аппаратының “Мәдениет ауылдық 
клубы” коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының ғимараты. Телефоны: 8(724 
31) 35490,эл почта:zhalsay144@mail.kz

№146 сайлау учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Мырзабай 

ахун ауылдық округі, Мырзабай ахун ауылы, 

Әбділда Жүргенбаев көшесі №28, “Жалағаш 
аудандық білім бөлімінің “№122 орта мектебі” 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты. Телефоны:    8(724 31) 35406,эл 
почта:zhalsay146@mail.kz

№147 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Аққұм ауылдық 

округі, Аққұм ауылы, Бейбітшілік көшесі №7 
“А”, “Аққұм ауылдық округі әкімі аппаратының 
“Аққұм ауылдық клубы” коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 
ғимараты. Телефоны: 8(724 31) 38388,эл 
почта:zhalsay147@mail.kz

№149 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Еңбек ауылдық 

округі, Еңбек ауылы, Төлеген Дәуітбаев 
көшесі №5, “Еңбек ауылдық округі әкімі 
аппаратының “Аққошқар ауылдық мәдениет 
Үйі” коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының ғимараты. Телефоны: 8(724 
31) 33231,эл почта:zhalsay149@mail.kz

№151 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Аламесек 

ауылдық округі, Есет батыр ауылы, 
Кенесбай Әбішов көшесі №26, “Аламесек 
ауылдық округі әкімі аппаратының “Есет 
батыр ауылдық мәдениет Үйі” коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 
ғимараты.Телефоны: 8(724 31) 34321,эл 
почта:zhalsay151@mail.kz

№152 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Жаңадария 

ауылдық округі, Жаңадария ауылы, 
Достық көшесі №20, “Жалағаш аудандық 
білім бөлімінің “№203 орта мектебі” 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты. Телефоны: 8(724 31) 42346,эл 
почта:zhalsay152@mail.kz

№153 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Жалағаш 

кенті, Айымкүл Ізтелеуова көшесі №18, 
“Жалағаш аудандық білім бөлімінің “Темірбек 
Жүргенов атындағы №123 мектеплицей” 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты.Телефоны: 8(724 31) 32587,эл 
почта:zhalsay153@mail.kz

№377 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Жалағаш 

кенті, Нефтебаза көшесі №1 “А”, Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігі 
Қызылорда облысының полиция департаменті 
«Жалағаш ауданының полиция бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің уақытша ұстау 
изоляторының ғимараты. эл почта: zhal
say377@mail.kz

№378 сайлау  учаскесі
Орналасқан мекенжайы: Жалағаш 

кенті, Нығымет Мырзалиев көшесі №73, 
Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасының “Жалағаш аудандық 
ауруханасы” шаруашылық жүргізу 
құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорнының ғимараты. Телефоны: 8(724 
31) 21653, эл почта:zhalsay378@mail.kz

Жалағаш аудандық сайлау комиссиясы

2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен  мәслихаттары депутаттарының 
кезектен тыс сайлауы бойынша аумақтық, округтік, учаскелік сайлау комиссияларының құрамы туралы хабар

2023  жылғы 19 наурызға тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі 
мен Жалағаш аудандық мәслихаты депутаттарының кезектен тыс сайлауы бойынша сайлау 
округтері, олардың шекаралары мен аумақтық, округтік, учаскелік сайлау комиссияларының 

орналасқан жері туралы хабар

Сайлаушылар назарына!



Газет Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ақпарат 
комитетінде 16 сәуір 2019 жылы қайта тіркеліп, №17662-Г куәлігі берілген.

“Жалағаш жаршысы” аудандық газеті ҚР CT ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) “Сапа менеджменті 
жүйелері” талаптарына сәйкес KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен сертификатталған.

сейсенбі,

Бас редактор
Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ

Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Мекен-жайымыз: 120200, Қызылорда облысы, Жалағаш кенті, Абай көшесі №68.  E-mail: zhal_jarsh@mail.ru

3097 156

Кезекші редактор: Қуат Ахетов

Газет редакцияның компьютер орталығында 
теріліп, беттеліп, «ASU» баспа үйі» ЖШС  
сенімгерлік басқаруындағы «Сыр медиа» ЖШС 
баспаханасында басылды.
Тел:. 8/7242/ 400668.
Газеттің таралымы бойынша 
31575 немесе 8 (7242) 701408 
телефон нөміріне хабарласуға болады.

