
№45 (8230)
26 қараша, сенбі, 2022 жыл

Сайлау – 2022

Жауапты кезең

Қадірлі оқырман!
Аудан өмірінің айнасы, төл газетіміз – «Хантәңіріне» 2023 жылға жазылу жүргізілуде. Жазылу бағасы жеке адамдар үшін бір жылға 4300 теңге, жарты жылға 

2150 теңге. Индексі 69543. Шаруашылық, мекеме, кәсіпорындар үшін бір жылға 5794 теңге, 80 тиын. Индексі 15543. 

Баспасөз-2023

Қазақ елі тарихи шешім 
қабылдады. Елімізде Прези-
дент сайлауы өтіп, халық өз 
таңдауын жасады. Бұл сай-
лаудың бұрынғыдан үш ерекшелігі бар. 
Бірінші, тұңғыш рет Мемлекет басшысы 7 
жылдық мерзімге 1 рет қана сайланады. 
Екінші, сайлау елімізде жүргізіліп жатқан 
реформалардың заңды жалғасы іспетті. 
Үшінші, бірінші рет бюллетеньге «бәріне 
қарсымын» бағаны енгізілі. 

Сайлау күні аудан орталығындағы         
Т. Жанұзақов атындағы орта мектебінде 
орналасқан №762 сайлау үйінде аудан 
әкімі Дүйсенбаев Берік Фатықұлының қа-
тысуымен сайлаудың салтанатты ашылуы 
болды. Ашылу салтанатынан кейін аудан 
басшысы өз таңдауын жасап дауыс берді. 
Таң сәріден өз таңдауын жасауға келген 
халық таңмен таласып сайлау учаске-
леріне бет алды. Осы күні кеш батқанша 
сайлау учаскелерінен адам аяғы үзілген 
жоқ. Барлығы талапқа сай жүзеге асы-
рылды. Әркім өзі қалаған үміткерге дауыс 
берді. Осы арқылы өзінің болашаққа де-

ген таңдауын жасады. Мұның өзі сайлауға 
деген сауаттылық пен ашық көзқарастың 

қалыптасқанын аңғартады. 
Бұған дейін де талай сайла-
уды бастан өткергендіктен, 
салыстырмалы түрде көп 

ерекшеліктерге куә болдық. Биыл түсін-
діру жұмыстары ашық та ауқымды жүр-
гізілді. Елдің бәрі ашықтықты, әділеттілік-
ті, теңдікті талап етті. Нақты ұсыныстарын 
қоя отырып, оның жүзеге асырылуын 
бақылайтындарын білдірді. 

Сайлауға аудан тұрғындары ерекше 
белсенділікпен қатысты. Дәл сайлау күні 
18 жасқа толған жас сайлаушылар мен қа-
тар ауданымыздағы егде жастағы сайлау- 
шылар да өз таңдауын жасады. 

Тура осы тарихта қалатын, айтулы күні 
аудандық перзентханада екі сәби өмірге 
келді. Осыған орай аудан әкімі Дүйсенба-
ев Берік Фатықұлы аудандық перзентха-
наға барып тарихи күні өмір есігін ашқан 
нәрестелерді және аналарын құттықтап 
қайтты. Сәбилерін бауырына басқан ана-
ларға сый-сияпат көрсетіп, ақ тілегін арна-
ды. 

Өз тілшіміз.

Орталық сайлау комиссиясының ха-
барлауы бойынша 20 қарашада өткен 
президенттің кезектен тыс сайлауына 
жалпы 8 300 046 адам қатысты, бұл - 
жалпы сайлаушылардың 69,44 пайызы.

Дауыс беру қорытындысы бойынша 
кандидаттар:

Қарақат Әбден - 206 206 дауыс          
немесе 2,6%;

Нұрлан Әуесбаев - 176 116 дауыс     
немесе 2,22%;

Жигули Дайрабаев - 271 641 дауыс 
немесе 3,42%;

Мейрам Қажыкен - 200 907 дауыс    
немесе 2,53%;

Қасым-Жомарт Тоқаев - 6 456 392   
дауыс немесе 81,31%;

Салтанат Тұрсынбекова - 168 731   
дауыс немесе 2,12%.

Кезектен тыс Президент
 сайлауының қортындысы

Аудандық сот ғимаратының алдында қара қылды қақ жарған әділдігімен және аса қарапайым-
дылығымен елдің есінде қалған Қарашев Қанағат Тұрланұлына арнайы қойылған мемориалдық 
тақтаның салтанатты ашылуы болды. Азаматтық қоғам құруды мақсат еткен ел үшін соттың әділ 
төрелік етуінің маңызы зор. Сот төрелігі барысында заңды үкім, әділ шешім ең басты көрсеткіш 
екені анық. Міне, осы әділдік жолында 40 жылға жуық қызмет еткен Қанағат Тұрланұлының еңбегі 
әлі ұмытылған жоқ, ұмытылмайды да. 

Әділдігі әлі есімізде
Бәрекелді!

Қарашев Қанағат Тұрланұлы 
1945 жылы 3 наурызда Алма-
ты облысы Ұйғыр ауданы Сүмбе 
ауылында дүниеге келген. 1965-
1968 жылдары Совет армиясын-
да Германия қаласында әскерде 
болған. 1971 жылдан 1977 жылға 
дейін Алматы қаласындағы Каз-Ту 
С.М.Киров атындағы институттың 
заңгер мамандығы бойынша білім 
алып, оқуын аяқтап диплом алды. 
1968-1977 жылдары Ұйғыр ауданы 
Шонжы ауылында полиция бөлімін-
де инспектор болып еңбек жолын 
бастады. 1978-1979 жылдары Ұй-
ғыр аудандық Жалпы бөлімі меңге-
рушісі болды. 1979-1981 жылдары 
Ұйғыр аудандық прокуратурасының         
тергеушісі болып еңбек етті. 1981-
1983 жылдары Ұйғыр аудандық 
халық сотының сот орындаушысы 
қызметін атқарды. 1983-1985 жыл-
дары Ұйғыр аудандық компартия-
сында нұсқаушы, 1985-1986 жылда-
ры Алматы облысы Ұйғыр аудандық 
сотында судья қызметін атқарған. 
1986 жылдан 2006 жылға дейін Ал-
маты облысы Райымбек аудандық 
сотының судьясы, төрағасы қыз-
метінде болды. 2006 жылдан зей-
нет жасына шыққанға дейін Талғар 
аудандық сотында судья қызметін 
атқарды. Қанағат Тұрланұлының 
өмірдегі еңбек өтілі осындай. 

Мемориалдық тақтаның  
ашылуына ҚР Жоғарғы сотының 
зейнеткер судьясы Әділ Құрықбаев, 
Алматы облыстық сотының азамат-
тық істер жөніндегі сот алқасының 
төрағасы Досымбет Қалдарбек, 
Алматы облыстық сотының судья-
сы Ербол Құтпанбаев, Райымбек 
аудандық сотының төрағасы  Айжан 
Мырзалы, аудандық соттың судья-
сы Тұрсынбай Сексенбаев, аудан-
дық прокурор Мырзабеков Әлібек 

Қажымұқанұлы, аудан әкімі Дүй-
сенбаев Берік Фатықұлы, аудандық 
полиция бөлімінің басшысы Мұрат 
Нұрдаулетов, және марқұмның жұ-
байы Әлия Қарашева, бала-шаға, 
жақындары қатысты. 

Шараның басын Алматы об-
лыстық сотының азаматтық істер 
жөніндегі сот алқасының төрағасы 
Досымбет Қалдарбек ашып, баста-
ды. Бірінші сөз кезегін ҚР Жоғарғы 

сотының зейнеттегі судьясы Әділ 
Құрықбаев алды. Қанағат Тұр-
ланұлымен қалай танысқанын, 
оның қандай әділ болғанын, атына 
заты сай қанағатшыл болғанын, 
артына өлмейтін із қалдырғанын, 
марқұмның жақсы қасиеттерін жи-
налған көпшілікке баяндап берді. 
Сонымен қатар, бұл игі іс яғни, сот 
қызметкерлеріне арналған мемо-
риалдық тақта Алматы облысын-

да алғаш рет ашылып отырғанын, 
бұған дейін ешқандай жерде бол-
мағанын тілге тиек етті. Алматы 
облысындағы сот қызметкерлерінің 
ішінде алғашқы мемориалдық тақта 
Райымбек ауданында Қанағат Тұр-
ланұлына арналғанын баса айтты. 
Осы орайда Алматы облыстық сот 
қызметкерлеріне және Райымбек 
аудандық сотының төрағасы Айжан 
Амандыққызына алғысын білдірді. 

