
1931 жылдың 4 қазанынан 
бастап  шығады

Газет  2007 жылы  Қазақстан 
Журналистика  Академиясының 
«Алтын  жұлдыз»  сыйлығымен 

марапатталды.

Газет 1981 жылы Еңбек Қызыл Ту 
орденімен наградталған.♦ Қарағанды  облыстық  қоғамдық-саяси  газеті ♦ СЕЙСЕНБІ,  12 ЖЕЛТОҚСАН ,  2017 жыл   №138 (22 445) ♦

Қаздауысты  Қазыбек:  Сөздің  атасы – бірлік,  анасы – шындық

www.ortalyq.kz

Өз алдына бір планета сияқты 
болып жатқан Сарыарқаның сайын 
даласында Ақдала деген жалпақ жа-
зық бар. Жай жазық емес, кей жылда-
ры болатын қуаңшылықтан қысылған  
барша жұртқа азық беретін ғажайып 
жер. Себебі, онда табиғаттың небір 
таршылығына бой бермей желкілдеп 
өсіп, жайылып кете беретін селеу де-
ген өсімдік бар. Оған ыстық-суығыңыз 
бәрі бір. Қашан көрсең жайқалып 
тұрғаны. 

Селеулі жазықтың айлы түнгі 
көрінісі тіпті ғажап. Мыңдаған-мил-
лиондаған селеудің ай сәулесіне ма-
лынған күлтеленген басы самал жел-
мен шайқалып, тербелгенде бейне бір 
теңіздің жағасында тұрғандай әсер 
аласыз. Ай сәулесі астында аунап 
түсіп жатқан қисапсыз мол толқындар. 
Тәңірінің алып табағының кемерін 

толтырып, кемеліне келтіріп, айдыны-
на көз жеткісіз балқыған ақ күміс шы-
мыр-шымыр қайнап жатқан секілді.

Менің Ақселеу ағамның ішкі жан 
дүниесі де кіршіксіз аппақ, рухани 
байлығы да қауғаңды қанша салсаң 
ортаймайтын осындай қисапсыз мол 
еді-ау, шіркін! Басқаны қайдам өз ба-
сым затына сай қылып атын қалай 
тауып қойған деп таңқалумен бола-
тынмын. Болмысын былай қойғанда, 
тіпті, бітімінің өзі осы бір даланың 
дара шөбін еске түсірер еді. Білуіміз-
ше, әкесі Слан жарықтық соғысқа 
аттанып бара жатып, құрсақта қалып 
бара жатқан қарағына осылай деп 
ат қойып кетіпті. Аталарынан арғысы 
Наймантай, бергісі Байғозы секілді 
айбыны асқан батырлар шыққан Сле-
кеңе солардың аруағы сыбырлап, аян 
берді ме екен, ат қана қоймай, алтын 

айдар да тағып кеткен сияқты.
Біз өміріміздің денін жат жұрт 

билеген жұтаң заманда, рухани қу-
аңшылықта өткіздік қой. Ол кезде өз-
гесін былай қойғанда өз тіліңде сөй-
леп, өз ұлтыңның атын атаудың өзі 
бір мұң болатын. Сол бір қытымыр 
заманның өкпек желі өкпеңді қысып, 
жаныңды күйдіріп, қаныңды кептірген-
де Ақселеу сияқты асыл да батыл аға-
ларымыздың жазғандарымен таңдай 
жібітіп, жанымызды бір шақырып ала-
тынымыз рас, енді. 

Ол кез, әсіресе, тамырымыздың 
тартылып, тарихымыздың көпе-көр-
неу көміліп бара жатқан кезі. Револю-
цияға дейін, тіпті, мынау кең дүниеде 
қазақ деген халық мүлдем болмаған 
секілді. Болса да қойын құрттап, айра-
нын ұрттағаннан басқа түк бітірмепті 
бәтшағарлар. Осындай кесапат пікір 

мен жарымжан идеологияны бұзуға 
Ақаң сияқты алыптар болмаса, екінің 
бірінің батылы бара бермейтін кез еді 
ол. 

Ағамыздың ел тарихына табан 
тіреп жазған алғашқы сүбелі еңбегінің 
бірі – «Күмбір-күмбір күмбездер» де-
ген кітабы еді. Талап алып оқыдық. 
Құдай-ау, аналар айтқандай емес, 
бізде де ел қамын жеген естиярлар 
мен жолбарыс жүректі, құрыш білек-
ті батырлар, небір елім деп еңіреген 

ерлер баршылық екен ғой. Халқы-
мыз да қарап қалмай дархан дала 
төрінде оларға небір ескерткіш соғып, 
ризашылығын білдіріп отырыпты. 
Басқалардан біз де кем емес екенбіз. 
Ендеше, есіміз кетіп, еңсеміз түсетін 
жөніміз жоқ екен. Сөйтіп, бұл кітап 
күмбір-күмбір соғылған қоңыраудай 
болып, көңілімізді оятып, көзімізді 
ашты. Ал, ағамыз болса рухани дүни-
емізді дүбірлетіп, көсіле шабудан бір 
танған емес.  

Ақаңның «Білім және еңбек» 
журналына бас редактор болып кел-
ген кезі болатын. Партиялық бас 
басылымның қатып қалған қасаң 
жазуынан жалықтым ба, қыңқылдап 
келіп қызмет сұрағаным бар. Келіп 
отырған органым ұнамай, кері ай-
налды-ау деп ойлаймын бұл күні. 
Әйтеуір, жерлес ағамыз жібіген жоқ. 
Жершілдікке, ағайынгершілікке са-
лынбады. Ол да биіктігінің бір белгісі 
екен-ау!

Бұрынғы бұрынғы ма, енді тіпті 
маңайына жоламайтын болдым. 
Бірақ, тура бидей туғанын танымай-
тын ағама тағы бір баруға тура келді. 
Бір күні редакцияның тапсырмасымен 
атақты академик Әлкей Марғұланға 
барып жолықтым. 

– Қарағым, сен Ақселеу Сейдім-
беков деген журналисті білесің бе? – 
деп сұрады ол кісі әңгімеміз аяқталған 
соң, – Ол жігіт тарихтың дәнін аршып, 
терең түйсікпен жазады. Бәрін оқып 
жүрмін. Айтшы, маған келіп кетсін.

(Жалғасы 3- бетте).

Нұрдос КӘРІМ,
«Орталық Қазақстан»

Жексенбі күні Кеншілер 
мәдениет сарайында 
Астананың 20 жылдығына 
байланысты  алғашқы 
болып Қарағанды 
өнерпаздары мерекелік 
концерт берді. Қ.Байжанов 
атындағы Қарағанды 
концерттік бірлестігінің 
ұйымдастыруымен 
өткен мерекелік концерт 
көрермендерге ерекше 
көңіл-күй сыйлады.

Өнер ұжымдары Астананың са-
наулы жылдар ішінде сәулеті мен 
дәулеті келіскен ірі ресми, мәдени, 
рухани орталыққа айналғандығын ай-
рықша жеткізді. Бүгінде әлем Астана-
ны Қазақстанмен егіз ұғым ретінде та-
нитындығын тілге тиек етті. Расымен 
де, 1997 жылдың 10 желтоқсанында 
Қазақстан Президентінің 1997 жылғы 
20 қазандағы Жарлығына сәйкес, 
республиканың астанасы Ақмола 
қаласы (қазіргі Астана) болып жари-
яланды. 1998 жылдың 6 мамырын-
да Ақмолаға Астана атауы берілді. 
Қазақстанның жаңа елордасы 1998 
жылдың 10 маусымында халықара-
лық деңгейде таныстырылды.

Бұл жөнінде жүргізушілер:
– Астана – біздің мақтанышымыз, 

біздің сеніміміз, біздің қорғауымыз, 
біздің жоспарларымыз және үміт-
теріміз – бұл біздің болашағымыз. 
Біздің республикамыз Тәуелсіздігі ая-
сында Астана Орталық Азияның көр-
кем және қазіргі заманға сай қаласы 
болды. Әлемдік кеңістікте осындай 
қарқынды өсудің аналогтары жоқ. 
Осының барлығы үлкен және біре-
гейлі Қазақстанда тұратын барлық 
халық – біздің жалпы күшімізбен, Ұлт 
көшбасшысы – Нұрсұлтан Назарба-
евтың ерекше ролі, оның табысты 
қазақстандық жолын дұрыс таңдауы-
ның арқасында жасалды,– деді.

Концерт барысында Қазақ КСР-
нің халық артисі Жүсіпбек Елебеков, 
Қали Байжанов,  Нұғыман Әбішев, 
Зәбира Жұбатова, Рахия Қойшыба-
ева, Үрия Тұрдықұлова, Қосымжан 
Бабақов, Мағауия Хамзин, Қазақ КСР-
нің еңбек сіңірген артистері Мағауия 
Көшкімбаев, Алтын Әлиева, Қай-
ныкен Әлімбаева тәрізді өнер тар-
ландарының ізбасарлары өсіп келе 
жатқандығын байқадық. Филармония 
жанынан құрылған Тәттімбет атын-
дағы академиялық ұлт аспаптары ор-
кестрі, симфониялық оркестр , джаз 
оркестрі, «Аққу» фольклорлық – хо-
реографиялық ансамблі, «Арқа сазы» 
фольклорлық ансамблі, «Мерей» ан-
самблі, «Әуен» ансамблі, «Арай» ан-
самблі, жеке дауысты әншілер асқақ 

өнерлерімен жарқырап көрінді. Сах-
наның сәні болып, көрермендердің 
ыстық ықыласына бөленіп, қол соқты-
рды. Халқымызды рухани жағынан 
байытумен бірге, мәдениетіміз бен 
өнеріміздің небір шұрайлы шығарма-
ларын, салт-дәстүріміздің озық үл-
гідегі інжу-маржандарын осы кеште 
тамашалаған жұрт тамсанып қайтты.

Талғат ЫДЫРЫСОВ, Қазақстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері, Қ.Бай -
жанов атындағы Қарағанды кон-
церт тік бірлестігінің бас директоры:

– Астана күнін мемлекеттік ме-
реке деп жариялаудың тарихи, та-
нымдық, тәрбиелік тұрғыдан мәні 
айрықша зор. Бұлай дейтін себебіміз, 
елорданы Алматыдан Ақмолаға ауы-
стыру – бұл қазақтың өз билігі өзінің 

қолына тигеннен кейін ұлттың бол-
мыс-бітімін сақтап, мемлекеттің ке-
лешегін кемелдету мақсатында «он 
ойланып, тоғыз толғанып» барып 
қабылданған тарихи шешім болды. 
Мыңжылдықтар тоғысындағы мұндай 
батыл шешім қазір қай қырынан алып 
қарасақ та дұрыс болғанын уақыт 
дәлелдеді. Біз осыдан жиырма жыл 
бұрын Алатаудың бөктерінен Арқа 
төсіне көшіру арқылы біз тәуелсізді-
гімізді нығайттық, өлгенімізді тірілтіп, 
өшкенімізді жаңғырттық. Астанаға ір-
гелес жатқан Қарағанды қаласының 
өнер ұжымдары бүгін алғашқы болып 
мерекені бастап кеттік. Бұл іс-шара-
ның барлығы бір арнаға тоғыса келе, 
ұлтты ұйыстыруға, мемлекеттілі-
гімізді нығайтуға қызмет етуде.

Қасымның дастаны оқылып біткен жоқ әлі... Жан-
жүрегінің қатпар-қатпар құбылыстары бірде өлең, бірде 
әуен болып ұлтының жүрегіне ұя салғалы не заман?! 
Ұлт ақынының ұлы мұрасы сөйте жүріп неше заманды 
артқа тастап, алда қанша дәуірдің көркін кіргізіп, 
неше жүректің гүлін ашады?! Қанша уақыт өтсе де, 
«Қасымның әндері-ай!» деп тамсанады ел! 

 
   

Жәнібек ӘЛИМАН,
«Орталық Қазақстан»

Қасым әндері концертінің ұй-
ымдастырушысы, әнші Гүлбар-
шын Тергеубекова «осы жоба 
қолға алынғалы ақын өлеңдері-
не ән жазушылар саны жылдан 
жылға артып келеді. Жарыққа 
келгенімен, әлі де болса, орын-
далмай жатқан әндері қанша-
ма?!» дейді. Әуелі Алматыдан 
басталған «Қасымның әндері-ай» 
жобасы Қарағанды топырағына 
ту тіккелі бес-алты жылдың жүзі 
болған. Жыл сайын осынау кон-
цертке келген мыңдаған адам 
жан ырзығымен сусындап, рухани 
ләззатқа кенеледі. Биыл да сон-
дай көзайым болған көрерменнің 
үстінен түстік. Қасым әндерінің 
концерті деп сонау Алматыдан 
Қазақстанның Халық әртісі, әйгілі 
Роза Рымбаева келіпті. Бір күнде 
екі мәрте өткен концертте Қа-
сымның «Туған жер» және «Жыр 
жазамын жүрегімнен» әндерін 
шырқап, халықтың қошеметіне 
бөленді. «Қасым әндері тез жат-
талып, жеңіл айтылады. Адамның 
жанын баураған сайын терең сы-
рына тартып әкетіп, ауыртып қо-
яды. Нағыз өнер осындай болса 
керек» дейді. 

Қазақстанның еңбек сіңірген 
әртісі, әнші Сұлушаш Нұрмаған-
бетованың орны тіптен бөлек. 
«Мұндайды көрген де, көрмеген 
де арманда! Қасым әндері ха-
лықтық сипат алып, ұлт мұрасына 
айналғалы қашан?!» дейді. 

Тек Қасым әндері ғана шы-
рқалған екі концерттің екеуінде 
де зал лық толды. «Қасымның 
әндері-ай» жобасының авторы 
Гүлбаршын Тергеубекова ақын-
ның «Ақ сәулесін» қалықтатты. 
Қазақстанның еңбек сіңірген қай-
раткері, белгілі әнші Алтынай 
Жорабаева «Жас дәурен» әнін 
асқақтата салса, «Махаббат 
періштесін» Саят Әбдіғали шы-
рқады. Әнші Гүлмира Тапай 
жұртты «Аһ, Самара, жас қала!» 
құшағында тербесе, қазақ класси-
калық ән өнері жолында жүрген 
Талғат Әбуғазы «Өзім туралы» 
әнін тамылжытты. Атағы жер 
жармаса да дауысы алты қы-
рдан естілетін жезтаңдай әнші 
Дана Мақшонова «Сандуғашты» 
сайратты. Астаналық әнші Га-
уһар Жүсіп «Түн ортасы ауғанда, 
Отырсың, жігіт, нені ойлап?» деп 
тебіренді. Кештің бір жаңалығы – 
Қасымның «Ғашық едім, қайтей-
ін» сөзіне жазылған композитор 
Айбек Мұхамедиярдың әні бол-
ды. Ән – көрім-ақ! Орындаушы – 
Айжан Керімқұлова да нақышына 
келтірді. Ақын сөзіне жазылған 
«Алатау» әнін қарағандылық 
әншілерден құрылған «Мерей» 
квартеті салды. Астаналық Қай-
рат пен Жұлдыз «Алма бағында» 
әнін орындаса, қарағандылық 
жас ақындар Қасым рухына ар-
наған жырларын оқыды.            

Қарағандыға қыстың 
қаһары келді. Екі күн 
болды қар толастар 
емес. Таға да ақ 
ұлпа жауып жатыр. 
Синоптиктердің 
айтуына қарағанда, 
қар келесі түнге 
дейін жалғасады. 
Өткен түннен бері 
жауған қардың 
қалыңдығы 5 см-ден 
асты. Бұл туралы 
«Благоустройства» 
КМК баспасөз 
қызметі хабарлады.

Қаланың коммуналдық 
қызметтері қар жауғалы де-
реу іске кірісіп, таң атқанша 
бірнеше рет қаланың жолда-
ры мен көшелеріне құм шаш-
қан, бұл жұмыстарға  арнайы 
техника жұмылдырылған.

– Қазіргі уақытта қалада 
қар тазалау жұмыстарымен 
жалпы саны 129 техника 
ай  налысуда. Магистральді 
көшелер мен жол айырық-
тарындағы қарларды сы-
ртқа шығару мен тазалау 
жұмыстары орындалуда. Екі 
күннің есебі бойынша қала 
сыртына шығарылған қар 
көлемі 7114.9 текше метрге 
жетті,– дейді кәсіпорынның 
баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, қалалық 
коммуналдық шаруашылық 
кәсіпорындары қаладағы құ-
лаған талдар мен сынған 
бұталарды кесіп, қала сыр-
тына шығаруда.  Осы апта 
аяз болады деп күтілуде. 
Сон дықтан, айтулы саланың 
қызметкерлері күндіз-түні 2 
ауысымда еңбек етіп,  қар-
ды тазалау ісін бақылайтын 
арнайы кезекшілік ұйымдас-
тырмақшы.

Нұрдос КӘРІМ,
«Орталық Қазақстан»

Жуырда Қарулы Күштер ауқы-
мындағы оқу дабылы – «Астана» 
өңірлік әскерлер қолбасшылығын-
да өтті.

Әлеуметтік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою кезінде штабтардың 
үйлесуі, жекелеген және бірлескен 
штабтық жаттықтырулары пысықтал-
ды.  Әскери қызметшілер кәсіби жа-
уынгерлік және дене даярлығының 
негізгі нормативтері бойынша сынақ 

тапсырып, графикалық және өзге де 
жауынгерлік құжаттарды әзірледі. 
Шара барысында әскери жанжалдар 
сипатының күрт өзгеруі, сондай-ақ, қа-
ру-жарақ пен әскери техниканың зама-
науи үлгілерінің енгізілуі жағдайында 
әскери қызметшілерге өздерінің тео-
риялық және практикалық білімдерін 
жетілдірді.

Думан ҚҰРМАНҒАЛИЕВ.

Жақында Көкшетау қаласында 
аймақтық ақындар айтысы өтіп, 
жерлесіміз, ақын Ботакөз МҰХИДЕН 
жеңіс тұғырынан көрінді. Бұған дей-
ін де бірнеше айтыстарда жүлделі 
орындардан көрініп жүрген Ұлыта-
удың түлегі осы жолы да намысты 
қолдан бермеді.

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласын жүзе-

ге асыру мақсатында өткен айтысқа 
Астана, Көкшетау, Ақтөбе, Петропавл, 
Қостанай, Қарағанды және Семей қа-
лаларының жас ақындары қатысты. 
Мұқым қазақтың маңдайалды қала-
ларынан қатысқан ақындар арасынан 
қара үзіп келген жерлесімізді жеңісімен 
құттықтап, алдағы шығармашылығына 
да сәттіліктер тілейміз.

Өз тілшімізден.
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«Сарыарқа» сауда үйі – демалыс 
күндері қыстың қамын 
ойлаған қарағандылықтар 
жиналатын орындардың біріне 
айналуда. Қапшығын арқалаған 
қалалықтар ақ адал асын 
арбалаған ауылдықтарды осы 
жерден қарсы алуды дәстүрге 
енгізді. Арқаның аязы бет 
шымшыған сенбі таңында да 
шаһар жұрты азық-түлік сауда 
үйінен табылды.

