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17 Ауданның қоғамдық-

саяси "Сарқан" газе-
тіне  2017 жылдың 
ІІ  жартыжылдығына 
жазылу жүріп жатыр. 

Аудан тынысын жаздырып алуға асығыңыздар!

Жеке  жазылушылар үшін индексі 65202, 
жартыжылдық бағасы - 1510,86 теңге 

Зейнеткерлер үшін индексі 35202, 
жартыжылдық бағасы - 1112,09 теңге

Мекеме-ұйымдар үшін индексі  15202, 
жартыжылдық бағасы - 1690,52 теңге

-Ерінбеген жанның еңбегін 
жемейміз,-дейді тігін цехының 
басшысы болып тағайындалған 
Үмітжан Тертюбаева,- тігін 
машиналарының барлығы су 
жаңа. Екі жетіде 150 дана дайын 
өнім шығарып үлгердік. Жұмыс өз 
ырғағын тапқанда бұл соңғы меже 
болмайтындығы анық. Бұл істе 
əсіресе бізге бағыт-бағдар нұсқап 
жүрген «Ажар» ТФ ЖШС-нің бас 
технологы Роза Рамазанқызының 
бай тəжірибесі игі ықпалын 
тигізуде.  Іріктеліп, екшеленген, 

Жуырда Қойлық 
ауылындағы Кəкімжан 

Қазыбаев атындағы 
мəдениет үйінде Қазақстан 

Республикасындағы Ар-
дагерлер ұйымының 30 

жылдығына арналған 
мерекелік жиын өтті. 

Сарқан  ауданында  1987 жылы 
Сарқан қалалық атқару комитетінің 
жанынан Соғыс жəне еңбек  
ардагерлері ұйымы құрылып, өз 
жұмысын бастаған болатын. Содан 
бері аудандық ардагерлер ұйымын 
Прокопий Иванович Щиховцов, Ва-
силий Петрович Парамонов,  Сапа 
Байжұманов,  Аманжол Шонжике-
нов  басқарып,   2013 жылдан бері 
Қадыл Жанасбеков     аудандық 
филиалға  төрағалық етіп келеді.  
Бүгінгі таңда 5593 ардагерлерді 
қамтыған  51 бастауыш арда-
герлер ұйымы бар. Қоғамдық 
жұмыстардың көш басында жүрген  
аудандық ардагерлер ұйымының 
бүгінгі белесі арнайы дайындалған 
бейнекөрініске, ұйым төрағасы 
Қадыл Тұрысбекұлының баянда-
масына арқау болды.

Мерекелік жиынға қатысқан 
Алматы облыстық ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Ермек 

Бөбектердің бал күлкісі кемерінен асатын, қуаныштары қойындарына 
сыймай тасатын, ешқандай саяси астары жоқ ерекше күн бар. Ол əрине, 
1 маусым-Дүниежүзілік балаларды қорғау мерекесі. Жылда аталмыш 
мерзімде орталыққа жан-жақтан ағылған жұртшылық бұл күні бала 
атаулының бетінен қақпай алаңсыз асыр салуына мүмкіндік береді. Биыл 
да «Жастар» атындағы орталық саябақ кішкентай келушілерін мерекелік 
көңіл-күймен қарсы алды.  Алдымен қала мектептерінің оқушылары 
асфальт үстіне түрлі-түсті бояулармен сурет салып өз қиялдарын 
қара жолда қалдырды. Салтанатты шарада аудан əкімі Е.Қошанбеков 
құттықтау сөз сөйлеп өскелең ұрпаққа деген мерекелік лебізін жеткізді. 
Өңірімізде жас жеткіншектердің алаңсыз білім алып, денсаулықтарын 
нығайтуға бағытталған жұмыстар көптеп атқарылып жатқандығын тілге 
тиек еткен Ерғазы Қошанбекұлы балалар қоғамның өздеріне деген 
қамқорлығын толық сезініп өсудің маңыздылығын атап өтіп, кəсіпкерлер 
демеушілігімен бірқатар оқу ордаларына сый-сияпат ұсынды. Шара 
өнерпаз оқушылардың өнерімен өз жалғасын тауып саябақ іші мерекелік 
көңіл-күймен айшықталды. Сондай-ақ қала əкімшілігінің 200-ге тарта 
баланың тегін ролик алаңына кіруіне, айналмалы əткеншек тебуіне, қала 
ішіне қатынауына демеушілік танытқандығына куə болыстық.

П.ЖЕҢІСХАН.

Келемсейіттің құттықтауынан кейін 
аудан əкімі, «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының төрағасы   
Ерғазы Қошанбеков қоғамдық 
жұмысқа белсене қатысып келе 
жатқан бір топ ардагерлерді 
аудан əкімдігінің жəне партия 
филиалының Алғыс хаттарымен 
марапаттады. Сондай-ақ аудан 
ардагерлері арасында шахмат-
тан, дойбыдан өткізілген турнир 

жүлдегерлері бағалы сыйлықтарға 
ие болды.  

Ақ дастархан басында 
аудандық қоғамдық кеңес мүше-
лері, аға буын өкілдері мерекелік 
тілектерін ортаға салып, аудандық 
мəдениет үйі қызметкерлерінің, 
аудан өнерпаздарының мерекелік 
концертін  тамашалады. 

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

К‰лкi кемерiнен асќан к‰н

Ардагерлер  ардаќталды

Осыған орай, Сарқан гуманитарлық колледжінің мəжіліс залында 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рəміздер күнінің 25 жылдығына 
арналған «Мемлекеттік рəміздер – ұлт мақтанышы» тақырыбында салта-
натты іс-шара өтті.

Аталмыш жиында қала əкімінің орынбасары А.Тукушев жəне колледж 
директоры Е.Дармишев құттықтау сөз сөйлеп, жүрекжарды лебіздерін 
білдірді. Қонақтардың құттықтауынан кейін колледждің белсенді студенттері 
мен оқытушылары марапатталды. Мəжіліс залындағы мемлекеттік 
рəміздерді насихаттауға арналған іс-шара соңы əсем əн мен тəтті күймен, 
бимен жалғасын тапты.

Мадина АЙТОВА.

Жағымды  жаңалық

23 жан ж±мыспен ќамтылды
Жаќында «ауданымызда  «Ажар» 
тiгiн фабрикасыныњ бµлiмшесi 
ашылады екен» дегендi естiп 
«бəрекелдi» дескенбiз. ¤ткен 
аптада берекелi iстiњ куəсi 
болдыќ. Сарќан политехникалыќ 
колледжiнiњ базасында ашы-
лып, 23 нəзiк жандыны т±раќты 
ж±мыспен ќамтыѓан атал-
мыш бµлiмше бiрыњѓай əскери 
киiм тiгуге маманданѓан екен. 
Ќалыпќа сай пiшiлiп жартылай дайын к‰йiнде келген 
д‰ниеден толыќќанды µнiм шыѓару айтќан ауызѓа оњай 
болѓанмен µндiрiс барысын баќылаѓан саѓатќа жуыќ 
уаќытта бiз олай емес екендiгiне кµз жеткiздiк. 

еңбекқор жандармен жұмыс өзінің 
жемісін береді деген сеніміміз 
мол.

Келер жылы өзінің ашыл-
ғанына алпыс жылдық салтана-
тын атап өткелі отырған Сарқан 
политехникалық колледжіне 
аталмыш тігін цехы таптырмас 
дүние болғалы тұр. Жастарға 
кəсіптік білім мен білік беруге 
маманданған оқу ордасындағы 7 
түрлі мамандықтың бірі  - тігіншілік. 
Бұл дегеніңіз осы мамандықты 
таңдап, ине мен қайшы ұстаған 

шəкірт бір есікті ғана ашып 
нағыз кəсіби мамандардан тəлім 
алып, өз ісінің білімін білікпен, 
тəжірибемен ұштастыра алады 
деген сөз. Тұрақты табысқа ие 
болған 23 адам бұл қызметке 
аудандық жұмыспен қамту 
орталығы арқылы бағытталып 
отырғандығын атап өткеніміз 
орынды. Ашылу салтанатына ау-
дан əкімі Е.Қошанбеков, облыстық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Е.Келемсейіт, «Ажар» ТФ ЖШС-
нің бас директоры Х.Ержанов 
қатысып, қатарға қосылған жаңа 
цехтың жұмысына сəттілік тіледі.

П.ЖЕҢІСХАН,
«Нұр Отан» партиясының 

мүшесі.

Елдігіміздің нышаны

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рəміздері күні 1992 
жылғы маусымның 4-інде Тəуелсіз еліміздің жаңа мемлекеттік 
рəміздері болып  алғаш рет бекітілген болатын. Бұл күн ел та-
рихында жана мемлекеттік рəміздер күні ретінде мəңгі есте 
сақталады. Мемлекеттік рəміздер – мемлекеттің мызғымас 
негіздерінің бірі. Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Елтаңба жəне 
Мемлекеттік Əнұран мемлекеттің негізгі рəміздері саналады.
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Сəуір айында Сарқан ауданына са-
пары барысында «Нұр Отан» партиясы 
Алматы облыстық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ғ.Сарыбаевтың 
қабылдауында қарабөгеттік Лəззат Бугиба-
нова болып өз басындағы қиыншылықтар 
туралы айтып, көмек сұраған бола-
тын. Соның бірі жастайынан қоларбаға 
таңылған баласы Алмас Оразбаевқа ноут-
букпен жəрдемдесуді өтінген еді. Ғалиасқар 
Төлендіұлы жалғызбасты ананың басқа 
да мұң-мұқтаждықтарын мұқият тыңдап 
шешу жолдарын қарастырып, тиісті сала 
басшыларына бұл тұрғыда тапсырма 
берген болатын. Жиі аурухана есігін аша-
тын қамкөңіл кейіпкеріміз Алмас биыл 
11 сыныпты бітіріп 18 жасқа аяқ басты. 
Сирек кездесетін гемофилия А дертімен 
сырқаттанатын Алмасқа дəл Дүниежүзілік 
балаларды қорғау күні  «Нұр Отан» пар-
тиясы аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Мұрат Түсіповтың 
мұрындық болуымен қарабөгеттік, «Қадыр» 
шаруа қожалығының басшысы Самархан 
Садииев пен ауыл əкімі Мақсат Кəріпжановтың демеушілігімен толық жабдықты ноутбук пен 
мобилдік WI-FI роутері сыйға тартылды. Қазіргі күні аудандық орталық ауруханада ем алып 
жатқан Алмастың ағаларына деген ризашылығын көзінен көріп мүмкіндігі молайғандығына біз 
де қуандық. Сондай-ақ Алмастың анасы аудандық аурухананың хирургия бөлімі меңгерушісі 
Меліс Шоржанов бастаған емдеуші дəрігер Талғат Сүлейменов, медбикелер Ұлжан, Əсемгүл, 
Дəулет, Күлімхан, Күлбан, Венера сынды жандарға деген ризашылығын білдірді. 

П.ЖЕҢІСХАН,
"Нұр Отан"   партиясының мүшесі.

Таѓылымды кездесу
Ашаршылық, саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні қарсаңында Сарқан 

политехникалық колледжінде ұйымдастырылған тағылымды шараға куə болған едік. Қазақ 
жеріне орасан зор қасіретін əкелген отызыншы жылдардың ойраны бір де бір отбасын айна-
лып өтпеді. Ауданымыздағы талай шаңырақты шайқалтқан қаралы жылдардың елесі бүгінгі жас 
буынға ертегідей естілетіні жасырын емес. Көненің көзіндей, тарихтың өзіндей болған қазына 
кеуде қарттарымыздың қатары сиреген сайын өскелең ұрпақ қилы кезең туралы тек тарихымыз 
қатталған кітаптардан ғана оқитын болған. 

Жоғарыда сөз етілген шараға қуғын көрген тұлғаның ұрпағы Əбілғаппаров Амангелді ақсақал 
мейман ретінде шақырылып жастармен əкесінің естеліктерімен бөлісті. – Менің əкем Қалдыбаев 
Əбілғаппар көрші Ақсу ауданы, Басқан ауылын ежелден мекен еткен.  Үш мəрте «Халық жауы» 
деген қиянат таңылып Алланың құдіретімен барлығынан аман қалған екен. Талай қиыншылықты, 
ұзақ азапты көрген əкеміз екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда өкімет бронь бергеніне 
қарамастан өзі сұранып майданға аттанады. 1944 жылы туған жердің топырағын басу бұйырмай 
жат жерде топырақ томпайтады. Қуғын-сүргін жайындағы жайттарды əкеміздің аузынан естіп  жа-
нымыз түршігетін. Əкеміз тек егеменді ел атанғаннан кейін, 1993 жылы ғана ақталды». Сексенге 
жақындаса да сергек ақсақалдың өз əкесі хақындағы тебіреністі сөздері жастарды да толқытты. 
Кездесуде сондай-ақ талайлы тарихты желі еткен бейнебаян көрсетіліп,  алаш үшін атқа қонған  
арыстар туралы студенттер көзбен оқып, көкейге тоқығандарын ортаға салды. Жастармен 
жүздесудің мəні мен маңызы аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Д.Каиповтың сөзіне арқау 
болса, оқу ордасының ұстаздары келгендерге алғысын білдіріп, жиынды қорытты.

Өз тілшіміз.

Өткен сенбі күні аудандық қорғаныс істері жөніндегі 
бөлім 8 балаң жігітті Отан алдындағы азаматтық 
борыштарын өтеуге аттандырды. Баласы үшін 
алаңдаған ата-аналар, жан-тəнімен тас-түйін дайын 
жастар алдында былтыр əскер қатарына шақырылып 
өз қызметтерін абыроймен атқарып келген қос сар-
баз үлгі етілді. 

Ел шетінде, шекара шебінде өздеріне қолбасшылық та-
рапынан білдірілген зор сенімді абыроймен ақтай білген қос 
азамат Бексұлтан Əлімбаев пен Рахат Ботпаев ҚР Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің ІІ дəрежелі «Шекара қызметінің үздігі» 
төсбелгісімен марапатталған. Аталмыш марапатты аудандық 
қорғаныс істері жөніндегі бөлім басшысы Р.Құмарғалиев сал-
танатты түрде табыс етіп əскери өмірге аяқ басқалы отырған 
жастарды осынау жігіттердің жолын жалғауға шақырды. 
Шарада сондай-ақ аудандық «Ауғанстан, локальдік 
соғыс ардагерлерінің жəне мүгедектер ұйымы» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы Е.Тоқжігітов Отан қорғаушыларға де-
ген жалынды сөздерін арнады. 

П.ЖЕҢІСХАНҰЛЫ.

Отан қорғауға аттанды

Аудан тұрғындарының 
назарына!

Ағымдағы жылдың 16 маусымда  Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық 
бюросының Алматы облысы бойынша 
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) 
Департаментінің  басшысы  Аликов Олег 
Валерьевич,  сағат 10-00 ден 12-00 дейін  
азаматтардың  жеке қабылдауын  өткізеді.  
Мекен-жайы: Сарқан  қаласы, Тəуелсіздік  
көшесі, №115. Сарқан филиалының «НҰР 
ОТАН» партиясының  ғимараты.

Осыған орай, алдын ала жазылу 
үшін Үшарал аймағы бойынша сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы қызметіне тел: 
8(72833)3-59-94  немесе  Сарқан ауданы 
филиалының «НҰР ОТАН» партиясына 
2-22-33  хабарласуларыңызға болады. 

Вниманию жителей 
района!

Сообщаем, что 16 июня 2017 года  с 10-
00 до 12-00 часов руководителем  Депар-
тамента Национального бюро по противо-
действию коррупции     (Антикоррупционной 
службы) по Алматинской области  Алико-
вым Олегом Валерьевичем  будет осу-
ществляться  личный прием граждан по 
адресу: г.Саркан, ул.Тауелсиздик №115, 
административное здание Сарканского  
филиала  партии «НУР ОТАН». 

Для предварительной записи можно об-
ратиться в межрайонный отдел по противо-
действию коррупции по Ушаралскому ре-
гиону по тел:  8(72833)   3- 59-94, либо в 
филиал партии «Нур Отан» по тел: 2-22-
33.

Құрметті аудан 
тұрғындары!

Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері жəне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Алматы облы-
сы бойынша департаменті (бұдан 
əрі – Департамент) мемлекеттік 
қызметтер көрсету сапасын арт-
тыру мақсатында 2017 жылдың 
15 маусымында, сағат 10.00-ден 
бастап «Азаматтарға арналған 
Үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік 
қоғамының Алматы облысы бой-
ынша филиалы «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» департаментінің 
Сарқан аудандық бөлімшесінде 
Департамент мамандарымен 
мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша азаматтарды 
қабылдау жүргізіледі.

Заманауи жəне кəсіби мемлекеттік 
қызмет пен тиімді басқару құрылымы 
қашанда мемлекеттік билік саласының 
маңызды бөлігі болып табылады.

Бүгінгі күні, қолданыстағы мемлекеттік 
қызмет туралы заңнамасы мемлекеттік 
қызметтің қазақстандық моделінің негізі 
болмақ. Бес институционалдық реформаны 
іске асыру үшін, «100 нақты қадам» Ұлт жо-
спары қабылданып, оның ішіндегі, алғашқы 
15 қадамды қамтыған бірінші реформа  кəсіби 
мемлекеттік аппарат құруға арналды. Атап 
айтқанда, дəл осы 15-ші қадам іс басындағы 
мемлекеттік қызметшілерді кешенді атте-
статтаудан өткізуге арналып отыр. 

2017 жылдың қаңтарында еліміздің 
барлық аумағындағыдай Сарқан ауда-
нында да «Б» корпусының мемлекеттік 
қызметшілерін кешенді аттестаттаудан 
өткізу жұмыстары жүргізілді. Мемлекеттік 

қызметшілер Елбасының жүргізіп отырған са-
рабдал саясатын жүзеге асыратын бірегей 
азаматтар екендігін ескерсек, барлық 
реформалардың сəтті іске асырылуы олардың 
сапалы əрі тиімді жұмысына тікелей байла-
нысты. Осы орайда, аттестаттаудың мақсаты 
- жаңа талаптарға сəйкес, мемлекеттік 
қызметшілердің кəсібилігін, біліктілігін жəне 
тұлғалық қасиеттерін анықтау болып табы-
лады. Бұл жүйе «100 нақты қадам» Ұлт жо-
спарын іске асыру мақсатында  мемлекеттік 
аппараттың кадрлық əлеуетін объективті түрде 
бағалауға жəне ұтымды пайдалануға септігін 
тигізетін болады.