Келесі сөз тізгінін алған аудан әкімі 
Дүйсенбаев Берік Фатықұлы өткен 
күнді еске алып, азаматымыздың 
еңбегін бағалап, жақсы істің баста-
машысы болған кісілерге алғысын 
білдіріп, марқұмның жақындарына 
жақсы тілегін арнады. Қанағат Тұр-
ланұлының жары Әлия Қарашева 
өз сөзінде «Нарынқол өте қасиетті 
жер, бұл жерде Райымбек баты-
рдың табан ізі бар, әлемге әйгілі              
мұзтауы бар, таза ауа, таза суы бар 
жер. Осындай жерде Қанағат еке-
уіміз 20 жыл тұрдық. Осынша уақыт 
ішінде Қанағат халықпен бірге жақ-
сы жұмыс атқарды. Сол уақыт ішін-
де қаншама өміріміздің ұмытылмас 
жақсы сәттері болды. Қанағаттың 
адал еңбегін естеріңізге алып, осы 
шараны ұйымдастырған барша Қа-
нағаттың әріптестеріне алғысым 
шексіз», деді. Сөз кезегі Райымбек 
аудандық сотының судьясы Тұрсын-
бай Сексенбаевқа берілді. Құрметке 
бөленіп отырған әріптесінің жақсы 
қасиеттерімен қоса өткен күннен 
естеліктер айтты. 

Жақсының жақсылығын айт 
нұры тасысын дегендей Қанағат 
Тұрланұлының қаншалықты жақсы 
адам болғанын, әділдікті сүйгенін 
көзін көрген әріптестері жарыса 
айтып жатты. Мемориалдық тақта-
ны ҚР Жоғарғы сотының зейнеттегі 
судьясы Әділ Құрықбаев пен аудан 
әкімі Дүйсенбаев Берік Фатықұлы 
ашты. «Өлді деуге бола ма, ай-
тыңдаршы, өлмейтұғын артында із 
қалдырған» -деп қазақтың ұлы ақы-
ны Абай айтқандай артында жақсы 
ісі мен жақсы аты қалған Қанағат 
Тұрланұлы мәңгі халқының есінде 
қалары сөзсіз.

Д. ҚАСЕНҰЛЫ.

Баспасөз-2023
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Арзан бағадағы өнімдер
Жәрмеңке

Ат ізін суытпай ауданымызда тағы 
да арзан бағамен өнімдер сатылды. Ау-
дан орталығы Нарынқол ауылында аудан 
әкімдігінің ұйымдастыруымен ауыл шару-
ашылығы жәрмеңкесі өтті. Таңсәріден өз 
жұмыстарын бастап кеткен кәсіпкерлер 
бұл жолы да тұтынушыларды қол жетімді 
бағада сапалы өнімдермен қамтамасыз 
етті. 

Нарынқол ауылында өткен ауыл ша-
руашылық жәрмеңкесінде округ бойын-
ша: 500 кг. сиыр еті, 750 кг. қой еті, 2 тон-

на картоп, 600 кг. көкөніс (қызылша, сәбіз, 
қырыққабат), 550 кг. сүт өнімдері, 300 кг. 
бал өнімдері, 8 тонна ұн, 500 кг. қант, 500 
литр күнбағыс майы саудаланды. Сүмбе, 
Сарыжаз, Нарынқол, Қарасаз ауылдық 
округтерінің жеке кәсіпкерлері жеңіл тамақ 
өнімдерімен қамтамасыз етті.

Аудан әкімі Дүйсенбаев Берік Фатықұлы 
өнімдердің бағаларымен танысып, кәсіп-
керлермен және тұтынушы халықтармен 
тілдесті. Жәрмеңкеде 1 кг картоптың баға-
сы 120 теңге, сәбіз 150 теңге, сарымсақ 
980 теңге, қызылша 180 теңге, қырыққабат 
80 теңге, қой еті 2100 теңге, жылқы еті 2400 
теңге, қазы 2900 теңге, жая 2700 теңге, 
қарта 2200 теңге, сиыр еті 2200 теңге, сары 
май 3900 теңге, құрт 2500 теңге, ірімшік 
2300 теңге, бал өнімдері 3000 теңге, балық 
(форель) 3000 теңге, сүт 200 теңге, сумай 

700 теңге, қант 450 теңгеден сатылды. 
Жәрмеңкеге күнделікті қажетті заттарын 
алуға арнайы келген аудан халқының көңілі 
толды. Осындай жақсы іс-шаралар жиі ұй-
ымдастырыл тұрса деген тілектерін айтты. 

Д. ЖАНАСЫЛ.
Баспасөз-2023 Баспасөз-2023

Сүйінші!

Жуырда Жаңатекес ауылында су жаңа 
медициналық пункттің салтанатты ашылуы 
болып, ауыл халқы қуанышқа бөленді. Айта 
кетейік Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқа-
ев «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Бе-
рекелі қоғам» атты халыққа Жолдауында 
медицина саласы бойынша біраз тапсыр-
малар берді. Соның ішінде медициналық 
мекемелері жоқ ауылдарда медициналық, 
фельдшерлік-акушерлік пункттер салу мен 
жарықтандыру, білікті кадрлардың жетіспе-
ушілігін жою. Мемлекеттің басты байлығы 
халық болса, халықтың басты байлығы 
денсаулығы екені анық. 

Жаңатекестегі жаңа медициналық пункт 
қараша айының 18 жұлдызынан бастап ел 
игілігі үшін қолданысқа берілді. Аталған 

ғимараттың салтанатты ашылуына аудан 
әкімі Дүйсенбаев Берік Фатықұлы, аудан-
дық ақсақалдар алқасының төрағасы Бір-
баев Бекболат тағы басқа құрметті қонақтар 
барып, ауыл халқын құттықтап, медицина-
лық пункттің лентасын қиды. Бұл ғимарат-
тың құрылысының мердігер компаниясы 
«Асан-М компани» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі болатын. Ауыл тұрғындарының 
денсаулығы үшін қызмет ететін медицина-
лық пункт тәулігіне 10 келушіге арналған. 

Игі істің қасына жиналған ауыл халқы ел 
басқарып отырған азаматтарға алғыстарын 
айтты.

Дастан ҚАСЕНҰЛЫ,
Жаңатекес ауылы.

Медициналық пункт ашылды

Райымбек ауданы бойынша 2023-2024 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану 
жөніндегі жоспарды бекіту туралы

"Жайылымдар туралы" 2017 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 1) тармақшасына сәйкес, Райымбек аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Райымбек ауданы бойынша 2023-2024 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспар осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - қосымшаларына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың "Инновациялық даму, өнеркәсіп, құрылыс, көлік, коммуникация, энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, ауылшаруашылығы 

және жер қатынастарын реттеу, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану жөніндегі" тұрақты комиссиясына жүктелсін.

                                                                     Райымбек аудандық мәслихат хатшысы                                     Г. Арипова

Об утверждении Плана по управлению пастбищами и их использованию по Райымбекскому району на 2023-2024 годы
   
  В соответствии с подпунктом 1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года "О пастбищах", Райымбекский районный маслихат РЕШИЛ:
       1. Утвердить План по управлению пастбищами и их использованию по Райымбекскому району на 2021-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.
      2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Райымбекского районного маслихата "По инновационному развитию, промышленности, строительству, 

транспорту, коммуникациям, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству, сельскому хозяйству и регулированию земельных отношений, охране окружающей среды, эффективному использованию 
природных ресурсов".

                                                                 Секретарь Райымбекского районного маслихата                                                   Г. Арипова

Құрметті оқырман! 2023 жылға «Хантәңірі» газетіне жазылу 
науқаны жүргізілуде. 87 жыл жаңалықтың жаршысы болып, тәңіртау 
тұрғындарының тыныс тіршілігінен хабар беретін аудан айнасына ай-
налған газетімізге жазылып, шын жанашырлық танытқан әрбір оқыр-
манымызға алғысымыз шексіз. Сіздерге алғысымызды білдіру мақса-
тында газетімізге жазылушылардың арасынан ұтыс ойын өткізуді жөн 
санадық. Ол үшін тек «Хантәңірі» редакциясына келіп, 2023 жылға 
«Хантәңірі» газетіне (1 жылға толық жазылу міндетті) жазылып, қо-
лыңыздағы түбіртектің көшірмесін редакциға өткізуіңіз керек. 

Ұтыс ойыны 30-желтоқсан күні сағат 15:00 де hantaniri.gazetii ин-
стаграм парақшасында тікелей эфирде ойнатылатын болады. Сый-
лық алуға асығыңыздар!

Ұтыс ойынында заттай және қаржылай сыйлықтар болады:
І орын – ұялы телефон;
ІІ орын – қысқа толқынды пеш;
ІІІ орын – бу үтік;
ІV-V орын – газетімізге тегін 5 рет құттықтау беру мүмкіндігі.
VI орын – 10 000 теңгелік сертификат;
VII орын  – блендер;
VIII-ІХ орындар – 5000 теңгелік сертификаттар;
Х орындар – электр шәйнегі;

Оқырманға  он  сыйлық!