№8 (9895) 28/01/2023 www.zhalagash-zharshysy.kz
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Қазірде қаралы үйде қосқостан 
мал сойылады, әр бөлмесіне 
молынан ас та төк дастархан 
жайылып, үстел үстін түрлі тағамға 
толтырып майыстырып қояды. 
Жасы келген кісі болса, қазақ тың 
жөнжоралғысы деп тәбәрік тара
тады. Тәбәрік бұрындары үлкен 
кісінің жыртысқа түскен киімдерінен 
тиетін бір жапырақ шүберек еді. 
Қазір ол да өзгеріске ұшырап, 
тәбәрікке дүкеннен сатып алынған 
жапжаңа сүлгі, май лық үлестіретін 
болыпты. Бұл да біз дің дәстүрден 
ауытқып бара жат қа ны мыздың 
көрінісі. Әйтпесе, бала кү німізде 
үлкендер «жасын берсін» де ген 
ниетпен жүзге келіп, жөнелген кем 
піршалдардың еті тиген тілдей шү
беректі білегімізге байлап беруші 
еді, енді бүгін дүкен сөресінде жатып 
шаң сіңді болған сүлгі мен майлықты 
қандай ырымға балап, қай жерімізге 
байлап аларымызды білмей дал 
болып жүрміз... 

Жоғарыда айтқан қазалы үйдің 
дастарханы жайында көп сын айты
лып келді және әлі де айтылып 
жүр. Өмір көрген, жолын, жөнін 
білетін ақсақалдарымыз бен мешіт 
имамдары да бұның ысырапшылдық 
екенін айту дан танбайды. Тіпті 
дәл осы тақырыпта талай алқалы 
жиын дар да болды. Бірақ, одан нә
тиже жоқ, қайта күн өткен сайын 
үдеп барады. Демек, адамның 
са насы өзгермей, анығырақ айт
қанда, адасып жүрген халқымыз 
бұрынғы бабалар жолын тауып, 
сол соқпаққа қайта түспейінше, 
өлік жөнелтудің қазақтың ұғымына 
сыйым ды, танымына тән дәстүрлі 

жолын да білмейді, ысырапшылдық 
та тыйылмайды.  

Бірақ, қара аспанды төндіріп, 
самарқанды су алдыра беруге де 
Құдайдан қорқасың. Қазірде кейбір 
ауылдарда қазалы үйге лезде 
жиылып, сол үйдің айналасында 
тікесінен тік тұрып қызмет етіп, 
келген қонақтарды жөнімен күтіп 
алып, жолымен шығарып салып 
тұрған жастарды көргенде іштей 
сүйсінесің. Әлгі үйдің алыстан 
келген құдажекжатын ауылдағы 
«үлкен үйлерге» түсіріп, жайғап 
жатады. Сол өзге өңірлерден келген 
қонақтардың ауылдарына аттанып 
бара жатқанда «бәрекелді, дәстүрге 
мықты ел екен» деген ризашылық 
сөздерін естігенде де бір қуанып, 
марқайып қалады екенсің.  

Ал, енді қазақ үшін тойдың жөні 
бөлек. Тойға шашылған дүние
мүлікті халқымыз шығын деп 
есептемеген және оған ешқандай 
өкініш білдірмеген. Өйткені, қазақтың 
ең үлкен ақ желкен арманы да, 
қалай да жетемін деп алдына 
қойған ұлы мақсаты да, мойнына 
аманат етіп арқалап жүрген ауыр 
міндеті де – ұрпағына ұланасыр 
той жасау болатын және бүкіл 
ғұмырында бейнетпен тірнектеп 
жиғандарын сол тойға шашып 
жұмсау еді. Содан бері халқымызда 
«жиғаның тойыңа шашылсын» деген 
тілек сөз қалыптасқан. Ақын Қадыр 
Мырза Әлі «Қазақтарды шетелдік 
қонақтарға таныстыру» деген 
өлеңінде «қазақ осы дүние мен 
малыңды, оңдысолды шашу үшін 
жинайтын» деп халқымыздың пейілі 
мен тұрмысына дәл сипаттама 