Базардағы еттің нарқы төмендемейтін 
түрі бар. Сиыр етінің келісі – 2000 теңге-
ден артық болмаса, кем емес. «Түйені жел 
шайқаса, ешкіні көктен табарсың» деген. 
Алыпсатарлар жылқы етінің бір келісін 
2500 теңгеден әрі бағалап отыр. Соғым 
кезі, сұраныс бар. Ауылдан тамыры ажы-
раған қала халқы лажсыздан делдалдың 
сұраған құнын беруге мәжбүр. Ал, жәр-
меңкеде, әрине, азық-түлік құны едәуір 
төмен. 

Сауда үйіндегі сөрелерден облыстың 
сегіз ауданынан жеткізілген астатөк ырзық 
орын алды. Шет, Қарқаралы, Ақтоғай, Жаңа-
арқа, Осакаров, Бұқар жырау, Нұра, Абай 
аудандарындағы мал бағып, көкөніс еккен 
ағайын табан ақы, маңдай терімен өсірген 

өнімін қалалықтар талғамына ұсынды.
Қаладағы тамақ кәсіпорындары да 

түрлі-түрлі тауарларын сөреге шығарды. 
Бұл жердегі тағамның құны Қарағанды-
дағы арзан деген дүкендегі бағадан арзан 
болды.  Яғни, 10-15 пайызға. 

Сиыр етінің келісі 1300 теңгенің мұғда-
рын маңайласа, жылқы етінің келісі 1550 
теңгені құрады. Қазының бағасы 1800 тең-
геден басталды. Абайлық диқандар кар-
топтың келісіне 70-80 теңге сұрады. 

Дана ӘБІШЕВА,
Қарағанды қаласының тұрғыны:
– Картоп, көкөніс бағасының төменді-

гі қуантты. Базарда келісі 120-125 теңге 
тұрады. Жәрмеңкеде арзан екенін көр-
шілерден естідім. Олар өткен жәрмеңке-

ге келіпті. Бүгін арнайы өзім келіп отыр-
мын. Екі қап картоп алдым. Қысқа жетіп 
қалар. Енді, сәбіз, пияз қарап жүрмін.

Тәуелсіздік күні қарсаңында ұйымда-
стырылған бұл жәрмеңкеде 60 тоннадан 
астам азық-түлік саудаға түсті. Облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасының 
мәліметінше, 39,5 тонна ет, 3 тонна балық, 
7,5 тонна сүт өнімі, 136 мың тауық жұмы-
ртқасы және 12 тонна өзге де ауыл шару-
ашылығы өнімдері жеткізілді. 

Биылғы жәрмеңкелер мұнымен тә-
мамдалмайды. Бұйыртса, 23 желтоқсанда 
тағы бір шараның басы қайырылмақ.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.
Суретті түсірген Л.ГАЛИМОВ.

«Нұр Отан» партиясының Қарқаралы аудандық 
филиалында Ауғанстан соғысына және тәжік-
ауған шекарасында әскери қимылдарға қатысқан 
ардагерлермен кездесу өтті. «Ардагерлер бір тудың 
астында» тақырыбындағы кездесудің мақсаты – 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында көрсетілген міндеттерді кеңінен 
талқылау болды.

Мектеп тәжірибесіне 
енгізілген өзгерістің тұрақты 
жүзеге асуын қамтамасыз 
етуге белсенді атсалысатын 
қоғамдастық құру – бүгінгі 
күннің талабы. Бұл бағытта 
Қарағандыдағы №4 орта 
мектепте «Ізденіс» атты 
мұғалімдердің кәсіби 
қоғамдастығы құрылды. 

Жақында мектепте аталмыш қоғам-
дастықтың ұйымдастыруымен деңгейлік 
курс бітірген ұстаздардың іс-тәжірибесін 
тарату және өзге мектептермен кәсіби 
шығармашылық орнату мақсатында се-
минар өтті. Іс-шараға  қаладағы №№41, 

6, 57, 18 мектептер мен №39 гимназия 
ұстаздары қатысып, өзара тәжірибе ал-
масты.

Ы.Алтынсарин оқу-білімнің, тек, із-
деніспен, еңбекпен табылатынын ай-
тқан. Жаңа тұрпаттағы мұғалім – кәсі-
би білім мазмұнын үздіксіз жетілдіріп 
отыратын, жаңашылдыққа жаны құмар 
болған жан болуы тиіс.

Жоспардағы жобаларды іске асыру-
дағы маңызды тәсілдердің бірі – коучинг 
десек, артық емес. Өйткені, коучинг ба-
рысында қолданыстағы оқыту тәжірибе-
лерін бірлесіп ойластыру, идеялармен 
алмасу үдерісі тиімді атқарылады. 

Жоғары санатты мұғалім Алуа Сағи-
ева «Критериалды бағалауды жүзеге 
асыру» атты коучинг сессиясын сәтімен 

өткізді деп айтуға болады. Сонымен қа-
тар, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
Назгүл Шүкірхан «Өсімдік және музыка» 
тақырыбындағы тәжірибелік сабағын-
да білім беру саласындағы замана-
уи өзгерістің артықшылығын көрсетті. 
Өз тәжірибелерімен «Балдық бағалау 
жүйесі» тақырыбында география пәні 
мұғалімі Дариға Әлжанова мен тарих 
пәні мұғалімі Асқар Еркебаев бөлісті.

Қала мектептерінің мұғалімдері бел-
сенді қатысып отырды. Олар әдістемелік 
қоржындарын түрлі әдістермен толықты-
рғанын айтып, ризашылығын білдірді.

А.ХУРМАНХАН,
№4 орта мектептің «Ізденіс» 

қоғамдастығының үйлестірушісі.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

Нұрқанат ҚАНАФИН,
«Орталық Қазақстан»

Ардагерлер тәлімі – 
ұрпаққа өнеге

Сағыныш ӘБІЛОВА,
«Орталық Қазақстан»

Елбасы мақалада «Па-
триотизм кіндік қаның тамған 
жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң 
мен өңіріңе, яғни, туған жеріңе 
деген сүйіспеншіліктен баста-
лады», – деді. Осыған орай,  
Отан тыныштығын, тұтас ты-
ғын қорғау ісіне араласқан 
арда герлердің ерлігін насихат-
тай отырып,  ұрпақ бойында 
патриот тық сезім қалыптасты-
ру – кез де судің көздегені бол-
ды. 

Аталмыш шара қан май-
данда қаза тапқандарды үн-
сіздікпен еске алудан бас-
тал ды. Аудандық мәслихат 
де путаттары, ардагерлер мен 
студенттердің назарына сар-
ғайған суреттер сыр шерткен 
арнайы бейнеролик ұсынылды. 
Сол кездердегі өрімдей жас жі-
гіттер арнайы оқу-жаттығудан 
өткізіліп, ұрыс ушығып тұрған 
мекендерге жіберілді. Отан 
алдындағы борыштарын абы-
роймен атқарған қылшылдаған 
жиырма жасар азаматтардың 
алды – бүгінде ел ағалары. 

Жиында Ауғанстан соғысы 
ардагері Ержан Мизамбаев, 
тәжік-ауған шекарасындағы 
жауынгерлік қимылдарға және 
әскери қақтығыстарға қатысқан 
ардагерлердің аудан бойынша 
филиалының төрағасы Елдос 

Ерманов қатысушыларға жылы 
лебіздерін арнады. Ұйымда-
стырушыларға ризашылығын 
білдірген аудандық мәслихат-
депутаты Манарбек Кәрім жас 
ұрпақтың бойына ұлтқа деген, 
елге, жерге деген сүйіспеншілік 
пен намысты, қайрат пен жі-
герді қалыптастыратын осы бір 
шараның ауқымын кеңейтіп, 
маңыздылығын арттырса деген 
ұсынысын айтты. Сонымен қа-
тар, аудандық партия филиалы 
төрағасының бірінші орынба-
сары Орынбасар Қыстаубаев 
Серікбол Искаковқа, Сырым-
бет Шайбуйдаковқа, Рысбек 
Әміровке тәжік-ауған шекара-
сында жауынгерлік қимылдарға 
және әскери қақтығыстарға 
қатысушы куәлігін табыс етті. 
Ал, ҚР Қарулы Күштері арда-
герлер кеңесінің аудан бойын-
ша төрағасы Нұржан Тәшенов 
мемлекеттік шекарада әскери 
борышын өтеген ҚР Шекара 
қызметінің ІІ дәрежелі «Шекара 
қызметінің үздігі» төсбелгісін 
Елдар Әбілқасымовқа тапсыр-
ды. Жүрегі бір, тілегі бір,елі бір 
азаматтардың басын косқан 
келелі жиын Бақытжан Үйсінба-
евтың орындауындағы «Біздің 
елдің жігіттері» әнімен қоры-
тындыланды.  

ҚАРҚАРАЛЫ ауданы.

2018 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап зейнетақыны есептеу 
әдісі өзгереді.  Бұл туралы 
"БЖЗҚ" АҚ филиалында өткен 
"Ашық есік күнінде" айтылды. 
Егер, бұған дейін базалық 
зейнетақы төленгенде 
адамның еңбек өтілі 
ескерілмейтін болса, 2018 
жылдың 1 шілдесінен бастап 
базалық зейнетақының 
мөлшері еңбек өтіліне қарай 
тағайындалады. Қысқасы, 
қарттығыңыздың қамсыз 
болуы – қанша жыл жұмыс 
жасағаныңызға байланысты. 

1 қаңтардан бастап Қазақстан-
да зейнетақы – еңбек зейнетақысы 
– 8%, ал міндетті зейнетақы мен 
басқа да жәрдемақы түрлері – 6%-
ға өседі. 

2014 жылы Елбасының Жар-
лығымен бекітілген, Қазақстан Ре-
спубликасының зейнетақы жүйесін 
одан әрі жаңғыртудың 2030 жылға 
дейінгі тұжырымдамасына сәйкес, 
зейнеткерлік жасқа толуға және I, 
II топтардағы мүгедектік мерзімсіз 
болып белгіленуіне байланысты 
БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін 
алу барысында зейнетақы жинақта-
рының бүкіл сомасын біржола алу-
ды жою жоспарланған болатын. 
Демек, зейнетақы жинақтарының 
сомасы ең төмен зейнетақының 
12 еселенген мөлшерінен аспаған 
жағдайда, бұл сома алушыға БЖЗҚ-
дан бір рет толығымен төленеді. Ал 
егер алушы зейнетақы төлемдерін 
алу үшін зейнетақы Қорына жүгінген 
күні жинақ сомасы ең төмен зейне-
тақының 12 еселенген мөлшерінен 
асатын болса, БЖЗҚ-дан зейнетақы 
төлемдері тек ай сайын ғана жүзеге 
асырылатын болатын.  

2018 жылдың қаңтарынан 
бастап күшіне енетін жаңа Ереже 
бойынша 2018 жылдың 1 қаңта-
рынан бастап БЖЗҚ-дан міндетті 
зейнетақы жарналары, міндет-
ті кәсіптік зейнетақы жарналары 
есебінен зейнетақы төлемдері тек 
ай сайын ғана жүзеге асырылатын 
болады.  Бірақ, Қорға жүгінген күні 
зейнетақы жинақтарының сомасы 
ең төмен зейнетақының 12 есе-
ленген мөлшерінен аспаған болса, 
оларды толығымен алуға мүмкіндік 
бар екендігін тағы да еске саламыз. 
2018 жылы бұл сома 33 745 x12 = 
404 940 теңгені құрайды. Ал, егер 
одан асатын болса, қаражаттың 
барлығы тек ай сайын төленеді. 

Ал, 10 жылдан артық жұмыс 
жасағандарға әрбір жыл үшін 2 пай-
ызға ұлғайтылады. Еңбек өтілі 35 
жылдан асқан еңбеккерлерге 100 
пайыз, ал 20 жылдық еңбек өтілі 
барларға 74 пайыз базалық зейне-
тақы тағайындалады. 

Сонымен, зейнеткердің 1998 
жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек 
өтілі және жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне қатысу өтілі 10 жыл және 
одан төмен болса, базалық зейне-
тақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
54 пайызын құрайды. 

Сонымен қатар, 1 қаңтардан 
бастап ең төменгі күнкөріс дең-
гейі өзгереді. Бүгінгі күні ең төмен-
гі күнкөріс деңгейі – 24 459 теңге. 
Құрылымның өзгеруі аталған дең-
гейді 16%-ға өсіре алады. Осы-
лайша, бюджетке түсетін салмақ 
пен адамның зейнетақы жүйесіне 
қатысуы арасындағы тепе-теңдік 
орнатылады. Ағымдағы жылдың 
1 қаңтарынан бастап ең төменгі 
күнкөріс деңгейі 28 284 теңгені құра-
уы ықтимал. 

ЖОҒАРЫ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ 
КІМГЕ БЕРІЛЕДІ?

Салтанат ИЛЬЯШОВА,
«Орталық Қазақстан»

Сенбі күні облыс 
әкімі Ерлан 
ҚОШАНОВ жұмыс 
сапарымен Осакаров 
ауданының 
Молодёжный кентіне 
барды. Сапар 
барысында аймақ 
басшысы бірқатар 
әлеуметтік 
нысандарды 
аралап, жергілікті 
тұрғындармен 
кездесті. 

Тұрғындар облыс әкіміне өз 
кенттеріне қатысты проблемалар-
мен бөлісті. Кей мәселелер келесі 
жылы шешімін таппақ.

Облыс әкімі «Балапан» ба-
лабақшасында болды. Мектепке 
дейінгі мекемені үш жыл бұрын 
«Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС 
коммуналдық меншікке берген. 140 
орындық балабақша бүгінгі таңда 
жартылай толыққан. Себебі, ғима-
раттың қалған бөлігі жөндеуді та-
лап етеді.

Биылғы жылы жылыту жүйесі 
мен шатырды жөндеу жұмыста-
ры басталған. Жобалық-сметалық 
құжат әзірленуде. Ол 2018 жыл-
дың наурызында дайын болады 
деп күтілуде. Тек, содан кейін ғана 
қаржыландыру мәселесі шешілетін 
болады. 

Бұдан кейін Ерлан Қошанов 
кенттегі мектептер мен аурухана-
ның жұмысымен танысты. «Ресурс 
орталығы» тірек мектебінде болып 
қайтқан аймақ басшысы оның не-
гізінде интернат ашуды тапсырды.

Мектеп 1994 жылдан бері жұ-
мыс істеп келеді. Жоба бойын-
ша ол бір мыңнан астам балаға 
шақталған. Алайда, мұнда небары 
400 бала оқып жатыр.

Мектептің жартысы бос тұр. Де-
генмен, басқа елді мекендерден, 
ауылдардан балаларды қабылда-

уға барлық жағдай бар. Келесі оқу 
жылында мұнда интернат ашылуы 
тиіс. Қазір бізде облыс бойынша 
21 интернат бар. Күрделі жөндеуге 
облыстық бюджеттен ақша бөлеміз. 
Ал, жабдықтау аудандық бюджет 
есебінен болуы тиіс, – деді Ерлан 
Қошанов.

Алдын ала есеп құжаттарына 
сәйкес, интернатты ұйымдастыруға 
27 млн. теңге қажет.

Билік басындағылардың жіті 
назарында жылыту маусымы да 
тұр. Молодёжный кентін «Қ.Сәт-
баев атындағы канал» Қарағанды 
пайдалану басқармасының фили-
алы «Казводхоз» АММ қазандығы 
жылытады. 2017 жылы қазандықтар 
мен қосалқы құралдарды жөндеуге 
7,6 млн. теңге жұмсалған. Облыс 
әкімі жылу көзінің жұмысымен та-
нысып шықты.

Кездесу барысында ауыл 
тұрғындары аймақ басшысына 

«Осакаровка-Молодёжный» авто 
жолының жағдайына қатысты 
шағымдарын айтты. Көптеген мәсе-
лелер бойынша аудан орталығына 
ойдым-ойдым жолдармен жиі ба-
рып-тұруға тура келеді дейді жер-
гілікті халық. Ерлан Қошанов бұл 
проблемамен таныс екенін, және де 
оның шешілетінін айтып сендірді. 

Ұзындығы 12 шақырым осы жол 
бөлігін жөндеу жұмыстарының жо-
балық-сметалық құжаттары дайын-
далып жатыр. Оның қорытындысы 
бойынша облыс республикалық 
бюджеттен қаражат бөлу туралы 
өтінім береді. 2018 жылы жұмыс 
басталады деп жоспарланып отыр.

Келесі жылы Молодёжныйда 
кентаралық жолдарды – екі көшенің 
жолдарын жөндеуге облыстық бюд-
жеттен 40 млн. теңге бөлінеді.

Молодёжный кентінде 6 мыңнан 
астам адам тұрады. Ауыл белсен-
ділері жас мамандарға баспана 

салу керектігін тілге тиек етті.
Барлық проблемалар кешенді 

түрде шешілу керектігін атап өтті 
Ерлан Қошанов.

– Молодёжный кентінің кешен-
ді даму жоспары бар. 2017 жылы 
көшелер жарықтандырылды және 
қоқыс контейнерлері орнатылды, 
жылу жүйелері және жарық шамдар 
бағаналары жөнделді. Қаражат об-
лыстық және аудандық бюджеттен 
бөлінді. 2018 жылы кентті абаттан-
дыру бойынша жұмыстар жалға-
сады, – деді Осакаров ауданының 
әкімі Нүркен Қобжанов.

Ерлан Қошанов жұмыс сапары 
барысында, сонымен қатар, «Раз-
рез Молодёжный» ЖШС жұмы-
сымен танысты.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі.

Суретті түсірген Д.КУЗМИЧЕВ.

Жарнама бөлімінің  телефоны мен 
электрондық поштасы:
43-21-55

ortalyk.reklama@mail.ru



Ізгілікке бастайтын шараны Өмір 
Кәріпұлы ашып, Ақселеу Сейдімбектің 
шыр етіп дүниеге келген жері Жаңаарқа 
топырағы, өсіп-өркендеген, талантының 
алғашқы бүр жарған жері Ақадыр, баба-
сы Байғозы батыр ауданның Жыланды 
жерінде дамылдап жатқанын, бабала-
рының атақоныс қыстауы Қызылтау 
ауылының «Бәйбіше» тауы бөктері дей 
кей келе, айтулы шараға демеушілік 
жасаған кәсіпкер Айбол Бидайбековке 
алғысын білдірді. 