 (Жалғасы келесі санда).
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Райымбек  ауданы  Ұзақ  батыр  ауылдық  округі  әкімін  сайлау  бойынша  сайлау  округін  құру туралы
Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 14-бабының 6) тармақшасына, 21-бабының  4-тармағына, 22-бабына сәйкес Райымбек аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Райымбек ауданының Ұзақ батыр ауылдық округі әкімін сайлау бойынша сайлау округін құру – Ұзақ батыр сайлау округі – Ұзақ батыр ауылдық округі шекарасында;
2. Сайлау округінің тізімі, оның шекаралары мен аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жері көрсетіле отырып, Райымбек аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және аудандық "Хантәңірі" газетінде 

жариялансын.
                                                                                               Аудандық сайлау 
                                                                                        комиссиясының төрағасы                                                      Ғ. Саретбаев

                                                                                               Аудандық сайлау 
                                                                                        комиссиясының хатшысы                                                      Ж. Қалқабаев 

Орталығы: Нарынқол ауылы, Райымбек көшесі, 22,  Райымбек ауданы әкімдігінің ғимараты, 2 этаж, 208 
кабинет, тел. 8 (72779) 22004, 21142,                 

Комиссия төрағасы – Саретбаев Ғабит Болатұлы  
Комиссия төрағасының орынбасары – Бексұлтанов Айдын Нұртайұлы 
Комиссия хатшысы – Қалқабаев Жандос Таубалдыұлы 
Комиссия мүшелері: Әдепбаева Гүлбану Ақмолдақызы, Әметов Ермек Даниалұлы, Дегенбаева Эльвира 

Тұрсынбайқызы, Жапишева Арайлым Нұртасқызы
2022 жылдың 18 желтоқсанға тағайындалаған Ұзақ батыр ауылдық округі әкімін сайлау кезінде 

құрылған Ұзақ батыр сайлау округіне қарасты сайлау учаскелерінің құрамы және жұмыс уақыты: сағат 

9.00-ден 18.30-ға дейін. Түскі үзіліс уақыты: сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.   
№ 781 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы:  Сарыбастау ауылы, Нұрасыл көшесі, 26, Сұраншы Сауранбаев атындағы орта мектебі мектеп-

ке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 25140.
Комиссия төрағасы – Молдасан Ауғали Мышанұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Сәкен Гүлдана Ғажымұратқызы
Комиссия хатшысы – Баймұханбет Лаура Талғатқызы
Комиссия мүшелері: Кеклов Телтай Мұхаметәліұлы, Қоқымбекова Қарлығаш Сарсембайқызы, Тасболатов 

Дидар Мәметұлы, Тұрлекиева Гүлзира Шәріпханқызы

Райымбек аудандық  аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жері мен құрамы

Райымбек аудандық  сайлау 
комиссиясының 
2022  жылғы 18 қарашадағы 
№42 қаулысымен бекітілген

1. Ұзақ батыр ауылдық округі әкімін сайлауды тағайындау
Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
2022 жылғы 18 қараша 

 (2,3 б. 113-1)
2. Сайлау округінің  тізімін, оның шекаралары мен аумақтық сайлау комиссия-

сының орналасқан жерін көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялау

Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей 2022 жылғы 27 

қарашадан кешіктірмей
 (22-б.)

3. Аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралында 
жариялау                                         

Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей  
2022 жылғы 27 қарашадан кешіктірмей

 (13-б. 4-т.)
4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралын-

да жариялау    
Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін 
он бес күннен кешіктірмей 
2022 жылғы 2 желтоқсаннан кешіктірмей

 (17-б. 2-т.)
5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау           
Райымбек ауданының әкімі
Сайлау тағайындалғаннан кейін 
он бес күндік мерзімнен кешіктірмей 
2022 жылғы 2 желтоқсаннан кешіктірмей

 (23-б. 5-т.)
6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну
Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну 

тәртібімен азаматтар 
Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайын-

далған күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге он бес күн 
қалғанда жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады.

2022 жылдың 19 қарашасынан басталып, 2 желтоқсан күні жергілікті уақыты 
бойынша сағат 18.00 аяқталады

 (113-3-б.1-т.)
7. Әкімдікке кандидаттардың Қазақстан Республикасының Конституциясын-

да «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы-
ның Конституциялық заңында (бұдан әрі – сайлау туралы Конституциялық Заң),                 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және Мемлекет-
тік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау

Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
 (4-б, 2т) т 11, 113-5б)

8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға 
тиісті куәліктер беру

Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және  

сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған 
күннен бастап

14-б (8-1т), 31-б 
9. Әкімдікке кандидаттарға қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру
Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының  36-бабында және Мемлекет-
тік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықталған 
сәттен бастан үш күннен кешіктірмей

 (113-б 4-т)
10. Әкімдікке кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын 

тексеру және тиісті хаттаманы рәсімдеу
Райымбек аудандық сайлау комиссиясы паспорт қызметтерінің қызметкер-

лерін тарта отырып

Қол қою парақтары тиісті сайлау комиссияларына тапсырылғаннан кейін үш 
күн мерзімде

(113-4-б. 7-т)
11. Әкімдікке кандидаттардың жергілікті атқарушы органдардың шотына       

республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 
қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде 
сайлау жарнасын енгізеді

Кандидатты өз қаражатынан ұсынған саяси партиялардың жергілікті атқа-
рушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін 
және ұсынылған әрбір кандидат үшін тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданы-
ста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын 
енгізеді

Әкімдікке кандидатттар, саяси партиялар
Кандидатты тіркегенге дейін

 (113-5-б. 2-т)
12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі 

басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларация-
ларды ұсыну ( 2022 жылдың 1қарашасына)

Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
Кандидат тіркелгенге дейін

 (113-5-б. 3-т)
13. Кандидат және оның жұбайының (зайыбының) декларациялаған активтер 

мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру
Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде

 (113-5-б. 4-т)
14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  куәліктер беру
  Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Ол барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күні-

нен он күн бұрын жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады
2022 жылғы 7 желтоқсан жергілікті уақыт бойынша  18.00-де аяқталады

(14-б., 8-1)тт., 113-5-б)
15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау
Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Кандидаттар тіркелгеннен кейін 
бесінші күннен кешіктірмей

 (113-5-б. 9-т.)
16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және 

оларды жарақтандыру
Жергiлiктi атқарушы органдар және Райымбек аудандық
сайлау комиссиялары
Үгіт басталғанға дейін

 (28-б. 6-т.)
17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу
Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен  2022 жылғы 7 желтоқсанда 

жергілікті уақыт бойынша сағ 18.00 басталады және сайлау болатын күннің ал-
дындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша 2022 жылғы 17 желтоқсан күні нөл сағатта 
аяқталады 

                                                                              (27-б. 2-т.)
18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар 

беру және бөлінген үй-жайларда кандидаттардың және олардың сенім білдірген 
адамдарының сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау

Жергiлiктi атқарушы органдар және Райымбек аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 

 (28-б. 4-т.)
19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған сайлаушылардың тізім-

дерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну                                                    
Райымбек ауданының әкімі 
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын 
2022 жылғы 27 қарашадан кешіктірмей

 (24-б. 5-т)
20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін 

сайлаушыларға ұсыну
Учаскелік сайлау комиссиялары

Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда 
2022 жылғы 2 желтоқсаннан кешіктірмей

 (26-б. 1-т.)
21. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету                                                                             
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей 
2022 жылғы 7 желтоқсаннан кешіктірмей

(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)
22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комис-

сияларына жеткізу                           
Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлауға дейін үш күннен ерте емес және бір күннен кешіктірмей 
2022 жылғы 15 желтоқсаннан ерте емес және  17 желтоқсаннан кешіктірмей

                                                                                (37-б. 3-т.)

23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау            
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
Дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе,  
 2022 жылғы 18 желтоқсанда жергілікті уақыт бойынша  сағат 06:00-де 

(40-б. 1-т.)

24. Дауыс беруді өткізу                                               
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Сайлау күні егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе, жергілікті уақыт 

бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін 
 (38-б. 1-т.)

25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті әкімдер сайлауы       
бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау                                   

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Егер дауыс беруді аяқтаудың басқа уақыты белгіленбесе, жергілікті уақыт 

бойынша сағат 20:00-де басталады 
 (18-б. 8) т., 43-б.)