Ойтаразы

Қазақ болмысы

Қаралы үй қазан көтермейді немесе 
той жасаудағы бәсеке

Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол. Бұрын кісісі 
қайтқан үй қазан көтермепті. Ол үйдің ошағында 
от та жағылмаған. Тек қазалы үйде әйелдер қара 
жамылып отырып, қайғыра жоқтау айтқан. Қазалы 
үйдің ағайындары мен ауылдастары аңырап отырған 
отбасының қайғысын бөлісіп, басына түскен 
қиындығын жеңілдету үшін сол үйге көңіл айта 
келген жұртты өз үйлерінен ас беріп, жайғап жіберуді 
міндеттеріне алған. Тіпті мұндай жауапкершіліктен 
туыстық байланысы жоқ алысжақындағы көрші
көлем де қалыс қалмапты. Бұл Абай заманынан да 
әріде қалыптасқан үрдіс еді. Бірақ өкініштісі бертін 
келе осы дәстүрлі жол үзіліп қалды.

береді. Иә, бұл біздің халқымыздың 
жаратылысындағы дархандығы мен 
сол кеңдігіне қарай Құдайдың берген 
кіршіксіз көңілі еді. Расында, әрбір 
қазақ үшін өмірін жалғастыратын 
балаларынан, ұрпақтарынан қымбат 
кім бар? Жиғанын соларға шашпа
ғанда кімге шашады енді?! Біздің 
болмысымыздың бүтін кезінде 
әрбір қазақ расымен өз өмірлерінің 
мәнмағынасын балаларының 
қуанышымен, шаттығымен, олардың 
келешегімен өлшеуші еді. Ал, 
өкінішке қарай, бүгінгі тойлардағы 
шашылудың, жойдасыз ысыраптың 
жөні мүлдем басқа...

Бүгінгі қазақ қоғамында жосық
сыз бірбірімен бәсекелес орта 
қалыптасты. Жоқжітік жандарға 
төбе сінен қоқилана қарайтын ауқат

ты тап өкілдері адаларамнан жиған 
байлығын тек өз орталарында 
мақтаныш үшін, өзгелердің қызға
нышын ояту мақсатында көрсетіп 
қалғысы келіп жанталасып жүр. Екі 
мыңыншы жылдары Алатаудың 
етегін ен жайлап, жалғыз өзі 
еншілеп алған, бірақ, қазақ қандас
тарына қайырым қылмаған бір 
байдың ұлының тойында аспан
нан тікұшақпен айналып жүріп 
ауылының үстінен бумабума ақша 
шашқанын да естігенбіз. Ол аз 
десеңіз, Астандағы ең үлкен, ең 
қымбат мейрамханада өтіп жатқан 
бір ұлы тойда байбағландар 
үйленіп жатқан жас жұбайларға 
бірбірімен жарыса, бірбірінен 
асыра Қазақстанның табиғаты 
көркем өңірлерінен, тіпті қыза келе 

бір дарақылары шетелдерден шұ
райлы жерлер сыйға тартудан 
бәсекеге түскенін де жарыса жазды 
басылымдар. Ол аз десеңіз, дәл 
сол қайырсыз қазақтардың тойында 
байлығына мастанып, өзін ғаламның 
қожайыны санап, әбден есіріп алған 
бір антұрғанның «Маған сендер 
Құдайдың мекенжайын айтыңдар, 
мен Құдайдың өзін сатып алып, 
сыйға тартамын сендерге» дегенін 
де қазақтың құлағы естіді. 

Міне, қазіргі қазақтың тойының 
сиқы осы. Қазір біз балаларымыздың 
қуанышына дүние шашу үшін емес, 
байлығымызды жалпақ жұртқа 
жария қылып, мақтану үшін той 
жасайтын болдық. Миллиондап 
ақша шығарып, қымбат мейрамхана 
таңдап, миллиардтап ақша жұмсап, 

танымал әншілерді жалдап той 
жасаудан жарысқа түстік. Мақұл, 
артық қоры бар адам ақшасының 
орнын толтырар, ал, сол бай
бағландардан қалмайын деп 
несие алып, қарызға батып той 
жасайтындарды қалай түсінуге 
болады? 