«Құрмет» орденінің иегері, белгілі 
жазушы Кәмел Жүніс «қазақтың рухын 
оятқан, қазақтың қазақ екендігін таны-
туға бар ғұмырын арнаған Ақселеу Сей-
дімбек бір академияның атқарар жұмы-
сын жалғыз атқарды, қазақтың даласын 
аралап жүріп, әрбір рудың жеке-жеке 
тарихы мен тұлғаларының өмірбаянын 
жазып алды, қазақты Ақселеудей зерт-
теген адамды көрген жоқпын» десе, 
жазушы Төкен Әлжантегі сол кездегі 
әдебиет әлеміне талпынған жастарға 
Ақселеу Сейдімбектің жасаған қамқор-
лықтары туралы естеліктер айтты. ҚР 
мәдениет қайраткері, белгілі жазушы 
Төрехан Майбас «Біз талай ұлтпен көр-
ші болғанбыз, солармен соғысқанбыз, 
сол ұлттар қазір тарих сахнасында жоқ. 
Біз, қазақ, жақсы-жаман, көп-аз болайық 
әлі жүріп келеміз, аман-саумыз. Жаһан-
дану келе жатыр дейміз, жаһандану 
бая ғыда келген. Егер, біз Ахаңды оқи-
тын болсақ, айтқандарын жүзеге асы-
рар болсақ, жаһанданудан аман өтеміз. 
Өйт кені, Ахаң бізге сіңіріп кетті, қазақтың 
феномені жадында. Біз, қазақ, еш уақыт-
та қарнымыз аш болса да арам нәрсе 
татпадық, арымызды бәрінен жоғары 
қойдық, тән саудасына, жан саудасына 
барған жоқпыз. Бұл жайт әлі бізбен бірге 
өмір сүріп келеді. Сондықтан да, Ахаң-
ды оқиық, ұрпаққа дұрыс тәрбие берей-
ік» деді. Бүкіл әлем таныған академик, 
физик, «Ғасыр адамы» Темірғали Кө-
кетаев «рухани жағынан Ақселеу Сей-
дімбекті ұстаз санаймын, кітаптарынан 
қазақтың салт-дәстүрі мен мәдениетінің 
иісі аңқып тұрған Ахаң ауызекі әңгіменің 
де асқан шебері-тін әрі қандай әңгіме 
айтса да қазақ халқының ұлылығына, 
құндылығына, мәдениетіне әкеліп тірей-
тін еді. Қазақтың ең ұлы халық екенін, 
басқа халықтардан жоғары екендігін қа-
зақтың өзіне таныстыруға бар ғұмырын 
арнады. Дүниежүзін араладым, барлық 
елде достарым бар (бәрі физик), жапон-
дардың «Қазақ» деген ғылыми-зерттеу 
институтында 100 шақты адам жұмыс 
істейді екен, олар қазақ пен жапонның 
бірдей айтатын 10 шақты сөзін тауып 
алып, қазақпен туыстас халықпыз деп 
жүр, Норвегияда үлкен ғалымдар түбіміз 
түрік деп жүр. Мәдениет, салт-дәстүрдің 
қай саласында да қазақ халқы барлық 
халықтардан анағұрлым биік тұр. Мұн-
дай шаралар республиканың барлық 
жерінде өткізілсе, жастар тәрбие алар 
еді, көздері ашылып, сана-сезімі оянар 
еді» деді.

Ақаңның рухына сөз арнаған, ес-
теліктер айтқан, тілектерін білдірген 
құрметті қонақтар кештің өтуіне ұйытқы 
болған Өмір Кәріпұлы ақсақалға сый-
сыя паттарын жасаса, аудан әкімінің 
орынбасары Азамат Әбілдин барша 
аудан жұртшылығынан, аудан әкімі 
атынан алғыс білдіріп, кент әкімі Д.Кәр-
сембаев шалғай жерден ат терлетіп, 
алтын уақыттарын бөліп келген құрметті 
қонақтарға кент жұртшылығы  атынан 
алғыс айтты.  

Сөзін Өмір Кәріпұлы, әуенін Ысқақ 
Тәукейұлы жазған Ақселеу Сейдімбек-
ке арналған «Алаштың Абызы» әнін 
халықаралық, республикалық ән бай-
қауларының лауреаты Боташ Ноғаева 
шырқады. Сондай-ақ, Ақселеу Сейдім-
бектің әні «Дәурен-айын» Тайжан Қал-
мағамбетов атындағы I республикалық 
конкурстың лауреаты, әнші Бекжан Әке-
ев орындады. Халықаралық конкурстың 
лауреаты Бексұлтан Имашев күй шерт-
се, мәдени-сауық орталығының қызмет-
кері А.Төлеухан абыз Ақселеудің жазып 
қалдырған батасын оқып, жиналғандар 
қол жайды, кенттегі мектеп оқушылары 
Ақселеу Сейдімбектің шығармаларынан 
үзінділер, Сәулет Тасболат тұтас моно-
лог оқыды. Кеш «Нұршуақ» балабақша-
сы хор ұжымының «Атамекен» әнін шы-
рқауымен аяқталды.

Шыңғыс МҰҚАЕВ.
ШЕТ ауданы.

Ақадыр кентіндегі 
Ш.Бейсекқызы 
атындағы мәдени-сауық 
орталығында бүкіл 
қазақ халқына, түрік 
дүниесіне есімі белгілі 
этнограф-ғалым, жазушы 
Ақселеу СЕЙДІМБЕКТІҢ 
туғанына 75 жыл 
толуына орай Жазушылар 
Одағының мүшесі 
Өмір КӘРІПҰЛЫНЫҢ 
бастамасымен «Алаштың 
Ақселеуі» атты еске алу 
кеші өтті. 

(Соңы. Басы 1-бетте).

Әлекеңдей ғұламаның сәлемін қалай жет-
кізбейсің, амал жоқ тағы бардым. Мұны есті-
генде елпілдемесе де желпілдейтін шығар деп 
ойлағам. Жоқ, сол бұрынғы қалпы. Кірпігін де 
қақпастан басын сәл изеді де қойды.

Бір шаңырақтың астында жұмыс істейміз 
ғой. Талай бетпе-бет келіп қалып жүрдім. Бірақ, 
одан кейін «Бардыңыз ба?» деп батылым жетіп 
сұраған емеспін. 

Міне, менің алдымда Ақаңның әйгілі алты 
томдығының 2-ші кітабы жатыр. Соның ішінде, 
күнделігінің 1985 жылдың 21 шілде күнгі жазба-
сынында ол Әлекең туралы біраз толғаныпты. 
Ғұламаның көзі тірісінде – өзінен, одан кейін 
еңбектерінен қол үзбегені анық сезіліп тұр. 
Оған осы жазбасында: «Әлкей Марғұлан өзінің 
барша болмысымен орта ғасыр энциклопеди-
стерін елестетеді. Ал, ол кісінің адам ретіндегі 
болмысы нағыз әулиелік қалыбымен қайран 
қалдыратын» деп толғанғаны айқын куә.

Ағамыздың көп томдығын ақтарып отырып, 
«Ақан мен академик» деген шағын әңгімесін 
кездестіргенім бар. Онда жылқы қарай шыққан 
Ақан деген бала тау ішінен жартас толы сурет-
тер мен белгісіз таңбаларды көріп, кейінірек 
олар туралы Алматыдағы Әлкей Марғұланға 
хат жазып жібереді. Жаз шыға «Дарат тауының 
бойына Әлкей Марғұлан бастаған экспедиция 
келіп, шатырларын құрып тастапты» деген ха-
бар дүңк ете қалады. Ұзамай бұлардың үйіне 
Әлекеңнің өзі келіп Ақанды ертіп кетеді. «Кей-
ін әлгі тасқашау суреттері Әлекеңнің ғылыми 
кітаптарына басылып, байтақ елге мәлім бол-
ды» деп аяқталады әңгіме. Мұндағы Ақан бала 
Ақселеудің өзі екендігіне күмән жоқ. Ал, ағамы-
здың елде жоқ ерекше есімі ғалымның есінде 
сақталып қалғаны да даусыз. Кейін оның бас-
пасөз бетінде үздіксіз басылып жататын таны-
мы зор, берері мол материалдарының соңын-
дағы ныспысы тумысынан зерек ғұламаның 
көзіне оттай басылған ғой. Ал, олардың ара-
сындағы ертеден басталған таныстықтың үзіліп 
қалған тінін қайта жалғап жіберуге себепкер 
болғаныма мақтанмын бүгінде. Бұл таныстық 
ұлтымыз үшін небір мәуелі жемісін төккеніне 
ешбір күмәнім жоқ.

Ақаң болса сол кездегі қасаң идеологияның 
қатып қалған қалың тоңын жібітіп, өзі басқарып 
отырған журнал бетінде қазақ тарихының қат-
парларын қопарып, тереңінен қаузаудан  бір 
танбады. Ұмыт болуға айналған ұлтымыздың 
игі жақсыларының, халқымызға игілігі тиген 
байлар мен бағландарының, ел қорғаған ба-
тырлардың аты аталып, аттарына қайта мін-
гендей болды. «Білім және еңбекті» енді ең-
бектеп жүріп іздейтін болдық. Әр бетін құныға 
оқып шығамыз. Оқыған сайын есіміз жиылып, 
еңсеміз биіктей түседі. Бірақ, бұл қуанышы-
мыз ұзаққа бармады. «Сейдімбековті орнынан 
алыпты» деген суық хабар жан-тәнімізді қарып 
түскендей болды. Әнеки, сол кездегі саясаттың 
сиқы.

Асыл ағамыз өзінің атына заты сай екенін 
сол кездері тағы бір көрсетті. Арқаның ақ се-
леуіндей өмірдің ыстық-суығына бірдей шыдас 
берді. Арқаның ақ селеуі мен адамның Ақселе-
уінің қабаттаса шендесіп, ең жақын келген кезі 
осы тұс-ау, сірә. «Алмас пышақ қын түбінде 
жатпайды» деген рас екен. Бір жыл өтті ме, жоқ 
па, «Сейдімбеков ғылым жолына біржола түсіп, 
кандидаттық диссертациясын қорғап та тастап-
ты» деген хабар жетті. Тақырыбы қазақтың қара 
өлеңі жайында көрінеді. Ақиық ақын Мұқаға-
ли Мақатаев «Қазақтың қасиетті қара өлеңін, 
үстіне шекпен жауып қайтарса», Ақселеу Сей-
дімбеков оның үстіне алтын жағалы қамқа тон 
кигізді. Бұл еңбегін ол докторлыққа дейін жет-
кізгені көпшілікке аян.

Оның осындай қамкөңіл болып жүрген 
кезінде бір жерде кездесіп қалғанымыз бар. 
Барымды салып әңгіме айтып, «қиядан шауып, 
қисынын тауып» көңілін көтеріп, біраз күлдірдім 
де. «Өй, мынау бір әңгіме білетін бала екен 
ғой» дегендей тұңғыш рет маған жылы қарады 
сол жолы.

Дегенмен, Ақаңның соншама зарықтырған 
ыстық ықыласы мен қызуы мол құшағына аста-
намыз Алматыдан Ақмолаға ауысып келгенде 
барып бірақ кенелдім. Намазалы, Несіпбек, 
Жүрсін мен Тұрсын Һәм Жанболат сияқты 
курстас достарым да бұл ұлы көштен қалмай 
«жасаймыз жаңа дүние» десіп арқырап жетті 
Арқаға. Бұлардың бәрі де ағамыздың ақ жай-
лауына менен бұрын қол жеткізіп, ақ үйлерін 
жағалай тігіп баяғыда-ақ  қоныстанып алған. 
Ал, ілкімді досым Несіпбек болса қызметке ілі-
нер-ілінбестен-ақ қара нардай ағаммен қарта 
сапырысып жүретін. Міне, осылардың арқасын-
да армандай болған ақ көкеммен етене арала-
судың сәті түсті. 

Сол кезде жаңа астанада Еуразия универ-
ситеті шаңырақ көтеріп, оған бір кездегі ұстазы-
мыз Мырзатай Жолдасбеков ағамыз басшы бо-
лып келді. Әлгі атаған достарымның көбісі оған 
қосшы болып жетті. «Астана ауған жерге ырыс 
ауады» деген рас екен,  солардың қай-қайсы да 
жаңа жерде жаман болғаны жоқ. Берекелері та-
сып, атақтары аспандады. Ал, Ақселеу ағамыз 
болса – «журфактың» жетекшісі. Түрлі кездесу, 

отырыстарда жиі бас қосып, көңіл түйістіріп те 
қаламыз. 

Ақселеу ағамыз жұғысып кетсең жаныңның 
жыртығын жамап, жоғыңды бүтіндеп, жадыра-
тып жіберетін. Білмейтін нәрсесі жоқ. Әсіресе, 
қазақтың салт-дәстүрінің, ән-күйінің асқан біл-
гірі еді-ау. Бірде радиодан Ардақ Балажанова 
қарындасымыз «Қара жорға, түссең қолға, Ке-
тер ем, мініп алып, алыс жолға» деп өзінің ерек-
ше даусымен ғажайып бір ән айтып берді. 

– Әй, шіркін-ай, – деді Ақаң ән аяқталған 
соң, – Мен Мәдениет министрі болсам, мына 
қызға дәл осы әні үшін ғана «Халық әртісі» 
атағын берер едім!

Бұл, енді, ұлтымыздың жанының жайлауы, 
тіпті, алтын ұясы саналатын ән өнерінің өрісіне 
топан су қаптап, жастарымыздың «аспанға қа-
рап, жұлдызды санай» бастаған кезі еді.

Ағамыздың сегіз қырлы, бір сырлы екені 
белгілі. Ол кісінің қамшы-жүген өріп, тіпті, көңіл 
хошы келгенде домбыра да жасап тастайты-
нын еститінбіз. Және ол домбыраны шертісі 
қандай?! Ал, карта ойынына құмарлығы тіпті 
бөлек.  

Ал тасқаяққа деген құмарлығы тіпті ойсаң. 
Шақырсаң  болды, таяғын алып жетіп келетін. 
Құдай ұрғанда мен осы тасқаяғы құрғырды 
қақпайды екенмін. Тіпті, әліпті таяқ деп білмей-
мін, бертінде  үйрендім. Алға озып айта берей-
ін, оған Қойшықара ағамның қамшылауы себеп 
болды. Бірде ол кісінің достарым ойнап жатқан-
да үстел жанында состиып тұрған мені көріп 
«Оу, мұның қалай сенің, өзіңді жақсы көретін, 
өзің де құрмет тұтатын Ақселеу ағаңның жақ-
сы көретін ойыны емес пе еді бұл?» дегені. 
Шымбайыма батырып, шымшып айтты. Содан 
Қанағаттың Жеңісі деген ауылдың жігітін ертіп 
алып, бір қыс ойнап, әжептәуір үйреніп алдым. 
Бүгінде Несіпбекті жеңемін. Тұрсынды тұрала-
тып, Жүрсінге жетіп қалған жайым бар. Ал, На-
мазалыны ұтсам, мен үшін «9 май – Жеңіс күні» 
сол күнге дереу ауысатын болады.

Ал, енді әңгімеміздің жүйесіне қайта ауыс-
сақ, біздерді жақындастырған осы бильярд бол-
ды. Ойын үстінде небір қалжың қарша борап, 
талай сыр шертіледі. Айтылмайтын әңгіме жоқ. 
Бірде ағамыз екеуіміз басқалардан оңашалау 
отырып біраз сыр шертістік. Әңгіменің өзегі 
жылқы жайлы болды. Әңгіменің әсері ме, қы-
за-қыза келіп, ағама баяулатып «Екі жиренді» 
салып бердім. Бұл әнді шығарған Жүсіпбек Ай-
мауытов деген де әңгіме бар. Сол әсер етті ме, 
әйтеуір ол әлдебір тұңғиық ойға шомып отырып 
тыңдады. Ақаңның алдында ән салып жүрген 
жүрегімнің түгі бар екен ғой деп ойлаймын бү-
гінде.

– Ойпырым-ай, сен екеуміз Шажағай өзе-
нінің екі жағында құрық ұстап, құраулап жүріп-
піз-ау, – деді сонсоң. 

– Иә, біз жайлаған Сұрбие өзегі созылып 
барып Сарыбұлаққа құлайды ғой. Ол барып 
Батпақ суға құяды. Батпақ судың сол жағында 
Қоңырқұлжа, Сары құлжа таулары. Оң жағын-
да Алақұнан болса, алыстан мұнартып Айғы-
рұшқан да төбе көрсетер еді. Өзіңіз білесіз, бір 
байдың жауды алыстан сезетін текті айғыры 

Алаштың алтын сақасы» деп жазды да. Дөп ай-
тылған сөз – осы.

Ағамыздың ортасы, жора-жолдастары да 
керемет болды. Өздерін «Жеті жетім» дейтін 
олардың бәрінің де әкелері Отан қорғау жолын-
да шейіт болған. Бүгінгі жастардың бірі білер, 
бірі білмес, олар атап айтсақ: Оралхан, Бексұл-
тан, Кәдірбек, Қуанышпай, Кәрібай  мен Серік 
Әбдірайымов және Ақселеудің өзі.  Бұлар өр-
теңге шыққан көк шөптей қаулап шығып, соңғы 
жүз жылдықты «Қазақ әдебиетінің алтын ғасы-
рына» айналдыруға аянбай атсалысқан айтулы 
азаматтар еді. «Қазір солардан үш қара ғана 
аман отырмыз» деп күледі ақкөңіл ағамыз Қу-
анышпай. Ол үш қарасы Бексұлтан мен Кәдір-
бек және өзі көрінеді. Аман жүрсін ағаларымыз. 
Әйтпесе, біздің де алдымыз айқара ашылып 
қалатын түрі бар.   Есағаң, Намазалы, Несіп-
бек бастап, етістік есімдес Жүрсін мен Тұрсын 
және артымнан ерген жалғыз қара Жанболат 
екеуіміз қостаған біз де жетеуміз. Бұл күнде 
«Жеті жолаушы» деп ат қойып, айдар тағып, бір 
кітапты қолға алып отырған жайым бар, Құдай 
қаласа... 

Менің ауылым Қарағанды қаласынан жүз 
шақырымдай ғана, баяғы Сәкен оқыған Ніл-
дінің жанындағы Жарық стансасының маңайы. 
Атақты балуан-сері Иманжүсіп әнге қосқан 
Бұғылы-Тағылы тауының баурайы. Демалыста 
ауылға барып, даланың жолымен заулап келе 
жатып жол шетінде қалбаң-құлбаң етіп отырған 

Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, ғалым-этнограф, 
жазушы жерлесіміз Ақселеу 
СЕЙДІМБЕКТІҢ 75 жылдық 
мерейтойына орай Б.Амалбеков 
атындағы орта мектептің 
кітапханасында бірнеше  іс-шара 
өтті.