26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң 
үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу                                

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  

 (43-б. 8-т.)
27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды 

тиісті аудандық сайлау комиссиясына ұсыну                                                
Учаскелік сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 

 (113-8-б. 1-т.)
28. Әкім сайлауының қорытындыларын анықтау
Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлаудан кейін үш күн мерзімінен кешіктірмей
2022 жылғы 21 желтоқсаннан кешіктірмей

 (113-10-б.)
29. Әкімдерді сайлау қорытындылары  туралы хабарды жергілікті бұқаралық 

ақпарат құралдарында жариялау
Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей 
2022 жылғы 21 желтоқсаннан кешіктірмей

 (44-б.)
30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру 
Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде
Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және сайлау ту-

ралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді 
өздерінен қосу туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін

2022 жылғы 24 желтоқсаннан кешіктірмей
(45-б, 2-т, 46-б, 113-11-б)

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына 
сілтемелер берілді.

Алматы облысы Райымбек ауданының Ұзақ батыр ауылдық округі әкімінің 2022 жылғы 18 желтоқсанға 
тағайындалған сайлауды дайындау және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары

Райымбек  ауданы  Ұзақ  батыр  ауылдық  округі  әкімінің  сайлауын  тағайындау  туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңының 113-1 бабына сәйкес Райымбек аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Райымбек ауданының Ұзақ батыр ауылдық округі әкімінің сайлауы 2022 жылдың 18 желтоқсанына тағайындалсын.
2. 2022 жылдың 18 желтоқсанына тағайындалған Райымбек ауданы Ұзақ батыр ауылдық округі әкімінің сайлауын әзірлеу мен өткізу бойынша негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары  бекітілсін.
3. Осы қаулы Райымбек аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және аудандық «Хантәңірі» газетінде жариялансын.

                                                                        Аудандық сайлау 
                                                                   комиссиясының төрағасы                                                                       Ғ. Саретбаев

                                                                        Аудандық сайлау 
                                                                   комиссиясының хатшысы                                                                      Ж. Қалқабаев



  26 қараша, сенбі, 2022 жыл

g.hantaniri@mail.ru 4 www.hantengrigazeti.kz

Алматы облысы Райымбек ауданының әкімдігі (041419, Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол 
ауылы, Райымбек көшесі, 22 ғимарат) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін 

жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын келесі лоттар бойынша ауыл шаруашылығы                      
мақсатындағы жерлерді 20 жыл мерзімге беруге конкурс жариялайды.

Лоттың нөмірі Жер учаскесінің 
орналасқан жері 
(ауылдық округ)

Жер учаскесінің 
алқап түрі

Көлемі, га Бонитет 
балы.

Сумен қамтылуы Топырақтың сапалық сипаттамасы.
Өңірдің ауыл 

шаруашылығына мамандануы

1 Қайнар а/о Суармалы егістік 0,95 42,0 Қамтылған Ауыр саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

2 Қайнар а/о Суармалы егістік 6 100,0 Қамтылған Жеңіл саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

3 Қайнар а/о Суармалы егістік 16 97,0 Қамтылған Ауыр саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

4 Қайнар а/о Суармалы егістік 14 97,0 Қамтылған Ауыр саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

5 Қайнар а/о Суармалы егістік 7,5 97,0 Қамтылған Ауыр саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

6 Қайнар а/о Суармалы егістік 16 97,0 Қамтылған Ауыр саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

7 Қайнар а/о Суармалы егістік 17,4 97,3 Қамтылған Ауыр саздақты   орташа қуатты карбанатты  тау- 
аңғарлы шалғындау - ашық  қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

8 Қарасаз а/о Суармалы егістік 35 97,3 Қамтылған Ауыр саздақты   орташа қуатты карбанатты  тау- 
аңғарлы шалғындау - ашық  қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

9 Қарасаз а/о Суармалы егістік 25 97,3 Қамтылған Ауыр саз балшықты  орташа қуатты тау- аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

10 Қарасаз а/о Суармалы егістік 10 71,8 Қамтылған Орташа саздақты орташа қуатты әлсіз сортаңдылдау  
тау - аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

11 Қарасаз а/о Суармалы егістік 10 97,3 Қамтылған Ауыр саздақты орташа қуатты карбонатты                 
тау - аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

12 Қарасаз а/о Суармалы егістік 3,8 130,3 Қамтылған Орташа саздақты орташа қуатты карбонатты             
тау - аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

13 Қарасаз а/о Суармалы егістік 28 100,3 Қамтылған Орташа саздақты орташа қуатты карбонатты                
тау - аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

14 Қарасаз а/о Суармалы егістік 90 123,8 Қамтылған Ауыр саздақты орташа қуатты карбонатты                  
тау - аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

15
Қарасаз а/о

Тұзкөл
Суармалы егістік 10 100,3 Қамтылған Орташа саздақты орташа қуатты карбонатты             

тау - аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

16 Қарасаз  а/о  Тұзкөл Суармалы егістік 6 97,3 Қамтылған Ауыр саздақты орташа қуатты карбонатты                  
тау - аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

17 Қарасаз а/о Суармалы егістік 30 45,0 Қамтылған Орташа саздақты  тау - аңғарлы  күңгірт  қара қоңыр 
топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

18
Нарынқол а/о

Суармалы егістік 4,5 42,0 Қамтылған Ауыр саздақты  тау - аңғарлы  күңгірт  қара қоңыр 
топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

19
Нарынқол а/о

Суармалы егістік 5,5 43,0 Қамтылған Жеңіл сазбалшықты  тау - аңғарлы  күңгірт  қара қоңыр 
топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

20
Нарынқол а/о

Қостөбе
Суармалы егістік 1,8 43,0 Қамтылған Жеңіл сазбалшықты  тау - аңғарлы  күңгірт  қара қоңыр 

топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

21
Нарынқол а/о

Қостөбе
Суармалы егістік 5 93,0 Қамтылған Жеңіл саздақты әлсіз қиыршық тасты  тау - аңғарлы  

күңгірт  қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

22 Нарынқол а/о Суармалы егістік 2 38,0 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты  таулы қара 
топырық.

Мал шаруашылығын дамыту

23 Нарынқол а/о Суармалы егістік 3 68,0 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты тау аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырық.

Мал шаруашылығын дамыту

24 Нарынқол а/о Суармалы егістік 5 68,0 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты тау-аңғарлыашық 
қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

25 Нарынқол а/о Суармалы егістік 3 68,0 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты тау-аңғарлыашық 
қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

26 Нарынқол а/о Суармалы егістік 8 68,0 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты тау-аңғарлыашық 
қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

27 Қақпақ а/о Суармалы егістік 5,5 68,0 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты тау-аңғарлыашық 
қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

28 Қақпақ а/о Суармалы егістік 7 68,0 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты тау-аңғарлыашық 
қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

29 Қақпақ а/о Суармалы егістік 4,2 44,0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
30 Қақпақ а/о Суармалы егістік 5,5 42,0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
31 Қақпақ а/о Суармалы егістік 3,3 44,0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
32 Қақпақ а/о Суармалы егістік 4,5 42,0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
33 Тегістік а/о Суармалы егістік 1,6 42,0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
34 Текес а/о Суармалы егістік 5 44,0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
35 Текес а/о Суармалы егістік 5 44,0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
36 Текес а/о Суармалы егістік 3 44,0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
37 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 10 44.0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
38 Жамбыл а/о Суармалы егістік 4 42.0 Қамтылған Ауыр саздақты   күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту

39 Жамбыл а/о Суармалы егістік 2 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту



g.hantaniri@mail.ru 5 www.hantengrigazeti.kz

(Жалғасы 6-бетте).                                                                                        

26 қараша, сенбі, 2022 жыл

40 Жамбыл а/о Суармалы егістік 2,6 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

41 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 7 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

42 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 10 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

43 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 8,8 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

44 Қайнар а/о Суармалы егістік 10 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

45
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 5 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 

қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

46 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 4 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

47
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 8 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 

қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

48
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 17,5 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 

қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

49
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 10 74,0 Қамтылған

Ауыр саздақты орташа қуатты тау аңғарлы , Жеңіл саз 
балшықты карбонатты  жетілмеген тау – аңғарлы ашық 

қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

50
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 15 16,0 Қамтылған Жеңіл құмдауытты аз қуатты тасты таулы күңгірт.