Ауданымыздағы 30 мемлекеттік орган-
да, барлығы 145 қызметкер жұмыс атқарып, 
олардың 94-і аттестаттаудан өткізуге 
жатқызылды.  Кешенді аттестаттау барысын-
да аудандық комиссия құрылып, мемлекеттік 
əкімшілік қызметкерлерді, яғни аудандық 
жəне ауылдық деңгейдегі мемлекеттік 
қызметшілерді əңгімелесуден өткізіп, 
бағалау жұмыстарын жүргіздік.  Аттестацияға 

қатысқан қыз-меткерлердің 86-сы атқаратын 
мемлекеттік лауазымына сай келеді деп, ал  
8-і мемлекеттік лауазымын жоғарылатуға 
ұсынылды. Аттестаттау қорытындысы аза-
матты қызметіне тағайындауға, қызметінде 
жоғарылатуға немесе төмендеуге жəне 
атқаратын лауазымынан босатуға негіз бо-
лып табылады. Аттестаттаудың нəтижесі 
мемлекеттік қызметшілердің құзыреттілігін 
дамыту арқылы, олардың даму жоспа-
рын құруға негіз болады деп есептейміз. 
Сонымен бірге, аттестаттау нəтижелілігі 
төмен азаматтар өздерінің қабілеттері 
мен құзіреттіліктерінің əлсіз тұстарын 
арттыруға мүмкіндік алады. Осылайша, 
олар анықталған кемшіліктерін түзетіп, 
кəсіби біліктілігін  арттырып, қызметінде 
жоғарылауға үміттенуге болады.

Тұрақты түрде бақылау жасау жəне 
мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арт-
тыру – елімізде кəсіби мемлекеттік аппарат 
құруға оң септігін тигізеді деген сенімдеміз.

КЕШЕНДІ АТТЕСТАТТАУ – МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ƏЛЕУЕТІН ДАМЫТУДЫҢ КЕПІЛІ

Е.ҚОШАНБЕКОВ,
Сарқан ауданының əкімі.

●101- сообщает

Возникновение  степных пожаров
Уважаемы жители  Сарканского района! 
Наступило жаркое лето. Все люди по возможности ста-

раются выезжать для отдыха на природу. Мы сотрудники 
противопожарной службы хотим напомнить им о соблюдении 
правил пожарной безопасности при отдыхе на природе. Одной 
из причин, по которой, часто происходят степные или лесные 
пожары является неосторожное обращение с огнем. Наиболее 
часто пожары происходят из-за элементарной небрежности 
взрослых, от брошенного из окна автомобиля непотушенного 
окурка, от плохо затушенного или оставленного без присмотра 
костра.  Огонь наносит большой урон, исчисляемый иногда 
сотнями тысяч тенге, но жизнь человеческая бесценна и никог-
да не будет восстановлена.

При отдыхе на природе разводите костры подальше от де-
ревьев и кустарника. Для костра используйте по возможности 
сухие ветки и траву.  Хотелось бы сказать, что многие не бе-
регут природу и для костра рубят зеленые ветви деревьев или 
уходя домой после отдыха, оставляют разбросанные бутылки, 
пакеты, бумагу и прочий мусор, непогашенные костры. Непога-
шенный костер или стеклянная бутылка могут явиться причи-
ной пожара. Покидая место отдыха, погасите костер полив его 
водой и забросайте кострище землей. Перед этим соберите 
и сожгите мусор. Стеклянные, пластиковые бутылки, консерв-
ные банки заберите с собой или закопайте. Однако, многие 
отдыхая на природе, не делают этого.

Уважаемые жители района! Соблюдайте правила по-
жарной безопасности при отдыхе на природе! При обна-
ружении пожара или признаков скрытого горения (дым, 
запах гари) немедленно звоните по телефону «101» вы-
зова государственной противопожарной службы. Может 
Ваш своевременный звонок предотвратит большой по-
жар, спасёт чью то жизнь, однако помните, что за ложный 
вызов вы можете быть привлечены к административной 
и даже уголовной ответственности. 

 Д. АЗАМАТОВ,
начальник ОЧС Сарканского района,
подполковник гражданской защиты.                              

¤тiнiш аяќсыз ќалмады
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Балалар ‰йiнсiз Жетiсу
Сарқан ауданында бүгінгі күні – 47 жетім жəне  ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балалар бар. Олардың 31 бала (66 пайыз құрайды) – «жетім балалар», 16 бала (34 пайыз 
құрайды) -  «ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар» санаттарына жатады. Жалпы 
жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың 100% отбасылық 
тəрбиеге орналастырылған, атап айтсақ, қорғаншылық жəне қамқоршылықта – 47 бала.  
2017 жылы Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уəкілетті органы, Ал-
маты облысының прокуратурасы мен облыстық əкімдігінің өкілдерімен 2017-2019 жылдары 
аралығында жүзеге асырылатын «Балалар үйінсіз Жетісу» жобасына қол қойылды. Аталған 
жобаның мақсаты: 2020 жылға қарай балалардың  50% астамын отбасылардың тəрбиесіне 
беріп, соның нəтижесінде жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға 
арналған мекемелерді азайтып, оларды отбасы мен балалықты қолдау орталықтарына қайта 
құру. 

Жоба негізінде патронаттық тəрбиелеушілер, қамқоршылар мен қорғаншылардың, отбасы 
үлгісіндегі балалар үйлерінің оң тəжірибесін бұқаралық құралдар арқылы жариялау, үкіметтік 
емес ұйымдармен бірлесіп қабылдаушы ата-аналар мектебін құру, отбасылық тəрбиенің ба-
ламалы түрлері жөнінде əдістемелік материалдар дайындау (брошюралар, флайерлер жəне 
т.б.), отбасы тəрбиесіне бала алуға ниет білдірген үміткерлермен жүйелі негізде жұмыс жүргізу 
қарастырылған.

Бүгінгі күні аталған бағыттағы жұмысты жандандыру, яғни, Сарқан аудандық білім бөлімі 
тарапынан патронаттық тəрбие, отбасы үлгісіндегі балалар үйлері арқылы жетім балалар 
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасылық тəрбиеге орналастыру 
мақсатында аудан жұртшылығымен тиісті ақпараттық-насихаттау жұмыстары жүргізілуде.

Тілек білдірген аудан азаматтары төмендегі телефондарға хабарласып мағлұмат 
ала аласыздар: аудандық білім бөлімі 8(72839)2-27-39, 8(72839)2-12-51, 8(72839)2-13-04 
жəне аудан прокуратурасы 8(72839)2-14-42

 П.ИМАНҒАЗИЕВА,
аудандық білім бөлімінің басшысы. 

Защита интеллектуальной 
собственности 

 
Улучшение показателей по всем направлениям ГИК ВЭФ  является зада-

чей всех государственных органов. Так, с целью улучшения позиции РК в ГИК 
ВЭФ, Протоколом заседания  Правительства РК от 21 апреля 2015 года был 
утвержден План мер по улучшению показателей ГИК ВЭФ.

В соответствии с планом, Министерство юстиции РК является основным 
исполнителем по 4 индикаторам, права собственности, эффективность зако-
нодательства в оспаривании адмистративного регулирования, эффективность 
законодательства в решении спорных вопросов, защита интеллектуальной 
собственности.

Особое внимание в нашей стране уделяется вопросам охраны и защиты 
прав интеллектуальной  собственности. За 5 лет по индикатару «защита  ин-
теллектуальной собственности» мы улучшили показатели и находимся на 69 
месте ( 2012г-116-е). Приняты меры по совершенствованию законодательства 
и выявлению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.

Одной из проблем в сфере интеллектуальной сообственности является 
недостаточная правовая грамотность и осведомленость как пользователей, в 
лице предпринимателей, использующих объекты интеллектуальной собствен-
ности, так и самих авторов произведений, которые не принимают мер по охра-
не и защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

Основными новеллами проекта Закона «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собствен-
ности» являются, создание одноуровневой системы регистрации объектов 
интеллектуальной собственности, расширение возможности досудебного рас-
смотрения споров по регистрации, обеспечение прав правообладателей на 
получение компенсации за незаконное использование товарного знака от 500 
МРП до 10000 МРП, опубликование заявок на товарные знаки  с момента их 
поступления в экспертную организацию, упрощение порядка регистрации до-
говоров. Полные тексты проекта Закона и Концепции к нему размещены на 
офицальных интернет ресурсах Министерства юстиции www.adilet.gov.kz  и 
Национального института интеллектуальной собственности www.kazpatent.kz.

Ж.КИЯЛБАЕВА,
ведущий специалист Сарканского района  

управления юстиции,  член Алматинского  областного 
филиала РОО «Казахстанский  союз    юристов».   

Алматинский областной  филиал 
Национального Банка информирует

С 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включи-
тельно – имеющиеся банкноты номиналом 1000 тенге 2006 
года подлежат обмену в любом банке второго уровня. 

Во всех филиалах Национального Банка РК банкноты 
номиналом 1000 тенге образца 2006 года будут принимать-
ся для обмена до 28 февраля 2021 года. Филиалы Нацио-
нального Банка обменивают данные банкноты без взимания 
комиссии.

При этом Национальный Банк информирует, что в обра-
щении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге 
– посвященные тюркской письменности «Күлтегін», предсе-
дательству Республики Казахстан в Организации Исламская 
Конференция (2011 года), и председательству Казахстана 
в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
в 2010 году, которые являются законным платежным сред-
ством. 

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об ад-
министративных правонарушениях отказ в приеме банкнот, 
находящихся в обращении, влечет штраф на субъектов ма-
лого предпринимательства или некоммерческие организации 
в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства 
– в размере десяти, на субъектов крупного предприниматель-
ства – в размере двадцати пяти месячных расчетных пока-
зателей. 

Отказ банками и организациями, осуществляющими от-
дельные виды банковских операций, в приеме, размене и об-
мене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных 
расчетных показателей. 

В случае возникновения вопросов обращаться в Управ-
ление по работе с наличными деньгами по телефону +7 (727) 
2704-569 г.Алматы, отдел по работе с наличными деньгами 
по телефону  8 (728) 224-51-99 г.Талдыкорган.

Алматинский областной филиал РГУ Национальный 
Банк.

Ата-баба аманаты
«Тіл ақылдың өлшемі» - деп халқымыз бе-

кер айтпаған. Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың 
«Қазақстанның болашағы-қазақ тілінде» деген 
сөзі түсінген адамға көп мағына жатыр.Тілдің 
көмегімен өнер-білімді, ғылымды игереміз, 
өткен-кеткенімізді саралап, сабақ аламыз. 
Біз өз тілімізді құрметтей отырып, дініміз бен 
салт-дəстүрімізге,тарихымызға үңілетін болсақ 
жəне оны өзіміз танып қоймай, сол асыл 
қазынамызды əлемге танытсақ келешек ұрпақ 
үшін көптеген жұмыс атқарған болар едік.

Өйткені өз тілін, дінін, тарихын жақсы 
білмеген адам басқа тілдің қадірін  білуі 
мүмкін емес. Қазақ халқы өзінің шешендігімен, 
шеберлік жəне даналығымен ерекшеленеді, 
өйткені мақал-мəтелдердің мағынасына зер 
салып көрсек, ел-елдің дауын майда тілмен 
шеше білген. Жүздеген ғасырлардың тари-
хын тербеген дала төсіндегі өмір сүрген ата-
бабаларымыздың көкірек сыры мен жүрегінің 
үнін жеткізген қасиетті аманаты-тіл. Баба 
аманатын киелі тұмар ретінде қастерлеп, 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізген парасат иелерінен 
қабылдап алдық. Ал бізге күш берер киелі 
тұмар тұрғанда  ұлттық мəдениетіміздің де 
туу биік, ұлтымыздың да ғұмыры мəңгілік бола 
береді.

К.КАРИПОВА,
«ХҚКО» департаменті Сарқан аудандық 

бөлімінің маманы. 

ҚР АШМ  2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 
бұйрығының 8-қосымшасына сəйкес «аудандағы 
аумақтағы эпизоотиялық жағдайды  ескере от-
ырып, орны ауыстырылатын (тасымалдана-
тын) объектiлердiң экспортына, импортына жəне 
транзитiне рұқсат беру»  Сарқан ауданының бас 
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекто-
рымен орынбасарлары көрсетеді. Өтінішті қабылдау 
жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруді                                                                                                     
1) ҚР АШМ ВБ жəне ҚК Сарқан аумақтық инспекция-
лары арқылы;  2) «электронды үкімет»  www.egov.kz, 
www.elicense.  жүзеге асырылады.

 Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдері:                                                                                          
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 

қызметті берушіге немесе Мемлекеттік мекеме-
ге құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап: 
орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні 
транзиттік алып өтуге – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде 
жəне тірі жануарлардың карантиннен өтуіне – 
күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде басқа мемлекеттердің 
қызметтерімен транзиттік келісуді талап ететін 
рұқсаттарды қоспағанда, орны ауыстырылатын (та-
сымалданатын) объектіні импорттауға, экспорттауға – 
10 (он) жұмыс күні ішінде                                                    ;

 2) Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушіге жүгінген жағдайда мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесі электрондық нысан-
да ресімделеді, басып шығарылады, көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының қолы  жəне мөрмен 
куəландырылады.Мемлекеттік қызмет жеке жəне 
заңды тұлғаларға  ақысыз көрсетіледі.Жұмыс 
кестесі: Демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, 
дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-
ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету 
нəтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі 
үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

 Көрсетілетін қызметті алушы ( өкілі) жүгінген 
кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі көрсетілетін қызметті берушіге:

1) экспорт кезінде – орны ауыстырылатын (та-
сымалданатын) объектінің шыққан (орналасқан) жері 
бойынша, импорт кезінде – əкелу орны бойынша 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;

 2) жеке басты куəландыратын құжат жəне өкілдің 
өкілеттілігін растайтын құжат ;

 3) экспорт кезінде – сараптама актісінің (сынақ 
хаттамасының) көшірмесі;                Көрсетілетін 
қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті құжаттар тізбесі:

 1) Көрсетілетін қызметті алушыға - өтінімді 
көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған кезде 

көшірмесінде өтінімді қабылдау күні мен уақыты, 
өтінімді қабылдаған лауазымды адамның тегі 
жəне аты-жөні көрсетіле отырып, көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені тура-
лы белгі қойылғаны қағаз жеткізгіштегі өтінімнің 
қабылданғанын растау болып табылады. 2) порталға 
- көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» 
мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салу-
ды қабылдау туралы мəртебе көрсетіледі.

 Мемлекеттік мекемеге дайын құжаттарды беру 
көрсетілетін қызметті алушының (не нотариалды 
расталған сенімхат бойынша оның өкілінің) жеке ба-
сын куəландыратын құжатты көрсеткен кезде тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат негізінде 
жүзеге асырылады. Мемлекеттiк қызметті көрсетуден 
бас тарту үшін мыналар негіз болып  табылады: орны 
ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің экс-
портына: 1) орны ауыстырылатын (тасымалданатын) 
объектінің шыққан (орналасқан) жерінің жануарлардың 
инфекциялық аурулары бойынша қолайсыз болуы; 2) 
импорттаушы елдің ветеринариялық-санитариялық 
талаптарды орындау мүмкіндігінің болмауы; 3) экс-
порттаушы елдің, импорттаушы елдің жануарлардың 
инфекциялық аурулары бойынша эпизоотиялық 
жағдайының өзгеруі;орны ауыстырылатын (тасы-
малданатын) объектінің импортына: 1) Халықаралық 
эпизоотиялық бюро кодексінің стандарттарына, 
ұсынымдарына жəне нұсқамаларына сəйкес, оның 
ішінде үшінші елдің құзыретті органдарымен бай-
ланысы арқылы, келісіміне сəйкес жануарлардың 
жұқпалы аурулары бойынша қолайсыздыққа байла-
нысты жекелеген елдерге (елдер өңіріне)қатысты 
шектеу шараларын енгізу;2) ветеринариялық-
санитариялық талаптарға сəйкес келмеуіне байла-
нысты ветеринариялық-санитариялық тəуекелдің 
қолайсыз деңгейі;3) ұйымның немесе адамның Кеден 
одағының кедендік аумағына əкелінетін бақылауға 
жататын тауарларды өндіруді, өңдеуді жəне (неме-
се) сақтауды жүзеге асыратын ұйымдар мен адам-
дар тізілімінде болмауы;4)өтініште көрсетілген же-
келеген экспорттаушы кəсіпорынға (экспорттаушы 
кəсіпорындар тобына) қатысты уақытша шектеулер 
енгізу; 5)бақылауға жататын тауарлардың əкелінуі 
жоспарланған Қазақстан Республикасының аумағына 
немесе ол арқылы жүру маршруты өтетін аумаққа 
шектеу шараларын, карантинді енгізу (егер шектеу 
шаралары, карантин қойылған тиісті бақылауға жата-
тын тауарлар аурулардың таратушысы (тасымалдау-
шысы) болған жағдайда); 6) ветеринариялық бақылау 
жəне қадағалауға жататын таауарларға қойылатын 
Бірыңғай ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық)талаптарға сəйкес келмеуі; 7)экс-
порттаушы елдің, импорттаушы елдің жануарлардың 
инфекциялық аурулары бойынша эпизоотиялық 

жағдайының өзгеруі;
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтама-

сын толық ұсынбаған жағдайда, орталық қызметкері 
өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы 
мемлекеттік көрсетілетін стандартқа  2-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді                           . 