Орта буын сыныптарда А.Сейдімбектің 
«Әйел-Ана» ертегісі бойынша әдеби сағат 
әдіптелді. Ертегіде бақ қонған Күншуақ елінің 
жігіттері – ержүрек, қыздарының ақылына көр-
кі сай, қарттары ақыл-парасатымен қадірлі бо-
лып бейбіт өмір кешкен. Осы елдің бақытын 
қызғанып, байлығына қызыққан жау бір күні  
шабуылдап, Күншуақ елін тұтқынға алады. 
Жаудың тұтқынынан ақ шашты Әйел-Ана-
ның ақылы аман-есен құтқарады. Осы тақы-
рып бойынша талдау жүргізіп, Әйел-Ананың 
қадірі, құрметі қазақ елі үшін әрқашанда маңы-

зды екені жайында оқушылар өз ойларымен 
бөлісіп, ана туралы мақал-мәтелдер айтты. 
Әдеби сағат барысында Назарбаев Зияткер-
лік мектебінің алдыңғы тәжірибесінен алынған 
әдіс-тәсілдермен жұмыс жүргізілді.

   Жоғарғы сыныптар үшін қазақ рухания-
тының көрнекті тұлғасы Ақселеу Сейдімбектің 
тағылымға толы өмірі мен шығармашылығы-
на арналған «Алаштың Ақселеуі» атты кітап 
көрмесі ұйымдастырылды. Онда «Күңгір-күң-
гір күмбездер», «Аққыз», «Сонар», «Алаштың 
Ақселеуі», рухани серігі Жомарт Әбдіхалықтың 
жазған хаттары топтастырылған «Ақселеуге 
жаздым хат», ұлт өміріндегі орны ерекше «Қа-
зақтың күй өнері», хиқаяттар, повестер, әң-
гімелер, күнделіктер топтастырылған томдық 
кітаптарға библиографиялық шолу жасалды.   

А.Сейдімбектің өмірі мен шығар-
машылығы кеңінен қамтылған, жазушының әр 
кездегі суреттерімен көркейтілген арнайы жо-

баны 4 «Б» сынып оқушылары – Мұхтар Абай 
мен Доскен Раушан дайындап, қорғады. 

А.Сейдімбектің киелі қазақ жерінің азама-
ты ретіндегі болмысын айғақтайтын айқын қа-
сиеттерінің ең бастысы – халқының қадір-қа-
сиетін терең танып-түсінуден туындаған 
жалтақсыз, құрбаншыл ұлтжандылығы.

«Өзіндік қасиеттен айырылған ұлт өледі. 
Ұлтты өлтірмейтін – оның төлтума мәдениеті 
ғана. Бұл жолда еткен еңбек пен төккен терді 
Тәңірдің сыбағасына балай жүріп, өткеннің 
асылдары болашақ ұрпақтың жан-жүрегін 
жылытуы үшін қол жалғап жіберуіміз қажет» 
деген Ақселеу Сейдімбектің сөзі оның өмірі 
мен шығармашылығының бағдарламасы 
іспеттес.

 Р.РЫСМАҒАНБЕТОВА,
 мектеп кітапханашысы.

ЖАҢААРҚА ауданы.

осы таудың басына шығып, ел мен жерді күзетіп 
тұрады екен дейді ғой. Таң алдында қалғып кет-
кен жануар келіп қалған жау дүбірінен селт етіп 
оянып, әдеттегідей арқырап кісінеуге мұршасы 
да келмей, тау басынан ауылға қарай бірақ 
қарғиды ғой... 

Мен әр өзен-судың атын айтқан сайын 
Ақаңның жүзі бал-бұл жайнап, айрықша толқы-
ды.

– Әй, сен  адамды жылатасың енді, – деді 
сонсоң. Бет әлпетіне қарасам, бүкіл тұла бойы 
елі мен жеріне деген сарытап сағынышқа то-
лып, буыны босап булығып отыр екен. 

Мен туған жер – Киік деген кішкентай ғана 
станса. Осы бір алақандай ауылдан Сыдық 
Мұқамеджанов пен Софы Сматаев деген әде-
биет пен өнердің жүйріктері қатар шыққан. Жал-
пы, Шет ауданын күйшілер елі дейді ғой. Сол 
шертпе күйдің соңғы саңлағы Бегімсал да осы 
ауылдан. Ал, қазақтың алғаш домбыра алып 
сахнаға шыққан әнші қызы Ләзат Сүйіндікова 
болса менің жақын нағашым. Кенесерының бас 
батыры атақты Ағыбай да осы жердің тумасы. 
Оның шөбересі Тарғынның балаларымен мек-
тепте бірге оқыдық. Ақаң болса осы Тарғын 
атамыздың қолында жылқы баққан. Біздің ауыл 
мен көрші Жаңаарқаның Қызылтау совхозының 
жері өрістес, қойы қоралас, елі аралас іргелес 
жатқан елміз. Ақселеу ағамыздың Жаңаарқа 
мен Шет аудандарының Құрметті азаматтығын 
қатар иеленіп отырғаны тегін бомаса керек.

– Тарғын атамыз бүркіт ұстайтын. Бойы биік 
адам еді ғой, – дедім әңгіменің бетін бұрып. 
Ақаң жайнап сала берді. Оның бойы да екі ме-
трге жуық. Әлгі көктемде келетін шуағы мол ең 
ұзақ күндерді қазақ «Ұзын сары» дейді ғой. Тура 
осы кісіге қаратып айылғандай. 

Астанадағы Кенесары көшесі стадионнан 
басталады. Стадион болса, бір кезде ойран 
салған казактардың бекінісінің орнында тұр-
са керек. Ал, осы көшемен Ағыбай, Бұқарбай, 
Бұғыбай батырлар көшелері қапталдасып жа-
тыр. Азаттық үшін алысқан Кенесары бабамы-
збен соңына дейін бірге болған олар әлі күнге 
шеп құрып, азаттығымыздың символы Астана-
мызды кірпік қақпай күзетіп тұрған сияқты. Ал, 
айрықша сәтімен шешілген бұл игілікті істің 
басында сол кезде қаланың ономастикалық 
комиссиясының мүшесі болған Ақселеу ағамы-
здың тұрғаны күмәнсіз. Қолтаңба сөзсіз соныкі.

Жалпы, елдігімізді таныту жолындағы Ақаң-
ның тындырған істері жоғарыда мен атаған та-
улар сияқты шоғыр-шоғыр. Менің замандаста-
рымның ішінде бір өзі бір институттың жұмысын 
атқарған үш адам бар. Оның біреуі кешегі өткен 
Асқар Егеубаев болса, екіншісі бүгінгі еңбе-
гі еленбесе де ел үшін еңіреп жүрген Тұрсын 
Жұртбай ғұлама. Ал, бірегейі Ақселеу Сейдім-
беков екендігіне ешкімнің шәгі жоқ болар. Ол 
кісінің өзі құрастырып кеткен алты томдығы 
еліміздің ерен қабырғасының алтын кірпіші, ру-
хани дүниеміздің алтын сандығы десе болар.

Соңғы кезде «Арқаның Ақселеуі» деген си-
яқты тарлау тақырып қоятындар көбейіп кетті. 
Ағамыз бұл күнде Арқаның ғана емес, Алаштың 
ардағы емес пе?! Кезінде бір бауырымыз «Алты 

әлдебір құсты көзім шалып қалды. «Тоқташы» 
деген дауысым қатты шықса керек, жүргізуші 
тежегішті оқыс басты. Секіріп-секіріп түстік.

– Ойбай, мынау бүркіт қой!
– Қайдағы бүркіт, аға, әшейін қарақұс қой, 

– деп қолын соза берген жүргізуші жігіттің біле-
гіне әлгі құстың шеңгелін салып-ақ жібергені. 
Әрең ажыратып алдық. Бір қанаты топшы-
сынан сынып, ақсөңке болып сорайып сүйегі 
шығып тұр. Құрттамапты, жағымсыз иіс те жоқ. 
Жылқы сияқты бұлар да құрттамайды екен-ау. 
Екі аяғын шыжым жіппен қосақтап буып, қапқа 
салып, бара жатқан жерімізге ала келдік. Қап-
тың аузын ашсақ, жауқабақтанып, шүңірейе 
қарап, сарыжағал аузын ашып ысылдап айбат 
шегеді. Не істерімізді білмей, ақыры Ақселеу 
ағама телефон соқтым.

– Айтыстарыңа қарағанда әлгі – бүркіттің 
бір жасар балапаны. Тірнек дейді оны. Түлкіге 
түскен болуы керек. Түлкі де қоқақтап айбат 
қылады ғой. Топшысын шайнап жіберген ғой. 
Енді, алдағы өзіңе сойылған қойды қылғыта 
бермей сұрпы етін алып, әбден ақжем болған-
ша суға салып қоясың. Бұл да бала сияқты тәт-
тіні жақсы көреді. Оған аямай қант қос. Сонсоң 
зорлаңқырап аузына тығасыңдар, – деп ағамыз 
әдеттегідей баптана сөйлеп ақыл берді. Құдды 
бір күнде жасап жүрген кәсібі сияқты, сенімді. 
Бәрібір арамыздан құстың бабын табатын адам 
табылмады. Ақыры бір ретін табарсың деп сол 
үйге тастап кеттік. Ал, асқартаудай ағамызбен 
ақырғы рет тілдесіп отырғанымды мен бейбақ 
білмеппін-ау сонда.

Бірер күннен кейін Астанаға қайтып ора-
лып, әдетімше үйіліп қалған газеттердің бетін 
ашып қалсам, алтын ағам маған қара рамканың 
ішінен қарап тұр. Сөйтіп, ақ көкем мынау жарық 
дүниені бізбен қосып бірақ күнде тастап кете 
барды. Түсінігі мен ақыл-ойы біз сияқты қара-
пайым пенделерден әлдеқайда жоғары азамат 
қой. Кім білсін, заманның біздің ақылымыз жет-
пейтін әлдебір ауыртпалығы жанын езіп, жүре-
гіне ауыртпалық түсірді ме екен. Орны әлі күнге 
опырайып тұр.  

Өзінің құтты мекені Жаңаарқасына апа-
рып қойды. Қу жұмыстан шыға алмай, қаралы 
көштен қалып қойдым. Кейін Көпен екеуміз 
арнайы барып құран оқып қайттық. Бір кезде 
«Бәйге төбе» деп аталатын қырқаның басы-
на қойып, ерекше белгі қойыпты. Онда қы-
зылқоңыр мәрмәр тасқа «Көктегі күннің нұры 
мен жердегі елімнің ықыласына мейірім қанба-
ды» деген сөздер қашап жазылыпты. 

– Бақилыққа кететінін Құдай сездірді ме, 
осыдан біраз жыл бұрын ауылға келгенімізде 
мәңгілік мекені болатын осы жерді өзі көрсетіп, 
«былай деп жазасың» деп осы сөздерді қағазға 
түсіріп беріп еді, – дейді артындағы жоқтаушы-
сы болып жүрген жақынының бірі, інісі Асыл-
хан Сейдімбеков. Ағамыздың артында бір ұл, 
екі қыз қалған. Олар да әкелері десе жандары 
қалмайды. Ал, біздің Намазалы Омашев болса 
жылда журналистер күніне орай, бильярдтан 
Ақселеу Сейдімбеков атындағы жарыс ұйымда-
стырып жүр. Азаматқа айтар алғыс мол.  

Бүгін Ақселеу ағамыз тірі болса 75-ке то-
лар еді. «Ол өзіне өзі қолдан келмес ескерт-
кіш орнатып кеткен» деп осылай отыра бе-
реміз бе, ағайын! Ағамыз арамызға еңселі 
ескерткіш болып қайта оралса деген игі тілек, 
үкілі үміт қой біздікі. Ол оған әбден лайықты. 
               

Сәулебек ЖӘМКЕНҰЛЫ,  
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.
АСТАНА қаласы.
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Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға байланысты жер учаскелерін немесе
өзге де жылжымайтын мүліктерді мәжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы 
Жер кодексіне, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 
сәуірдегі «Тұрғын үй қатынастары туралы», 2011 жылғы 23 қаң-
тардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы», 2011 жылғы 1 наурызда-
ғы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңдарына сәйкес, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы №1505 
«Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен 
Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 
- 2017 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашада-
ғы № 1283 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысының 
негізінде, анықталған  пайдалы қазбалар орындарын  зерттеу 
қажеттігін ескере отырып, Қарағанды облысының Жезқазған, 
Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономика-
лық дамытудың проблемаларын шешу мақсатында Қарағанды 
облысы әкімдігі Қаулы ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыға қоса беріліп отырған қосымшаға сәйкес 
мемлекет мұқтажы үшін  Қарағанды облысының Жезқазған 
кенті және Сәтбаев қаласы жерлерінде жер учаскелерін алып 
қоюға байланысты жер учаскелерін немесе өзге де жылжымай-
тын мүліктерді мәжбүрлеп иеліктен шығару басталсын.

2. Жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 
2018 жылғы  30 қараша болып анықталсын.

3. Келістіру рәсімдерін жүргізу үшін жер иелерінің немесе 
мемлекеттік емес пайдаланушылардың өтініштері мен жүгінетін 
орындары Сәтбаев қаласында - «Сәтбаев қаласы әкімі аппара-
ты» мемлекеттік мекемесі келесі мекен-жай бойынша: Сәтбаев 
қаласы, академик Қ.Сәтбаев атындағы даңғыл, 108, Жезқазған 
кентінде - «Жезқазған  кенті  әкімі аппараты» мемлекеттік ме-
кемесі келесі мекен-жай бойынша: Жезқазған кенті, Жамбыл 
көшесі, 26А болып анықталсын. 

4. «Қарағанды облысының ішкі саясат басқармасы» мем-
лекеттік мекемесі  осы қаулы қабылданғаннан бастап  үш жұ-
мыс күн ішінде оны бұқаралық ақпарат құралдарында жария-
лауды қамтамасыз етсін. 

5.Сәтбаев қаласы әкімдігі:
1) осы қаулы жарияланғаннан кейін үш күнтізбелік күн-

нен кешіктірмей  меншік иесіне немесе мемлекеттік емес жер 

пайдаланушыға жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын 
мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы жазбаша хабарла-
ма (әрі қарай – хабарлама) және мемлекет мұқтажы үшін жер 
учаскесін алып қоюға байланысты жер учаскесін немесе өзге 
де жылжымайтын мүлікті сатып алу туралы шартының жобасын 
(әрі қарай –жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті 
сатып алу шарты) жолдасын;

2) әділет органдарында хабарламаны заңдық талап ретін-
де тіркеуді қамтамасыз етсін;

3) мүлікке жер иелерінің немесе мемлекеттік емес пай-
даланушылардың құқықтарын тоқтату және алынып отырған 
мүлікке мемлекет құқығын иеленудің мемлекеттік тіркеуін қам-
тамасыз етсін;

4) жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті са-
тып алу шарты бойынша тарап болсын;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған  
өзге де өкілеттіктер жүргізсін. 

6. «Қарағанды облысының жер қатынастары басқармасы» 
мен «Қарағанды облысының экономика және бюджеттік жос-
парлау басқармасы» мемлекеттік мекемелеріне:

1) меншік иелері немесе мемлекеттік емес жер пайдала-
нушылар хабарлама алғаннан бастап екі ай мерзімінде Сәт-
баев қалалық мәслихаттың тұрақты комиссиясында қарау мен 
келісу үшін жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті 
сатып алу шарттарының жобаларын ұсынуға құжаттарды да-
йындасын;

2) меншік иелерімен келісімге қол жеткізген кезде және 
Сәтбаев қалалық маслихатының келісімімен жер учаскесін не-
месе өзге де жылжымайтын мүлікті сатып алу шарттарын Қара-
ғанды облысы әкімдігінің отырысына оны бекіту үшін енгізсін;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған  
өзге де өкілеттіктер жүргізсін. 

7. «Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға 
байланысты жер учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын 
мүліктерді мәжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау туралы» қау-
лының орындалуын бақылау облыс әкімінің жетекшілік жасай-
тын орынбасарына жүктелсін.

  Е.Қошанов,
Қарағанды облысының әкімі.           

Қарағанды облысы әкімдігінің
2017 жылғы «___»___________№_____ қаулысына қосымша

Қарағанды облысы Сәтбаев қаласының жерінде Жезқазған кенті мен Весовая елді мекенінде 
мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға байланысты мәжбүрлеп иеліктен шығаруға 

жататын жер учаскелердің немесе өзге де жылжымайтын мүліктердің 
ТІЗБЕСІ

№ 
п/п

Жер учаскесінің 
кадастрлік нөмірі

Меншік иелері және жер 
пайдаланушылар

Жер учас-
кесінің 
көлемі, га

Жер 
учаскесінің 
орналасқан 
жері

Жер 
учаскесінің 
нысаналы 
мақсаты

Құқығы

1                     2  3   4        5 6   7
1 09-112-021-000(118-

2/3)-1
Ахметова Лиза Сагатовна - Д.Нурпеисова 

көшесі  2/3-1 
Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

2 09-112-021-000(118-
2/3)-2

Агатаевна Маира Базакуловна - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-2  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

3 09-112-021-000(118-
2/3)-3

Абдуллаева Феруза Ахмаддиновна - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-3   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

4 09-112-021-000(118-
2/3)-4

Седунова Анна Алексеевна - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-4      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

5 09-112-021-000(118-
2/3)-5

Якупова Галия Мухаметжановна - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-5  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

6 09-112-021-000(118-
2/3)-6

Сазанбекова Любовь Мироновна - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-6

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

7 09-112-021-000(118-
2/3)-8

Попова Дарья Богдановна 
Лазарчук Елена Матвеевна

- Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-8  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

8 09-112-021-000(118-
2/3)-9

Айжанова Жанна Аскербековна - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-9  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

9 09-112-021-000(118-
2/3)-10

Сагидулин Олег Романович - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-10  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

10 09-112-021-000(118-
2/3)-11

Чульканова Татьяна Геннадьевна - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-11

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

11 09-112-021-000(118-
2/3)-12

Ионов Григорий Александрович - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-12  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

12 09-112-021-000(118-
2/3)-13

Жумагулов Токтар Сарсембекович - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-13   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

13 09-112-021-000(118-
2/3)-14

Ручкин Виктор Васильевич - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-14   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

14 09-112-021-000(118-
2/3)-15

Ручкин Виктор Васильевич - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-15 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

15 09-112-021-000(118-
2/3)-16

Ержанова Зарья - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-16 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

16 09-112-021-000(118-
2/3)-17

Мельдаханов Ширехан Мухамбетжанович - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-17

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

17 09-112-021-000(118-
2/3)-18

Штробель Татьяна Васильевна - Д.Нурпеисова 
көшесі  2/3-18 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

18 09-112-021-000(118-
4)-1

Пучкова Оксана Ярославовна - Д.Нурпеисова 
көшесі  4-1             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

19 09-112-021-000(118-
4)-3

Жумадильдаева Гульнар Алмасбековна - Д.Нурпеисова 
көшесі  4-3

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

20 09-112-021-000(118-
4)-4

Бахтияров Аскар Айтанович 
Бахтиярова Ольга Алексеевна 
Бахтиярова Алия Аскаровна 
Бахтияров Азамат Аскарович 
Бахтияров Тимур Аскарович