Қысқасын айтқанда, қазіргі той
лар балаларына ағайынның, ақ 
тілеулі алқалы жұрттың батасын 
алу үшін емес, қалталылардың 
көңілінен шығып, көпшілікке күпіну 
үшін жасалып жүр. Ал ондай 
тойдың ысырапшылдығынан бөлек, 
қайыры да бола бермейді. Соны 
ойланғанымыз жөн.

Қуат АДИС

Біз жақында Жалағаш кентіндегі 
құрылысы ерекше үй туралы қысқаша 
ғана 2 минуттық бейнеролик түсіріп, 
жариялағанбыз. Оқырмандар тарапы
нан жақсы бағаланып, көпшілік тің 
қызығушылығын тудырып жатыр екен. 
Ол туралы сәл кейінірек…

Адамзатқа пана болған жұмырт
қадай жер шарында өмір сүріп отырған 
адамдарға да пана керек, алдымен 
тарихтың терең қойнауына үңілсек... 

Кеңбайтақ қазақ жерін мекендеген 
ежелгі адамдардың пайда болуы, 
олардың қоныстануын бірнеше мер
зімге бөліп қарастырамыз. Ал алғашқы 
адамдардың қоныстану тарихына 
үңілсек, ежелгі адамдар азық табу 
мен жабайы жануарлардан қорғану 
үшін топтасып, яғни тобыр болып өмір 
сүрген. Олардың тұңғыш баспаналары 
тау жартастарындағы үңгір болған. 

Кейінірек, яғни қола дәуірінде 
қалыптасқан Андронов мәдениеті 
кезеңін де көшпелі шаруашылық дамы
ған, сол кезде кәдімгі киіз үй пайда 
болған. Табиғатпен етене жақын 
көшпелілердің өзіндік рухани мәдениеті 
қалыптасты. Көшпелілердің салт
дәстүріндегі табиғаттың үйлесімдігін 
сақтау, әруақты құрметтеу, сөз қадірін 
түсіну, ата салты, ұлағатты қағидалары 
рухани мәдениеттің ерекше үлгілері 
болып табылады. Көшпелілердің бай 
фольклоры, аңыз, әпсаналары болды. 
Оларда әлем, оның құрылымы туралы 
күрделі түсініктер сипатталған. Ерте 
темір дәуірінде тұрғын үйлер түрлі 
табиғи материалдардан, шымнан, 
шикі қам кесектен, ағаштан, тастан 
салынған кепелер, негізінен қыстаулар 
салынды. Алайда мал шаруашылығын 
игеруге байланысты көшпенділердің 
негізгі баспанасы тұрмысқа қолайлы, 
көшіпқонуға ыңғайлы киіз үй болды. 
Тіпті қазақтың адам жерлеу ғұрпында 
да киіз үй секілді күмбезді кесенелер 
салына бастады.

Қазақтың киіз үйі, оның құрылысы, 
материалы, үйдің ішісыртына  тұтыла
тын түрлі бұйымдары, жиһаз дары, 
т.б. егжейтегжейлі талай этнограф, 
саяхатшы ғалымдар тамсана жазып 
кетті. Солардың бірі 1253 жылы қазақ 

даласын басып өтіп үш хан ордасын 
(Бату, Сартақ, Мөңке) өз көзімен көрген 
францискандық  монах Г.Рубруктың 
естеліктерінде: «…Ол ауыл ханға 
келген елшілерді қабылдау үшін 
тұрғызылған  ауыл  боп  шықты. Біз 
сол бекіністе бір қонып шығып, Бату 
ордасына тіке жүріп  кеттік. Батудың 
26 әйелі бар, ол әйелдері өзімен 
бірге көшіп жүреді. Олардың сансыз 
қызметкерлері бар. Жыпырлаған үй. 
Киіз  үйлерді  өгіздер  сүйреп  келеді. 
Мен бір сүйретпе  үйді  сүйреп  келе  
жатқан  22  өгізді санап үлгердім. Өгіз 
айдаушы арбалы  үй  жанында  тұрып,  
ысқырып  шықпыртып  келеді.