Мал шаруашылығын дамыту

51
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 6,6 86,0 Қамтылған Ауыр саздақты орташа қуатты корбанатты әлсіз 

қиыршық тасты тау аңғарлы күңгірт қара  топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

52 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 5 100,0 Қамтылған Ауыр саздақты орташа қуатты тау – аңғарлы кәдімгі 
қара топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

53 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 14 100,0 Қамтылған Ауыр саздақты орташа қуатты тау – аңғарлы кәдімгі 
қара топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

54
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 10 86,0 Қамтылған Ауыр саздақты орташа қуатты корбанатты  ілсіз 

қиыршық тас тау – аңғарлы  күңгірт қара топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

55
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 3 94,0 Қамтылған Жеңіл саз балшықты орташа қуатты карбонатты тау 

аңғарлы күңгірт қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

56
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 9,5 94,0 Қамтылған Жеңіл саз балшықты орташа қуатты карбонатты тау 

аңғарлы күңгірт қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

57
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 4 78,0 Қамтылған Орташа  саз балшықты орташа қуатты карбонатты тау 

аңғарлы күңгірт қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

58
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 8,2 94,0 Қамтылған Жеңіл саз балшықты орташа қуатты карбонатты тау 

аңғарлы күңгірт қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

59
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 9,9 66,0 Қамтылған Орташа аз жетілген орташа қиыршықтасты күңгірт қара 

қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

60
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 21,2 42,0 Қамтылған Орташа аз жетілген орташа қиыршықтасты күңгірт қара 

қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

61
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 4,7 71,0 Қамтылған Орташа аз жетілген орташа қиыршықтасты күңгірт қара 

қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

62
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 8,8 42,0 Қамтылған Орташа аз жетілген орташа қиыршықтасты күңгірт қара 

қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

63
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 8,8 66,0 Қамтылған Орташа аз жетілген орташа қиыршықтасты күңгірт қара 

қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

64 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 10 42,0 Қамтылған Орташа аз жетілген орташа қиыршықтасты күңгірт қара 
қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

65 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 7 42,0 Қамтылған Орташа аз жетілген орташа қиыршықтасты күңгірт қара 
қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

66 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 10 72,0 Қамтылған Орташа саздақты орташа қиыршық тасты күңгірт қара 
қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

67 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 7 74,0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген әлсіз қиыршық Мал шаруашылығын дамыту

68 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 8,2 72,0 Қамтылған Орташа саздақты орташа қиыршық тасты күңгірт қара 
қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

69 Шәлкөде а/о Суармалы егістік 230 69,0 Қамтылған
Орташа саздақты толық жетілмеген әлсіз 

қиыршықтасты тау – аңғарлы шалғындау ашық қоңыр 
қара топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

70 Шәлкөде а/о Суармалы егістік 305 53,0 Қамтылған Ауыр саздақты карбонатты орташа қуатты                  
тау –аңғарлы ашық қоңыр қара топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

71 Тегістік а/о Суармалы егістік 5 70,0 Қамтылған Орташа саздақты карбонатты қуатты тау – аңғарлы 
ашық қоңыр қара топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

72 Тегістік а/о Суармалы егістік 5 57,0 Қамтылған Орташа саздақты карбонатты қуатты тау – аңғарлы 
ашық қоңыр қара топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

73 Тегістік а/о Суармалы егістік 5 59,0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген әлсіз қиыршық ашық 
қоңыр қара топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

74 Тегістік а/о Суармалы егістік 3,5 15 Қамтылған Ауыр саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

75 Тегістік а/о Суармалы егістік 3,7 50,0 Қамтылған Жеңіл саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту
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76 Тегістік а/о Суармалы егістік 4 76,0 Қамтылған Ауыр саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

77 Тегістік а/о Суармалы егістік 3 59,0 Қамтылған Ауыр саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

78 Тегістік а/о Суармалы егістік 2,5 66,0 Қамтылған Ауыр саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

79 Тегістік а/о Суармалы егістік 4,8 92,0 Қамтылған Ауыр саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

80 Тегістік а/о Суармалы егістік 3,8 77,0 Қамтылған Ауыр саздақты   орташа қуатты карбанатты  тау - 
аңғарлы шалғындау- ашық  қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

81 Тегістік а/о Суармалы егістік 3 100,0 Қамтылған Ауыр саздақты   орташа қуатты карбанатты  тау- 
аңғарлы шалғындау - ашық  қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

82 Тегістік а/о Суармалы егістік 5,6 98,0 Қамтылған Ауыр саз балшықты  орташа қуатты тау - аңғарлы  
ашық қара қоңыр топырақ. 

Мал шаруашылығын дамыту

83 Тегістік а/о Суармалы егістік 3 92,0 Қамтылған Орташа саздақты орташа қуатты әлсіз сортаңдылдау  
тау - аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

84 Тегістік а/о Суармалы егістік 3,7 100,0 Қамтылған Ауыр саздақты орташа қуатты карбонатты                  
тау – аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

85 Шәлкөде а/о Суармалы егістік 3 77,0 Қамтылған Орташа саздақты орташа қуатты карбонатты              
тау –аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

86 Шәлкөде а/о Егістік 20 92,0 Қамтылған Орташа саздақты орташа қуатты карбонатты             
тау –аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

87 Шәлкөде а/о Егістік 10 94,0 Қамтылған Ауыр саздақты орташа қуатты карбонатты                  
тау –аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

88 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 14 92,0 Қамтылған Орташа саздақты орташа қуатты карбонатты             
тау –аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

89 Шәлкөде а/о Суармалы егістік 8 98,0 Қамтылған Ауыр саздақты орташа қуатты карбонатты                  
тау –аңғарлы ашық қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

90 Шәлкөде а/о Суармалы егістік 12 62,4 Қамтылған Орташа саздақты     тау –аңғарлы  күңгірт  қара қоңыр 
топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

91 Қарасаз а/о Суармалы егістік 9 56,2 Қамтылған Ауыр саздақты     тау –аңғарлы  күңгірт  қара қоңыр 
топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

92
Шәлкөде а/о

Талас
Суармалы егістік 4 56,2 Қамтылған Жеңіл сазбалшықты      тау –аңғарлы  күңгірт  қара 

қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

93 Шәлкөде а/о Суармалы егістік 15 25,0 Қамтылған Жеңіл сазбалшықты      тау –аңғарлы  күңгірт  қара 
қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

94 Шәлкөде а/о Суармалы егістік 10 73,3 Қамтылған Жеңіл саздақты әлсіз қиыршық тасты  тау –аңғарлы  
күңгірт  қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

95
Сарыжаз а/о

Көмірші
Суармалы егістік 5 59,3 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты  таулы қара 

топырық.

Мал шаруашылығын дамыту

96 Қарасаз а/о Шабындық 20 59.3 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты тау аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырық.

Мал шаруашылығын дамыту

97 Қарасаз а/о Шабындық 14 59.3 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты тау-аңғарлыашық 
қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

98
Қақпақ а/о

Көксай
Суармалы егістік 18 62.4 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты тау-аңғарлыашық 

қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

99 Қарасаз а/о Суармалы егістік 9 61.0 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты тау-аңғарлыашық 
қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

100
Қарасаз а/о

Тұзкөл
Суармалы егістік 3,5 44.0 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты тау-аңғарлыашық 

қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

101
Нарынқол а/о

Қостөбе
Суармалы егістік 40 42.0 Қамтылған Ауыр саздақты әлсіз қиыршық тасты тау-аңғарлыашық 

қара қоңыр топырақ.

Мал шаруашылығын дамыту

102
Нарынқол а/о

Қостөбе
Суармалы егістік 13 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

103
Нарынқол а/о

Қостөбе
Суармалы егістік 1,8 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

104 Қайнар а/о Суармалы егістік 10 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
105 Қақпақ а/о Суармалы егістік 18 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
106 Қақпақ а/о Суармалы егістік 2 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
107 Қақпақ а/о Суармалы егістік 2 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
108 Ұзақ батыр а/о Суармалы егістік 6,7 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
109 Қақпақ а/о Суармалы егістік 5 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту
110 Ұзақ батыр  а/о Суармалы егістік 5 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты таулы күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту

111 Ұзақ батыр а/о Суармалы егістік 100 52.0 Қамтылған Ауыр саздақты   күңгірт қара қоңыр топырақ Мал шаруашылығын дамыту

112 Нарынқол а/о Суармалы егістік 4 74,0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

113 Сарыжаз а/о Суармалы егістік 4 16,0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

114 Нарынқол а/о Суармалы егістік 3,5 86,0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

115 Жамбыл а/о Суармалы егістік 4,7 100,0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

116 Текес а/о Суармалы егістік 8 100,0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

117 Текес а/о Суармалы егістік 8 86,0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

 (Жалғасы. Басы 5-бетте).

(Жалғасы 7- бетте).                                                                                        
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Еске алу

118 Текес а/о Суармалы егістік 5 94,0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

119 Жамбыл а/о Суармалы егістік 5 94,0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

120 Нарынқол а/о Суармалы егістік 2,5 78,0 Қамтылған Ауыр саздақты толық жетілмеген тау – аңғарлы ашық 
қара қоңыр топырақ

Мал шаруашылығын дамыту

Текес ауылының тұрғыны 
болған, баға жетпес азаматымыз 
ӘБДІХАН Дулат Әбдіханұлын 
сағынышпен еске аламыз. Осыдан 5 
жыл бұрын бізді сағыныш құрсауын-
да қалдырып арамыздан алыстап 
кеткен еді. Зулаған уақыт әне-міне 
дегенше 5 жылды артта қалдырды. 
Осынша уақыт өтсе де сағынышы-
мыз бір басылған емес. Әттең-ай 
алар асулары алда еді ғой. Дулат 
тірі болса қараша айының 24 күні 25 
жасқа толар еді. Қанша қимағанмен 
Алланың қалауына қарсы келе ал-
майды екенсің. Жатқан жерің жай-
лы, иманың  жолдас болып пейіште 
нұрың шалқысын! Мәңгілік мекенің 
Жәннаттың төрінде болсын.