ҚР АШМ ВБжҚК-інен экспортқа рұқсат алғаннан 
кейін, ҚР АШМ 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 
бұйғының 1-қосымшасына орай орны ауыстыры-
латын объектілерге ветеринариялық сертификат 
беріледі. «Экспорттау кезінде орны ауыстыратын 
(тасымалданатын) объектілерге ветеринариялық сер-
тификат беру». Сарқан ауданынның бас мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық инспекторы жəне  
орынбасары көрсетеді. Мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзімі:  1) көрсетілетін қызметті алушы 
көрсетілетін қызметті берушіге  құжаттар топтамасын 
тапсырған күннен бастап – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;  
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы 
күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) 
минут; Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін 
қызметті алушының құжаттарын алған сəттен ба-
стап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың 
толықтығын тексереді.  Өтініш беруші құжаттардың 
толық топтамасын ұсынбаған жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті 
əрі қарай қараудан жазбаша дəлелді бас тартады.
Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде. 
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – экспорт 
кезінде берілетін ветеринариялық сертификат, не осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
дəлелді жауап, қағаз түрінде беріледі.  Көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік сатып алу туралы конкурс 
нəтижесі бойынша айқындалған бланктің құнын екінші 
деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы 
төлейді. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті құжаттардың тізбесі: Көрсетілетін қызметті 
берушіге:1)осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартына қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш; 
2)жеке басын куəландыратын құжат жəне өкілдің 
өкілеттілігін растайтын құжат (сəйкестік үшін); 3)жану-
арлардан алынатын өнім мен шикізатты тасымалдау 
кезінде – сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) 
көшірмесі; 4) иттер мен мысықтардың орнын ауысты-
ру (тасымалдау) кезінде – ветеринариялық паспорт 
көшірмесі; 5) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттерге немесе үшінші елдерге (Еуразиялық 
экономикалық одақ мүшелері болып табылмайтын 

мемлекеттер) əкету мақсатында республиканың бір 
əкімшілік-аумақтық бірлігінен республиканың басқа 
əкімшілік-аумақтық бірлігіне орны ауыстырылған 
(тасымалданған) объектілердің орнын ауыстырған 
(тасымалдаған) кезде жəне/немесе республиканың 
бір əкімшілік-аумақтық бірлігі шегінде орны ауы-
стырылатын (тасымалданатын) объектінің иесі 
ауысқанда – ветеринариялық анықтама (ақпараттық 
жүйеде болмаған жағдайда);6)вет. сертификат 
бланкісі үшін ақы төленгенін растайтын құжатың 
көшірмесі. Жеке басын куəландыратын құжат, заңды 
тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы, дара кəсіпкерді 
мемлекеттік тіркеу туралы, ауыл шаруашылығы 
жануарының ветеринариялық паспорты, асыл 
тұқымдық куəлік немесе оған балама құжат туралы, 
балықтың қайдан ауланғаны туралы, орны ауыстыры-
латын (тасымалданатын) объектілерді тиісті аумақтағы 
эпизоотиялық жағдайды ескере отырып экспортауға 
рұқсат беру туралы,  ветеринариялық анықтама ту-
ралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы алады. Көрсетілетін қызметті 
алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кез-
де:1) көрсетілетін қызметті берушіге – көшірмесінде 
құжаттар топтамасын қабылдау күні, уақыты, құжатты 
қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты 
көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде тіркеу туралы белгі қойылғаны қағаз 
жеткізгіштегі өтініштің қабылданғанын растау болып 
табылады;2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті 
көрсетуге арналған сұрау салудың қабылданғаны 
туралы мəртебе көрсетіледі. Мемлекеттiк қызметті 
көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіз болып та-
былады:1) орны ауыстырылатын  объекті туралы 
ақпараттың ұсынылған құжаттарға сəйкес келмеуі; 2) 
орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің, 
көлік құралының ветеринариялық-санитариялық 
талаптарға жəне қауіпсіздік қағидаларына сəйкес 
келмеуі; 3)тиісті аумақтағы эпизоотиялық ахуал-
ды  ескере отырып, орны ауыстырылатын  объектіні 
экспорттауға рұқсаттың болмауы (үшінші елдерге 
(ЕЭО мүшелері болып табылмайтын мемлекеттер-
ге) экспорттау кезінде); 4)Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше елдерге орны ауыстырылатын (тасы-
малданатын) объектілерді ҚР үшінші елдерден (ЕЭО 
мүшелері болып табылмайтын мемлекет) Бірыңғай 
ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) 
талаптардан жəне олардың өндірілген өнімдерінен 
ерекшеленетін талаптар бойынша əкету. Ескер-
ту: Кедендік Одақ аумақтарына экспорт, импорт, 
транзитіне орны ауыстырылатын объектілер КО 
реестрінде болған жағдайда ВБ жəне ҚК  рұқсатынсыз 
ветеринариялық сертификат беріледі.  
  

М.РАХМЕТКАЛИЕВА,
ҚР АШМ ВБжҚК Сарқан аудандық аумақтық 

инспекциясының бас маманы.

Сарќан аудандыќ аумаќтыќ инспекциясы 
кµрсететiн мемлекеттiк ќызметтер   

Осторожно мошенники
Сегодня мошенничество является одним 

из самых распространенных преступлений. 
В Казахстане среди деяний, направленных 

на противоправное завладение чужим имуще-
ством, мошенничество занимает второе место 
после краж.  Личность мошенников отличается 
значительной спецификой-это своебразные 
интеллектуалы преступного мира, обладаю-
щие определенными познаниями в психологии 
человека, умением использовать особенно-
сти психического склада и поведения людей в 
определенных жизненных ситуациях.     

Мошенники они умеют вступать в контакт, 
вызывать доверие или сочуствие, располагать 
к себе. Многие из них имеют  индивидуальную 
манеру общения с людьми разного типа, чтобы 
при необходимости подобрать «ключи» любо-
му.  Основным способом мошенничества явля-
ется введение граждан в заблуждение путем 
получение денежных средств под предлогом 
приобретения товаров или оказания услуг, во 
временное пользование деньгами или имуще-
ством. Значительное количество преступле-
ний указанной категории совершается в от-
ношении пенсионеров. Отдел внутренних дел 
Сарканского района просить жителей района 
не поддаваться обману мошенников, заклю-
чать все договора в нотариусах, не искать пути 
зароботать легкие деньги, если заметите по-
дозрительых личностей которые придут к вам 
и начинают вести вас заблуждение звоните в 
102.  

А.РАТОВ,
следователь СО Сарканского РОВД,

старший лейтенант полиции.                                                      

Учаскелік инспекторлардың 
халықпен есеп беру 

кездесулері 
1. Тұрғындарға əкімшілік учаскедегі құқық-

тық тəртіптің жай-күйі туралы хабарлау, оның 
қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету, сондай-
ақ азаматтардың ішкі істер органдарына деген 
сенім деңгейін арттыру мақсатында учаскелік 
инспектор кемінде тоқсанына бір рет халықпен 
есеп беру кездесулерін өткізеді.

2. Азаматтарды есепті талқылауға қатысуға 
барынша тарту үшін кездесулер тұрғындар 
үшін анағұрлым ыңғайлы уақытта өткізілуі тиіс. 
Өткізу орнын қатысушылардың болжамды са-
нына қарай таңдайды.

3. Халыққа алдағы есеп беру кездесуі 
туралы хабарлауды учаскелік инспектор 
бұқаралық ақпарат құралдарын пайдала-
ну арқылы, меншік нысанына қарамастан 
кəсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың 
əкімшіліктері арқылы алдын ала жүзеге асыру 
қажет. Учаскелік инспекторлардың халықпен 
есеп беру кездесуіне міндетті түрде жергілікті 
атқарушы органның өкілі шақырылады.

4. Есептің мазмұнында құқықтық тəртіптің 
жай-күйі, құқық бұзушылықтың жекелеген 
түрлерінің, оларды жасауға ықпал ететін се-
бептер мен жағдайларын көрсете отырып, 
кеңінен таралуы, жұртшылықтың жүргізген 
жұмысының тиімділігі, сондай-ақ əкімшілік 
учаске тұрғындарын алаңдататын анағұрлым 
өзекті мəселелер міндетті түрде қамтылуы тиіс. 

5. Іс-шараның қорытындысы хаттамамен 
рəсімделеді, олар тоқсан қорытындысы бойын-
ша ІІО-ға ұсынылады.

 Д.АГАБДИЛОВ,
Сарқан АІІБ-нің ЖПҚ УПИ-ры, полиция 

аға лейтенанты.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
Порядок выплаты субсидий в 2017 году

О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра сельского хо-
зяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 4-3/177 "Об утверждении Правил 
субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стои-
мости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необ-
ходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования 
производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяй-
ственных культур в защищенном грунте"

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяй-
ства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 29. Зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции Республики Казахстан 8 февраля 2017 года № 14780

Условия получения субсидий
Субсидии выплачиваются по приоритетным сельскохозяйственным культурам на 1 тонну и 

(или) на 1 гектар по нормам субсидий, установленным постановлением местного исполнитель-
ного органа области, города республиканского значения, столицы по согласованию с Министер-
ством.

Выплата субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:
1) по масличным культурам – 100 % на 1 тонну маслосемян, сданных на переработку пере-

рабатывающему предприятию. Нормы субсидий по каждому виду масличных культур устанавли-
ваются дифференцированно в зависимости от их приоритетности в регионах;

2) по рису, кукурузе на силос, подсолнечнику на силос, однолетним травам (за исключением 
зерновых колосовых культур) – 100 % по итогам посевной кампании на 1 гектар.

3) по многолетним травам первого года жизни, посеянным на пашне и (или) для целей за-
лужения и (или) коренного улучшения сенокосных и (или) пастбищных угодий – 100 % по итогам 
посевной кампании на 1 гектар весны текущего года или осени предыдущего года; 

4) по сахарной свекле (фабричной) – 100 % на 1 тонну сахарной свеклы, сданной на пере-
работку на сахарный завод;

5) по овощным культурам, возделываемым в условиях защищенного грунта – дифференциро-
ванно в зависимости от типа и подтипа теплиц и в соответствии со схемой субсидирования произ-
водства овощных культур в защищенном грунте, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, 
по предусмотренной на один гектар годовой норме субсидий.

При этом в целом субсидируется не более двух культурооборотов овощных культур в защи-
щенном грунте: первый – с 1 января по 15 июня и второй – с 1 сентября по 30 ноября текущего 
года (зимне-весенний и осенне-зимний периоды). Допускается отклонение от установленных дат 
начала и завершения культурооборота на 15 календарных дней.

Сельхозтоваропроизводители и (или) сельхозкооперативы представляют заявку и справку 
банка второго уровня либо Национального оператора почты о наличии банковского счета (далее 
– справка) с указанием его номера в одном экземпляре. При этом заявка и справка предоставля-
ются: в бумажном виде в отдел либо в некоммерческое акционерное общество "Государственная 
корпорация "Правительство для граждан"; либо в электронном виде посредством веб-портала 
"электронного правительства".

Для получения субсидий на 1 тонну продукции сельхозтоваропроизводители и (или) сельхоз-
кооперативы указывают дополнительно в заявке сведения касательно наличия: 

- договоров с перерабатывающим предприятием о сдаче сельскохозяйственной продукции;
-  платежных документов, подтверждающих понесенные затраты (на момент подачи заявки) 

перерабатывающего предприятия.
Сельхозтоваропроизводители и (или) сельхозкооперативы, занятые производством овощей 

в защищенном грунте, для включения в список на получение субсидий, дополнительно указы-
вают в заявке сведения касательно наличия технического паспорта уполномоченного органа по 
государственной регистрации недвижимости о наличии и размере рабочей площади теплицы 
(сооружения защищенного грунта).

По программе «Субсидирования повышения урожайности и качества продукции растение-
водства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, 
необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования про-
изводства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных 
культур в защищенном грунте» акиматом Алматинской области утвержден постановление «Об 
утверждении перечня приоритетных сельскохозяйственных культур и норм субсидий на 2017 год» 
№207 на 18 мая 217 года.

Объявляем Вам, что финансирование по гектарным субсидиям будет осуществляется до 10 
июля (5 дней управление будет проводить субсидирование), а также финансирование теплиц и в 
соответствии со схемой субсидирования производства овощных культур в защищенном грунте по 
правилу допускается отклонение от установленных дат начала и завершения культурооборота на 
15 календарных дней до 25 июня. О внесении изменения в приказ Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 4-4/305 "Об утверждении Правил субсидирования 
стоимости удобрений (за исключением органических)"

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяй-
ства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 31. Зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции Республики Казахстан 17 февраля 2017 года № 14814

Условия получения субсидий
7. Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий: 1) подача сельхозтова-

ропроизводителем или сельхозкооперативом заявки на получение субсидий за приобретенные 
удобрения по полной стоимости по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам (да-
лее – заявка):  в бумажном виде в отдел сельского хозяйства района, города областного значения 
(далее – отдел) или управление города, либо в некоммерческое акционерное общество "Государ-
ственная корпорация "Правительство для граждан" (далее – Государственная корпорация); либо 
в электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства". При приобретении 
удобрения по удешевленной стоимости у производителя удобрений на основании договора сель-
хозтоваропроизводитель или сельхозкооператив подает заявку об оплате причитающихся ему 
субсидий по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее – заявка об оплате): 
в бумажном виде в отдел или управление города, либо в Государственную корпорацию; либо в 
электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства".

Прием заявок или заявок об оплате осущестляется отделом с 1 февраля до 1 декабря соот-
ветствующего года. В таком случае, субсидии выплачиваются производителю удобрений;

2) наличие у сельхозтоваропроизводителя или сельхозкооператива земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на праве землепользования и (или) частной собственности.

В случае отсутствия на праве землепользования и (или) частной собственности земельных 
участков сельскохозяйственного назначения у сельхозкооператива, сельхозкооператив подает 
заявку или заявку об оплате на получение субсидий сельхозтоваропроизводителями, являющи-
мися членами сельхозкооператива. При этом получателями субсидий будут являться сельхозто-
варопроизводители. Сельхозкооператив, имеющий на праве землепользования и (или) частной 
собственности земельные участки, подает заявку или заявку об оплате на получение субсидий 
за приобретенные удобрения под собственные земельные участки, а также земельные участки 
членов сельхозкооператива. При этом получателями субсидий являются сельхозкооператив и 
сельхозтоваропроизводитель.

ЕГІН ШАРУАШЫЛЫҒЫ
2017 жылы субсидия төлеу тəртібі

"Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығының 
шығымдылығын жəне өнім сапасын арттыруды, жанар-жағармай материалдарының 
жəне көктемгi егіс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-
материалдық құндылықтардың құнын жəне ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған 
топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнын субсидиялау қағидаларын бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2015 
жылғы 27 ақпандағы № 4-3/177 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 27 қаңтардағы № 29 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде 2017 жылғы 8 ақпанда № 14780 болып тіркелді

Субсидияларды алу шарттары
Субсидиялар Министрлікпен келісім бойынша облыстың, республикалық маңызы бар 

қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органының қаулысымен белгіленген басым ауыл 
шаруашылығы дақылдары бойынша 1 тоннаға жəне (немесе) субсидиялар нормалары бойынша 
1 гектарға төленеді.

1. Субсидияларды төлеу мынадай шарттарды сақтаған кезде жүзеге асырылады: 
1) майлы дақылдар бойынша – қайта өңдеу кəсіпорнына қайта өңдеуге тапсырылған майлы 
дəндердің 1 тоннасына 100 %. Майлы дақылдардың əр түрі бойынша субсидиялар нормала-
ры өңірлердегі олардың басымдығына қарай сараланып белгіленеді; 2) күрiш, сүрлемдiк жүгерi, 
сүрлемдiк күнбағыс, бiржылдық шөптер (дəнді масақты дақылдарды қоспағанда) бойынша – егiс 
науқанының қорытындысы бойынша 1 гектарға 100 %. 3) егістікте жəне (немесе) шабындық 
жəне (немесе) жайылымдық алқаптарды шалғындандыру жəне (немесе) түпкілікті жақсарту үшін 
себілген бірінші жылы өсіп жатқан көп жылдық шөптер бойынша – биылғы жылғы көктемнің немесе 
өткен жылғы күздің егiс науқанының қорытындысы бойынша 1 гектарға 100 %; 4) қант қызылшасы 
(фабрикалық) бойынша - қант зауытына қайта өңдеуге тапсырылған қант қызылшасының 1 тон-
насына 100 %; 5) қорғалған топырақ жағдайында өңдеп өсiрiлетiн көкөнiс дақылдары бойынша 
– жылыжай типіне жəне кіші типіне қарай сараланған жəне осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес 
қорғалған топырақта көкөнiс дақылдарын өндіруді субсидиялау схемасына сəйкес бiр гектарға 
көзделген субсидиялардың жылдық нормасы бойынша.

2. Субсидиялар егiстiк жерде өңдеп өсiрiлетiн себілген басым ауыл шаруашылығы 
дақылдарының алаңдарына жəне (немесе) шабындық жəне (немесе) жайылымдық алқаптарды 
шалғындандыру жəне (немесе) түпкілікті жақсарту үшiн егiлген көп жылдық шөптердiң алаңдарына 
ғана төленедi.

Ауылшартауарөндірушілер жəне (немесе) ауылшаркооперативтері осы Қағидалардың 
7-тармағында көрсетілген мерзімдерде өтiнiмді жəне нөмiрi көрсетiлген банктiк шоттың бар 
екендiгi туралы екінші деңгейдегі банк не Ұлттық почта операторы анықтамасын (бұдан əрі – 
анықтама) бір данада ұсынады. Бұл ретте өтінім мен анықтама: бөлімге не "Азаматтарға арналған 
үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамына қағаз түрінде; не 
"электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы электрондық түрде беріледі.

3. Өнімнің 1 тоннасына субсидиялар алу үшін ауылшартауарөндірушілер жəне (немесе) 
ауылшаркооперативтері өтінімде қосымша:

- қайта өңдеу кəсіпорнымен жасалған ауыл шаруашылығы өнімін тапсыру туралы шарттардың;
- қайта өңдеу кəсіпорны шеккен шығындарын (өтінім беру сəтіне) растайтын төлем 

құжаттарының бар болуына қатысты мəліметтерді көрсетеді. 4. Қорғалған топырақта көкөнiс 
өндірумен айналысатын ауылшартауарөндірушілер жəне (немесе) ауылшаркооперативтері суб-
сидиялар алуға арналған тiзiмге қосу үшін өтінімде жылжымайтын мүлiктi мемлекеттiк тiркеу 
жөнiндегi уəкiлеттi органның жылыжайдың (қорғалған топырақ ғимаратының) болуы мен жұмыс 
алаңының көлемі туралы техникалық паспортының бар болуына қатысты мəліметтерді қосымша 
көрсетеді.

«Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығының шығымдылығын 
жəне өнім сапасын арттыруды, жанар-жағармай материалдарының жəне көктемгi егіс пен егiн 
жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың 
құнын жəне ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының 
құнын субсидиялау» бюджеттік бағдарламасына сəйкес, «2017 жылға арналған басым ауыл 
шаруашылығы дақылдарының тізбесін жəне субсидиялар нормаларын бекіту туралы» Алматы 
облысының қаулысы 2017 жыл 18 мамырда бекітілді.

Осыған сəйкес, ережеде көзделген 1 гектарға арналған дақылдарды қаржыландыру 10 шілдеде 
(5 күн басқарма субсидиялауды жүргізеді) жəне жылыжай шаруашылықтарын қаржыландыру ере-
же бойынша аяқталу мерзімін 15 күнге ауытқуымен 25 маусымда аяқталатындығын хабарлаймыз.

"Тыңайтқыштардың құнын (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидиялау 
қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 
жылғы 6 сəуірдегі № 4-4/305 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 27 қаңтардағы № 31 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде 2017 жылғы 17 ақпанда № 14814 болып тіркелді

Субсидиялар алу шарттары
1. Субсидиялар мынадай шарттар сақталған жағдайда төленеді: 1) ауылшартауарөндірушінің 

немесе ауылшаркооперативінің осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша толық 
құнымен сатып алынған тыңайтқыштар үшін субсидиялар алуға арналған өтiнiмді (бұдан əрі – 
өтінім): ауданның, республикалық маңызы бар қаланың ауыл шаруашылығы бөліміне (бұдан əрі – 
бөлім) немесе қала басқармасына не "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" 
коммерциялық емес акционерлік қоғамына (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) қағаз түрінде; 
не "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы электрондық түрде беруі.

Ауылшартауарөндіруші немесе ауылшаркооперативі тыңайтқышты шарт негізінде 
тыңайтқыштарды өндірушіден арзандатылған құнмен сатып алған жағдайда, осы Қағидаларға 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өзіне тиесілі субсидияларды төлеу туралы өтiнiмді (бұдан 
əрі – төлеу туралы өтінім): бөлімге немесе қала басқармасына не Мемлекеттік корпорацияға қағаз 
түрінде; не "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы электрондық түрде береді.

Өтінімдерді немесе төлеу туралы өтінімдерді қабылдауды бөлiм (қала басқармасы) тиісті 
жылдың 1 ақпанынан 1 желтоқсанына дейін жүзеге асырады

Бұл жағдайда, субсидиялар тыңайтқыштарды өндірушіге төленеді; 2) ауылшартауарөндірушіде 
немесе ауылшаркооперативінде жерді пайдалану жəне (немесе) жеке меншік құқығында ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің болуы.

Ауылшаркооперативінде жерді пайдалану жəне (немесе) жеке меншік құқығында ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері болмаған жағдайда, ауылшаркооперативі 
ауылшаркооперативінің мүшелері болып табылатын ауылшартауарөндірушілердің субсидия 
алуына өтінім немесе төлеу туралы өтінім береді. Бұл ретте ауылшартауарөндірушілер субсидия 
алушылар болып табылады.

Жерді пайдалану жəне (немесе) жеке меншік құқығында ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскелері бар ауылшаркооперативі өтінімді немесе төлеу туралы өтінімді өз жер учаскелеріне, 
сондай-ақ ауылшаркооперативі мүшелерінің жер учаскелеріне сатып алынған тыңайтқыштар 
үшін субсидия алуға береді. Бұл ретте ауылшаркооперативі жəне ауылшартауарөндіруші субси-
дия алушылар болып табылады.

Нитраты – соли азотной кислоты, при-
сутствующие во всех живых организмах и со-
ставляющие необходимую часть питания рас-
тений. Основными источниками поступления 
нитратов в человеческий организм являются 
продукты растительного происхождения (пре-
жде всего овощи) и вода.

Само по себе присутствие нитратов в ор-
ганизме человека естественно и обнаружива-
ется даже у людей, рацион которых полностью 
лишен нитратов. Но опасным может быть из-
быток этих веществ: поступая в организм при 
приеме в пищу овощей и фруктов с повышен-
ным содержанием нитратов, нитраты превра-
щаются в нитриты благодаря деятельности 
микроорганизмов, нитриты, поступая в кровь,  
в свою очередь взаимодействуют с гемогло-
бином и образуют метгемоглобин, который не 
способен переносить кислород, что приводит 
к кислородному голоданию.

Проблемы при потреблении нитратов 
выше санитарных норм  могут быстро возник-
нуть у людей с болезнями почек, нарушенны-
ми функциями желудочно-кишечного тракта, 
а также у детей до года, в организме которых 
системы защиты от избытка нитратов еще не 
полностью сформированы. Избыток нитратов 
является одним из провоцирующих факторов 
для обострения имеющихся хронических за-
болеваний почек, желудочно-кишечного трак-
та.

Откуда нитраты в овощах?

В сельском хозяйстве в качестве средства 
повышения урожайности применение селитры 
стало массовым. Но чрезмерное накопление 
нитратов может спровоцировать не только уве-
личение доз вносимых азотных удобрений, но 
и и нерациональное применения органических 
подкормок, особенно навоза  и птичьего поме-
та.

Чтобы избежать образования нитритов, 
овощи необходимо хранить чистыми и сухи-
ми, без механических повреждении. Чистота 
– значит малое количество микроорганизмов, 
сухость ограничивает перемещение микробов, 
отсутствие повреждений затрудняет питание 
микробов из клеток растений, в том числе пе-
реработку нитратов.

Риск образования нитритов возрастает с 
ростом температуры хранения овощей и фрук-
тов, (оптимальной считается 2-5 градусов С 
для различных видов овощной продукции, при 
этой температуре активность микроорганиз-
мов невысокая).

Снижению вреда от нитратов способствует 
употребление тех частей овоща, которые на-
капливают их в наименьшей степени: в листо-
вых овощах особенно опасными являются со-
копроводящие системы, причем концентрация 
нитратов усиливается по направлению к сте-
блю и к корню. У пряных трав рекомендуется 
выбрасывать стебли, у капусты – кочерыжку и 
утолщенные черешки листьев, в оболочке мор-
кови нитратов меньше, чем в сердцевине, в 

огурцах и редисе больше нитратов в кожуре. 
У дыни и арбуза нитраты сильнее накапли-
ваются ближе к корке, особенно в незрелой 
части. Неблагоприятным признаком счита-
ется наличие уплотнений в мякоти или раз-
растаний сокопроводящих путей, особенно 
отличающихся по цвету от остальной мякоти.

Опасными для здоровья могут стать 
свежеприготовленные соки: нитраты в их 
составе переходят в нитриты очень быстро. 
Поэтому соки, особенно овощные, либо упо-
требляют сразу, либо стерилизуют.

Переход нитратов в нитриты усиливается 
в очищенных и нарезанных  овощах в соста-
ве салатов и других кушаний, хранящихся в 
теплом месте. Поэтому лучше употреблять 
свежеприготовленную, в крайнем случае – 
хранившуюся в холодильнике пищу.

Главный способ нейтрализовать вред от 
потребления нитратов – очистка, мойка и по-
следующая сушка овощей,  вымачивание в 
воде в воде листовых зеленых овощей, пра-
вильное хранение, а самое главное, приоб-
ретая на рынке овощи и фрукты, спрашивай-
те у продавца акт санитарной экспертизы на 
наличие нитратов, в которой должны указы-
ваться нормы и фактическое их содержание.

А. ЧАРАПИЕВ,
руководитель  районного УООЗ.  

 Г. БАШАЕВА,
ведущий специалист  районного 

УООЗ.  

Чем опасны нитраты в пище? Орман – тоғайларды 
қорғайық!

Табиғаттың өсіп – өнуіне кедергілер де, 
қатерлі дерттер де көп. Солардың ең қауіптісі 
– өрт. Өрттің шығу салдары əртүрлі. Көптеген 
жағдайда адамдардың салақтығынан, 
жауапсыздығынан орман үлкен кеселге 
ұшырауы əбден мүмкін. Орман арасында 
серуендеп жүрген кезде, адамдарға үлкен 
жауапкершілік жүктеледі. Əрбір адам өз – өзіне 
үлкен жауапкершілікпен қарап, қалай бол-
са солай темекі тұқылын тастай салмай, сақ 
болса орманымыз өрттен аман болады. Кей 
жағдайларда тау арасында серуендеп жүрген 
демалушылар да өрттің шығуына кінəлі бола-
ды. Олар от жағып, сол отты дұрыс өшірмей 
кеткен кездері де үлкен өрт шығуы мүмкін.

«Сақтансаң сақтаймын» деген халық 
нақылын естен шығарып алмайық. Өрттің тілсіз 
жау екендігі де барлығымызға аян. Табиғаттың 
барлық байлығы барша халыққа ортақ дүние. 
Сол байлықты бағалай білу – адамдардың 
қасиетті міндеті, азаматтық борышы. 

Өрт шыққан жағдайда, оның əкелетін 
қасіреті өте көп. Өртенген жерлердің қайтадан 
қалпына келуі үшін, көптеген жылдарды қажет 
етеді. Өртенген жердің ағаштары, өсімдіктері 
өртенбей қалғанның өзінде, неше түрлі ауруға 
ұшырайды. Өрттің иісінен ауа ластанады жəне 
де басқа зиянды əсерлері көп. 

Ж.СЫДЫКОВ, 
«Жоңғар - Алатауы» МҰТП Сарқан 

филиалының ОӨС басшысы.
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Ауыл шаруашылық саласында химиялық 
препаратсыз интенсивті технологияны еле-
стету мүмкін емес. Ауыл шаруашылығы 
дақылдарынан сапалы, бəсекеге қабілетті, 
жоғары өнім алу үшін себілетін тұқымды 
дəрілеуден бастап, сонау егіс жинау 
науқанына дейін химиялық препараттар 
қолданылады.

Ал енді осы қолданып жүрген 
пестицидтеріміз дұрыс тиімділік көрсете ме, 
қабылданған стандартқа сəйкес келе ме де-
ген сұрақ туындауы заңды. Қазір өздеріңіз 
білесіздер, өсімдік қорғау заттарын сату-
мен айналысатын ірі фирмалар көп, жəне 
нарықтық бəсеке заңдылығына сəйкес са-
палы, стандартқа сай тауарларын ұсынады. 
Əрине, бағасы сəл қымбаттау болар, бірақ 
тиісті биологиялық тиімділік көрсететініне 
кепілдік беріледі.

Алайда, кей жағдайларда шаруа-
лар бағасының арзандығына, қызықты 
жарнамаларға бола күмəнді препараттар са-
тып алады. Содан кейін «Қолданып ем, түк 
əсері жоқ, қазіргі химияның бəрі өтірік, ақшам 
босқа кетті» деп байбалам салып жатады. Ал 
бұның контрабандалық жолмен əкелінген, жа-
сырын сатылатын контрофактілік тауар екенін 
білмейді. Сол себептен де, пестицидтерді 
сату-өткізу лицензиясы бар тұлғалардан 
ғана сатып алыңыздар. Егер сəл де бол-
са күдіктенсеңіз, лицензиясы мен тауардың 
сəйкестік сертификатын көрсетуін талап 
етіңіз, бұл сіздің тұтынушылық құқығыңыз.

Келесі түсініспеушілік – регламенттердің 
сақталмауынан туындап жатады. Яғни, кез-
келген химиялық препараттың əр зиянды 
организмге қарсы қолдану нормасы, қолдану 
уақыты, қолданылу саны болады. Бұның бəрі 
препараттың аннотациясында көрсетіледі. 

Жалпы өсімдік қорғау препараттарын 
күн ыстықта, желді-жаңбырлы ауа-райында 
қолдануға қатаң түрде тыйым салынады. 
Себебі, күн ыстықта жер бетінен жылы ауа 
жоғары көтерілетіні белгілі, өте ұсақ тамшы-
мен шашылған пестицидтің əсерлі заттары 

буланып, жоғары қозғалған ауа ағысымен 
көкке ұшып кетеді. Желтең күні шашылған дəрі 
желмен мүлде басқа жаққа ұшып, адамдар-
ды, малды улап, зиянын тигізеді. Жаңбырлы 
күні шашылған пестицидтерді жаңбыр шайып 
кететіндігі айтпаса да түсінікті.

Əрине, жел мен жаңбырда ешкім дəрі 
шаша қоймас, алайда аптап күннің астында 
шаңын бұрқыратып, гербицид шашып жүрген 
техниканы көп кездестіреміз. Бұл жағдайда 
пестицидтің əсерлі заттарының біршама 
мөлшері буланып, ұшып кетеді де, тиімділік 
көрсеткіштері төмендейді.

Енді пестицидтердің түрлеріне келейік. 
Пестицид – бұл өсімдік қорғау химиялық 
заттарының жалпы атауы жəне инсектицид, 
фунгицид, гербицид, инсекто-акарицид, де-
сикант, дефолиант, қоймаларды дəрілеуге 
қолданылатын дəрілер, тағы басқа болып 
бөлініп кетеді. Осылардың ішінде біздің ең 
көп қолданатынымыз алғашқы үшеуі, яғни 
инсектицид, фунгицид, гербицид. Бұлардың 
қайсысы қандай зиянды организмдерге 
қолданылатынын ретімен айтып берейік.

Инсектицид – тек зиянкестерге (жəндіктер) 
қана қолданылады. Өз кезегінде əсер етуіне 
қарай ішкі-контактілік жəне контактілік бо-
лып бөлінеді. Ішкі-контактілік препараттар 
өсімдіктердің жүйке-талшық жүйесі арқылы 
барлық жеріне тарап, оны жеген зиянкестер 
уланып, өледі. Контактілік препараттар тек 
қана денесіне тиіп, тыныс алу органдарын 
улауы арқылы əсер етеді. Сол себепті де 
инсектицидтерді таңғы уақытта шашуға кеңес 
беріледі. Өйткені зиянкестер таңғы салқында 
өсімдік сабағында тоңазып, сіресіп тұрады да, 
дəрі жақсы əсер береді.

Фунгицид - өсімдік ауруларына қарсы 
қолданылатын препараттар. Тұқым дəрілегіш 
ретінде дақылдардың қаракүйе, түрлі 
шірік аурулары, басқа да ауруларға қарсы 
қолданылады, жəне дақылдардың ауру 
қоздырғыштарына қарсы алдын-ала, немесе 
тікелей ауру өсімдіктерге шашылады.

Гербицид – арамшөптерге қарсы 

қолданылатын препараттар. Əсер етуіне 
қарай жалпы əсерлі жəне таңдамалы əсерлі 
деп негізгі екі топқа бөлінеді. Өсімдікке 
əсер ету белгілеріне қарай жəне қолдану 
тəсілдеріне қарай барлық гербицидтер үш 
кіші топқа: контактілік, жүйелі жəне тамыр 
жүйесіне, болмаса өніп келе жатқан тұқымға 
əсер етуші болып бөлінеді. Контактілік гер-
бицидтерге өсімдіктің жапырақтары мен 
сабағына əсер ететін заттар жатады. Бұл 
кезде қалыпты өмір сүру процессі бұзылып, 
өсімдік өледі. Бірақ, контактілік гербицид 
қолданғанда арамшөптің жаңадан өскін 
беруі жиі кездеседі. Ал енді өсімдіктің жүйке-
талшық жүйесі арқылы қозғалатын заттарды 
жүйелі əсер етуші гербицидтер деп атаймыз. 
Бұндай гербицид арамшөптің жапырағына, не 
болмаса тамырына тисе, тез арада өсімдіктің 
барлық жеріне тарап, өлтіреді. Жүйелі герби-
цидтер көпжылдық, жəне тамыр жүйесі мықты 
арамшөптермен күресте баға жетпес көмекші.

Үшінші топтың гербицидтерін 
арамшөптердің тұқымын,  тамырын, жаңа 
өскіндерін жою мақсатында тікелей топыраққа 
енгізеді. Гербицидтер əсер етуіне қарай: 
дақылды себер алдында, арамшөптердің не 
болмаса дақылдың өніп шығуына дейін, дақыл 
өніп шыққаннан кейін жəне түрлі вегетациялық 
кезеңде шашылады. Міне, жалпы пестицид-
тер, олардың түрлері жəне қолданылуы жай-
лы қысқаша мағлұмат-кеңесіміз осы. 

Қолдану барысында регламентті 
мейлінше сақтап, арнайы киім, респиратор 
киіп, қауіпсіздік техникасын сақтауларыңызды 
ескертеміз. Пестицидтерден босаған ыды-
старды тұрмыста қолдануға мүлде болмайды.

Жоғарыда айтылған мəселелер бойын-
ша жəне өсімдіктерді қорғау саласына бай-
ланысты басқа да сұрақтар болса, Сарқан 
аудандық   аумақтық инспекциясына  хабар-
ласып, кеңес алсаңыздар болады, байланыс 
телефоны 2-10-68.

Р.БОКУШБАЕВ,
Қазақстан Республикасы  Ауыл 

шаруашылығы министрлігінің Сарқан 
аудандық аумақтық инспекциясының  

өсімдіктерді қорғау жөніндегі инспекторы.                                                 

Великая честь - иметь 
возможность защи-

щать Родину в рядах 
Вооруженных Сил РК

Уважаемые жители Сарканского 
района! Отдел по делам обороны Саркан-
ского района объявляет о начале нового 
этапа в работе по набору граждан на воин-
скую службу по контракту.