Батудың үлкен әйелі көшті тоқтатып, 
үйін оң жағына тіксе, қалғандары дереу 
өз орындарын тауып бір алаңқайды 
үйлерімен жыпырлай қоршап тұра 
қалады екен. Әркім өз орнын біледі. 
Темірдей тәртіп. Ол алаңқайды бұлар 
Орта деп атайды. Бұлардың  Орда  
деген  сөзі  де  осыдан  шыққан»  деп  
жазады. 

Бағдаттан 920 жылы аттанған сая 
хатшы һәм географ Ахмет ибн Фад
лан бастаған елшілік Арал теңізі, 
Шал қар көлі, Өлеңті, Аңқаты өзенде
рінің маңынан өткенде сол жер дегі 
көшпелілер дөңгелек киіз үйде тұра ты
нын айтып, киіз үйдің сол сияқты күрке, 
шатыр, үйлерден артықшылықтарын 
көрсетіп жазған дарына қарағанда, 
Х ғасырдағы киіз үйлердің ХХ ғасыр 
басындағы қазақ киіз үйлерінен 
бірдебір айырма шылығы жоқ екені 
байқалады. Сол өлкені (қазіргі қазақ 
жері) мекен ете тін елдің үстіне үй 
тігілген арбасын Ибн Батутта былай 
суреттеген: «Дөң гелекті  құрылғыны  
олар «арба» деп атайды. Көп дөңгелекті  
арбаның үс тіне тұрғызғаны – бірбіріне 
қайыспен байластырылған ағаштардан 
құрасты рылған күмбез сияқты қаңқа»  
(Д.Май дар,  Д.Пюреев.  От кочевой  до  
мо бильной  архитектуры. М., 1980. 21
бет).

Одан бөлек қазақтың көптеген 
этнограф ғалымдары А.Сейдімбеков, 
Ө.Жәнібеков, С.Кенжеахметұлы, 
А.Жү ніс  ұлы, Х.Арғынбаев,  С.Назар
бекұлы, т.б. киіз үй туралы егжей

тегжейлі зерттеп, көлемді еңбектер 
жазып қалдырған. Жалпы айтқанда 
киіз үйдің құрылысы, сипаты, бөл
шектері, жиһаздары, т.б. тоқталып, 
оқырманның алтын уақытын ұрла
майық. Ол туралы тереңірек білгісі 
келген жандар болса жоғарыдағы 
авторлардың  кітаптарынан  тауып  
оқуға  болады. Біздің  мақсатымыз  
ойтүрткі  салу  ғана.

«Шығу тарихы біздің заманымызға 
дейінгі ғасырларда пайда болған 
киіз үйді біздің халық қасиетті, киелі 
қара шаңырағымыз деп дәріптейді. 
Өйткені киіз үй қазақтың тұрағы, құты, 
мекенжайы, еншісі, баспанасы, мүлкі, 
мақтанышы деп бағаланады. Әрине, 
киіз үйді әркім біледі, бағалайды. 
Шынында да арғыбергі тарихымыз бен 
мәдениетімізді зерделей қарасақ, киіз 
үйіміздің атқарған қызметі мен рөлі өте 
зор екеніне көз жеткіземіз. Оған қарап 
отырсақ, бірнеше жүздеген, мыңдаған 
жылдар бойы атабабаларымыздың 
ақылойы, тұрмыс мәдениеті, тал
ғамы еш халықтан кем емес екен. 
Ғұламалар айтып кеткендей, осы киіз 
үйден қазақ халқының аспан әлеміне, 
есептеу жүйесіне, экономикалық білік
тілігі, мәдениет пен өнердегі талғамы 
– жалпы өмір тәжірибесіндегі іске 
бейімділігі аңғарылады» (Қазақ хал
қының тұрмысы мен мәдениеті. 
С.Кенжеахметұлы, «Алматы кітап» 
ЖШС, 2006 ж).