- Д.Нурпеисова 
көшесі  4-4

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

21 09-112-021-000(118-
4)-5

Абдуллаева Феруза Ахмаддиновна - Д.Нурпеисова 
көшесі  4-5     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

22 09-112-021-000(118-
4)-6

Мартынова Раиса Гаврилова - Д.Нурпеисова 
көшесі  4-8

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

23 09-112-021-000(118-
4)-9

Болдовский Владимир Феодосьевич 
Болдовская Елена Валентиновна 

- Д.Нурпеисова 
көшесі  4-9       

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

24 09-112-021-000(118-
6)-3

Сокол Лидия Васильевна - Д.Нурпеисова 
көшесі  6-3             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

25 09-112-021-000(118-
6)-4

Маслюкова Инна Владимировна - Д.Нурпеисова 
көшесі  6-4                        

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

26 09-112-021-000(118-
6)-5

Стефурак Наталья Михайловна - Д.Нурпеисова 
көшесі  6-5           

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

27 09-112-021-000(118-
6)-7

Милова Анна Вячеславовна 
Ободянская Ольга Ивановна

- Д.Нурпеисова 
көшесі  6-7             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

28 09-112-021-000(118-
6)-8

Стефурак Зоя Ивановна 
Стефурак Иван Михайлович

- Д.Нурпеисова 
көшесі  6-8

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

29 09-112-021-000(118-
6)-9

Морозов Павел Иванович 
Морозова Антонина Алексеевна

- Д.Нурпеисова 
көшесі  6-9

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

30 09-112-021-000(118-
6)-10

Доненко Людмила Григорьевна - Д.Нурпеисова 
көшесі  6-10             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

31 09-112-021-000(118-
6)-11

Стефурак Иван Михайлович - Д.Нурпеисова 
көшесі  6-11    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

32 09-112-021-000(118-
6)-12

Тоескина Анжелика Леонидовна 
Мамедов Тофик Гахраманович

- Д.Нурпеисова 
көшесі  6-12             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

33 09-112-021-000(118-
8/1)-1

Манбаева Аман - Д.Нурпеисова 
көшесі     8/1-1   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

34 09-112-021-000(118-
8/1)-2

Токсиетов Куандык Насымбаевич - Д.Нурпеисова 
көшесі     8/1-2

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

35 09-112-021-000(118-
8/1)-3

Вилиева Галина Дмитриевна 
Вилиев Вячеслав Замирович 
Вилиев Сергей Замирович 
Смоловой Дмитрий Александрович

- Д.Нурпеисова 
көшесі     8/1-3             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

36 09-112-021-000(118-
8/1)-4

Жангабулова Карлыгаш Аскербековна - Д.Нурпеисова 
көшесі    8/1-4             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

37 09-112-021-000(118-
8/1)-5

Ермүқаш Гулзада Ермүқашқызы - Д.Нурпеисова 
көшесі     8/1-5            

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

38 09-112-021-000(118-
8/1)-6

Рецлова Валентина Павловна - Д.Нурпеисова 
көшесі    8/1-6            

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

39 09-112-021-000(118-
8/1)-7

Иконникова Галина Ивановна - Д.Нурпеисова 
көшесі    8/1-7                   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

40 09-112-021-000(118-
8/1)-8

Семенченко Анатолий Генадьевна - Д.Нурпеисова 
көшесі     8/1-8  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

41 09-112-021-000(118-
8/1)-9

Оспанов Ермек Бахытович - Д.Нурпеисова 
көшесі     8/1-9  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

42 09-112-021-000(118-
8/1)-10

Маковская Ольга Романовна - Д.Нурпеи-
сова көшесі     
8/1-10                   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

43 09-112-021-000(118-
8/1)-11

Рахимбаева Асем Шакиртовна - Д.Нурпеи-
сова көшесі     
8/1-11 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

44 09-112-021-000(118-
8/1)-13

Егорова Кульсина Касымовна - Д.Нурпеисова 
көшесі    8/1-13  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

45 09-112-021-000(118-
8/1)-15

Орымбаева Куляш 
Орымбаев Тулеген 
Тулеген Еркебулан Дюйсенгалиулы 

- Д.Нурпеисова 
көшесі    8/1-15    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

46 09-112-021-000(118-
8/1)-16

Быстрова Раиса Михайловна - Д.Нурпеисова 
көшесі    8/1-16     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

47 09-112-021-000(118-
10/1)-1

Нурпеисова Анна Дмитриевна 
Цинцирук Виталий Дмитриевич 
Цинцирук Максим Дмитриевич 
Цинцирук Елена Алексеевна 
Цинцирук Дмитрий Дмитриевич 
Цинцирук Елена Алексеевна

- Д.Нурпеисова 
көшесі  10/2-1   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

48 09-112-021-000(118-
8/1)-2

Қали Арайлым Болатбекқызы 
Махамбетов Батырбек Болатбекович 
Махамбетов Абдрашит Жалмаганбетович 

- Д.Нурпеисова 
көшесі  10/2-2   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

49 09-112-021-000(118-
8/1)-3

Сипгаткулин Эльнар Магфурович - Д.Нурпеисова 
көшесі  10/2-3  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

50 09-112-021-000(118-
8/1)-4

Тубакабылова Зубайра 
Тубакабылов Нуржан Нурланович 
Садыкова Турсунгул Абдулловна 
Балкибаева Манат Абдулловна 
Жунусова Алмакуль Абдулловна 
Тубакабылов Кайржан Абдуллович 
Тубакабылова Нургуль Нурлановна 
Айтжанов Нурлан Жаксибекович

- Д.Нурпеисова 
көшесі   10/2-4   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

51 09-112-021-000(118-
8/1)-6

Тимофеева Нина Ивановна - Д.Нурпеисова 
көшесі   10/2-6                                  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

52 09-112-021-000(118-
8/1)-7

Нурсеитов Мейрамбай Абилулы 
Нурсеитова Эльмира Мейрамбаевна 
Садыкова Альдина Мейрамбаевна 
Нурсейтов Ерлан Мейрамбаевич 
Нурсеитова Алия Орынбековна 

- Д.Нурпеисова 
көшесі  10/2-7

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

53 09-112-021-000(118-
8/1)-8

Гнатив Степан Васильевич - Д.Нурпеисова 
көшесі  10/2-8             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

54 09-112-021-000(118-
8/1)-10

Эйхольц Анна Турсыновна - Д.Нурпеисова 
көшесі  10/2-10                

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

55 09-112-021-000(118-
8/1)-11

Авдеева Ирина Леонидовна - Д.Нурпеисова 
көшесі  10/2-11                             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

56 09-112-021-000(118-
8/1)-13

Кондакова Людмила Федоровна - Д.Нурпеи-
сова көшесі   
10/2-13             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

57 09-112-021-000(118-
8/1)-14

Лаврентьева Галия Иосифовна - Д.Нурпеи-
сова көшесі   
10/2-14            

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

58 09-112-021-000(118-
8/1)-16

Жаксылыкова Акнур Тыштыкбаевна 
Жаксылыкова Алмагул Тыштыкбаевна 
Жаксылыков Куандык Тыштыкбаевич 
Жаксылыков Суюндик Тыштыкбаевич 
Капарова Асемкуль Тыштыкбайкызы 
Жаксылыкова Жумакуль Тогизбайкызы

- Д.Нурпеи-
сова көшесі   
10/2-16   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

59 09-112-021-000(116-
4)-1

Волченко Олег Федорович  - Жұбанов 
көшесі  4-1      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

60 09-112-021-000(116-
4)-2

Нуридинов Хайруддин Ахмеддинович 
Нуридинова Гулмира Абдраимовна 

- Жұбанов 
көшесі    4-2       

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

61 09-112-021-000(116-
4)-3

Бесимов Нурболат Жаксылыкович 
Танкибаева Гульбаршин Шильдебаевна

- Жұбанов 
көшесі   4-3    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

62 09-112-021-000(116-
4)-4

Ахметов Канатбек Кемелович - Жұбанов 
көшесі  4-4     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

63 09-112-021-000(116-
4)-5

Дюсеков Жандос Муханбетрахимович 
Асанова Акмарал Абдугалиевна 

- Жұбанов 
көшесі   4-5       

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

64 09-112-021-000(116-
4)-6

Казанцева Юлия Анатольевна - Жұбанов 
көшесі  4-6      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

65 09-112-021-000(116-
4)-7

Карабуля Галина Павловна - Жұбанов 
көшесі  4-7     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

66 09-112-021-000(116-
4)-8

Айтенова Гульмира Имангалиевна - Жұбанов 
көшесі  4-8      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

67 09-112-021-000(116-
5)-2

Каралькина Юлия Борисовна - Жұбанов 
көшесі  5-2 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

68 09-112-021-000(116-
5)-4

Файзулаева Фидания Хужакаевна - Жұбанов 
көшесі  5-4       

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

69 09-112-021-000(116-
5)-5

Маманова Айжан Шарипуллаевна 
Балмұқан Әлімжан Батырбекұлы 

- Жұбанов 
көшесі  5-5

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

70 09-112-021-000(116-
5)-6

Лушникова Галина Дмитриевна - Жұбанов 
көшесі  5-6     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

71 09-112-021-000(116-
5)-8

Грищен Станислав Николаевич - Жұбанов 
көшесі  5-8  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

72 09-112-021-000(116-
6)-1

Литвинов Олег Владимирович - Жұбанов 
көшесі  6-1   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

73 09-112-021-000(116-
5)-2

Бутаева Виктория Анатольевна - Жұбанов 
көшесі  6-2    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

74 09-112-021-000(116-
5)-3

Суркова Татьяна Ивановна - Жұбанов 
көшесі  6-3     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

75 09-112-021-000(116-
5)-4

Митрофанова Екатерина Александровна 
Махамбетов Кайырбек Болатбекович 

- Жұбанов 
көшесі  6-4      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

76 09-112-021-000(116-
5)-5

Гладкова Галина Николаевна - Жұбанов 
көшесі  6-5     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

77 09-112-021-000(116-
5)-6

Бобров Юрий Алексеевич - Жұбанов 
көшесі  6-6     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

78 09-112-021-000(116-
5)-7

Шейнберг Евгений Львович 
Шейнберг Екатерина Львовна 
Шейнберг Лев Ефимович

- Жұбанов 
көшесі  6-7  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

79 09-112-021-000(116-
5)-8

Кобылин Владимир Александрович - Жұбанов 
көшесі  6-8      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

80 09-112-021-000(116-
7)-1

Антонов Сергей Юрьевич - Жұбанов 
көшесі  7-1       

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

81 09-112-021-000(116-
7)-2

Карпюк Андрей Петрович - Жұбанов 
көшесі  7-2    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

82 09-112-021-000(116-
7)-3

Сиротенко Оксана Ивановна - Жұбанов 
көшесі  7-3      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

83 09-112-021-000(116-
7)-4

Марку Виталий Андреевич - Жұбанов 
көшесі  7-4             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

84 09-112-021-000(116-
7)-5

Манишина Евгения Сергеевна 
Мазок Светлана Сергеевна

- Жұбанов 
көшесі  7-5                  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

85 09-112-021-000(116-
7)-6

Объедкова Евгения Сергеевна 
Прохорова Надежда Александровна

- Жұбанов 
көшесі  7-6              

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

86 09-112-021-000(116-
7)-7

Раджабов Зубайр Зокиралиевич - Жұбанов 
көшесі  7-7           

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

87 09-112-021-000(116-
7)-8

Карацюба Тамара Николаевна 
Карацюба Владимир Федорович

- Жұбанов 
көшесі  7-8     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

88 09-112-021-000(116-
9)-1

Файзулова Валентина Николаевна - Жұбанов 
көшесі  9-1         

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

89 09-112-021-000(116-
9)-2

Саустян Галина Ивановна - Жұбанов 
көшесі  9-2               

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

90 09-112-021-000(116-
9)-3

Расулова Тамум Залбековна - Жұбанов 
көшесі  9-3        

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

91 09-112-021-000(116-
9)-4

Коробейников Илья Валерьевич - Жұбанов 
көшесі  9-4             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

92 09-112-021-000(116-
9)-5

Расулов Расим Шахэмирович - Жұбанов 
көшесі  9-5           

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

93 09-112-021-000(116-
9)-6

Лабакова Гульжан Жылнайдаровна - Жұбанов 
көшесі  9-6            

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

94 09-112-021-000(116-
9)-7

Фатеева Марина Рысбековна - Жұбанов 
көшесі  9-7             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

95 09-112-021-000(116-
9)-8

Маслюков Владимир Алексеевич 
Расулов Расим Шахэмирович

- Жұбанов 
көшесі  9-8            

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

96 09-112-021-000(116-
9)-9

Кожахметова Жайна Аманбековна - Жұбанов 
көшесі  9-9  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

97 09-112-021-000(116-
9)-10

Перминова Любовь Аркадьевна - Жұбанов 
көшесі  9-10 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

98 09-112-021-000(116-
9)-12

Ульбрих Виктор Вальтерович 
Ульбрих Мария Борисовна

- Жұбанов 
көшесі  9-12 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

99 09-112-021-000(116-
9)-14

Куркова Татьяна Федоровна - Жұбанов 
көшесі  9-14   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

100 09-112-021-000(116-
9)-15

Меженский Виктор Иванович - Жұбанов 
көшесі  9-15  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

101 09-112-021-000(116-
9)-16

Зинченко Мария Егоровна - Жұбанов 
көшесі  9-16     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

102 09-112-021-000(116-
9)-17

Косенко Мария Викторовна - Жұбанов 
көшесі  9-17   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

103 09-112-021-000(116-
9)-19

Позиховская Елена Григорьевна - Жұбанов 
көшесі  9-19   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

104 09-112-021-000(116-
9)-20

Кыдырова Бакжулдыз Кудайбергеновна - Жұбанов 
көшесі  9-20    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

105 09-112-021-000(116-
9)-21

Василенко Анна Ивановна - Жұбанов 
көшесі  9-21 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

106 09-112-021-000(116-
9)-22

Река Игорь Петрович - Жұбанов 
көшесі  9-22    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

107 09-112-021-000(116-
9)-23

Бакиров Вахит Аслямович - Жұбанов 
көшесі  9-23     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

108 09-112-021-000(116-
9)-24

Козыбаев Берик Абилдаевич - Жұбанов 
көшесі  9-24    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

109 09-112-021-000(116-
9)-25

Плахотный Владимир Николаевич - Жұбанов 
көшесі  9-25   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

110 09-112-021-000(116-
9)-27

Юсифов Хагани Годжа оглы - Жұбанов 
көшесі  9-27  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

111 09-112-021-000(116-
9)-28

Плахотная Нина Арсентьевна - Жұбанов 
көшесі  9-28  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

112 09-112-021-000(116-
9)-30

Камзиева Акмарал Алпыспаевна - Жұбанов 
көшесі  9-30     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

113 09-112-021-000(116-
9)-31

Балшыкбаева Наталья Бактыгалиевна - Жұбанов 
көшесі  9-31   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

114 09-112-021-000(116-
9)-32

Зацарная Галина Николаевна - Жұбанов 
көшесі  9-32    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

115 09-112-021-000(116-
9)-33

Мархалевич Елена Александровна - Жұбанов 
көшесі  9-33    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

116 09-112-021-000(116-
9)-34

Плетнева Валентина Алексеевна - Жұбанов 
көшесі  9-34    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

117 09-112-021-000(116-
9)-35

Сущук Лидия Павловна - Жұбанов 
көшесі  9-35    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

118 09-112-021-000(116-
9)-36

Гилазитдинова Рима Хамидовна - Жұбанов 
көшесі  9-36     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

119 09-112-021-000(117-
1)-1

Гусев Сергей Викторович - Киров көшесі 
1-1

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

120 09-112-021-000(117-
1)-2

Суяров Давлатёр Холдорович 
Савцова Людмила Владимировна    

- Киров көшесі 
1-2

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

121 09-112-021-000(117-
1)-3

Кожокарь Елизавета Георгиевна - Киров көшесі 
1-3

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

122 09-112-021-000(117-
1)-4

Кожан Елена Борисовна - Киров көшесі 
1-4             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

123 09-112-021-000(117-
1)-5

Сулейменова Айгерим Жанбековна - Киров көшесі 
1-5

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

124 09-112-021-000(117-
1)-6

Шарипова Хасиет Журсиновна - Киров көшесі 
1-6

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

125 09-112-021-000(117-
1)-7

Сеитова Раикул Умирзаковна - Киров көшесі 
1-7 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

126 09-112-021-000(117-
1)-8

Кенжебаева Нуржамал 
Маханов Биримжан Жумадильдаевич 
Маханов Жумадильда Жарменович 
Маханова Айжан Жумадильдаевна 
Маханова Маржан Жумадильдиновна

- Киров көшесі 
1-8

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

127 09-112-021-000(117-
1)-9

Савцова Людмила Владимировна - Киров көшесі 
1-9

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

128 09-112-021-000(117-
1)-10

Мендибаев Сагадат Канатович - Киров көшесі 
1-10 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

129 09-112-021-000(117-
1)-11

Шарипова Айнур Алиевна - Киров көшесі 
1-11

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

130 09-112-021-000(117-
1)-12

Петухов  Федор Михайлович - Киров көшесі 
1-12 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

131 09-112-021-000(117-
1)-13

Бакирова Лидия Францовна - Киров көшесі 
1-13 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

132 09-112-021-000(117-
1)-14

Быстров Эдуард Петрович - Киров көшесі 
1-14

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

133 09-112-021-000(117-
1)-15

Джураев Салимжон - Киров көшесі 
1-15

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

134 09-112-021-000(117-
1)-16

Айнабекова Гуланда Иматовна - Киров көшесі 
1-16 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

135 09-112-021-000(117-
1)-17

Кузьмин Александр Павлович - Киров көшесі 
1-17    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

136 09-112-021-000(117-
1)-18

Попова Татьяна Францовна - Киров көшесі 
1-18

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

137 09-112-021-000(117-
1)-19

Мукамбетұлы Бекарыс - Киров көшесі 
1-19

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

138 09-112-021-000(117-
1)-20

Салимова Светлана Михайловна - Киров көшесі 
1-20

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

139 09-112-021-000(117-
1)-21

Каликова Айгуль Тулеуовна - Киров көшесі 
1-21

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

140 09-112-021-000(117-
1)-22

Жакупов Нурмахамбет Кузембаевич - Киров көшесі 
1-22

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

141 09-112-021-000(117-
1)-24

Генералов Виктор Владимирович - Киров көшесі 
1-24

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

142 09-112-021-000(117-
1)-25

Арыстанов Нургали Оразалиулы 
Тилесова Мадина Есильбековна

- Киров көшесі 
1-25

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

143 09-112-021-000(117-
1)-26

Зацепина Ольга Геннадьевна - Киров көшесі 
1-26

Тұрғын уй 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

144 09-112-021-000(117-
1)-27

Мархалевич Марина Сергеевна 
Савчишкина Татьяна Васильевна 
Савчишкина Ирина Сергеевна 
Фахретдинова Елена Сергеевна