Жиырма жас, бозбала шақ 
                                           бала күнің,
Көп кезеңғой өмірден 
                                    алатының.
Сен өмірден еншіңді 
                                 алмай тұрып,
Сені еске алып отырмыз, 
                                     қара бүгін.

Айтылмады өмірде 
                                 дара жырың,
Көз көргендер сағынып 
                                       қалады ұлын.
Сен кеткелі сағыныш 
                                      сейілмеді,
Бес жылды еске сап тұр 
                                          дала бүгін.

Сен кеткелі бес жылда 
                                     болыптығой,
Бәйшешек гүл бес рет 
                                солыптығой.
Сыр білдірмей сырт жаққа  
                                      жүргенменен,
Көңіл деген өксікке 
                            толып тұрғой.

Ажал құрғыр артыңнан 
                                 қуған екен,
Қысқа ғұмыр бұйырып 
                                 тұрған екен.
Дулат сен жүгіргенде 
                                    жүйрік едің,
Уақыт бірақ сененде 
                            жылдам екен...

Еске алушылар: отбасы, 
туған-туыстары, Текес ауылы.

Конкурсқа қатысу үшін Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 бабында және «Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі 
конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 518 бұйрығында 
және "Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Респу-
бликасы Премьер-Министрінің орынбасары Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы №518 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 2019 жылғы 1 тамыздағы №281 бұйрығында көрсетілген 
талаптарға сай келетін ауыл шаруашылығымен айналысатын барлық тұлғалар жіберіледі. 

Сонымен қатар, шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде: 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін заңды тұлғаның атауы, оның тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық ка-

питалдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің-заңды тұлғаның басшыларымен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер; 
Жеке тұлғалар үшін-өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (жеке куәлігін), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке куәлігін куәландыратын құжат туралы мәліметтер; өтінім беруші үміттеніп 
отырған жер учаскесінің орналасқан жері; конкурстық ұсыныс; өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалғаалу) құқығын беру жөніндегі конкурстың 
жеңімпазы болып танылған жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою 
қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс. Шаруа немесе фермер қожалығын,  ауыл  шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі 
жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлғаның немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасының уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
берілген және рәсімделген сенімхаттың негізінде ұсына алады. 

Конкурстық ұсыныста: 1) Бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл 
шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны; 2) Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, 
ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау; 3) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын 
орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әр тараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық 
және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс. Конкурстық ұсыныстың беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыны-
стың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін-қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін –бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады. Конкурстық ұсыныста өтінім 
беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартының 
ажырамас бөлігі болып табылады. 

Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң 2022 жылдың   «26»  желтоқсан  айынан бастап 2023 жылдың «20»  қаңтар  
аралығында  өтінім қабылдау және тіркеу жүргізіледі. 

Конкурсқа қатысу туралы өтінімдерді қабылдау (конкурстық құжаттама) 2023 жылдың «20»  қаңтар  күні  18 сағат 30 минутта аяқталады. 
Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің орналастыру схемасымен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында, ауылдық округтердің және аудандық жер қатынастары бөлімінің ақпарат бұрыштарынан танысуға болады.
Конкурсқа қатысушылардың конверттерін ашу және конкурс қорытындыларын шығару жөніндегі конкурстық комиссияның отырысы 2023 жылы «23»  қаңтар сағат 10-00 де Райымбек ауданы, Нарынқол ауылы, Райымбек көшесі №22 

үй мекен-жайындағы аудан әкімдігінің ғимаратында өткізіледі.
Ақпарат алу үшін: 8 /72779/ 22008; 21784.

 (Жалғасы. Басы 6- бетте).

Райымбек ауданында дауыс беруді өткізу және   
дауыс санау үшін сайлау учаскелерін құру туралы

Алматы облысы Райымбек ауданы әкімінің 2018 жылғы 29 қарашадағы № 25 шешімі. Алматы облысы 
Әділет департаментінде 2018 жылы 6 желтоқсанда  № 4924 болып тіркелді

"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы-
ның Конституциялық Заңының 23-бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле-
кеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 
33-бабының 2-тармағына сәйкес, Райымбек ауданының әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Райымбек ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сайлау учаскелері осы шешімнің 
қосымшасына сәйкес құрылсын.

2. Райымбек ауданы әкімінің "Райымбек ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сайлау 
учаскелерін құру туралы" 2018 жылғы 13 қыркүйектегі № 16 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекет-
тік тіркеу тізілімінде № 4845 тіркелген, 2018 жылдың 17 қазанында Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімі аппаратының басшысы Талғат Садырұлы Даукеевке 
жүктелсін.

4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

                                                              
                                           Аудан әкімі                                           Ж. Умаров

Райымбек ауданы әкімінің 2018 жылғы 
"29" қарашадағы "Райымбек ауданында 

дауыс беруді өткізу және дауыс санау 
үшін сайлау учаскелерін құру туралы"  

№ 25 шешіміне 
қосымша

1. № 781 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сарыбастау ауылы, Нұрасыл көшесі № 26, Сұраншы Сауранбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен.
Шекаралары: Сарыбастау ауылы.

Райымбек  ауданында   дауыс  беруді  өткізу  және  дауыс  санау  үшін  құрылған  сайлау  учаскелері

Жирен – жаман әдеттен

2020 жылдан бастап елімізде сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы комплаенс институты белсенді дамып келеді, оның негізгі 
міндеті ұйым мен оның қызметкерлерінің сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы сақтауын қамтама-
сыз ету болып табылады.

Ағымдағы жылдың 17 қарашасында Алматы облысының 
қолданыстағы комплаенс-офицерлерімен кері байланыс ор-
нату мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бас-
шысының Алматы облысы бойынша бірінші орынбасарлары 
Нұрсұлтан Бекинов пен ҚР Президенті жанындағы Мемлекет-
тік басқару академиясы филиалының директоры Бақыт Зло-
бин сыбайлас жемқорлыққа қарсы новеллаларды, талаптар-
ды, стандарттар мен шектеулерді түсіндіру бойынша семинар 
өткізді.

Ұйымдардың қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі 
талдау жүргізу рәсімдеріне ерекше назар аударылды. Атап 
айтқанда, қолда бар талдаулардың оң және теріс мысалдары 

таныстырылды, қателер бойынша жұмыс жүргізілді.
Академия филиалы ISO 37001 Халықаралық сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы стандарты бойынша түсініктеме 
берді. Оның болуы компанияларға ұйымның күшті сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы жүйесін құруға мүмкіндік береді, 
мұнда әрбір қызметкер сыбайлас жемқорлық көріністерінің 
алдын алу мен алдын алудағы өз рөлін біледі және түсі-
неді.

Іс-шара соңында комплаенс-офицерлердің өз жұмы-
сының тиімділігін шектейтін негізгі мәселелері айқындал-
ды. Олардың қатарында комплаенс-офицердің жеке лау-
азымының болмауы, "жоғарыдан көптеген тапсырмалар", 
мамандандырылған оқыту курстарынан өту мүмкіндігі 
және т.б. бар.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 2019 жылдан 
бастап басшылардың, оның ішінде квазимемлекеттік сек-
тор субъектілерінің әлсіз алдын алу жұмысы үшін тәртіптік 
жауапкершілігі қолданылатынын еске салады.

СЫБАЙЛАС  ЖЕМҚОРЛЫҚҚА  ҚАРСЫ  КОМПЛАЕНС  ҚЫЗМЕТІ  КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК  СЕКТОРДЫ  ӨЗІН  ӨЗІ  ТАЗАРТУҒА  АРНАЛҒАН



26 қараша, сенбі, 2022 жыл

g.hantaniri@mail.ru 8 www.hantengrigazeti.kz

Жарияланған мақала 

авторларының пікірі редакция  

көзқарасын білдірмейді. 

Материалдар иесіне 

қайтарылмайды және оған  жауап  

берілмейді.  Жарнама мен 

хабарландырудың мазмұны мен 

мәтіні, суреттеріне жарнама 

беруші жауапты.