Иә, уақыт бір орында тұрмайды. 
Заман жылжып, адамдар өркениетті 
өмірге ұмтылады. Бұл күнде әлемде 
құрылыс қарқыны ерекше дамып 
келеді. Қала құрылысының жоспар
ланған алып көлемдері, сәулеттік 
келбетінің әсемдігі ол қоғамдағы 
экономикалық, саяси және интел лек
туалдық дамудың көрсеткіші болып 
табылады. Алайда құрылыс саласы 
қанша қарқынды дамып келе жатса да, 
қазақтың киіз үйі үлгісіндегі күмбезді 
ғимараттар еш қалыс қалған емес. 
Мысалы, Астанадағы Ақорда, АҚШ
тағы Ақ үй, т.б. Тіпті сан ғасырлардан 
бері құрылысы үзілмей жалғасын тауып 
келе жатқан әлемдегі барлық діни 
ғибадат орындары мешіт, шіркеу, храм, 

т.б. қолданыстан түскен жоқ. Бұлардың 
барлығы сайып келгенде қазақ жерінде, 
яғни  қазақтың  киіз  үйінен  бастау 
алған десек қателеспеспіз. Бүгінде  
киіз үйді ауылдық жерлерде немесе  
музейден  тамашалайтын  болдық.

Енді  осы мақаламызды жазуға 
арқау болған негізгі тақырыпқа 
қайта оралайық. Осыдан тура бір 
ғасырдай уақыт бұрын Жалағаш 
өңірінде Кіші жүз Жетіруға жататын 
Керейт¬тің Арбалы аталығынан 
тараған Еспенбетұлы Алғаш деген кісі 
өмір сүрген. Ол 1900 жылы дүниеге 
келіп, 1981 жылы өмірден озған. Құдай 
қосқан өмірлік жары Керейттің Ыдық 
аталығынан шыққан Серікбайқызы 
Сұлушаш анамызбен бас қосып, 6 
қыз, 4 ұл, барлығы 10 перзент сүйіп, 
дүниеге әкелді. Сұлушаш әжеміз 1920 
жылы дүниеге келіп, беріге дейін 
өмір сүріп, яғни 2005 жылы өмірден 
озды. Балаларының барлығы да білім 
қуып, өмірдің ағымына сай бүгінде 
отау құрып, еліміздің түкпіртүкпірінде 
өмір сүріп жатыр. Бұл шаңырақтың 
орнында Алғаш ақсақалдың бір қызы 
Кенжегүл мен күйеу баласы Бейбіт 
қалады. Уақыт сынына ұшырап, әбден 
тозығы жеткесін қара шаңырақтың 
орнындағы ескі үйді сүріп тастап, 
ауланың шығыс жақ бетінен басқа үй 
салады. Осылайша уақыт сырғып, 
жылдар жылжып өте береді. 

Бір күндері Алғаш ақсақалдың 
он перзентінің бірі, бүгінде Алматы 
қаласында тұратын Асыл ағамыздың 
түсіне анасы кіреді. Емісеміс есінде 
қалғаны ақ кимешектегі ана «Ай, балам, 
шаңырағыңды құлатпа, шаңырақты 
сақта» деп айтқандай болды. Бұдан 
кейін Асыл ағамыз бейжай қарап отыра 
алмады. Дереу жолға жиналып, мың 
шақырымнан астам жердегі өзі туып
өскен Жалағашына қарай жол тартты. 
Елге келе сала бір кездері өзі асыр 
салып ойнап өскен қара шаңырақтың  
орнына бір мал Құдай жолы беріп, 
әкешешесіне  құран  оқытты,  ақсақал
дардың  батасын  алды. 