Всем гражданам мужского пола в возрас-
те от 19 до 35 лет, сержантам (старшинам) и 
солдатам(матросам) запаса, желающим по-
святить себя карьере профессионального 
военнослужащего предлагается обратиться 
в ПУНКТ НАБОРА НА ВОИНСКУЮ СЛУЖ-
БУ ПО КОНТРАКТУ, который находиться 
в административном здании Отдел по де-
лам обороны Сарканского района по адре-
су: г. Саркан ул.Жамбыла 96, кабинет 2,3 
тел:8(72839)2-21-56, 2-21-76. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОИНСКОЙ СЛУЖ-
БЫ: 1. Гарантированная и своевременная 
выплата достойной заработной платы. Пер-
воначально от 80 000 тг. до 150 000 тенге. 2. 
Стабильные отчисления в пенсионный фонд 
20% заработной платы за счёт государства. 
3. Обеспечение жильём за счет государства.  
В случае отсутствия служебного жилья в жи-
лищном фонде – денежная компенсация за 
наем (аренду) жилища. Аренду жильца во-
еннослужащему ВС РК наем жилища для 
получения компенсации необходимо пред-
ставить договор на имя (аренда) справку о 
признании нуждающимся в жилье и справку 
о составе семьи. Компенсация оплачивается 
на каждого члена семьи 35 730 тенге. Семье 
военнослужащих по контракту состоявших-
ся из 4 человек выплачивается компенсация 
на наем жилища в размере 142 920 тенге.    
4. Медицинское обеспечение (диагностика, 
лечение) военнослужащих и членов их се-
мей в военно-медицинских учреждениях за 
счёт государства. 5. Обеспечение вещевым 
имуществом (формой одежды) по установ-
ленным нормам за счёт государства. 6. 
Обеспечение питанием по установленным 
нормам за счёт государства в случае несе-
ния дежурства, участия в полевых выходах, 
подготовки и выполнении полётов, сопрово-
ждения воинских эшеленов, нахождения на 
стационарном лечении и др. 7. Предостав-
ление ежегодного основного отпуска. При 
предоставлении отпуска военнослужащему 
выплачивается пособие для оздоровления в 
размере двух должностных окладов. 8. Пре-
доставление, помимо ежегодного основного 
отпуска, дополнительных отпусков. - учеб-
ные (для вступительных экзаменов в выс-
шие учебные заведения и последующего 
заочного обучения): - творческие (для соис-
кателей учёной степени доктора наук) и др. 
9. Право на возмещение затрат на обучение 
в высших учебных заведениях Республики 
Казахстан на платной основе в размере пя-
тидесяти процентов от стоимости обучения 
за счёт бюджетных средств. 10. Внеочеред-
ное предоставление детям военнослужа-
щих мест в детских дошкольных учреждени-
ях по месту жительства.

В Отделе по делам обороны Сарканско-
го района идет набор кандидатов желающих 
поступить в военные-учебные заведения в 
2017 учебном году.Кадетский корпус МО РК 
г.Щучинск- поступают граждане, не прохо-
дившие воинской службы, достигшие в год 
поступления возраста 17 лет, но не старше 
21 года. Военно-инженерный институт Ра-
диоэлектроники и связи г.Алматы,Военный 
институт сухопутных войск г.Алматы,  Во-
енный институт сил воздушной обороны 
г.Актобе,Специализированный лицей «Ары-
стан», г. Алматы – набор проводится 8-9 
классов, содержание и обучение лицеистов 
осуществляется за счет Общественного 
фонда «Фонд образования Нурсултана На-
зарбаева, Республиканская школа «Жас 
улан» г.Алматы. В школу принимаются  лица 
мужского пола, окончившие в год посту-
пления  9 классов общеобразовательной 
школы РК, получившие свидетельство  об 
основном среднем образовании, годные по 
состоянию здоровья.

За дополнительной информацией об-
ращаться по адресу г.Саркан ул.Жамбыла 
96. Тел.8(72839)2-21-56.

Р.КУМАРГАЛИЕВ,
начальник отдела по делам обороны 

Сарканского района, подполковник.

Шетелдiктiң 
Қазақстан 

Республикасында болу 
қағидаларын бұзуы  
Сарқан аудандық сотының 

қаулысымен құқық бұзушы Өзбекстан 
Республикасының азаматы  QODIROV 
ADXAMJON  Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексінің   517-бабының 4-бөлігімен 
кінəлі деп танылып оған осы бап бойын-
ша - 1 (бір) тəулік əкімшілік қамаққа алу 
жазасы тағайындалды. 

Іс материалдары бойынша құқық 
бұзушы QODIROV ADXAMJON  
Өзбекстан  Республикасының азаматы 
бола тұра, ҚР миграциялық заңын бұзып 
карточкада көрсетілген белгіленген 
мерзімде елден кетпеген.

Ғ.ТОКЕНОВА,
Сарқан аудандық сотының 

жетекші маманы. 

Информационный сервис  «Судебный кабинет»
В 2014 году Верховный Суд на своем официальном сайте www.sud.kz запустил 

электронный информационный сервис «Судебный кабинет», который дает возмож-
ность гражданам, их представителям и адвокатам подать в суд исковые заявления, 
апелляционные и кассационные жалобы, ходатайства о пересмотре судебного акта 
в порядке надзора, обращения в электронном виде, оплачивать государственную по-
шлину в онлайн режиме, просматривать судебные документы, а также статус по делу 
и др. Пользователю сервиса «Судебный кабинет» необходимо пройти стандартную 
регистрацию, подписать пользовательское соглашение и ознакомится с опубликован-
ной на сайте Верховного Суда Инструкцией о порядке подачи в суд электронных до-
кументов посредством электронного информационного сервиса «Судебный кабинет», 

утвержденной распоряжением Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов 
при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) от 
28 ноября 2014 года № 533.

Для граждан, не имеющих доступа к интернету, в ЦОНах организованы уголки самообслужива-
ния, где компетентные операторы оказывают гражданам консультативную и практическую помощь 
при подаче электронных заявлений (обращений), жалоб и ходатайств посредством сервиса. На се-
годняшний день, можно смело констатировать, что население оценило удобства сервиса «Судеб-
ный кабинет», о чем свидетельствует стабильный рост количества пользователей.Об этом можно 
уверенно сказать по статистическим данным.

В рамках реализации задач по дальнейшему развитию и модернизации сервиса «Судебный ка-
бинет» разработано приложение Мобильный «Судебный кабинет», обеспечивающее доступ к сер-
висам, предоставляемым судебными органами, посредством мобильных устройств. Приложение  
доступно как для физических, так и для юридических лиц. Для тех, кто не зарегистрирован в сервисе 
«Судебный кабинет» имеется возможность пройти процесс регистрации, посредством приложения, 
указав свой ИИН/БИН и номер мобильного телефона.

К.ЖАКАСОВА,
заведующая канцелярией Сарканского районного суда.

Су - тіршіліктің мəні 
Су адам өміріндегі қажетті жағдайлардың 

бірі. Екі ғана əріптен құралған осынау мөлдір 
сұйықтықта тіршіліктің көзі жатыр.Су біздің 
күнделікті тұрмыстың ажырамас бөлігіне 
айналған. Адам, жер, құс, табиғат, тіршіліктің 
барлығы да  суға тəуелді. Су туралы бəріміз 
жақсы білеміз. Адамның 4/5 бөлігі, 80% судан 
тұрады. Иə, сусыз өмір жоқ. Су өмірдің мəні, 
бұлақ көрсең көзін аш деген сөз босқа айтыл-
маса керек.              

Су деген- өмір нəрі,                                                                                                 
Тіршіліктің нəрі бұл.
Су болмаса оянбайды,                                                                                          
Табиғаттың барлығы.                                                                                                         
Болмас еді шөп-шалаң,                                                                                               
Болмас еді тірі жан.                                                                                                                 
Сол себепті ағайын ,                                                                                                        
Тамған тамшы суды да.                                                                                             
Ысырап қылмай,                                                                                                                       
Бір кəдеге алайық.                                                                                                                   

Б.НАДЫРБЕКОВА,                                      
су құбырының шебері.

Қойлық ауылы.

Пестицидтер – жоғары өнім кепілі

Имандылық – адамның қоғамдағы, 
күнделікті өмірдегі іс-əрекеттерін белгілі-
бір қалыпқа түсіретін ішкі рухани реттеуіш 
қадір-қасиет, адам бойындағы адамгершілік, 
ізгілік, кісілік белгісі.

Дəстүрлі қазақ қоғамында адамның 
имандылығына – мінез-құлық жүйесіндегі 
ерекшеліктеріне көп көңіл бөлінген. 
Адамның жарық дүниеге келуі, өсуі, 
ержетуі, тіршілік етуі, қартаюы, ата мен 
баланың қарым-қатынасы, үлкендік пен 
кішілік, сыйластық, əдептілік пен арлылық, 
инабаттылық тəрізді маңызды мəселелер 
имандылықтың маңызды құрамдас бөлігі 
ретінде ешқашан да назардан тыс қалмаған. 

Жарық дүние деп аталатын əлемде 
Исламның ізгілігі мен ұлы мұраттарын 
түсіну үшін, адамзат ұрпағы адал жол-
дан адаспау үшін ибалы адам, иманды 
қоғам құруымыз қажет. Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (с. ғ. с.) заманынан бергі он төрт 
ғасырға жуық ешбір өзгеріске түспей, əлем 
мұсылмандарына сара жол салып келе 
жатқаны белгілі. Президентіміз Н. Ə. На-
зарбаев «Біз тегіміз – түрік, дініміз - ислам 
екенін ұмытпауымыз керек», - деп дінімізді 
берік сақтауымыз қажет екендігіне айрықша 
назар аударған.Ислам он төрт ғасырдан 
бері барша адамзаттың наным - сеніміне, 
нəсілі мен тегіне қарамастан, ынтымақ пен 
бейбітшілікке, тазалық пен сабырлылыққа 
шақырып келе жатқан Аллаһ тағаланың 
соңғы, əрі бірегей діні. Алайда, қазіргі кезде 
Ислам мен қазақы салт - дəстүрлеріміздің 

ара жігін ажырату, олардың арасындағы 
қарам - қайшылықтарды толық танып білу 
қиындай түсуде. Олай дейтініміз, соңғы 
кездері əр түрлі уағыздар айтып, елді алдап 
жүрген топтардың көбейіп бара жатқаны 
жасырын емес. Қазіргі кезде Исламға «экс-
тремизм», «террор» деген жағымсыз айдар 
тағылуда.Жалпы, экстремизм дегенді қалай 
түсінеміз? Экстремизм дегеніміз – латын 
сөзі. Ол «шеттеу», «өз пікірімен əрекет жа-
сау» дегенді білдіреді. Олар өздерін таза, 
дұрыс санап, өзгелерді адасушыларға 
жатқызады. Тура жол көрсеткендерді 
мойындамайды.- Олар Ислам дінінің та-
лаптарына үстірт қарайды- Көпшіліктің 
жүйкесіне тиіп, алаңдату, күмəн келтіру 
арқылы пікірқайшылықтарына барады. 
Көп ілім үйрену зиян деп есептейді. Ата 
Заңымыз бен өзге де заңдарды мойында-
майды. Экстремизмнің мүшелері көздеген 
мақсаттарына жету үшін еш нəрседен 
қаймықпайды. Күш, қару қолдану арқылы, 
дін атын бүркемелеп, заңдарды аяққа тап-
тап, негізгі ойларын жүзеге асыруға тыры-
сады. Мұсылмандық адал тірлікті лайлауға 
тырысып, жастарды діни ағымдарға тарта-
ды. Жат ағымға алданған қаракөз бауырла-
рымызды көргенде өзегіңе өрт түскендей 
өкінішті сезесің. 

Е.ЖАҚЫПБЕКОВ,
Қойлық ауылдық «Ақсақалдар 

кеңесінің» төрағасы.

Дiнге артылса сенiмiњ – 
имандылыќ болар серiгiњ

Жемқорлыққа қарсы 
күрес 

Қазақстан Республикасындас сыбайлас 
жемқорлықпен күресті жеке қарау мүмкін емес. 
Сыбайлас жемқорлық қылмыстары əлеуметтік 
тұрғыдан пайда болғандықтан, оны болдырмау 
мен алдын алуды барлық мемлекеттік мекеме-
лер қамтамасыз ету қажет.

Əрине дей тұрғанымен, басқаларға 
үлгі-өнеге көрсетуге тиісті атқарушы жəне 
мемлекеттік органдарының лауазымды 
иелерінің заңсыз əрекеттеріне тосқауыл қоя 
отырып, прокуратура органдары басқа да 
құқық қорғау бағытындағы міндетін күшейткен 
үстіне күшейте бермек, яғни Елбасының 
Қазақстан халқына Жолдауына орай сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес шараларына əрекет 
ету - прокуратура органдары қызметкерлерінің 
басты міндеті.   

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу ту-
ралы» Заңның басты мақсаты – азаматтардың 
құқықтары  мен бостандықтарын қорғау, сы-
байлас жемқорлық   көріністерінен туын-
дайтын қауіп-қатерден ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, жемқорлыққа байланысты 
құқық бұзушылықтың алдын алу, олардың 
жолын кесу жəне ашу болып табылады. 
Осы заңмен, мемлекеттік міндетті атқаратын 
жəне де оларға теңестірілген адамдардың 
лауазымдық өкілеттігін, мүмкіндіктерін пайда-
лана отырып, пайда табу сыбайлас жемқорлық, 
деп анықталған. Мемлекеттік тиісті орган-
дар сыбайлас жемқорлықпен күресті жүйелі 
түрде жалғастырып, пəрменді шаралар көріп 
отырғаны баршаға белгілі. Оның айтарлықтай 
нəтижесі де бар. 

Əлемнің көптеген елдері секілді, біздің  
мемлекетіміз де сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алып, оның тамырына балта шабуға 
бағытталған мақсатты жұмыстар жүргізіп 
келеді. Қазақстан - бұрынғы Одақ аумағында 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолданылатын 
заң қабылдап, осы мəселе жөніндегі 
халықаралық конвенцияларға қосылған 
алғашқы мемлекеттердің бірі болып отыр.

Р.БОТБАЕВ,          
Сарқан АІІБ-нің ЖПҚ                                                         

ЮПТ-ның полиция лейтенанты.                                                      
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Хабар 24:
- Ахметжан Смағұлұлы, сіз осы 

жұмысты енді бастаған сəтте өзіңізді 
оптимист ретінде таныттыңыз. Сіз 
топ-менеджментті оңтайландырып, 
қосымша инвестицияларды тарту-
ды жəне туристік əлеуетті дамытуды 
жоспарлаған болатынсыз.  Ал қазіргі 
уақытта, ЭКСПО-2017 көрмесінің баста-
луына 13 күн қалған кезде, нені іске асыра 
алдық, неге қол жеткіздік, мүмкін іске асы-
рылмай қалған ойларыңыз бар ма? Солар 
туралы айтып кетсеңіз?

-Президенттің мені ұлттық компанияның 
басшысы етіп тағайындағаннан кейін, екінші 
күні, дəл айтқанда 2016 жылдың 13 тамы-
зында құрылыс алаңына келіп, нысан ретінде 
алғаш BI-Group компаниясы салып жатқан 
C1 аталатын павильонды көргенім есімде. 
Шынын айтқанда, бұл жерде қабырғалары 
мен өндірістік кестесі орнатылған бетонды 
тақташасы ғана болған, басқа ешқандай үй-
жайлар болған емес. Ол кезде оптимизм-
ге толы сезіммен жағдайға қараған жоқпын. 
Алда үлкен жұмыс күтіп тұрды, ең алдымен, 
ол ұлттық компанияның департаменттерімен, 
оның құрылымымен, іске асырылуы тиіс 
жұмыстың көлемімен танысу қажет болды, ал 
уақыт болса аз. Жұмыс басталғаннан кейін 
ақырын оптимизм де пайда бола бастады жəне 
бір айдан соң берген сұхбаттың барысында 
шынымен оптимизге толы едім. Алға қарай 
жүруден басқа амал болмады, ал скептиктер 
жəне бітіріп үлгеретінімізге күдіктенетін адам-
дар көп болды. Алайда жұмыс жүрді, ал біз 
болсақ барлығын жаңадан бастадық. Соңғы 
уақытқа дейін УШБ – Уақытша шарттық баға 
деген түсінік болды жəне бірде бір жоба болма-
ды. Өздеріңіз білетіндей, кез келген құрылыста 
ең алдымен жобалау-сметалық құжаттама 
дайындалады, сосын ол сараптамадан өтіп, 
құрылыс басталады. Ал біздің жағдайда уақыт 
өте тығыз болды, айтпақшы, алғаш ЖСҚ-ны 
тек өткен жылдың қараша айында ғана алдық. 
Қазіргі таңда біздің қолымызда 26 нысан бой-
ынша 26 ЖСҚ бар жəне олардың барлығы са-
раптамадан өткен. Біз үлкен жұмыс жасадық, 
тіптен мердігерлермен күрестік, бұл үйреншікті 
жағдай, себебі барлығы көбірек ақша жасағысы 
келеді, бірақ бұл жұмысты да табысты 
атқардық. Нəтижесінде, 2014 жылы əзірленген 
ТО-да көрсетілген қызметтің құнынан қазір 300 
млрд.теңгені үнемдей алдық. Бұл 1,5 жыл өте 
ауыр болды, алайда мен жобалаушылардың, 
инженерлердің, сəулетшілердің жұмысына, 
əсіресе жұмысшыларға алғысымды білдіргім 
келеді. Осындай қарлы, қысқа, осы күнге 
дейін соққан боранды жəне желді көктемге 
қарамастан барлығы өте үйлесімді жұмыс 
атқарды. Бүгін барлық нысандар аяқталды, 
көрме кешенінің аумағында негізінен орнату 
жəне сəулеттендіру жұмыстары жүргізіліп жа-
тыр. 

Россия 24:
- Қайырлы күн, мен Бүкілресейлік 

мемлекеттік телерадиокомпаниясының, 
яғни Россия, Россия 24 арналарының 
өкілі боламын жəне біздің телеарналар 
бүгінгі күнге дейін осы жердегі жұмыс 
фронтының қалай жүріп жатқанын 
аса қызығушылықпен бақылады. Мен 
кездейсоқ «фронт» деп атамадым, себебі 
барлығы жеңіс үшін, уақытты жеңу үшін 
жəне ауа-райының қолайсыздықтарын 
жеңу үшін жасалып жатқандай  болды. 
Ал бүгін, көрменің ашылуына екі жеті 
қалғанда,  жеңіске жақын қалғаны сезіліп 
отыр, менің ойымша ол ауада қалқып жүр. 
Менің сұрағым көбінесе Қазақстан жəне 
Ресей Федерациясын бір-бірін жалғайтын 
стратегиялық байланыстар мен қарым-
қатынастарға негізделеді. Екі елдің эко-
номикасында салмақты шикізат пайызы 
бар. Екі елдің экономикасы негізінен мұнай 
өндіруге бағытталған. ЭКСПО көрмесінің 
ұраны - жаңа технологиялар мен жаңа 
энергия. Мен болашақта Қазақстан мен 
Ресей экономикалары өзгереме ме, оларда 
шикізат қазіргіге қарағанда, қаншалықты 
басым болады дегенге қатысты 
болжамыңызды естігім келеді?