- Киров көшесі 
1-27

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

145 09-112-021-000(117-
1)-29

Байлина Айнагуль Абдуллаевна - Киров көшесі 
1-29

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

146 09-112-021-000(117-
1)-30

Нефёдов Иван Иванович - Киров көшесі 
1-30

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

147 09-112-021-000(117-
1)-31

Махмудов Муталлиб Бургун-оглы - Киров көшесі 
1-31

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

148 09-112-021-000(117-
1)-32

Овечкин Юрий Евгеньевич - Киров көшесі 
1-32

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

149 09-112-021-000(117-
1)-34

Махмудов Рафик Муталлибович - Киров көшесі 
1-34

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

150 09-112-021-000(117-
1)-35

Дацко Андрей Иржиевич - Киров көшесі 
1-35

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

151 09-112-021-000(117-
3)-1

Манпаев Ерболат Абдикапарович 
Манпаев Канат Абдикапарович 
Манпаева Аман Абдикапаровна 
Манпаев Бекжан Абдикапарович 
Манпаев Магауия Абдикапарович 
Манпаева Бахит Абдикапаровна

- Киров көшесі 
3-1

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

152 09-112-021-000(117-
3)-2

Байбулова Жумакуль Баймагамбетовна - Киров көшесі 
3-2

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

153 09-112-021-000(117-
3)-3

Манпаев Бекжан Абдикапарович - Киров көшесі 
3-3

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

154 09-112-021-000(117-
3)-4

Кудабаева Ануза Табылдиновна              - Киров көшесі 
3-4

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

155 09-112-021-000(117-
3)-5

Кожагулов Мухаметрахим Кертаевич - Киров көшесі 
3-5

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

156 09-112-021-000(117-
3)-6

Говорова Анна Николаевна - Киров көшесі 
3-6

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

157 09-112-021-000(117-
3)-8

Тиньгаева Нина Васильевна - Киров көшесі 
3-8

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

158 09-112-021-000(117-
3)-9

Солодовникова Екатерина Сергеевна - Киров көшесі 
3-9

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

159 09-112-021-000(117-
3)-10

Урысбаева Камиля Абдукаппаровна 
Либич Антон Михайлович 
Таева Айткул Абубакировна 
Урисбаева Дариха 
Таев Болат Абубакирович 
Таева Асел Уалиевна 
Тулеуова Кенжегуль 
Таев Ержан Болатович 
Таева Ахыя Бртаевна

- Киров көшесі 
3-10

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

160 09-112-021-000(117-
3)-12

Тмофеева Татьяна Николаевна - Киров көшесі 
3-12

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

161 09-112-021-000(117-
3)-14

Коваль Оксана Васильевна - Киров көшесі 
3-14

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

162 09-112-021-000(117-
3)-15

Фатьянов Сергей Викторович - Киров көшесі 
3-15

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

163 09-112-021-000(117-
3)-16

Ветлугина Людмила  Веньяминовна  - Киров көшесі 
3-16

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

164 09-112-021-000(117-
3)-17

Ладожская Елена Николаевна - Киров көшесі 
3-17

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

165 09-112-021-000(117-
3)-18

БазароваСауле Мамеевна - Киров көшесі 
3-18

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

166 09-112-021-000(117-
3)-19

Генералов Виктор Владимировна - Киров көшесі 
3-19

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

167 09-112-021-000(117-
3)-20

Пятак Андрей Анатольевич - Киров көшесі 
3-20

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

168 09-112-021-000(117-
3)-21

Буттаев Ибрагим-Халил М-Каримович - Киров көшесі 
3-21

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

169 09-112-021-000(117-
3)-22

Панкин Владимир Иванович - Киров көшесі 
3-22

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

170 09-112-021-000(117-
3)-23

Сахибгареева Татьяна Анатольевна - Киров көшесі 
3-23

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

171 09-112-021-000(117-
4)-1

Каленюк Владимир Юрьевич - Киров көшесі 
4-1

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

172 09-112-021-000(117-
4)-2

Тагиева Анна Валентиновна - Киров көшесі 
4-2

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

173 09-112-021-000(117-
4)-3

Имамбекова Батиха - Киров көшесі 
4-3

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

174 09-112-021-000(117-
4)-4

Демушкина Анастасия Геннадьевна 
Демушкина Екатерина Геннадьевна 

- Киров көшесі 
4-4

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

175 09-112-021-000(117-
4)-5

Альжанова Жамила Абдулгазизовна 
Айткулова Кайнижамал Аубековна 
Альжанов Ербол Абдулгазизович 
Альжанов Ержан Абдулгазизович 
Альжанова Сара Абдулгазизовна 

- Киров көшесі 
4-5 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

176 09-112-021-000(117-
4)-6

Коледене Мария Андреевна - Киров көшесі 
4-6

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

177 09-112-021-000(117-
4)-7

Ивасенко Наталья Егоровна - Киров көшесі 
4-7 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

178 09-112-021-000(117-
4)-9

Иматов Равшан Иргашевич - Киров көшесі 
4-9

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

179 09-112-021-000(117-
4)-10

Сейтенов Серик Каратаевич - Киров көшесі 
4-10

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

180 09-112-021-000(117-
4)-11

Калинина Светлана Владимировна - Киров көшесі 
4-11          

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

181 09-112-021-000(117-
4)-12

Коледа Виктор С Леоно - Киров көшесі 
4-12

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

182 09-112-021-000(117-
4)-13

Аширбекова Гульсара Исабековна - Киров көшесі 
4-13

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

183 09-112-021-000(117-
4)-14

Рехтина Гульнара Кушербаевна - Киров көшесі 
4-14

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

184 09-112-021-000(117-
4)-15

Аймагамбетова Сейсенкуль Алимжановна - Киров көшесі 
4-15

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

185 09-112-021-000(117-
4)-16

Оразбаев Ардак Омирбекович 
Оразбаева Жанар Омарбековна 
Оразбаева Бибигуль Омарбековна 
Тилешова Ахан Тезекбаевна 
Оразбай Омарбек Баянулы 
Оразбаева Айгуль Омарбековна

- Киров көшесі 
4-16

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

186 09-112-021-000(117-
4)-17

Байсалов Абдулла Жумабаевич - Киров көшесі 
4-17

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

187 09-112-021-000(117-
4)-18

Дауренбекова Мария Андреевна - Киров көшесі 
4-18

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

188 09-112-021-000(117-
4)-19

Данильчук Наталья Анатольевна 
Данильчук Светлана Сергеевна 
Загородная Анфиса Анатольевна

- Киров көшесі 
4-19

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

189 09-112-021-000(117-
4)-20

Эйхольц Федор Анатольевич - Киров көшесі 
4-20

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

190 09-112-021-000(117-
4)-21

Митюк Татьяна Валерьевна - Киров көшесі 
4-21

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

191 09-112-021-000(117-
4)-22

Панасенко Светлана Михайловна - Киров көшесі 
4-22

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

192 09-112-021-000(117-
4)-23

Юзефович Татьяна Владимировна - Киров көшесі 
4-23

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

193 09-112-021-000(117-
4)-24

Кашин Максим Петрович - Киров көшесі 
4-24

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

194 09-112-021-000(117-
5)-1

Башкова Елена Викторовна 
Башков Василий Григорьевич 
Башков Александр Васильевич 
Башкова Валентина Шакирьяновна 

- Киров көшесі 
5-1

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

195 09-112-021-000(117-
5)-2

Масенов Асылхан Муханбедиярович - Киров көшесі 
5-2

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

196 09-112-021-000(117-
5)-3

Сапакова Камажай Тимергалиевна. - Киров көшесі 
5-3

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

197 09-112-021-000(117-
5)-4

Есжанов Жумарт Рахимбекович - Киров көшесі 
5-4 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

198 09-112-021-000(117-
5)-5

Смирнов Андрей Владимирович
Иркабаев Василий Алишерович 
Кравцова Ольга Алишеровна 
Зинькова Татьяна Васильевна

- Киров көшесі 
5-5

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

199 09-112-021-000(117-
5)-6

Белякова Анна Александровна - Киров көшесі 
5-6

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

200 09-112-021-000(117-
5)-7

Есмаганбетова Гаухар Акмолдаевна - Киров көшесі 
5-7

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

201 09-112-021-000(117-
5)-8

Плохой Cергей Федорович - Киров көшесі 
5-8

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

202 09-112-021-000(117-
6)-1

Петрива Надежда Васильевна - Киров көшесі 
6-1

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

203 09-112-021-000(117-
6)-2

Шпак Наталья Владимировна - Киров көшесі 
6-2

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

204 09-112-021-000(117-
6)-4

Казанцева Мария Викторовна - Киров көшесі 
6-4

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

205 09-112-021-000(117-
6)-5

Баярстанова Эльмира Текебаевна - Киров көшесі 
6-5

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

206 09-112-021-000(117-
6)-6

Сеитов Максат Амирович - Киров көшесі 
6-6

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

207 09-112-021-000(117-
6)-7

Бекмагамбетова Ляззат Шаймагамбетовна - Киров көшесі 
6-7     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

208 09-112-021-000(117-
6)-8

Рассохина Елена Евгеньевна - Киров көшесі 
6-8

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

209 09-112-021-000(117-
6)-9

Миронова Елена Евгеньевна - Киров көшесі 
6-9       

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

210 09-112-021-000(117-
6)-11

Тайбасаров Алмат Канибекович 
Ханафин Канибек Тайбасарович Ханафина 
Гульмира Канибековна 

- Киров көшесі 
6-11

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

211 09-112-021-000(117-
6)-12

Ханафин Марат Тайбасарович Усентаева 
Туймекуль 

- Киров көшесі 
6-12

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

212 09-112-021-000(117-
6)-13

Фурсова Ирина Федоровна Низаметдинов 
Олег Гайратович 

- Киров көшесі 
6-13

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

213 09-112-021-000(117-
6)-14

Елькин Дмитрий Алексеевич Мельникович 
Анастасия Николаевна 

- Киров көшесі 
6-14

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

214 09-112-021-000(117-
6)-15

Исатаева Айткуль Абишевна 
Исатаев Жусуп Абишевич 
Исатаев Абиш Гапбасович 
Исатаев Дюйсенбек Абишевич 
Аккулова Жанна Абдрашовна

- Киров көшесі 
6-15

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

215 09-112-021-000(117-
6)-16

Беловал Виктор Михайлович - Киров көшесі 
6-16 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

216 09-112-021-000(117-
6)-17

Шервинская Анна Ромуальдовна - Киров көшесі 
6-17

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

217 09-112-021-000(117-
6)-18

Сембекова Светлана  Михайловна - Киров көшесі 
6-18

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

218 09-112-021-000(117-
6)-19

Галиева Светлана Романовна - Киров көшесі 
6-19

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

219 09-112-021-000(117-
6)-20

Невмержицкая Анна Мусаевна - Киров көшесі 
6-20

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

220 09-112-021-000(117-
6)-21

Гладков Антон Витальевич - Киров көшесі 
6-21

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

221 09-112-021-000(117-
6)-22

Сибгатуллина Нурзида Самгулловна - Киров көшесі 
6-22

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

Басы. соңы 5-бетте.
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222 09-112-021-000(117-
6)-23

Меженский Михаил Сергеевич - Киров көшесі 
6-23

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

223 09-112-021-000(117-
6)-24

Есенова Дамеш  - Киров көшесі 
6-24

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

224 09-112-021-000(117-
7)-1

Алипбаев Азамат Абдрахманович 
Алипбаева Хадиша Хамитбековна

- Киров көшесі 
7-1

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

225 09-112-021-000(117-
7)-2

Елеусизова Карлыгаш Муханбеткалиевна - Киров көшесі 
7-2

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

226 09-112-021-000(117-
7)-3

Боранбаев Ербота Боранбаевич - Киров көшесі 
7-3

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

227 09-112-021-000(117-
7)-4

Ильясова Ардак Булатовна - Киров көшесі 
7-4

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

228 09-112-021-000(117-
7)-5

Тажбенов Темирхан Жунусович - Киров көшесі 
7-5

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

229 09-112-021-000(117-
7)-6

Мамедова Зульфия Мурсаловна - Киров көшесі 
7-6

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

230 09-112-021-000(117-
7)-8

Кудайбергенов Мурат Исатаевич - Киров көшесі 
7-8

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

231 09-112-021-000(117-
11)-1

Расулов Шахэмир Аливердиевич - Киров көшесі 
11-1      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

232 09-112-021-000(117-
11)-2

Алексеева Клара Михайловна - Киров көшесі 
11-2

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

233 09-112-021-000(117-
11)-3

Муканов Даурен Капарович - Киров көшесі 
11-3

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

234 09-112-021-000(117-
11)-4

Сафиуллина Раиса Асгатовна - Киров көшесі 
11-4

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

235 09-112-021-000(117-
11)-5

Бесимов Бакитжан Жалгаспаевич 
Бесимов Дархан Жалгаспаевич 
Бесимов Галымжан Жалгаспаевич 
Нурманова Кульбакарам

- Киров көшесі 
11-5

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

236 09-112-021-000(117-
11)-6

Смирнова Зоя Александровна - Киров көшесі 
11-6

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

237 09-112-021-000(117-
13)-1

Тендетник Лидия Михайловна                  - Киров көшесі 
13-1

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

238 09-112-021-000(117-
13)-2

Тецких Ирина Юрьевна
 Тецких Людмила Леонидовна 

- Киров көшесі 
13-2

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

239 09-112-021-000(117-
13)-3

Децур Геннадий Гаррьевич 
Децур Ксения Геннадьевна 
Децур Вера Николаевна 
Децур Марина Геннадьевна 
Шеина Ирина Геннадьевна 

- Киров көшесі 
13-3

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

240 09-112-021-000(117-
13)-5

Расулов Аскер Шахэмирович - Киров көшесі 
13-5

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

241 09-112-021-000(117-
13)-6

Кенжетаева Гульмира Тлеуовна 
Жакупов Даурен Сегизбаевич 

- Киров көшесі 
13-6

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

242 09-112-021-000(117-
13)-7

Сатонина Гульнара Омаровна - Киров көшесі 
13-7

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

243 09-112-021-000(117-
13)-8

Беляков Виталий Валерьевич - Киров көшесі 
13-8

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

244 09-112-021-000(117-
15)-1

Козей Марко Васильевич - Киров көшесі 
15-1

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

245 09-112-021-000(117-
15)-2

Полянский Василий Ласлович - Киров көшесі 
15-2

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

246 09-112-021-000(117-
15)-3

Шиндина Александра Александровна - Киров көшесі 
15-3

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

247 09-112-021-000(117-
15)-4

Купчак Александр Алексеевич 
Купчак Евгения Александровна 
Купчак Розалия Касымовна 
Шиндина Александра Александровна 

- Киров көшесі 
15-4

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

248 09-112-021-000(117-
15)-5

Миняйлов Юрий  Иванович - Киров көшесі 
15-5

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

249 09-112-021-000(117-
15)-6

Микитина Оксана Ярославовна 
Микитина Галина Васильевна

- Киров көшесі 
15-6

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

250 09-112-021-000(117-
15)-8

Захарченко Ольга Степановна - Киров көшесі 
15-8         

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

251 09-112-021-000(117-
15)-9

Тлегенова Зиба Балмухановна - Киров көшесі 
15-9

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

252 09-112-021-000(117-
15)-10

Кожагельдинов Камбар 
Кожагельдинов Канат Камбарович 
Кожагельдинов Енисей Камбарович 
Мамышева Людмила Николаевна

- Киров көшесі 
15-10

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

253 09-112-021-000(117-
15)-11

Маханов Биримжан Жумадильдаевич - Киров көшесі 
15-11

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

254 09-112-021-000(117-
15)-13

Канапецкайте Регина Дочь Повиласа - Киров көшесі 
15-13

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

255 09-112-021-000(117-
15)-14

Якупов Карим Сабыржанович 
Акшалова Ляззат Абусагитовна 
Акшалова Дильназ Каримовна 

- Киров көшесі 
15-14

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

256 09-112-021-000(117-
15)-15

Нурметов Нурмет Балтабаевич 
Нурметова Марьям Нурметовна 
Нурметов Икрам Нурметович 

- Киров көшесі 
15-15

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

257 09-112-021-000(117-
15)-17

Мироненко Сергей Анатольевич 
Мироненко Константин Сергеевич 
Мироненко Дарья Сергеевна

- Киров көшесі 
15-17   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

258 09-112-021-000(117-
15)-20

Стасюк Ольга Анатольевна - Киров көшесі 
15-20

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

259 09-112-021-000(117-
15)-21

Алпеев Владимир Степанович - Киров көшесі 
15-21

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

260 09-112-021-000(117-
15)-23

Гилевич Сергей Викторович - Киров көшесі 
15-23

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

261 09-112-021-000(117-
15)-24

Курсабаев Батырлан Арыстанбекович - Киров көшесі 
15-24

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

262 09-112-021-000(117-
19)-1

Досова Лаура Жолдыбековна - Киров көшесі 
19-1

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

263 09-112-021-000(117-
19)-2

Пекущих Любовь Викторовна - Киров көшесі 
19-2

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

264 09-112-021-000(117-
19)-3

Кернер Светлана Анатольевна - Киров көшесі 
19-3

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

265 09-112-021-000(117-
19)-4

Булегенова Салтанат  Рахымжановна - Киров көшесі 
19-4

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

266 09-112-021-000(117-
19)-5

Сайдалина Гулден Кудешовна 
Батырбеков Омиргали Орындыкбаевич

- Киров көшесі 
19-5

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

267 09-112-021-000(117-
19)-6

Бондаренко Клавдия Григорьевна - Киров көшесі 
19-6

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

268 09-112-021-000(117-
19)-8

Итюменева Елена Михайловна - Киров көшесі 
19-8

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

269 09-112-021-000(117-
19)-10

Аладьева Наталья Владимировна - Киров көшесі 
19-10

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

270 09-112-021-000(117-
19)-11

Нуршабаева Елена Александровна - Киров көшесі 
19-11   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