  Нарынқол ауылы, 
Б.Соқпақбаев көшесі, 20/1, 

1- қабат
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Ақерке БИЖАН– тілші

Қазақстан Республикасы 
ақпарат және коммуникация 

министрлігі
байланыс, ақпараттандыру 

және бұқаралық ақпарат 
құралдары саласындағы 

мемлекеттік бақылау коми-
тетінде 2017 жылғы 13 сәуірде 

тіркеліп, №16447-Г куәлігі 
берілген.

 Көлемі екі баспа табақ.  
Офсеттік тәсілмен басылған. 

Газет айына төрт рет шығады. 
Бағасы келісімді.

«Алматы-Болашақ» АҚ-ның
 баспаханасында басылады. 

Алматы қаласы. 
С.Мұқанов көшесі, 223 «Б»

Таралымы 3000  дана. 
Индексі 65543.

ГАРАЖДА ӨТКЕН ЖЫЛДАР...
Жадыңда жүрер жақсылар

Шәмші Қалдаяқов: - Мені біреу 
бақытты етті десем, оным өтірік. 
Ешкім ренжітпеді десем оным да 
өтірік... Мен өз өмірімде қанша ән 
салсам, сонша жылаған да болуым 
керек.

Солардың ішінен есімнен кет-
пейтіні: қазақ радиосын басқарған 
бір жігіт сіздер ұнатып айтатын 
«Арыс жағасында» мен «Бақыт құ-
шағындағыны» қабылдатпай, сол 
әндердің бағын байлағысы келгені. 
Соны ұмыта алмаймын, қызға-
ныштың құрбаны боп кетіп барамын. 
Сол – өкініш.                                     

1974 жылы Ақансерінің басы-
на барып тәу етіп қайтқан Шәмшіге 
«Бөрінің аузы жесе де -қан, жеме-
се де - қан» дегендей, оны түрт-
кілеушілер бәрібір сыртынан ғай-
баттауларын қоймайды. Дипломы 
жоқ болғандықтан оны ешқайда, 
еш жерге жұмысқа алмайды. 
Жазған әндері қаншама жақсы 
болғанымен, оларға да мін тағып, 
маңайлатпай қояды. Тұрмысы 
да ауырлап кетеді. Жаны нәзік , 
сезімтал адамға нақақтан – нақақ 
сөз ести беру оңай ма, Шәмшінің 
жүрегі кеселге ұшырайды. Оның 
үстіне бұл өмірде жөнді жар 
құшпаған ол Алматыдан мүлдем 
жериді. Енді не істеу керек?

«Қонақ бір қонса - құт, екі қонса 
- жұт» дегендей, туған жері – Шым-
кент жағына бара-бара оларды да 
ығыр қылдым ба деп күдіктенген 
Шәмші, іштей аласұрып, абдырап 
жүрген шағында Жамбыл обкомы-
ның бірінші хатшысы Бектұрғанов 
Хасен жолыға кетеді.

-Оу, Шәмші, халың қалай? –
дейді ол.

- Бірде –олай, бірде – былай.
- Оу, мынауың шалдар ай-

татын сөз ғой. Саған не болды, 
Шәмші?

-Бұлақ басында отырып – шөл-
дегенді, жетегінде аты болса да – 
жаяу жүргендерді көрмеп пе едіңіз, 
Хасен аға?

- Ой, сенің мына сөзіңнен ән 
емес, қасірет еседі ғой... Отыр мына 
машинаға. Кеттік Жамбылға. Әң-
гімені сол жақта жалғастырайық.

Өмірдің даңғыл жолының кенет 
жалт бұрылуы оп-оңай.

Шәмшінің тағдыры да солай бо-
лады. Жасы 43- ке келген Шәмші үш 
ұйықтаса да түсіне кірмеген ежелгі 
Тараздан осылайша бір –ақ шығады.

-Сенің неден жүдеп жүргеніңді 
айтпасаң да сеземін. Осы облы-
стың қаласынан ба, даласынан ба,          
әйтеуір қалаған жеріңді таңдап ал. 
Мына Тұйғынбек Темірбеков ауыл-
дасың бізде екінші хатшы. Сенің үй 
–жай салып алуыңа екеулеп жәр-
демдесеміз , - дейді Хасен аға.

- Олай болса – құлдық! Мен ен-
деше Жамбылдың түбіндегі «Ок-
тябрь» деген дүнгендердің ауылына 
қоныстанайын, - дейді Шәмші.

- Басқаны сұрамасам да, мұ-
ның мәнісін сұрайын. Немене, қа-
зағыңнан жерідің бе ?

- Олай емес, Хасен аға.                  
Айналайын қазағым болмаса әнім 
де, өзім де кімге керек?

Бірақ, олар кей кездері өз ұлда-
рын өзгелерден бұрын таяқтап та-
стайды. Үй - жайды өзім салдырсам 
да, қай тентектің аузына қақпақ қоя-
сыз, өсекке сіз қаласыз, Хасен аға . 
Залалым тиіп кетуі мүмкін.

Бектұрғанов бұл сөзге «Апырай , 
ә?» деп ойланып қалады да көне ке-
теді. .. Шәмшінің дүнгендер ауылы-
на келу тарихы осылай. Компартия 
туралы бір ауыз ән жазбаған Шәмші 
оның бір дөкейі - Қонаевтан үш бөл-
мелі пәтерді, екінші дөкейі - Бек-

тұрғановтан қоныс жайды осылайша 
алды. Бірақ амал не, Бектұрғанов ал-
дымен орнынан түсіп, сонан соң қай-
тыс боп кетіп, Шәмшінің «Октябрь» 
колхозындағы үй - жайы бітпей қала-
ды. Дүнгендердің ортасына құлағы-
на тыныштық, ән жазуға – жағдай 
іздеп келген Шәмші тағы да жалғы-
здықтың, жоқшылықтың ортасында 
қалады. Міне, осы тұста жамбыл-
дық дәрігер Амангелді Сұрағанов, 
совхоз директоры Шоқан, шымкент-
тік Ілес Қасымов бұл өмірден баз 

таппай жүрген Шәмшіге ақшалай 
қаражат беріп тұрмағанда, оның халі 
не болары белгісіз еді. «Тас түскен 
жеріне ауыр» дегендей, орталарына 
қазақтың біртуар ұлы келіп қалғанын 
сезген дүнген жұрты оны құдайдай 
күтіп, бар көмектерін аяған жоқ. 
Олардың бұл ықыласы болмағанда, 
Шәмшінің тағы қайда қаңғып кетуі 
белгісіз еді. Соңғы үш жылда мен 
осының бәрін өз көзіммен көрдім 
және сол үшін марқұм боп кеткен 
Шәмшінің атынан шексіз алғысымды 
айтамын. Негізгі екі үйінің қаңқасын 
тұрғызғанымен, оны бітіре алмаған 
Шәмші солардың қасынан мықты га-
раж салып алыпты. Гараж үйі шлак 
– бетоннан соғылған. Оны танкімен 
келіп қиратпасаң,      анау-мынау 
трактордың әлі келмейді.

Ортадағы бөлмеде машинасы 
тұрады. Оң жақ қолда-Шәмшінің 
өз бөлмесі, жатын үйі. Оған электр 
де өткізген, радио да орнатқан. Бір 
қабырғасын кітап қоятын стеллаж 
еткен. Шәмшінің өзі пайдаланатын 
да, қонақтарға арнаған төсек – орны 
да осы бөлмеде. Сол жақ қолда 
– қонақтар бөлмесі. Мұнда ұзын 
үстел, оның екі жағы ұзын орын-
дық. Ыдыс-аяқ, ас-ауқат сақтайтын 
жабдықтары да осында. Гараж бе-
тон-шлактан салынғандықтан бұл 
бөлме қыста жылы, жазда – қоңыр 
салқын.

Дала күйіп тұрғанда біз осында 
келіп, па шіркін, рахаттанып жатушы 
едік. Шәмшінің бойдақ тұрмысқа 
әбден үйреніп алғандығы ғой, га-
раж үйінде жуынып-шайынатын, 
шай қайнатып, ішетін әжет нәрсе-
лердің бәрі бар-тын. Арақ ішетін 
біреу - міреулер келіп қалар деп, 4-5 
литр спирт ұстайтын. Кепкен балық, 
тұздаған қазы-қарта, кәмпит, пеше-
не, нан түр-түрімен тұратын. Бат-
пақта киетін үш керзі етік, жауынға 

деген – 4 плащ, 3-4 бас киімі де бар 
еді. Ал, ең қызығы - жалғыз машина-
сы үшін бензин сақтап қоятын 42 ка-
нистр, 8 доңғалақ, үш маңдай әйнегі 
де бар-тын.