-Болашақ тұжырымдамасын өте кең 
қарауға болады. Яғни, бұл - болашақ. Егер 
біз қысқа мерзім туралы айтар болсақ, 
онда əрине елдеріміздің экономикасының  
күрт өзгеруі екіталай. Бірақ, əрине біз ұзақ 
мерзімді перспективаларға қарауымыз тиіс.   
Осы тұрғыдан алғанда, өмірдің өзі сияқты, 
экономиканың  өзгеретіні сөзсіз. Мысалы, 

90-жылдары Мен Премьер-Министрдің орын-
басары болдым жəне сол уақытта энергетика 
мəселелеріне жетекшілік еттім. Қазіргі таңда 
табысты жұмыс істеп жатқан Өнімді бөлісу ту-
ралы келісімді мен өзім осыдан 20 жыл бұрын 
Вашингтонда біздің екі елдің жəне АҚШ мем-
лекет басшыларының қатысуымен болған 
кездесу барысында мұнай компанияларымен 
жасасқан болатынмын. 

Ол кезде жаңартылатын энергия көздері 
жəне альтернативті энергия туралы ойда 
болған жоқ. Шынымды айтсам, мен жұмысқа 
кіріскен кезде ғана осы тақырыпты қарастыра 
бастадым. Көптеген қазақтар мен орыстардың 
да жағдайы осындай деп ойлаймын, өздері 
осыған тап болмайынша, жасыл энергияның 
ауқымды қолдану арқасында экономиканың 
өзгере алуын елестете алмайды. Қазір 
Президенттің алға болжауымен “Болашақ 
энергия” тақырыбын таңдау шешімін түсінеміз. 
Қазірде шикізат өндіруші елдердің  мұнай 
бағасының құбылмалығына тəуелділігін 
байқаймыз. Мəселен, мен күнделікті мұнай 
бағасының өзгерісін байқаймын, қазірде 50-ден 
жоғары, жуырда түсіп кеткен болатын, одан 
да төмен болып, қайтадан көтеріледі, кейін 
тұрақталып, қайтадан өзгерді.  Сондықтан 
рубль мен біздің теңгеміздің де бағамы да 
өзгереді. Басқаша айтқанда, ұлттық валютаның 
өзгерісі əрбір азаматқа əсер тигізеді. Сондықтан 
дүниежүзі мемлекеттері тұрақтылыққа қадам 
жасап, альтернативті энергияны қолдану ша-
раларын ойластыруда.70- шы жылдары мұнай 
газ секторында дағдарыс болды, сондықтан 
француздар атомды энергия көздерін 
қолдану шешімін қабылдады. Бүгін Франция 
энергиясының  72% атомдық электростанция-
ларда өндіріледі, мемлекет энергияны шетел-
дерге жөнелтеді, энергия көлемі бойынша 
əлемде екінші, ал үлесі бойынша бірінші орын-
ды алады. Энергия шығындарын айтарлықтай 
қысқартқаннан кейін, қазірде жұмыс жалғасуда. 
Бүгінде мемлекеттердің құрылыстары мен экс-
понаттарын көрген сайын, бұл тақырыпты 
жақсырақ түсіне білесін. Мəселен, Германия 30 
жəне 1 мамырда жаңармалы энергия көзінен 
85% электроэнергияны өндірді, Голландияда 
өткен жылы 75% поездар, ал осы жылы 100% 
жел энергиясымен жүрді. Жалпы көлеммен 
қарастыратын болсақ, жаңармалы энергия 
қолдану аясы өте жоғары мемлекеттер бар, кей 
мемлекеттер энергияны тек негізгі бағыттармен 
қолданады, алайда көбіне дəстүрлі қуат көздері 
басым қолданылады. Алайда, Президенттің 
бірнеше рет атап өткендей мұнай сарқылып, 
немесе қандай да бір ауытқу жағдайында 
мұнай бағасы төмендеп, оны өндіру жəне экс-
порттау тиімсіз екенін түсінуіміз керек. 

Осы тұрғыда “Болашақ энергиясы” 
тақырыбы тек əлемдік державаларға емес,  
дамушы елдерге де маңызды, осындай көрме 
Халықаралық көрме бюросының тарихында 
бірінші рет өткелі тұр. Осылайша біз энергия 
дағдарысын шешетін жолдарды іздеуде ба-
стаманы береміз. Өткен жылы 30 мемлекет 
көрмеге қатысу ықыласын білдірді, ал қазірде 
көрмеге 115 мемлекет ынтамен қатысады. Бізде 
күнделікті павильон өкілдерімен болашақ энер-
гиясы тақырыбында пресс-конференциялар 
өтеді. Осы мемлекеттер өз кезегінде үлкен 
жұмыс атқаруда жəне ЭКСПО алаңында 
өздерінің айтарлықтай əлеуетін көрсетуге 
дайын.  ЭКСПО көрмесін өткізу осы аядағы 
білікті мамандарға, азаматтарға, əсіресе 
жастарға ЖЭК қолдану жəне енгізу техноло-
гияларын қолдануға итермелейді. “Болашақ 
Энергия” сайысын өткізгенде, бізге бір айдан 
кем уақытта 200-ден астам сұранымдардың 
келуіне таң қалдым жəне көптеген жобалар 
патенттелді. Осының барлығы, біздің Пре-
зидент атап өткендей, жаңармалы энергия 
саласының дамуына ғана емес, жалпы мемле-
кет дамуын үлкен ықпалын тигізеді. Бұл кере-
мет шығармашылық алаң. 

CCTV:
- Біріншіден, ЭКСПО көрмесі əлемдегі 

ең үлкен көрме екені, екіншіден, бұл 
қатысушы мемлекеттерге мүмкіндік 
беретін үлкен нарық екені бəрімізге 
мəлім. Басқа павильондардың арасында 
ең үлкені Қытай павильоны, сіз өзіңіз оны 
қалай бағалайсыз? Екінші сұрақ, Астана-
да өтетін көрме Қытай жəне Қазақстан 
арасындағы қарым – қатынасқа  əсер ете 
ме?

-Біріншіден, Қытай мемлекеті ЭКСПО-2017 
көрмесіне қатысуға үлкен жауапкершілікпен 
қарауын атап өтейін. Расында да, ҚХР па-
вильоны көрмедегі ең үлкен павильон. Ең 

алдымен, Қытай елінің көрме дайындығына 
үлкен жауапкершілікпен қарағанын атап 
өткім келеді. Қытай павильонды орнату 
жұмыстарына кіріскен алғашқылардың жəне 
алғаш бітірушілердің бірі. Мен бірнеше рет 
өзім де Қытай павильонын көрген болатын-
мын, оның ауқымы расында да кең. Қытай 
əлем бойынша халық санынан бірінші орында 
тұр, ол айтпаса да белгілі. Ауқымды эконо-
мика, ауқымды мөлшерде энергия ресурста-
рын өндіріп, қолданады жəне оны импорттау 
көлемі де үлкен. Қазақстан Қытайға мұнай 
мен газды экспорттайды, сондықтан Қытайда 
қазірде жаңармалы энергия көздерін өндіру 
қарқынмен жүргізіліп отыр. 2,5 трлн. юань ЖЭК 
жоғары қаржы салу ғой. Жаңармалы энергия 
өндіруде Қытай əлем бойынша бірінші орын-
ды алады. Сондықтан, көрмеде Қытайдың 
өз жетістіктерін көрсетуге ынтасы маған 
түсінікті. Атап өткенімдей, Қытай тек көлемі 
жəне дайындықтан ғана емес, сонымен қатар 
мазмұны бойынша да ең үлкен павильон. Бізде 
сонымен қатар ШЫҰ Саммиті өтеді, мемле-
кет басшылары көрме кешеніне келеді. Біз 
қарқынмен дайындалудамыз. Көрменің сал-
танатты ашылуына да келеді. Бұл павильон 
басшыларына, Комиссарына жауаптылық 
жүктейді, себебі мемлекет басшылары нысан-
дарды аралап көреді. Менің ойымша, Қытай 
павильон тақырыбы өте орынды. Оның табы-
сты болуына күмəнім жоқ.

 
Zakon.kz:
-ЭКСПО жұмысына кіріскелі, сіз бас ме-

неджерлер санын екі есе қысқарттыңыз. 
Бұл ЭКСПО-2017 дайындығы мен сапасына 
əсерін тигізді ме?

-Ұлттық компания құрылыммен танысқалы, 
оны оңтайландыруды, осылайша ол тек қана 
оңтайлы ғана емес, сонымен қатар айтарлықтай 
жұмысқа қабілетті етуді жөн көрдім. Мəселен, 
департаменттер бұл негізгі жұмысты орындай-
тын «жұмыс алаңы». Онда тоғыз басқарушы 
директорлар болды. Басқарушы директор-
лар санын үш адамға дейін азайтып, тіпті бір 
департаменттің екі директоры болғаны да 
орын алды. Яғни, біз құрылымды кей жерлерін 
қысқарта отырып, жеңілдеттік, осылайша 
шешім қабылдау жеделдігін арттырдық. Де-
партамент директоры шешім қабылап, сол 
шешімдердің орындалуына жауапты. Біздің 
негізгі міндетіміз қажеті жоқ саланы қысқарту 
болды, нəтижесінде біз ақшаны үнемдеп 
қана қоймай, сонымен қатар құрылымды 
қайта қарастырып, əрбір жұмысшылардың 
міндетін қарастырып, бірақ бастысы нəтижелі 
топ құрастырдық. Құрылымды қыркүйек ба-
сында оңтайландырғаннан кейін, қайта 
өзгерткеніміз жоқ. Жақсы топ құралды. Əрине, 
біреуі кетіп, біреу қалды, алайда жұмыстың 
нəтижесіне қазір өзімізде көз жеткізе аламыз. 
Елбасымыздың жанжақты қолдауымен 6 жыл 
істелетін жұмысты 21 ай ішінде бітірдік. Уақыт 
болса кетіп жатыр, басқа амалымыз болма-
ды, алайда, құрылыспен қатар, оның сапа-
сын қолданысқа берерде берік болатындай 
жоғары деңгейде жасау керек болды. Сонымен 
қатар, əрбір нысанға бағалы жабдықтар бар, 
олар жақсы жұмыс істеп тұруы шарт болды. 
Сондықтан мен ұлттық копманияның ішінде 
жəне біздің бас мердігерде, жобалаушылар-
да, сəулетшілерде жəне басқа да қызметтерде 
тиімді қарым- қатынас механизмін орнаттық 
деп ойлаймын. Біз қалалық қызметтермен, 
Əкімшілікпен жақсы қарым-қатынастамыз 
жəне олармен күнделікті бірлескен іс-шаралар 
өткіземіз. ЭКСПО - тек құрылыс нысандары 
ғана емес, бұл сонымен қатар қонақтарды 
күтуге қаланы дайындау, жұмыс сапасы, 
қызмет көрсету сапасы мен деңгейі. Осы 
тұрғыда біз түсіністік жəне бірге жұмыс істеу 
қарым- қатынасын орнаттық.

Vlast.kz:
-Екі жыл бұрын көрмеге қатысушы тек 

50 мемлекет болды, ал қазір 115 мемлекет.  
Арнайы көрме мемлекеттердің Қазақстан 
ұсынатын  дайын павильонға келуімен 
ерекшеленеді. Мемлекеттің қымбат пави-
льонды алғысы келетіні, бірақ оны ұсына 
алмайтын жағдайлар болды ма? Осындай 
жағдайда келіссөздер қалай жүргізілді не-
месе тіпті осындай жағдайлар орын алды 
ма?

-Біріншіден, халықаралық павильондар 
шарды қоршап орналасқан. Барлығы бір стан-
дартпен тұрғызылды, тек шаршы көлемінде 
ғана айырмашылығы бар. Негізгі сұрақ: 
мемлекеттің павильоны қанша шаршы көлемді 
алады. Бізде 4 блок бар: С1, С2, С3, С4. Оның 

қай бөлігінде орналасу сұрағы туындамайды, 
себебі барлығы негізгі нысан Нұр Əлемнен 
бірдей қашықтықта орналасқан. Осы тұрғыда, 
біз мемлекеттермен жақсы жұмыс атқардық 
жəне Халықаралық көрме бюросының үлкен 
көмегі тиді. Халықаралық мемлекеттер-
мен ұйымдастырушы мемлекет, яғни біз 
жəне мемлекеттердің арасында туындаған 
сұрақтарды талқылауға салынған екі жиналыс 
өткіздік. Бүгінде біз барлық мəселелерді бір 
бітіммен шештік. Атап айтқанымдай, Қытай, 
Германия, Франция, Ресей, Жапония, Монако, 
яғни көптеген елдер жоспармен 1 қарашадан 
бастап  павильондарды алуда. 1 қарашада 
халықаралық павильондар дайын болды, бірақ 
кей мемлекеттер түрлі себептер бойынша 
құрылыс жұмыстарын кешірек бастады. 

Дегенмен, олардың барлығы көрменің ба-
сталуына дейін жұмыстарды аяқтайды деп 
үміттенеміз. Алайда, алдыңғы Миландағы 
көрмеде ондаған елдер көрменің ашылуынан 
кейін жұмысын аяқтады. Бұл жағдайды болдыр-
мауды қалаймыз. Осы аптада Халықаралық 
көрмелер бюросының инспекциялық комис-
сиясы келді, олар көрменің осындай дайындық 
деңгейі бұрын-соңды болмағанын мəлімдеді, 
ал ХКБ Бас хатшысы Виссенте Лоссертал-
лес аталған халықаралық ұйымның басшысы 
ретінде 25 жыл атқарған қызметі аралығында 
көрмеміз ең үздік болады деді.

Zakon.kz:
-Осы жоба Қазақстан үшін қандай 

нақты перспективаларға жол ашады? 
-Ең алдымен ЭКСПО-2017 мамандар-

мен бірге қатардағы азаматтардың əсіресе 
жастардың сана-сезіміне серпін беретіндігін 
айтқым келеді. Жастарымыз инновациялы, бұл 
жерде шығармашылық бағытта жұмыс істейтін 
жəне ойлайтын тұлғаларға қызықтар дүние  
өте көп. Мысалы, үздік тəжірибелер аймағы-
арнайы Халықаралық комиссия əлемдегі 
жаңартылатын энергия көздері саласында 
ең үздік жобаларға іріктеу жүргізіп, 24 жоба-
ны таңдап алған павильон. Көрмеге бір рет 
қатысу осы саладағы жаңалықтарды көруге 
мүмкіндік береді Бұл шет елдік ғалымдардан, 
соның ішінде екі нобель сыйлығының лау-
реаттарынан құралған өте абыройлы комис-
сия. Ұсыныстардың көп болуына байланысты 
бірнеше ай аралығында іріктеу жете жүргізілді. 
Сол себепті осы павильонға келу мен таны-
су пайдалы əрі тиімді болады деп ойлай-
мын. Əрине, атап өткенімдей экономикадағы 
өзгерістер бірден орын алмайды, бірақ мысалы 
30 жыл бұрын атомдық энергетиканы дамыту-
ды бастаған Франция ілгері қарай өрбіді.

Бізде сонымен қатар Казатомпрос жəне 
Росатомның бірлескен павильоны атомды 
энергия бейбітшілік мақсатта қолдану бойынша 
бірнеше керемет экспозицияларды ұсынады.  
Яғни, қайталап кетейін, Президентіміз бірнеше 
рет айтқанындай, мемлекет шикізат көзінен 
шығып, жаңа энергия көзіне көшуі тиіс, 
сондықтан менің ойымша, Астанада «Болашақ 
энергиясы» ЭКСПО 2017 көрмесі осы бағытта 
ықпалын тигізеді. 

Vlast.kz:
-Дүниежүзінде ауқымды іс-шаралардан 

кейін инфрақұрылымды нысандары 
тұрып қалу мəселесі бар, мысалы Риодағы 
Олимпиададан кейінгі жағдай. Астанада 
неліктен бұл жағдай орын алмайды?

-Біріншіден, үлкен қаржы салу туралы, яғни 
неліктен деген сөз туындаған жағдайда, келесіні 
атап өткенім жөн, барлық экспонаттар мен 
павильондардың, ішінде біздің қазақстандық 
павильнда бар, мемлекеттер өздері 
құрып, қайта жинаған Миландық көрмеден 
айырмашылық бар. Бұл жерде өздеріңіз көріп 
тұрғаныңыздай, күрделі кұрылыс. Көптеген 
нысандар көрме біткеннен кейін де жұмыс 
атқарады. Мысалы, Шар Болашақ музейіне 
айналады, себебі онда соңғы жаңалықтар 
жиналған жəне энергия тақырыбы ғарыш, күн, 
жел энергиясынан бастап, кинетикалық энерги-
ясы да толық ашылған. Яғни, осының барлығы, 
сонымен қатар үздік құрылымдар, тақырыптық 
павильондарда көрменің дəулеті мен мұрасы 
ретінде қалады. Яғни, көптеген нысандар 
жұмысын жалғастырып, қазақтарға жəне басқа 
да қонақтарға қызықты болып қалады.

Бос халықаралық павильондардардың 
екеуінің ішінде халықаралық қаржылық 
орталық орналасады. Сонымен қатар, БҰҰ 
қамқорлығымен жасыл энергия халықаралық 
орталығы – ұйымның Бас Ассамблеясы кезінде 
президентіміздің сөзінде атап өтіп, оның ба-
стауымен ашылады. IT-стартаптар да ашыла-
ды. Жалпы, ауданды қолдануға жиырма шақты 
ұсыныстар келді. Яғни ұсыныстар саны бос ау-
дандар санына қарағанда көп. Көптеген нысан-
дар жұмысын жалғастырып, қазақстандықтарға 
жəне басқа да қонақтарға қызықты болып 
қалады.