271 09-112-021-000(117-
19)-12

Айтуганова Гульнур Бекеновна - Киров көшесі 
19-12

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

272 09-112-021-000(117-
19)-15

Святогор Татьяна Ромуальдовна - Киров көшесі 
19-15

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

273 09-112-021-000(117-
19)-16

Шенк Ольга Юрьевна - Киров көшесі 
19-16

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

274 09-112-021-000(117-
19)-17

Рехтин Михаил Михайлович 
Рехтина Гульнара Кушербаевна 

- Киров көшесі 
19-17

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

275 09-112-021-000(117-
19)-18

Аймторин Муратбек Сакимбекович - Киров көшесі 
19-18

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

276 09-112-021-000(117-
19)-19

Хилько Зоя Фокична - Киров көшесі 
19-19

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

277 09-112-021-000(117-
19)-20

Ефремчева Таисия Александровна - Киров көшесі 
19-20

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

278 09-112-021-000(117-
19)-21

Шек Валерий Викторович - Киров көшесі 
19-21

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

279 09-112-021-000(117-
19)-22

Кузьмин Александр Павлович - Киров көшесі 
19-22

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

280 09-112-021-000(117-
19)-23

Кузьмина Елена Даниловна - Киров көшесі 
19-23

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

281 09-112-021-000(117-
19)-25

Ахметова Сауле Абдыкаримовна - Киров көшесі 
19-25            

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

282 09-112-021-000(117-
19)-27

Махонина Светлана Ивановна - Киров көшесі 
19-27

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

283 09-112-021-000(117-
19)-28

Бектасова Бибигайша - Киров көшесі 
19-28

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

284 09-112-021-000(117-
19)-29

Новоселова Нина Алексеевна 
Мантур Николай Васильевич

- Киров көшесі 
19-29

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

285 09-112-021-000(117-
19)-30

Львутин Анатолий Филиппович 
Доненко Светлана Филипповна

- Киров көшесі 
19-30

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

286 09-112-021-000(117-
19)-31

Щепелев Валерий Иванович - Киров көшесі 
19-31

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

287 09-112-021-000(117-
19)-32

Игонин Вячеслав Иванович - Киров көшесі 
19-32

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

288 09-112-021-000(117-
19)-34

Роткевич Любовь Романовна - Киров көшесі 
19-34   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

289 09-112-021-000(117-
19)-35

Алимов Олег Николаевич - Киров көшесі 
19-35

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

290 09-112-021-000(117-
19)-36

Курочка Виталий Дмитриевич 
Курочка Дмитрий Витальевич 
Букреева Юлия Витальевна 
Курочка Вера Ивановна Задорина 
Светлана Витальевна

- Киров көшесі 
19-36    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

291 09-112-021-000(080-
7)-1

Алькаева Валентина Ивановна - Фрунзе  
көшесі 7-1                  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

292 09-112-021-000(080-
7)-2

Шаймердинова Раиса Аиповна 
Шаймердинов Серик Аипович 

- Фрунзе  
көшесі 7-2       

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

293 09-112-021-000(080-
7)-3

Алтынбеков Жасулан Рустемович - Фрунзе  
көшесі 7-3

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

294 09-112-021-000(080-
7)-5

Алланазарова Гулчехра Юлдошевна - Фрунзе  
көшесі 7-5                 

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

295 09-112-021-000(080-
7)-6

Вязович Александр Александрович - Фрунзе  
көшесі 7-6               

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

296 09-112-021-000(080-
7)-9

Ахметова Несибельды 
Жанузаков Азамат Болатович 
Жанузаков Ардак Болатович 
Жанузаков Болат Нурмуханович

- Фрунзе  
көшесі 7-9   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

297 09-112-021-000(080-
7)-10

Конакаев Мухамбет Жалгасбаевич - Фрунзе  кө-
шесі 7-10             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

298 09-112-021-000(080-
7)-11

Свиженко Василий Иванович 
Свиженко Салима Сагировна 
Литвинова Тамара Ивановна

- Фрунзе  
көшесі 7-11          

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

299 09-112-021-000(080-
7)-12

Чут Виталий Александрович - Фрунзе  кө-
шесі 7-12              

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

300 09-112-021-000(080-
9)-1

Алдабергенова Багдат Мешитбаевна, 
Алдабергенова Айнур Алмасқызы, 
Алдабергенова Балнур Алмасқызы

- Фрунзе  
көшесі 9-1         

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

301 09-112-021-000(080-
9)-2

Медведева Ольга Ивановна - Фрунзе  
көшесі 9-2           

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

302 09-112-021-000(080-
9)-3

Снишкевич Татьяна Сергеевна - Фрунзе  
көшесі 9-3             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

303 09-112-021-000(080-
9)-6

Зернит Татьяна Ильинична - Фрунзе  
көшесі 9-6    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

304 09-112-021-000(080-
9)-7

Масакова Анна Павловна - Фрунзе  
көшесі 9-7                    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

305 09-112-021-000(080-
9)-8

Чекулаева Ирина Геннадьевна - Фрунзе  
көшесі 9-8        

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

306 09-112-021-000(080-
10)-1

Солодовников Дмитрий Александрович 
Солодовников Денис Дмитриевич

- Фрунзе  кө-
шесі 10-1   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

307 09-112-021-000(080-
10)-2

Саханова Нургуль Ермековна,
Сахан Мейіржан, 
Жакаубекова Молдир Абдумуратовна

- Фрунзе  кө-
шесі 10-2

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

308 09-112-021-000(080-
10)-4

Бесчастный Михаил Евгеньевиа - Фрунзе  кө-
шесі 10-4      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

309 09-112-021-000(080-
10)-5

Айбекова Сауле Махматовна - Фрунзе  кө-
шесі 10-5      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

310 09-112-021-000(080-
10)-6

Микитин Олег Иосивич  - Фрунзе  кө-
шесі 10-6  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

311 09-112-021-000(080-
10)-7

Копанов Тлеухор Омарекович, 
Махамбетова Маржан Каскырбаевна

- Фрунзе  кө-
шесі 10-7                  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

312 09-112-021-000(080-
10)-8

Гасанова Ирина Алексеевна - Фрунзе  кө-
шесі 10-8                      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

313 09-112-021-000(080-
12)-1

Деменьтев Констатин Викторович - Фрунзе  кө-
шесі 12-1    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

314 09-112-021-000(080-
12)-2

Турахонова Гулбахор Назаровна - Фрунзе  кө-
шесі 12-2          

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

315 09-112-021-000(080-
12)-3

Агапов Эдуаррд  Петрович - Фрунзе  кө-
шесі 12-3     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

316 09-112-021-000(080-
12)-4

Бакирова Радина Давлатхановна - Фрунзе  кө-
шесі 12-4        

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

317 09-112-021-000(080-
12)-5

Манькута Николай Николаевич - Фрунзе  кө-
шесі 12-5    

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

318 09-112-021-000(080-
12)-6

Астахав Юрии Игорьевич - Фрунзе  кө-
шесі 12-6   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

319 09-112-021-000(080-
12)-7

Черкашин  Валерий Константинович - Фрунзе  кө-
шесі 12-7          

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

320 09-112-021-000(080-
12)-9

Куроедова Ризида Рашитовна - Фрунзе  кө-
шесі 12-9               

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

321 09-112-021-000(080-
12)-10

Кузьмин Виктор Александрович - Фрунзе  кө-
шесі 12-10                   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

322 09-112-021-000(080-
12)-11

Торжанов Акайдар Айтбаевич - Фрунзе  кө-
шесі 12-11   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

323 09-112-021-000(080-
12)-12

Хузина екатерина Геннадьевна - Фрунзе  кө-
шесі 12-12      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

324 09-112-021-000(080-
12)-13

Айтенов Нурлан Зейнельгабдинович - Фрунзе  кө-
шесі 12-13      

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

325 09-112-021-000(080-
12)-14

Гусарова Валентина Гавриловна, 
Ушаков Олег Георгиевич

- Фрунзе  кө-
шесі 12-14     

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

326 09-112-021-000(080-
12)-15

Гуреев Валерий Николаевич, 
Гуреева Елена Генадьевна 
Гуреев Виталий Валериевич

- Фрунзе  кө-
шесі 12-15             

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

327 09-112-021-000(080-
12)-16

Дебаев Салман-Тагир Аюбович - Фрунзе  кө-
шесі 12-16  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

328 09-112-021-000(080-
12)-17

Рахметовна Рая Джумандиевна - Фрунзе  кө-
шесі 12-17   

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

329 09-112-021-000(080-
12)-18

Жаксылыкова Алмагул Тыштыкбаевна - Фрунзе  кө-
шесі 12-18       

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

330 09-112-021-000(080-
12)-19

Попова Татьяна Францовна - Фрунзе  кө-
шесі 12-19  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

331 09-112-021-000(080-
12)-20

Кузиева Салима Алимаметовна - Фрунзе  кө-
шесі 12-20       

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

332 09-112-021-000(080-
12)-21

Павличенко Терезия Теодоровна - Фрунзе  кө-
шесі 12-21          

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

333 09-112-021-000(080-
12)-22

Кузиева Салима - Фрунзе  кө-
шесі 12-22               

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

334 09-112-021-000(080-
12)-23

Васильев Михаил Иванович - Фрунзе  кө-
шесі 12-23        

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

335 09-112-021-000(080-
12)-24

Борисова Евгения Александровна, 
Новоселева Людмила Алексеевна

- Фрунзе  кө-
шесі 12-24  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

336 09-112-021-000(080-
12)-25

Шевчук Надежда Сергеевна - Фрунзе  кө-
шесі 12-25        

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

337 09-112-021-000(080-
12)-27

Серянова Альфия Хайрутдиновна , 
Серянов Евгений Олегович

- Фрунзе  кө-
шесі 12-27                

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

338 09-112-021-000(080-
12)-28

Аладьева Наталья Владимировна, 
Аладьева Лидия Николаевна

- Фрунзе  кө-
шесі 12-28  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

339 09-112-021-000(080-
12)-29

Асаинова Орынкуль Абдыгалиевна - Фрунзе  кө-
шесі 12-29            

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

340 09-112-021-000(080-
12)-30

Искаканова Магрипа Акишевна - Фрунзе  кө-
шесі 12-30  

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

341 09-112-021-000(116-
13)-4

Рошу Наталья Михайловна -  Жұбанов кө-
шесі  1/ 13-4

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

342 09-112-021-000(116-
13)-6

Калиновская  Валентина Ивановна - Жұбанов кө-
шесі  1/13-6

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

343 09-112-021-000(116-
13)-8

Копытов Николай Григорьевич - Жұбанов кө-
шесі  1/13-8

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

344 09-112-021-000(116-
13)-9

Усиневич Татьяна Кирилловна - Жұбанов кө-
шесі  1/13-9

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

345 09-112-021-000(116-
13)-10

Абенов Елдос Бекболатович - Жұбанов кө-
шесі  1/13-10

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

346 09-112-021-000(116-
13)-11

Данильчук Светлана Сергеевна - Жұбанов 
көшесі  1/13-11

Пәтерді күтіп 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

347 09-112-021-000(116-
13)-12

Авдеева Светлана Борисовна - Жұбанов кө-
шесі  1/13-12

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

348 09-112-021-000(116-
13)-15

Кисматова Галина Миннуловна 
Лебезова Ольга Валериевна 
Лебезов Андрей Валериевич

- Жұбанов кө-
шесі  1/13-15

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

349 09-112-021-000(116-
13)-16

Жараспаев Багдат Алиакпарович - Жұбанов кө-
шесі 1/13-16

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

350 09-112-021-000(116-
13)-17

Косимов Алишер Васильевич - Жұбанов кө-
шесі 1/13-17

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

351 09-112-021-000(116-
13)-19

Сикач Дмитрий Вячеславович - Жұбанов кө-
шесі 1/13-19

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

352 09-112-021-000(116-
13)-20

Авдеева Светлана Борисовна - Жұбанов кө-
шесі 1/13-20

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

353 09-112-021-000(116-
13)-21

Мухаметханова Светлана Болеславовна - Жұбанов кө-
шесі 1/13-21

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

354 09-112-021-000(116-
13)-22

Сыздыкова Галия Олжабаевна 
Сулейменов Куанышбек Суендикович 
Сулейменов Мади Куанышбекович

- Жұбанов кө-
шесі 1/13-22

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

355 09-112-021-000(116-
13)-25

Кошаманова Айгуль Койшымановна - Жұбанов кө-
шесі 1/13-25

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

356 09-112-021-000(116-
13)-26

Ахметова Айгуль Базартаевна 
Ахметов Базартай 
Ахметова Гульмира Базартаевна 
Жакипбекова Кульзайраш Сураухановна 
Ахмет Асқар Базартайұлы 
Елеусизова Жанар Базартаевна 
Ахметов Асилан Базартаевич

- Жұбанов кө-
шесі 1/13-26

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

357 09-112-021-000(116-
13)-28

Микитина Татьяна Романовна - Жұбанов кө-
шесі 1/13-28

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

358 09-112-021-000(116-
13)-30

Сафарова Сельминаз Кахримановна 
Сафаров Мавзунджон Юсуфович

- Жұбанов кө-
шесі 1/13-30

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

359 09-112-021-000(116-
13)-31

Мелешко Вера Ивановна - Жұбанов кө-
шесі 1/13-31

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

360 09-112-021-000(116-
13)-33

Сырманова Гульжан Нурланбеккызы - Жұбанов кө-
шесі 1/13-33

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

361 09-112-021-000(116-
13)-36

Ветцель Станислав Александрович - Жұбанов кө-
шесі 1/13-36

Пәтерді 
ұстау үшін

Ортақ үлестік 
меншік

Қарағанды облысы әкімдігінің Қаулысы
11 желтоқсан, 2017 жыл                                                                                                                                        80/01                                                                                                                                                 Қарағанды қаласы                         

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға байланысты жер учаскелерін 
немесе өзге де жылжымайтын мүліктерді мәжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау туралы

соңы. Басы 4-бетте.

Қасиетті Балқантау өңірінің тумасы, Егіндібұ-
лақ аулының тұрғыны, адал жар, ардақты әке, 
сүйікті ата Кәкім Қапанұлы МОлДаҚаШЕВ өт-
кен 2016 жылдың соңғы сағаттарында фәни жал-
ғаннан бақи дүниеге аттанған еді. Міне, содан 
беріде жылдың жүзі айналып, марқұмның жер 
бетіндегі жолын жалғастырған ұрпағы мен әулеті 
тағы бір Жаңа жылды қарсы алғалы отыр. 

Алла тағала сүйікті құлдарына ауыр сынақ 
жіберетіні рас болса керек: жеті жасқа толмай 
жатып асқар таудай әкесінен айрылған Кәкім 
анасына көмекші болып, аға-інілері мен апа-қа-
рындасын оқытып, жеткізуге туыстық қана емес, әкелік қамқорлық жаса-
ды. Бір отбасының ғана емес, Молдақаш атадан тараған бүкіл әулеттің 
басын қосатын тұлға болды. Жаратылысынан момындығына қарамастан, 
ағайын-туысқа, көрші-қолаң мен дос-жаранға қатысты торқалы той, топы-
рақты өлімнің басы-қасында жүріп, ұйымдастыру шараларын өз қолымен 
атқарды. Дархан мінезімен, еңбекшілдігімен, ақкөңіл пейілімен өзі жүр-
ген, қызмет жасаған ұжымына сыйымды, ортасына сіңімді болды. Ата 
жасы алпысқа толуына бір жарым жыл қалғанда ғұмыры үзілген Кәкімнің 
алдында арман да, орындауға талпынған іс-жоспарлары да көп еді: кен-
жесінің шаңырақ көтергенін, немерелерінің азамат болғанын көру... Бірақ, 
тағдыр жазбаған бұл өкінішті соңында қалған жары мен ұрпақтары көреді 
деп үміттенеміз.     

Тола ма бұл сұм ажалдың араны,
Еңсені езіп, тұман басты сананы.
«Гәнжімбай» деп қалжың айтар жан жоқ деп,
Сені жоқтап Балқантау да қаралы.

Қайран ауыл құлазыды Сен кетіп,
Ет жақының көздің жасын селдетіп – 
Иман тілеп, дұға оқиды отбасың,
Жан жарасын уақытқа емдетіп.
Марқұмды сағынып еске алушылар: зайыбы – Рымкүл, ұлдары мен 

келіндері: алтынбек – Гүлім, Мерей – Зәмира, Бекжан, немерелері – 
арман, саяжан, туған-туыстары.

P.S. 2017 жылғы 16 желтоқсанда, сағат 13.00-де Егіндібұлақ ауы-
лындағы мешіттің асханасында Кәкім Қапанұлының аруағына дұға 
бағышталып, ас беріледі.

Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Оңтүстік-Шығыс 
тұрғын үй аумағындағы Сатыбалдин көшесінде орналасқан екі 
бөлмелі пәтер сатылады. Үйге жақын жерде 3 мектеп, балабақ-
ша, дүкендер,  аялдамалар орналасқан. Тел.: 8-702-37-07-386

ХаБаРлаНДыРу

Көкжөтел әлемде кең тарал-
ған ауру. Қазіргі таңда Дүние-
жүзілік денсаулық сақтау ұйымы-
ның мәліметтеріне сәйкес жыл 
сайын әлемде 60 млн-ға жуық 
адам көкжөтел ауруына шалды-
ғады, бір жасқа толмаған бала-
лар арасында 1 млн-ға жуық ба-
лалар қайтыс болады. 

Көкжөтел алғашқы айларда-
ғы нәрестелерде аса ауыр өтеді. 
Ересектер арасында көкжөтел 
ауруы кездеседі, бірақ анықтал-
майды, себебі сіңір түйілуі сипа-
тынсыз өтеді.

Көкжөтел – тыныс жолдары-
ның инфекциялық ауруы, оны 
ерекше бактериялар туғызады. 
Көкжөтел қоздырғыштарының 
тасымалдануы ауа-тамшылы 
жолмен жүреді, әсіресе жөтел 
мен түшкіру арқылы таралады. 
Ауруды жұқтыру қаупі өте жоға-
ры, науқастармен қатынаста бо-
лудан ауруды жұқтыру  90% құ-
райды, сонымен қатар көкжөтел 
жұқпасына туа біткен иммуни-
тет дамымайды. Инфекцияның 
негізгі ерекшелігі – осы жұқпаға 
адамның жасына қарамастан 
туғаннан бастап шалдыққыш 
болуы. Көкжөтел ауруы  отбасы 
ошақтарында таралу сипатына 
ие.

Көкжөтелдің басты белгісі 
– булығып жөтелу, осы жөтел 
кезінде қоршаған ортаға көкжө-
тел жұқпасының қоздырғыштары 
көптеп тарайды. Ата-аналар көбі-
несе көкжөтелдің бірінші белгі-

лерін – тұмаурату, дене қызуы-
ның көтерілуі мен құрғақ жөтелді 
жеңіл суық тию деп санайды. 
Бірақ, ауру уақыт өте өршеленіп 
ұстамалы әрі көп реттік жөтел 
түріне айналады. Қалжырата-
тын жөтел ұстамасы кезінде бас 
миының қан айналымы бұзыла-
ды, психиканың ауытқуына және 
әртүрлі ақыл-ой кемтарлығына 
әкелетін оттегі жетіспеушілігі 
пайда болады. Көкжөтел өзінің 
асқынуларымен, өкпенің қабы-
нуы (пневмония), бас миының 
зақымдануымен қауіпті. Көкжө-
телмен науқастарды емдеу үшін 
дәрілер жоқ.

Көкжөтелден тиімді қорғану-
дың бірден-бір жолы вакцинация 
болып саналады, ол екі, үш, төрт 
ай және 18 айлық балаларға 
дифтерия және сіреспемен бірге 
кешенді вакцинациялау арқы-
лы жүргізіледі. Вакцинация ауру 
деңгейін айтарлықтай төменде-
теді және ауыр асқынулардың 
алдын алады және қайтыс болу 
жайттарын да азайтады.