Бұл былтыр көктемгі  жаймашуақ  
мезгіліндегі  сәуір  айы  еді. Асыл 
ағамыз шаңырақтың  орнында  отырған 

қарындасы Кенжегүл мен күйеу  
баласы Бейбітпен және жиендерімен 
ойласа келе, ескі үйдің орнына қараша 
үй үлгісінде шеңбер тәрізді етіп үй 
салуды жоспарлайды. Сонымен 
ерекше үйдің архитектуралық сызбасы 
да дайын болды. Көп ұзамай құрылыс 
та қызу басталып кетті. Мүмкіндігінше 
табиғи материалдарды пайдалануға 
тырысты. Қолдан кесек құйдырып, 
дөңгеленген қабырға да өрілді. Енді 
жоғарғы жағын күмбез етіп шығару 
үшін біраз ойланды. Аудандағы 
білікті шебер ұсталармен ақылдаса 
келе ол да ойдағыдай аяқталды. Үй 
негізінен бес бөлмеден тұрады, кірер 
ауызғы бөлме, үлкен қонақ үй, жатын 
бөлме, асхана және жуынатын жер. 
Үйдің ішіне ауызсу, газ кіргізіліп, еден 
астынан жылу жүйесі жүргізілген. Ендігі 
жұмыстары үйдің ішін ұлттық нақышта 
безендіріп,  тағы  да  басқа  қажетті  
керекжабдықтармен  жабдықтау  ғана  
қалып  тұр.

«Қазақ халқына ұлттық өнер мен 
ұлттың төл заттарын сақтап қалу 
үшін не істейміз деген мәселеге оңай 
жауап беру қиын мәселе емес. Қазақ 
халқының болмысы – өзінің киіз үйі мен 
әдетғұрпында! Қазақ халқының жаны
тәні – күйі мен әнінде! Қазақ халқының 
рухы – қолөнері мен кәсібінде! Қазақ 
халқы қазақ атын алып жүремін десе, 
осы нәрселерді жоғалтпаса  болғаны. 
Ел өз болмысы, өз тілі, өз өнерімен 
ғана  ұлт  атанады. Қазақтар да сол 
ұлттық ерекшеліктерін сақтай, дамыта 
жүріп қазақ атанса керек. Болмысы 
батыстанған, өнері әлемденген «Жаңа 

қазақтар» мен «асфальт қазақтар» 
қазақтың өнері мен әдетғұрпына 
мемлекеттік қамқорлық күшейген 
кезде өз ортасына қайта оралатын 
болады. Ұлттық болмысқа, ұлттық 
өнерге мемлекеттік қамқорлық қалай 
жүзеге асырылады деген сұраққа тек 
қана заң қабылдау арқылы деп жауап 
берер едік. Сәулет және құрылыс 
басқармаларын, жобалау мекемелерін 
және жобалауға қатысатын шетел 
фирмаларын  қалалық, ауылдық, жол 
бойы ғимараттарын жобалау кезінде 
негізге аларлық заң тармақтарымен 
қаруландыратын уақыты жетті, жеткен 
жоқ, өтіп барады. Оларды міндетті 
түрде ұлттық сәулет пен ұлттық қолөнер 
туындыларын пайдалану арқылы 
ғимараттарға ұлттық түр, ұлттық сипат 
берілуге міндетті болатындай ету 
қажет…» (Қазақтың киіз үйі. Сайын 
Назарбекұлы. «Елорда», Астана,  
2005ж.)

Сөзімізді қорытындылай келе, 
бүгінде әлемдік мәдениеттер тоғы
сып, жаһандану үдерісі жүріп жатқан 
заманда ұрпақтанұрпаққа әкенің 
қанымен, ананың ақ сүтімен беріліп 
келе жатқан осы қасиеттерді сақтап, 
тектілігімізді жоғалтпау – бүгінгі буын 
біз үшін аманат. Осындай ұлт тық 
құндылықтарымызды көздің қара
шығындай сақтап, кейінгі ұрпаққа 
аманаттап табыстау  әрбір  азаматтың  
парызы  деп  санаймыз.

А.БАЙҚАБЫЛОВ,
Қазақстан  Журналистер  

одағының  мүшесі

Қара шаңыраққа құрмет
Кез келген халықтың сонау ықылым заманнан қалыптасқан тұрмыстіршілігі, әдетғұрпы, өнері, салтсанасы, 

тілі мен діні болады. Осылардың жиынтығы айналып келгенде сол халықтың бетбейнесін, болмысбітімін 
айқындап, қысқаша айтқанда, «мәдениет» деген ұғымды қалыптастырады. Халқымыздың ежелден келе жатқан 
салтдәстүріндегі қасиетті ұғымдарының бірі – қара шаңырақ.