Барлық нысандарға сұраныс көп. Мы-
салы, қазірде танымал JobWorld атты білім 
орталығын ашу ұсынысы қарастырылуда. Біз 
Корея тəжірибесіне сүйендік. Корея бұл бағытта 
үздік саналады, алайда осындай мектеп жасы-
на дейінгі балалар жəне 24 жасқа толмаған 
жастарға арналған орталықтар көптеген даму-
шы елдерде ашылуда. Мектеп жасына дейінгі 
балалар осы орталықтарға барып, жұмыс, 

ƏЛЕМ НАЗАРЫН АУДАРҒАН
Күллі дүниенің назарын аударып, əлем 

жұртшылығының қызығушылығын оятқан 
халықаралық "ЭКСПО-2017" көрмесіне 
дайындық шараларымен көпшіліктің 
танысқысы келетіні анық. Осыған орай 
"Астана ЭКСПО-2017" ҰК" АҚ басқармасының 
төрағасы Ахметжан Есімов отандық жəне 
шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдеріне сұхбат беріп, көкейлерді тербеген сауалдардың 
түйінін тарқатты. 
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мамандық деген ұғымдармен танысып, кейін 
өздеріне дұрыс мамандықтарды таңдай ала-
ды. Осы мақсатта көптеген мүмкіндіктер 
беріледі. Павильондар негізінде құрауға бо-
лады. Балалар кішкентай кездерінен бастап, 
мəселен өрт сөндіруші,дəрігер, құрылысшы, 
аспазшы мамандықтарымен таныса алады, 
яғни өздері көріп, кейін таңдай алады. Яғни, 
жай ата-анасының жақсы төлемақысынан 
беру, ал кейін оқуды бітірген соң мамандықты 
ұнатпайды деген жағдай болмайды. Бұл 
жағдай барлығымызға мəлім. Орталықта бала-
лар қызығушылығына, қабілеттілігіне қарай жи-
налады, кейін санамен мамандығын таңдайды. 
Бұл мемлекеттік білім беру орталығы болады. 
Демеушілер өте көп. Демеушілер 20-24 жас 
аралығындағы жастар арасынан өз жеріне 
жұмысқа ала алады. Осындай жоспар бар. 
Бір сөзбен айтқанда, ұсыныстар саны, бос 
алаңдарға қарағанда көп. Бұл бізді қуантады. 

Zakon.kz:
-Жағымсыз оқиғалардан кейін 

ЭКСПО беделі біршама түсті. Мы-
салы, құрылыстағы шұғыл жағдай, 
нысандардағы видеолар. Беделді қайта 
көтеру үшін не істелуде жəне істелінді?

-Басында, коррупция оқиғасынан кейін 
көрме беделі біршама түскені анық. Осы 
жұмысқа кіріскен кезімде, əлеуметтік желіде 
негатив 80% болды. Қазір оны біршама түсіре 
алдық. Дегенмен, бұл адамдардың сана-
сында қалып қойды – негатив қазір де бар. 
Жуырда құрылыс материалдарын əкелген 
жүргізуші өзі байқамай құрылыс материал-
дарды жерге көмуде деп видео түсірген бо-
латын. Ол оның қандай құрылыс материалы 
екенін, неге қолданылатынын да, не жол бо-
латынын да білмеді, ал ол материалдардың 
сол жолда орналасқан ғимаратты жылы-
ту мақсатында қолданылатынын білмеді. 
Оны тауып, барлығын түсіндіріп, айттық. Ол 
түсініп, кешірім сұрады. Бір жарым жыл бойы 
осындай жағдайлар өте көп болды. Мен 
тəуелсіздікке дейін де мемлекеттік қызметте, 

басқарушы қызметте жұмыс атқардым. 
Көптеген жағдайларды көріп, білдім, сынды 
да көп көрдім, алайда бір жарым жыл ішінде 
алған сынды бұрын-соңды басымнан кешіріп 
көрмедім. Барлығына байсалды қараймын. 
Оның жағымдысы, əрине аз, тіпті кейде жоқ. 
Дұрыс сында дұрыс шешім қабылдай алу ке-
рек. Сондықтан біз  жағдайды шеше алдық, 
мəселен қазіргі кезеңді атап өтсек, құрылыс 
мəселесі бітуде. Бұл жоба антидағдарысты 
болды, себебі 408 бірлестіктер тапсырыс 
алды. Олар 2 облыстың бюджетіне 414 млрд. 
теңгеге жұмыс атқарды. 55 мың жаңа жұмыс 
орындар берілді. Мұндай жағдай бірде-бір 
қазірде жүзеге асушы бағдарлама осынша-
ма орынды ұсынбаған. Бұл тек жұмыс орын-
дар. Сондықтан, дəл осы дағдарыс кезінде 
бұл өте орынды болды. Сонымен қатар, бұл 
PR-дың басынан бастап дамуын жүзеге асы-
руда жұмыстар атқарылды. Біз оны қазірде 
санаудамыз. ЭКСПО арқасында шет елдер-
де біз Қазақстанды насихаттаудамыз, себебі 
ол үшін бірнеше іс-шара жүргіздік. Бұрын-
соңды болмаған жағдай. Қазірде, санаудамыз, 
ЭКСПО-керуені жəне роуд-шоу. Жалпы, əлем 
бойынша 1 млрд. Адамдарға ЭКСПО жайлы 
ақпарат бердік. Мемлекет ішінде де осындай 
іс-шаралар жүрді. Күнделікті ұлттық арна-
лар ЭКСПО жайлы ақпарат берді.Сондықтан, 
осының барлығы оң нəтижелер бергені анық. 
Атап кеткенімдей, негативті біз біршама 
қысқарта алдық. 

Россия 24: 
-Теріс жарнама да - жарнама. Біз 

мамандығымыздың аясында, ЭКСПО-ға 
деген қызығушылықтың арта түскенін 
сеземіз, себебі мемлекеттердің астана-
сында орналасқан үйлестірушілер, біздің 
орталық кеңселер бізді ЭКСПО жұмысына 
бағыттайды жəне біз өзімізге міндетті 
түрде қатысатын іс-шаралар кестесін 
сақтап аламыз. Осы тұрғыда мен осын-
да келіп, тамашалай алатын туристерге 
қызығам. Қазірде көріп жүрген əуежай жəне 

жаңа вокзал, көлік жолдары. Мен сіз атап 
кеткен антидағдарысты жобаларға осы-
ларды жатқыздым. Сіздің ойыңызша осы 
іс-шараға туристік қызығушылық қандай 
болады? Ресей жəне Қытай секілді көрші 
елдерден қанша туристер көрмеге келеді? 
Қанша көрші мемлекеттерді күтесіздер?

-Бес миллион адамды, оның ішінде 15%-ы 
шетел қонақтары. Негізінде, көбіне Ресей жəне 
Қытай өкілдері. Біз үлкен жұмыс атқардық, 
əсіресе көрші мемлекеттерде. Атап айтқанда, 
Ресейде, барлық шекарамен шектес аудан-
дармен губернаторлармен, онға жуық аудан-
дармен меморандумға отырдық. Сонымен 
қатар, Санкт-Петербург, Мəскеу жəне басқа 
қалаларда роуд-шоу іс-шарасы жүргізілді. 
Сондықтан, біз көрші мемлекеттерден көп 
туристерді күтудеміз. Алайда, атап кетсем, 
бүгінде біз бір миллионнан астам билеттерді 
саттық. Бұл өте жақсы көрсеткіш жəне сатып 
алушылар əлем бойынша 44 мемлекеттердің 
өкілдері. 

Хабар 24: 
-Туристер тақырыбын жалғастыра 

кетсек, Ахметжан Смағұлұлы, ал сіз өзіңіз 
басқарушы емес, турист ретінде қай ны-
сандарды көрер едіңіз. Сіздің 5-Үздік «MUST 
HAVE» міндетті түрде барамын деген 
нысандарыңыз.

-Күні кеше еліміздің мемлекеттік 
органдарының басшыларының бірі келген 
еді. Біз қауіпсіздік мəселесін қарап, көріп 
жүргенде, ол маған барлық нысандар сіз 
арқылы өткен шығар деп еді. Ия, расында 
да солай. Олардың барлығы маған қызықты, 
себебі осының барлығын басынан құру керек 
болды. Сіздің сұрағыңызға жауап ретінде, мен 
бірінші деп, əрине Нұр Əлемді көруші едім. 
Біріншіден, ол архитектурасы мен инженерлік 
көзқарастан керемет нысан. 13 мың тоннадан 
астам, 2824 əйнектен құрылды. Əрбір əйнек 
600-ден 800 кг. Бұл əйнектердің ерекшелігі 
олардың екі тұрғыдан иілуінде, осылайша олар 
еш бұрышсыз сфера үлгісінде құрастырылды.

Олар үрленген шар секілді өте тегіс. Бұл 
əйнектердің салмағы 1600 килограмм. National 
Geographic арнасы келіп, нысанға қызықты. 
Яғни, бұл нысан - əлемде мүлде жоқ ны-
сан, диаметрі 80 метрді, шар астында 20 
метрлік павильон орналасқан. Жалпы биіктігі 
– 100 метр. Бірақ, бұл əрине архитектура, 
инженерлік көзқарастан. Ал, ішкі құрылысы 
мен мазмұнымен Швейцария, Италия, Герма-
ния фирмалары айналысады.

Мен Бельгияда 3 жыл елші қызметін 
атқардым. Олар көрмеге «Атомиум» атты 
нысанды құрастырған.  Содан бері, 50 жыл 
өтті, бірақ құрылыс дəл сол бастапқы қалпын 
сақтаған. Өте қызықты нысан, алайда соңғы 50 
жыл ішінде оның іші өзгертілмей қалды. Жай сол 
қалпын сақтайды, бірақ баратын туристер өте 
көп.  Сондықтан, бірінші нысан – бұл əрине Нұр 
Əлем. Сонымен қатар, бұл үздік тəжірибе зона-
сы. Бұл тематикалық павильон энергия пайда 
болғаннан бастап, оның қазіргі түрлеріне дейінгі 
кезді ашады, яғни көрме тақырыбын ашады. 
Бұл Арт орталығы. Оны француздар дайын-
дауда, олар қойылымды 18 жыл жоспарлаған, 
бірінші рет бізде көрсетіледі. Бұл Дю Солей 
Циркі. Күні кеше дайындығында болдым, олар 
арнайы қойылымды дайындауда, əртістердің 
барлық іс-қимылы энергияның пайда болу-
ын сипаттайды. Біздің 5 ұлттық компаниялар 
мен шетел үздік компаниялардың бірлескен 
павильондары өздерінің дайындағандарын 
көрсетеді. Халықаралық павильондар: əркелкі, 
бір-бірінен ерекшеленеді, кейбірі бір-біріне 
ұқсайды,  дегенмен, əрқайсысы өздігінше 
қызықты. Сондықтан, барлықтарыңызды 
шақырамын, түрлі нысандар бар. Тіпті, энергия 
холлының архитектурасының кереметтілігін, 
ашылу салтанаты өтетін архитектурасы да, 
басқа жағынан да көпфункционалды конгресс-
холл – ерекше құрылыстарды атамағанда да. 
Турист ретінде атап кеткен, аталмай қалған 
нысандардың барлығына барушы едім.  

Астана.

Байқауға «Саяси, экономикалық жəне 
рухани жаңғыру» тақырыбын жариялауға 
арналған қоғамдық-саяси, партиялық 
бастамалардың əлеуметтік маңыздылығы, 
партияның жастар саясаты туралы, пар-
тия жəне оның филиалдарының, бастауыш 
партия ұйымдарының, барлық деңгейдегі 
мəслихаттарының қызметі, партияның өз 
бағдарламалық құжаттарын іске асыруы тура-
лы материалдар қабылданады.

2016 жылғы 1 қыркүйектен 2017 жылғы 16 
маусымға дейін жарияланған немесе эфир-
ге шығарылған материалдар, сондай-ақ жа-
рияланымдар мен бағдарламалар циклдері 
түрлі жанрларда очерк, сұхбат, мақала, 
телевизиялық жəне радио бағдарламалар, 
əлеуметтік зерттеулер жəне басқалары 
түрінде қабылданады. Ұсынылатын 
материалдарға мыналар қоса беріледі: жур-
налист туралы қысқаша өмірбаяндық ақпарат, 
журналистің 3х4 см. мөлшеріндегі фотосуреті, 
ақпараттық материалдар тізімі.  Байқауға 
ұсынылатын жұмыстардың саны.

Бір журналист саны 5-тен аспайтын ма-
териалдарды ұсына алады.  Жеңімпаздарды 
жариялау келесі сегіз номинация бойынша 

байқаудың жалпы қорытындыларын шығару 
шеңберінде іске асырылады:

1) «Ерекше пікір» – ең үздік телевизиялық 
журналист;

2) «Сөз шебері» –Газеттің ең үздік 
журналисі;

3) «Медиа-профи» – Интернет басылым-
ның ең үздік журналисі;

4) «Халық дауысы» – Қазақ тіліндегі ең 
үздік телевизиялық журналист;

5) «Аймақ айнасы» – ең үздік өңірлік кор-
респондент;

6) «Елбасы бастамаларын халыққа түсін-
діруге қосқан үлесі үшін»;

7) «Ең үздік талдау бағдарламасы»;
8) «Партия қызметі туралы ең үздік мате-

риал үшін».

Байқаудың ұйымдастыру комитеті: 
010000, Астана қаласы, «Нұр Отан» 
партиясының Орталық аппараты, 
Д.Қонаев көшесі, 12/1, №705 каб., тел.: +7 
7172 70 76 01, +7 7172 55 55 63, электрондық 
почта мекен-жайы: nursunkar2017@
nurotan.kz

«Нұр Сұңқар» республикалық байқауы

Мемлекеттік 
қызметке орналасуға 

қызығушылық танытқан 
азаматтарға ақпарат!

Құрметті аудан тұрғындары! Сіздер, 
жергілікті атқарушы органдар мен орталық 
атқарушы органдардағы бос лауазымдар 
туралы толық мəліметті Қазақстан Респу-
бликасы Мемлекеттік қызмет істері жəне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Агенттігінің kyzmet.gov.kz ресми сайтынан 
біле аласыздар.

Аталған интернет ресурста аумақтық 
департамент тарапынан жаңа хабарлан-
дырулар тұрақты түрде орналастырылып 
отырады.

Сəйкесінше мемлекеттік қызметке 
орналасуға қызығушылық танытқан аза-
маттар өздеріне лайықты мамандықтарды 
таңдап алуына мүмкіндік бар».       

Хабарландыру мəтіндерін төмендегі 
айдарлар бойынша қарай аласыздар:

«kyzmet.gov.kz» 
          ▼
«бос орындарға конкурстар»
          ▼
«өңірлік деңгейдегі бос лауазымдар»
          ▼
«Алматы облысы»

Информация 
для лиц желающих 

поступить на 
государственную службу!

Уважаемые жители района! На офици-
альном сайте Агентства Республики Казах-
стан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции kyzmet.gov.
kz Вы можете получить информацию по 
вакансиям в местных исполнительных и 
центральных государственных органах Ал-
матинской области. 

На данном интернет ресурсе идет по-
стоянное обновление с размещением но-
вых обьявлении. 

На сайте размещена необходимая ин-
формация для лиц, желающих поступить 
на государственную службу. 

Объявления размещены по нижесле-
дующим рубрикам:

«kyzmet.gov.kz» 
          ▼
«конкурсы на вакантные должности»
          ▼
«вакансии на региональном уровне»
          ▼
«Алматинская область»

Мəңгілік ел кепілі - ұрпақтар 
сабақтастығындағы прагматизм
ХХІ ғасыр ғылыми техникалық революцияның 

эволюциялық түрленген кезеңімен сипатталады. ҒТР 
дамыған ғасырда адам өмірінің құндылығы, ұлттық праг-
матизм, ұлттық сана  қалыс қалып отырғаны белгілі. Бұл 
əлемнің көптеген елдерін толғандыратын, əсіресе ғасырлар 
бойы отарлық езгі мен тоталитарлық жүйеде өмір кешкен  
мемлекеттердің ішкі түйіткілді мəселесіне айналып отыр.  

Қазақстан Республикасы да ғасырлар бойы Ре-
сей империясының отарлық езгісінде болып, Кеңестік 
тоталитарлық жүйенің құрбанына айналғаны тарихтан мəлім. Бұл кезеңде еліміз тіл, дін, та-
рих, ұлттық тəрбие мен ұлттық дəстүрлерімізден, рухани мұрамыздан баз кешіп, сол кездегі 
басқару саясатының құрбаны болды. Одан қала бере, ХІХ ғасырдағы қазақ даласын басқару 
туралы Уақытша ереже, ЖЭС (жаңа экономикалық саясат), индустрияландыру, ұжымдастыру, 
тың жəне тыңайған жерлерді игеру, неміс автономиясын құру қарсаңында елімізге түрлі 
ұлт өкілдерін əкеп қоныстандырды. Соның нəтижесінде бүгінгі таңда əлемдегі көп ұлтты 
мемлекеттердің біріміз.   Қазақ даласында жүргізілген саяси реформалар тек əлеуметтік-
экономикалық тұрғыдан басқа қазақтың ұлт болып қалыптасуына кері əсерін тигізген үрдіс 
болды. Аталмыш реформалар қазіргі күнде тек тарих беттерінде ғана емес, күнделікті 
қоғам айнасында өз ізін қалдырып кетті. ХХІ ғасырда қазақылық менталитетіміз бен рухани 
құндылықтарымызды сақтап қалу өзекті мəселе болып отыр...

Алдағы ширек ғасырларда тəуелсіздігіміз бен тұрақтылығымызды сақтап,  мəңгілік ел 
ретінде тарих сахнасынан көріну үшін ұлттық прагматизмізді білу əрбір қазақстан азаматының 
парызы. Сонау түркілерден қалған рухымыз бен Түркілік қағанаттар негізінде қалыптасқан кең 
байтақ жерімізді сақтап, Ақ Ордамыздың туын құлатпау үшін елдігімізді жоғалтпауға тиіспіз. 
Орхон-Енисей көне руналық жазуларында көрсетілгендей көк аспан мен қара жердің арасын-
да, ұлы даланың мəңгілік қожасына айналып отырған түркі халқының бір бұтағы қазақ халқы 
ретінде "мəңгілік ел" болып қалу, бүгінгі таңда мемлекеттік саяси маңызы бар мəселе. 