Бірақ, ол үйде Шәмші торыққан 
кездері оның жүрегін жұбататын, 
шөлдеген кездері – шөлін қанды-
ратын жұмсақ алақан мен ыстық 
құшақ жоқ еді. Шәмші талай түн 

өтінде өзіне арман болған әйел-
дің балбыраған тамағын, оттай 
ыстық құшағын аңсаған болар. 
Өз әндерінде махаббат жалауын 
аспанға көтерген Шәмші шын 
махаббатына қосыла алмай-ақ 
кетті.
Мен бірге болған үш жыл ішінде 

Шәмшімен сыйлас болған компози-
тор, ақын, әншілерден оны іздеп тек 
Сыздықова Кенжегүл келіп кетті... 
Шәмшінің соңғы 17 жылы осылай-
ша жалғызсыраумен, торығумен, 
зарығумен, Алматы жақтан бір жақ-
сылық хабар күтумен өтті... Бірақ, ол 
хабар келген жоқ. Ал, мен «Шәмші 
алпысқа келіп қалды ғой» деп Алма-
тыда, Шымкентте талай есікті қаққа-
ныммен, талай досына айтқаным-
мен ешқайсының елең еткенін көре 
алмадым. Біраздарынан қайта «сен 
өз жөніңді жөндеп алсайшы» деген 
сөз естіп қалдым.

Бірақ, өмір – тартыс қой. Ал-
пысқа келіп, жалғыз қалған Шәмшінің 
хал-жағдайын ел-жұртқа жеткізу 
керек болды. Мен атқа қондым. Біз 
Шәмшінің дүнгендер ауылындағы 
осы тұрағынан соңғы рет 1991 жылы 
қыркүйек айының 30 жұлдызында 
аттандық. Ол гараждан шыға бере 
өз үйіне тінти қарап біраз бөгелді. 
Енді қайтып бұл тұрағына келмей-
тінін сезген секілденіп, көзіне жас 
алды.

-Қой, Шәмші, қапаланбай аттан. 
Құдай қаласа, бірер айда қайта ора-
ламыз,- дедім мен.

- Дәм татайық,-деді Шәмші.
Сөйтті де, түкпірден бір дорба 

құрт алды. Маған бір уысын берді.
- Қалғанын қалтаңа салып ал. 

Кей кездері ермек қыларсың, - деді 
ол.

Оны күтірлетіп жеп қоятындай 
менде де қайсібір тіс бар дейсің. Сол 
құрт менің жан қалтамда ұзақ жүрді. 
Соны ауруханада жатқан Шәмшіге 
(25 ақпан, 1992 жыл) бердім.

- Ойпырмай, әлі сақтап жүр екен-
сіз ғой,- деді ол құртты қолына алып.

- Әкеліңізші, бір тістеп дәм та-
тайын, қайран ауылымды, айналай-
ын апамды есіме алайыншы.

Мен сол сәтте Шәмшіге ауыл-
дың дәмін соңғы рет таттырып тұрға-
нымды білмеппін. Бірақ, мұның бәрі 
кейін болды. Ал, қазір...

Шәмші гараж үйінен бірден ат-
танғысы келмей біраз бөгелді. Әр 
нәрсені сылтауратып, үй жағына 
қарай берді... Көзі жасаурап, тұтыға 
берді.

- Ореке, олай-былай бола кет-

сем әжетіме жарар деп аз-
дап жиған ақшам бар. Ол 
мына машинаның бір қуы-
сында. Сол есіңізде болсын,- 
деді ол деміге сөйлеп.

- Қой, Шәмші, айтпа 
қай-қайдағыны! - дедім мен 
оған күш бергім келіп күшейе сөй-
леп.

Бірақ, жүрек шіркін бір нәрсені 
сезді-ау деймін, дір ете қалды.

Шәмшінің соңғы тұрағынан біз 
осылайша аттандық. Қазір ойлап 
тұрсам, Шәмшінің мәңгілік көз жұ-
муына сол сәтте 149 күн қалған екен.

Уа, оқушым, егер сен Жамбыл-
дан Алматыға баратын тас жолмен 
жүре қалсаң, шаһардан шыға бері-
стегі дүнген ауылының бір шетінде, 
үлкен жолдың дәл езуінде тұрған 
бітпеген үйдің қаңқасын, оның қа-
сындағы гаражды көресің. Сол 
гараждың бір бұрышында өз ме-
кен-жайын, тіпті, жақын достарына 
білдіруге де намыстанып 17 жыл 
өмір сүрген қазақтың атақты компо-
зиторын есіңе ал! Сен оның дархан 
талантына басыңды ій!

Композитор деген дардай аты 
болмаса, бұл дүниеден көбіне көр-
гені рахат емес, мехнат болған қа-
зақтың аяулы азаматына сырттай 
болса да сәлем бер, табиғат саған 
Шәмшінің талантын берсе де, тағды-
рын бермеуін тіле, тіле, уа досым! 
«Арқалағаны алтын болса да, түйе- 
нің тамағы-тікен» деп, атам қазақ 
қалай біліп айтқан, жамағат!

1990 жылы шілдеде Шәуілдірдің 
аудандық Мәдениет үйінде сол ме-
рейтой жиын өтіп жатқан еді. Шәмші-
ге залдағылардан көптеген сұрақтар 
түсті, солардың біреуінде: «Шәмші 
аға! Творчестволық жолыңызда сізді 
ренжіткендер болды ма?» депті 
біреу.

Шәмші елең етті. Мұны сұраған 
кім екенін білгісі кеп залға қарап еді, 
белгілі біреуді көре алмады. Сонда 
да болса ойланып қалды. Осы бір 
ұзақ жолында кімдер ренжітті оны? 
Кімдер кедергі жасады?

- Мені біреу бақытты етті десем, 
оным өтірік. Ешкім ренжітпеді десем 

оным да өтірік... Мен өз өмірімде 
қанша ән салсам, сонша жылаған 
да болуым керек. Солардың ішінен 
есімнен кетпейтіні: қазақ радиосын 
басқарған бір жігіт сіздер ұнатып 
айтатын «Арыс жағасында» мен 
«Бақыт құшағындағыны» қабылдат-
пай, сол әндердің бағын байлағысы 
келгені... Соны ұмыта алмаймын, - 
деді Шәмші.

Абылай хан өлер алдында Бұқар 
жырауды шақырып алып, «Уа, шай-
ыр, бұл өмірде менің үш өкінішім 
бар, тыңдап ал» деген екен. Бірін-
ші, көп қан төктім. Мен төкпесем, 
дұшпан менің қанымды төгетін бол-
ды. Екінші, халқыма жердің емшегін 
емізе алмадым. Қалакент салғы-
за алмадым. Үшінші, елдің басы 
бірікпеді, тентегі, озбыры көп болды 
депті Абылай хан, - деді Шәмші күр-
сініп.

- Абылайша үш өкініш болғанда, 
ондай нәрсе менде болмаушы ма 

еді? Қызғаныштың құрбаны боп кетіп 
барамын. Сол – өкініш.

Сұрақ қаптап кетті.
«Шәмші аға! Сіздің әндеріңізді 

жас та, кәрі де бәрі де ұнатады. 
Олардың халық жүрегіне сонша-
лықты жақын болуының себебі неде 
деп ойлайсыз?» - депті біреу.

- Себебі біреу -ақ: Маған жақын 
нәрсе – халқымның жүрегі. Олар мені 
сондықтан түсінеді...Сұлтанмахмұт 
«Жақсылық көрсем де -өзімнен, 
жамандық көрсем де - өзімнен» де-
ген... Мен өз әнімнің мықты болуын 
ойландым, - деді Шәмші.

- Менің әндерімнің болашағы – 
халқымның тағдырына байланысты. 
Халқым барда менің әндерім де бар, 
-деді Шәмші.

«Шәмші аға! Өзіңіздің ең жақсы 
көретін әніңізді орындап берсеңіз» - 
депті біреу.

Шәмші орнынан тұрды да «Хор-
ланды» шырқай жөнелді. Көз алды-
на сұлу қыздың мұңайғандай болған 
кескіні келді. Сонан соң ауыр ойла-
нып, көзі бұлдырап кеткен Шәмші 
ұзақ отырып қалды. Өзіне «Шәуіл-
дірдің Құрметті азаматы» деген атақ 
берілгенінде, Шәуілдірдегі балалар 
музыка мектебі Шәмші Қалдаяқов 
атымен аталғандығы жайлы қаулы-
ны да бұлдыраған мұнар арасында 
тұрғандай болып еміс-еміс естіді.

Ие, алпысқа келген шағында 
берілген атақ ұлық па, кішік пе? Сен 
бұл атаққа бұдан отыз жыл бұрын 
зәру едің. Ол кезде оны саған бер-
меді. Арада отыз жыл өткен соң, 
отыз жыл бұрынғы әндерің үшін сен 
оны бүгін ғана алып отырсың. Дұрыс 
па, бұрыс па осы? Сен оған қуана-
сың ба, айтшы , Шәмші?

Оразбек БОДЫҚОВ,
"Шәмші Қалдаяқов туралы 

жыр" кітабынан.