Қарағанды облысының қо-
ғамдық денсаулық сақтау депар-
таменті денсаулықты таңдап – 
вакцинация жасауға шақырады. 

Вакцинациядан бас тартпа-
ңыз, өз балаларыңызды көк-
жөтел жұқпасынан қорғаңыз!

Қарағанды облысының 
қоғамдық денсаулық 
сақтау департаменті.

   Қарағанды облысының тұтынушылар одағының басқармасы 
Нұра ауданының тумасы, Топар кентінің тұрғыны, еңбек ардагері  Қа-
йырбеков Стал Акімжанұлына және туған-туыстарына қарындасы 

Күләш акімжанқызы ҚайыРБЕКОВаНың 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, шын жүректен 
көңіл айтады. 

Қарағандыдағы №15 орта мек-
тепте «Халықаралық темекіден бас 
тарту»  онкүндігі өткізілді. Жеке 
тұлғаның денсаулығын сақтау 
және салауатты өмір салты туралы 
түсінігін нығайту мақсатында жос-
парға сай іс-шаралар ұйымдасты-
рылды.

Онкүндік мақсаты: ағзаға те-
мекінің кері әсері туралы халық-
тың ақпараттылық деңгейін арт-
тыру, елде темекі өнімдерінің 
қолжетімділік мәселесі мен бағасы-
ның тиімділігіне жұрттың назарын 
аудару. Халықты, әсіресе, жастар-
ды темекіні тұтынудың алдын алу 

жөнінде оқыту және өз денсаулы-
ғына жауапты қарым-қатынасын 
қалыптастыру арқылы денсаулық 
сақтауға үйрету көзделді.

Жоспарға сәйкес мектебімізде 
онкүндікке байланысты стенд жа-
салып, оқушылар жоспармен 1-11 
сынып оқушылары арасында «Те-
мекі  шегу – қауіпті  іс» атты сынып 
сағаттары өткізілді.

Мектеп кітапханашысы А. Из-
басарованың жетекшілігімен «Са-

лауатты өмір салты мен темекі 
зияны» тақырыбында 5-11 сынып 
оқушылары арасында кітап көрмесі 
өткізілді. Осы онкүндік  аясында 
мектебімізде №66 мектептің во-
лейбол ойыншылар командасымен  
бірлескен жарыс өтті.

«Халықаралық  темекіден бас 
тарту» атымен өткізіліп жатқан он-
күндік  жоспарына сай  облыстық 
наркологиялық диспансердің өкілі 
Е.Шихатова «Темекі шегу – денсау-

лыққа зиян» тақырыбында  9-11 сы-
нып оқушыларына  баяндама жаса-
ды. Темекіні тұтыну әлемде пайда 
болған денсаулыққа қауіп төндіретін 
қатерлердің бірі болып табылады. 
Жыл сайын ғаламдық темекі індеті 
6 миллионға жуық адамды қазаға 
душар етеді, соның ішінде 5 мил-
лионы темекі тұтынатындар және 
бұрын тұтынғандар арасында орын 
алады. Адамдардың ішінде 600 
мыңнан аса адам шылымқор емес, 

бірақ олар темекі түтінімен 
дем алғанның нәтижесінде 
қаза тапқандар екенін айтты.

Биология пәнінің мұғалімі 
Ардақ Сайынқызы 8 «А» сы-
нып оқушыларымен жоспар-
ға сәйкес «Мен салауатты 
өмір салтын жақтаймын!» 
тақырыбында ашық сабақ 
өткізді.

З.МҰсаБЕКОВа,
№15 орта мектебі 

директорының тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.
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Қаражал қаласында Қазақстан 
Республикасы Тұңғыш 
Президенті күнін мерекелеу 
шаралары аясында Абай көшесі 
бойындағы жаңғыртылған 
саяжолдың таныстырылымы 
өткізіліп, Ұлы Дала данышпаны 
атанып кеткен ойшыл 
ақынға орнатылған еңселі 
мүсіннің ашылу салтанаты 
өткерілді. Бұқара халық, 
мемлекеттік және қоғамдық 
ұйымдардың өкілдері мен қала 
қонақтары қатысқан жиында 
жұртшылықты мерейлі 
қуаныштарымен қала әкімі 
Тілектес ДОСАЕВ құттықтады.

– Мемлекет басшысының «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының басты өзегі өт-
кеннің өнегесін бағамдау, оның қасиеті мен 
киесін жас ұрпақтың санасына сіңіру екенді-
гі белгілі. Осы тұрғыдан алғанда, қазыналы 
қала төрінде Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күніне орай, қазақ халқы-
ның ұлы ақыны Абайдың ескерткіш-мүсінінің 
ашылуы – барша қаражалдықтар үшін та-
рихи маңызы бар айтулы оқиға. Абай бей-
несі – әр қазақтың жүрегінде. Ұлттың руха-
ни ағартушысы, халқына өшпес мұра қал-
дырып, қазақ әдебиетін әлемдік деңгейде 
мойындатқан тұлға рухына лайықты құрмет 
көрсете білу – қастерлі парыз. Бұл мүсін – 
сол парызды өтеудің болмашы бір айғағы. 
Даналық пен даралықтың символы іспетті 
кемеңгер бабамызға қойылған осынау мүсін 
береке-бірлігі жарасқан жергілікті халықтың 
лайықты мақтанышы боларына күмәнсіз се-
немін, – деді қала басшысы өзінің жүрекжар-
ды лебізінде.

Мүсіннің шымылдығын салтанатты жағ-
дайда түсіру рәсімін Қаражал қаласының 
Құрметті азаматы, білім беру саласының ар-

 
  

дагері, Ақтай елді мекеніндегі №6 мектепті 
үздіксіз 25 жыл басқарған батагөй қария 
Аманкелді Тілеубаев пен білім беру саласы-
ның ардагері, №1 қазақ орта мектебінде қа-
зақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі болып 
40 жылдан астам уақыт еселі еңбек еткен 
ардақты ана Мәкіш Жаппарова жүзеге асы-
рды. Қос қария жалпы қауымға жүрек төрі-
нен төгілген жылы лебіздерін арнап, Мәңгілік 
Ел мұратын ұстанған мемлекеттің басына 
қонған бақыты баянды болуын тіледі. Елба-
сы саясатының жасампаз болмысына қала 
аумағындағы барша ардагерлердің қапысыз 
қолдау көрсетуге мүдделі екендігін мәлім-
деді.

Шағын шаһардың шырайын енгізіп тұр-
ған Ұлттың ұлы тұлғасының тұғыры биік 
мүсіні, шынында да, асқақ рухтың айғағын-
дай әсер қалдырады. Сол төңірекке жаңа-
дан қойылған «Бейбітшілік көгершіні» шағын 
сәулет құрылымы да тартымдылығымен 
ерекшеленеді. Жоғарыда аталған қос туын-
дының авторы – қазақстандық танымал су-
ретші Игорь Баграмов. 

Жергілікті бюджеттен мақсатты негізде 
бөлінген қаражат есебінен жаңғыртылған 
саяжолға көрген көз қуанарлықтай әсем 
қоршаулар орнатылып, 24 орындық пен 20 
шағын қоқыс жәшіктері орналастырылған. 
Жаяу жүргіншілерге арналған жолдарға тас 
төсеніштер төселген. Жұртшылықтың шүйір-

келесіп, әңгіме-дүкен құруына арналған күн 
көзінен қорғайтын қалқандары бар демалыс 
орындары да тұрғындардың сүйікті мекеніне 
айналары сөзсіз. 

Қала әкімдігі мен салаға жауапты мем-
лекеттік органдардың демалыс аймағын 
жарықтандыру жайына да жанашырлықпен 
жете мән бергені анық байқалады. Сая-
бақтарға лайықталған күн сәулесінен қуат 
алатын жарық беру шамдары – соның ай-
ғағы. Сол мақсатпен саяжол аумағына 27 
бағана орнатылған екен.

Бұлардан тысқары, төңірегіне түн мер-
зімінде нұрлы сәуле шашып тұратын «JAN 
ЖҮРЕК QARAZHAL» сәулет құрылымы – 
жүректерге жылылық ұялатып, жұртты із-
гілік пен туған жерді аялауға үндейтін бөлек 
бітімді, бірегей шешімдердің бірі.

Қалай болғанда да, қойнауы қазына-бай-
лыққа толы өңірде Мемлекет басшысының  
тапсырмаларынан бастау алатын қоғам үшін 
қайтарымы мол істер ыждағаттылықпен 
қол ға алынып, олардың нақты нәтижелері 
жұртшылықтың сүйіспеншілігін тудыруда. 
Ең бастысы, билік пен бұқара арасындағы 
өзара түсіністік ахуалы «көзге ұрып» тұр. Ал, 
өз кезегінде, бұл – болашақтағы жүйелі һәм 
бәтуалы жұмыстардың берік іргетасына ай-
налары күмәнсіз.  

ҚАРАЖАЛ қаласы.

Ахат ҚҰРМАНСЕЙІТОВ,
«Орталық Қазақстан»

Бұған дейін біз Тәттімбеттің «Бе-
стөресін» Әбікеннің орындауында 
тек таспадан ғана тыңдап келгенбіз. 
Кейінгі күйшілердің көбі Мағауия-
ның нұсқасында тартады. Осы жолы 
Мұхамеджан аға «Бестөрені» Әбі-
кеннің нұсқасында жеткізді. Мағау-
ия нұсқасында құлаққа жағымдырақ 
естілгенімен, Әбікеннің орындауында 
сесті, айбындырақ шығады. Дегенмен, 
бөле-жаратыны жоқ, Әбікен де, Маға-
уия да – қазақ шертпе күй өнерінің 
алыптары. Екі биігі. Шеті-қиыры жоқ 
өзгеше дара күйшілер.

Қарағанды облыстық «Күй керуен» 
шертпе күй орталығы мен Қ.Байжанов 
атындағы концерттік бірлестіктің ұй-
ымдастыруымен «Шалқыма» концерт 
залында өткен күй кеші Тәттімбеттің 
«Сарыжайлауымен» ашылып еді. 
Орындаушы – Тәттімбет атындағы 
ака демиялық оркестр болса, дирижері 
– Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат-
кері Әбдуғалисын Шоқанбаев. Сонау 
Астанадағы Қазақ ұлттық өнер универ-
ситетінің профессоры, танымал күй-
ші Жанғали Жүзбаев келіп, Итаяқтың 
«Қосбасарына» екі күй қосақтап шерт-
ті. Ол баста концерт бағдарламасында 
көрсетілгені бір күй екен, халық екі күй-
ді сұрап тартқызды. Елден үлкен, ха-
лықтан биік жоқ. Қаласа, халық Құдай-
дан сүйгенін сұрап алады. Әбікендер, 
Жанғалилар арқылы жібереді Алла 
не ғаламатты. Нағыз халықтың адамы 
осылар...

Жәкең, Жанғали аға М.Тілеуха-
новтың алдында шыққан сахнаға. 
Оған дейін оркестрдің орындауында 
күйлер тартылып, белгілі әнші Ержан 
Базарбеков Сәкеннің «Біздің жақтасы» 
мен «Тау ішінде» әндерін шырқаған. 
Осы тұста айта кету керек, Сәкен мен 
Әбікен тағдырлас рухани анда ғана 
емес, туыс ретінде де жақын болуы 
бек мүмкін. Екеуі бірге ауыл-аймақты 
аралағаны туралы әңгіме көп ел ішін-
де. Әбікеннің «Қоңыр» күйі Сәкенге 
арналған деген сөз де жоқ емес. Оған 
қоса мен, осы жолдардың авторы, 
жақында Қарағандыдағы №23 мектеп 
мұражайынан Сәкен мен Әбікеннің кін-

дігін кескен кездікке тап болдым. Әлі 
де зерттеуді талап ететін кездік Әбі-
кеннің аталарынан қалса керек. Осы 
әңгіменің бәрі кездейсоқ емес шығар.

Қазақ даласында күйшілерді қуда-
лау 1928-1929 жылдары басталған де-
седі. 1930 жылдары атақты Әбди күй-
шіні атқалы жатқанда, Әбдекең ақтық 
сөз сұрап, «осы ауылда Әбікен атты 
күйші бала бар. Жалғыз өтінішім, соны 
алдырыңдаршы? Кеудемде бір сарын 
кетіп барады. Тым болмаса, Әбікен бір 
тыңдап қалсын» – деп Әбікен атамыз-
ды алдырып, бұрын ел естімеген күй 
тартып берген екен. Күй аяқталған 
соң, бала қайыра тартуын сұрайды. 
Күй қайта тартылады, артынан ұзамай 
Әбди атылады. Бірақ, ұлы мұра Әбі-
кен атамыздың кеудесінде қалды. Осы 
бір ауыз әңгіменің астында қаншама 
қайғы мен зіл-батпан шердің жүгі бар 
десеңізші?! Жалғыз бұл ғана емес, 
сол жылдары түгел атылып кеткен 
қазақтың шертпе күйшілерінің бәрінің 
мұраларын жеткізуші – осы Әбікен 
атамыз. Кейін Әбікен атамыз бақилық 
болғанда, Шәкен Айманов «Қазақтың 
он саусағын жерлеп тұрмыз» деп егіл-
ген екен. Әбікен – шертпе күй өнерінің 
эталоны деуіміздің сыры сонда. Кеш 
барысында сахнаға шығып, сөз сөйле-
ген Мұхамеджан Тілеухановтың «Әбі-
кен атына бұл концерт те аздық етеді» 
деген сөзінің жаны бар... Қазақ шертпе 
күй өнерін бүгінге жеткізуші Әбікеннің 
есіміне не бердік, күйтаспасын қай-
дан кездестірдіңіз? Әбікен атамыз-
дың орындауында жеткен жалғыз-ақ 
Тәттімбеттің «Көкейкестісінің» өтеуін 
толтырудың өзі қиынға соғады-ау?! 
Қазақ музыкасының төлтумасы – бұл 
туындыны осы жолы Қалкен Қасымов 
қоңырлатты.

Облыстық «Күй керуен» шертпе 
күй орталығының жетекшісі Қайролла 
Сәдуақасов елді Әбдидің «Тәуба қос-
басарымен» сусындатса, Қазақстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері, күйші 
Болатхан Тәшімов Әбікен Хасенұлы-
ның «Қоңырын» тартты.  Концерт ор-
кестрдің орындауындағы Құрманғазы-
ның «Сарыарқасымен» жабылды.

Мемлекет басшысының 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасы ел 
тарихының өнегелі тұстары 
мен халық мүддесі жолында 
тер төккен тұлғалардың 
тағылымын дәріптеу, оларды 
бүгінгі және болашақ ұрпаққа 
үлгі ете білу мақсатын меже 
тұтатыны белгілі. Өткен 
бейсенбіде Гоголь атындағы 
облыстық кітапханада 
өткен Астанадағы «Кәусар» 
баспасынан жарық көрген  «Нар 
тұлға» кітабының тұсаукесері 
осынау ұстаным аясында іске 
асырылды.

 
Нұрдос КӘРІМ,
«Орталық Қазақстан»

Жинақтың  таныстырылымы  Қараған-
ды қаласында өтуінің өзіндік себебі бар. 
Өйткені, кітап кейіпкері, жарты ғасырға же-
тер-жетпес қамшының сабындай қысқа ғана 
ғұмырында соңына өшпес із қалдырған арда 
азамат, Еңбек Қызыл Ту орденінің екі мәрте 
иегері Тұрсын Жәкешовтің туып-өсіп, еңбек 
еткен өңірі – осы аймақ.

Тұсаукесер рәсіміне өңір тарихында 

өзіндік қолтаңбалары бар Кәрібай Шушиков, 
Мылтықбай Ғазалиев, Аманкелді Туғанбаев, 
Тұрар Алтынбеков, Өкен Аманбектегі, Бақыт 
Торғаев, Болат Ақымбеков, Ержан Көшер-
баев секілді есімі елге танымал азаматтар, 
республикалық «Қасым» журналының  бас 
редакторы Серік Сағынтай, «Кәусар» баспа-
сының директоры Қуат Құрмансейіт, Тұрсын 
Мұқашұлының ұрпақтары және тағы да басқа 

кітапқұмар қауым қатысты. Мағыналы жиын-
да сөз алған Тұрсын Мұқашұлының заман-
дастары оның өнегелі өмір жолы хақында 
тереңнен толғай сыр шертіп, естеліктерімен 
бөлісті.

Шара соңында кітап кейіпкерінің ұр-
пақтары атынан қорытынды сөз сөйлеген Қу-
аныш Тұрсынұлы жиналған жұртшылық пен 
кітапхана ұжымына алғыс айтып, кітапхана 
қорына «Нартұлға» жинағының бірнеше да-
насын тарту етті. 

Оқырманға берері мол кітап Шет ауда-
ны, Өспен ауылдық округіне қарасты Ер-
кіндік ауылында өз ұрпақтарының күшімен 
бой көтеріп, бүгінде тұтас елді имандылыққа 
үндеп тұрған Тұрсын Мұқашұлының атын-
дағы мешітте арнайы берілген ас барысын-
да да жергілікті жұртшылық пен сырттан ат 
сабылтып келген ағайынға таныстырылып, 
көпшілік қауымға таратылды.

 

Жәнібек ӘЛИМАН,
«Орталық Қазақстан»

«Әбікен болмаса, Тәттімбет жоқ. Әбікен болмаса, Тоқа жоқ. 
Әбікен болмаса, мына мен, ана Жанғали Жүзбаев жоқ» деп 
басталған жоқ концерт. Бірақ, Әбікендей ұлы күйшіні еске алу 
кешінде әйтеуір бір айтылмай қалмауы тиіс бұл сөзді концерттің 
орта тұсында дәулескер күйші Мұхамеджан ТІЛЕУХАНОВ 
айтты. «Анау Жаңаарқадан келіп тұрып бір-ақ күй тартып 
кете алмаймын» деп Әбікеннің репертуарынан Тәттімбеттің 
«Азамат қожасы» мен «Бестөресін», Тоқаның «Бозайғырын», 
Әшімтайдың «Қоңыр қазын» тартты.

Ел Тәуелсіздігі күні қарсаңында 
қарағандылық ішкі істер органдары мен 
күштік құрылымдар өзара волейболдан 
турнир өткізді. 

Жарыс жалауы «Динамо» ДШҚ спорт залында 
желбіреді. Ойын барысында қатысқан 10 команданың 
барлығы да тартысты кездесу өткізді.

Жарыс қорытындысы бойынша, І орынды ІІД ап-
параты командасы, ІІ орынды ІІД «Айдауыл» қызметі 
ротасы, ІІІ орынды облыстық ТЖД командасы иелен-
ді. Сонымен қатар, «Үздік шабуылшы», «Үздік пас бе-
руші», «Үздік ойыншы» номинациялары тапсырылды.

Өз тілшімізден.

 


	12-1
	12-2
	12-3
	12-4
	12-5
	12-6