Осы орайда, елбасы Н.Ə.Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" атты 
мақаласы қазақ халқының ұлттық болмысын сақтап, оны қайта жаңғыртуда маңызды. 
Аталмыш мақала əрбір қазақ азаматының ұлттық санасын оята отырып, қоғамда индивид 
ретінде қалыптасуға өз ықпалын тигізері сөзсіз. Бұл, біріншіден елбасының халыққа үндеуі 
ретінде, екіншіден,  ұрпақ тəрбиесіне бағыт-бағдар, нұсқау беру ретінде құнды. Елбасының 
мақаласындағы ойлардың Алаш зиялыларының ойымен ұштасуы ұлттық идеологиямыздың 
айқындығының дəлелі.

Ұлттық құндылықтарымызды жаңғырта отырып, ескіліктің керағар пікірлері мен теріс ойла-
рынан ада болу қажет. Сол кезеңде ғана, жаңашылдыққа қол жеткізіп, үнемі прогрессивті даму 
жолында боламыз. Прогрессивті даму жолында ұлттық құндылықтарымыз бен ұлттық сананы 
ұрпақтар сабақтастығы негізінде  қалыптастыруды жүйелі процеске айналдыруымыз қажет.   

Ақжібек МҰҚАТАЙҚЫЗЫ,
М.Төлебаев атындағы мемориалды музей меңгерушісі. 
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Ермектасов Мейірманның жұбайы Ал-
тын апа айтатын: Мейірман екеуіміз осы 
күнгі Ақсу ауданы Есеболат ауылынан атпен 
шығып Еңбекке қарай келе жатқанбыз. Жол-
да қалың ши арасында қос тігіп отырған үйге 
түстік. Ол бізге таныс, осы Еңбекте тұратын 
Иманбек, Тəсібек деген балалары бар азын-
аулақ малын бағып отырған жесір əйел екен. 
Мосыға шай қайнатып, дастарқан жайып, 
азын-аулақ құрт-майын салып, шай беріп 
отырып жағдайын айтады: «Мейірман, оқуға 
бала жинап жүр екенсің. Мына баламның 
біреуін алып білім алуына көмектес», 
-  дейді ол. Мейірман: "Мына үлкен балаң 
Тəсібегің өзіңе көмектессін",- деп кіші бала-
сы Иманбекті оқуға алып кетіп еді. Міне, сол 
Иманбек қазақ совет ғалымы, агроном, ауыл 
шаруашылық ғылымының докторы, профес-
сор, Қазақ ССР Ғылым академиясының кор-
респондент мүшесі. Еңбекте осы Мейірман 
тұрғызған мектептен 2015 жылға дейін 
тоқсан жылға жуық қаншама ұрпақ білім 
алып шықты.

1930 жылы біздің өңірдің Қапал, Ақсу, 
Тасабекет (Жансүгіров), Сағабүйен, тағы 
басқа көптеген ауылдардан жиналып совет 
өкіметінің озбыр саясатына қарсы «Бөрібай» 
деген ұранмен көтеріліске шықты. Бай-
ларды кəмпескелеп, қалған елдің малын 
алып, жекеше деген болмайды, колхоз бо-
лып бір қазанға қарайсыңдар деген асыра 
сілтеудің салдарынан ашаршылық бастал-
ды. Қазақтың байтақ даласында ел ауылы-
мен аштан қырылып жатты. Статистикалық 
деректерге жүгінсек 1930-1932 жылдары 
Қазақстан халқының саны 6 млн. 200 мың 
болса, соның 2 млн. 100 мыңы аштықтан 
өлді. 1921-1931 жылдар аралығында 80 
мыңнан астам адам қатысқан 372 көтеріліс 
болыпты. (Қазақстан тарихы, 467 б.)

Ауыл-ауылдан азаматтар жиналып «Ішкі 
жақтағы аштық бізге де келе жатыр, біз де 
көтеріліске шығайық, ұлы іске үлес қосайық,  
Алаштың азаматтары аман болса Ресейдің 
бұғауынан құтылып жеке мемлекет болар-
мыз» деген үміт жетегінде қол жинап, көтеріліс 
ұйымдастырды. Алғашында аудан орталығы 
Ақсуды басып алып, кеңес қызметкерлерін 
қуып шығып, өз штабын құрады. Алғашқы 
жеңіске шын сеніп, көтерілісшілердің саны 
көбейе түседі, бірталай қару жиналады. Енді 
осы жиналған сарбаздарды əскери жүйеге 
келтіріп, басқаратын, білімді, ел ішінде беделі 
бар азаматтар керек болады. Ақылдаса келе 
Ермектасов Мейірманға қолқа салады. «Ел 
ішінде беделің бар. Жер-жердегі басшылар-
ды білесің. Мына совет бізді аштан қырады. 
Бізге қосыл, ақыл-кеңесіңді айт», - дейді. 
Мейірман бұл ұсынысқа бірден қарсы бо-
лады. «Бұл совет өкіметіне жүз мыңдаған 
мұздай қаруланған солдаттары бар Ақ пат-
ша да қарсылық жасай алмай жеңілді. Əр 
жердегі көтерілісті қырып-жойып, аяусыз жа-
залап, басып-жаншып жатыр. Сендердікі бос 
əурешілік. Ақылға көнсеңдер, тоқтатыңдар, 
босқа қырыласыңдар», - дейді. «Ақсуды 
алдың, енді Сарқанға шабуыл жасаймыз 
дейсіңдер, ал Сарқан сендерге Ақсу емес, 
онда қарулы шекара əскері бар, оның үстіне 
Лепсі уезінен, Талдықорғаннан көмекке 
əскер келіп жатыр. Сендерді алуға дайын 
отыр. Қойыңдар», - деп тоқтатпақ болады. 
Олар көнбейді.

«Қорқақ. Көртышқан сияқты ініңнен 
шықпай отыр»,–деп кетіп қалады. Ақыры 
көтерілісшілер Сарқанға шабуыл жасай-
ды. Солдаттар бірнеше жерден пулеметті 
құрып қойып, алдыңғы шепті баудай түсіреді. 
Бірталай адам оққа ұшып, қалғаны шегініп 
кетеді. Ақсуда қайтадан совет өкіметі орнай-
ды. 

Енді ел ішінен көтеріліске қатысқандарды 
іздеп тауып, қамауға ала бастайды. Көтеріліс 
басшылары деп төрт адамды ұстайды. 
Елде қалған Имаш Мукаманов, Жүніс 
Шойынбайұлы, тағы басқалары жансауғалап, 
ел ішінде жасырынып қашып жүреді. 

«Бұл көтерілісті ұйымдастырып, елді 
үгіттеген Ермектасов» деп ел ішіндегі 
шолақ белсенділер Мейірманды қамайды. 
Көтеріліс басшылары Мейірманмен бірге 
бірнеше адамды этаппен жүк вагоны-
на салып Семейге əкетіп бара жатады. 
Жолда өзара ақылдасып «Болар іс бол-
ды. Мейірман біз сені тыңдамадық. Сенің 
обалыңа қалдық. Жазықсыз кетіп барасың. 
Көтерілісті бастаған сен деп бұлар енді 

алған беттерінен қайтпайды. Бізді қандай 
жаза күтіп тұрғанын бір құдай біледі. Ал сені 
бұл совет енді тірі қайтармайды», - деп Лепсі 
стансасы мен Аягөз арасындағы бір бекетке 
түн ішінде конвой солдаттардың жастығын 
пайдаланып, амалын тауып Мейірманды 
түсіріп кетеді.

Содан ел көзіне көрінбей күндіз жол 
бойында тығылып жатып, түнделетіп бір 
жетідей жүріп ел шетіне жетеді. Ол кезде 
«Халық жауы Ермектасов жолда қашып 
кетіпті. Семейге айдалып бара жатқанда», 
- деп ауыл-ауылды аралап, іздеп, солдат-
тар толып жүреді. Мейірман ауылға келуге 
батпай тауда Биесимас – Асан сайларын-
да жасырынып, қарақат, жабайы өрік-алма 
жеп, тағы үш-төрт күн жүреді. Əбден аштан 
бұралып өлуге айналады. Түрі адам көргісіз, 
сақал-мұрты өскен, шашы жалбырап иығына 
түскен, жалтырап көзі ғана көрінеді. Киімі 
де алба-жұлба, сай ішіндегі бөргөз бұталар 
жыртқан, түрінен түнде тұрмақ күндіз көрген 
адам шошиды. Ақыры Еңбекте тұратын ба-
жасы Мықтыбай баласы Нүсіпбайдың үйіне 
жетіп өлейін деп түнделетіп, осы күнгі Тарас 
ауылы мен Еңбектің ортасында қыстауда 
отырған бажасының үйіне келеді. Қонақбай 
руынан Бөлеке-Төлекенің Алтын деген 
қызын Мейірман алған. Жібек атты қызын 
Мықтыбайдың баласы Нүсіпбай алған, екеуі 
бажа.

Ауылда түн түгіл күндіз атты адам 
жүргізбейтін үлкен төбет иттер болады. 
Үйге кірейін десе мына қабаған иттер талап 
өлтіретін. Адамды сезіп үйді, қораны айна-
лып үріп жүр. Бір түп қурайды паналап үйден 
қашан біреу шығады екен деп таң атқанша 
тығылып отырады. «Шығыңдар біреуің 
далаға, ит неғып түнімен үріп шықты, жан-
жақтан қараңдар, - дейді Таныс əжеміз. 

Жүніс ата далаға шығып қараса бір топ 
қурайдың арасынан біреудің «əй бері кел» 
деген əлсіз дауысы естіледі. Жақындап 
келсе «қорықпа мен Мейірманмын, мына 
иттеріңнен батып үйге кіре алмай отырамын 
түнімен, - деп кемсеңдеп жылап жібереді. 
Үйге кіргізіп, беті-қолын жуып, аш өзегіне 
түсіп ішегі түйіліп өліп кетпесін деп жарты ке-
седей жылы сүт ішкізіп,  бір үзім нан жегізіп, 
сөйтіп əлсін-əлсін тамақ беріп, өз-өзіне кел-
ген соң жуындырып, сақал-мұртын қиып, ша-
шын алып, адам қатарына қосады.

Күндіз үйде қалуға болмайды. «Ермек-
тасов қайда кетеді? Не өз ауылы Еңбекте, 
не əйелінің төркінінде, не бажасында жа-
сырынуы мүмкін», – деп ел ішіндегі кейбір 
шолақ белсенділер іздеуші отрядты бастап 
шапқылап жүр. Қыстаудың сырты терең өзек, 
қалың қамыс, күндіз сол қамыс арасында 
жүреді. Кейде тіпті нан, айранды сонда апа-
рып беріп жүреді.

Бір күні түнде Алтын апаны алғызып, 
4-ауылда (Есеболат) Мейірман екеуін 
жолықтырады. Алтын апа көз жасын төгіп 
«Бұл заман не боп кетті. Бұл өкіметке 
не жаздық. «Халық жауы» болатындай. 
Бүкіл Жетісуды аралап, қараусыз қалған 
жетімдерді жинап, өкімет қарауына алып, 
балалар үйін ашып, өгіз бен түйеге арба 
жегіп, Сарқаннан ағаш тасып, Еңбекте мек-
теп тұрғыздың, сондағы совет өкіметінен 
алған сыйың осы болды ма? Жау болатын-
дай не істеп қойдық», - деп ағыл-тегіл жылап, 
көрісіп, іштегі зарын төкті. 

Енді ел ішінде қалуға болмайтын бол-
ды. Қанша жасырынып жата береді. Бір күні 
болмаса бір күні ұстап қамайды. Алтын мен 
Жібек апалардың əкелері жылқылы бай бо-
латын. 1928 жылы кəмпескеленіп, жарты-
лай малын ұрлап сатып, жартысын өкіметке 
беріп, қырық-елудей жылқымен Қытайға өтіп 
кеткен. Ескелді, Доскелді, Жолкелді деген 
бауырлары бар. Ескелдіге астыртын хабар 
береді. Ескелді Қытайдан келіп, бір түнде 
Мейірманды шекара асырып алып кетеді. 
Алтын апа жасқа толмаған Зекен деген ба-
ласымен қалып қояды. 

Түн қараңғысында тау асып, тас басып, 
салт атпен жүре алмайтын болды. Оның 
үстіне артынан қуғыншы түссе қаша алмай 
қолға түседі. «Мейірман, біз саған қолбайлау 
болмайық. Құдай жар болсын», – деп Алтын 
апа жылай-жылай қала береді. Ел басына 
күн туған аласапыран  кез. Қытаймен шекара 
біреу ары қашып, біреу елде қалған туысын 
іздеп бері қайтып, қайшыласып жатқан за-
ман. Төрт-бес асудан асып, бір тұманың ба-

сында ат шалдырып тамақтанып отырғанда, 
арғы беттен келе жатқан біреу Ескелдіні та-
нып, аттан түсіп, қал-жағдайларын сұрап, 
бірге тамақ ішіп, жол тілеп, елге қарай кетеді. 
Ол жолаушы елге келген соң ең жақын адам-
дарына «Тіс жарып ешкімге айтпаңдар. 
Ескелді Мейірманды Қытайға алып кетті», 
- дейді. Ақыры бұл сөз түгел елге жайыла-
ды. Мейірман кетіп бара жатып «Апырай, 
сендердің күндерің не болар екен», – деп 
қатты уайымдапты. Ағайын-туыста сенім 
артар аталас Андасқа сəлем айтыпты. 
«Алтын мен Зекенімді саған тапсырдым. 
Менің жағдайым осылай болды. Қарайлауға 
мұршам жоқ. Сенен басқа сенерім де жоқ. 
Осы екеуін қайтсең де маған жеткіз», – деп 
үш қайтара сəлем айтып кете барады. 

«Халық жауының əйелін ұстау керек», – 
деген сөз шыға бастайды. Андас бір күмбез 
молада Алтын мен Зекенді жасырып, жаны-
на бір сенімді жолдасын алып, түнде ғана 
жол жүріп, неше асулардан асып, Қытайға 
өтіп, Мейірманның қолына аман-есен тап-
сырады. Қайран қазақтың қайсар батыл 
жігіттері-ай. Қатерге басын тігіп туысының 
аманатын осылай орындаған. Əйелі мен 
баласы аман-есен келген соң көңілі орнына 
түсіп Қытайға ауып барған қазақтың ішінен 
аздап болса да хат танитындарын жинап, 
мұғалімдік курс ашып, оқытып, жергілікті 
Қытай елі де мектепке балаларын беріп, 
Мейірманды құрметтеп, ауқатты азаматта-
ры көмектесіп, мұғалімдерге айлық, мектеп 
қаражатын өздері көтеріп алады. 1945 жылы 
Шығыс Түркістан өкіметінің делегациясының 
құрамында ішкі Қытайды аралап қайтады. 

Ақсудан қашып келіп Мықтыбай ауылын-
да жасырынып жатып өзінің өмірбаянын, 
əкесіз жетім өскенін, кейін Ғалия Бану 
медресесінде оқып білім алғанын, Ораз 
Жандосов екеуі байларды кəмпескелеуге 
қатысқанын, Бөрібай көтерілісіне қатысы 
жоқтығын, жазықсыз жалалы болғанын ай-
тып хат жазып, Адамбек ағадан Сарқанның 
поштасына салып жіберген болатын. Сол 
хаты бойынша ақталып, Құлжа қаласында 
совет елшілігінде қызмет істейді. Қазақстан 
Сыртқы істер министрі арқылы советтік па-
спорт алғызып, Қытайға қашып барғандарға 
паспорт үлестіріп, тізімге алып, осы па-
спорт арқылы елге, Отанға қайтуларына 
игі ықпалын тигізеді. Сол паспортпен 1955 
жылы Қытайдағы совет азаматтарын еш 
қиындықсыз Қазақстан үкіметі 30-40 маши-
на жіберіп көшіріп алады. Осылайша елге 
қайтудың ұлы көші басталып кетті. Ал кейбір 
паспорты жоқтар «Қайтсек те елге қайтамыз» 
деп бір паспортқа тіркеліп, бірнеше отбасы 
бір фамилия алып, елге оралды. Сталиннен 
кейін өкіметті Хрущев басқарып тұрғанда со-
вет өкіметі мен Қытай арасы суысып, елге 
қайту тоқтап қалды.  Бір себептермен көше 
алмай қалған осы күнгі атақты ақын Марфуға 
Айтқожинаның əкесі Қали Алматыда консер-
ваторияда оқып жатқан Мейірманның баласы 
Зекенге хат жазып, елге қайтуға көмектесуін 
сұрайды. Зекен хатты əкесінің Сыртқы 
істер министрлігінде істейтін жолдастарына 
көрсетеді. Олар «Біз саған виза берейік, сен 
демалысқа барған студент болып Қытайға 
бар. Қалып қойған, көшемін деген совет 
елінің азаматтарының тізімін жаса, біз соған 
қарап бұл жақтан шақырту жіберейік», - 
дейді. Осылай Қали бастаған қаншама от-
басы Отанға оралады. Алғаш совет консу-
лы арқылы паспорт алғызып, елге үлестіріп 
жүргенде кейбіреулер үрейленіп «Мейірман 
өзі қашып, советтен азар құтылып еді, енді 
бізді қайта апарып сергелдеңге ұшыратайын 
деп жүр», - деп дайын паспорттарды өртеп 
жіберген көрінеді. Кейін солар «Қайран 
Мекең қадіріңді білмеппіз-ау», – деп өкініпті.

Ермектасов Мейірманның мектебінен 
оқыған азаматтардың ұрпақтары Қытайда 
əр салада өкімет қызметінде жүр деседі. 
Олар ұстаздың еңбегін ескеріп, бір мектепке 
«Мейірман мектебі» деп ат қойыпты. Ал туған 
жері Еңбектегі Мейірман салған мектептен 
1928 жылдан 2015 жылға дейін тоқсан жылға 
жуық қаншама ұрпақ білім алып өмірге жол-
дама алды.  Еңбек ауылында осы мектептің 
іргесінен бүгінгі таңда заман талабына сай 
мектеп салынып, балалар білім алып жатыр. 
Ендігі біздің тілегіміз мектепке Мейірманның 
аты берілсе дейміз. Осы жөнінде 1980 жыл-
дары сөз болған көрінеді. Мейірманның көзін 
көрген көзі ашық үлкендер жоқ. Қайраткердің 
өмірі мен қызметінің анық-қанығын 
білмейтіндер жоғарғы жақтан келген кісілерге 
Мейірманға совет өкіметінің жапқан жаласы-
нан басқа еш дəлел айтып, ақтай алмапты. 
Кейіннен Ақсу ауданының 80 жылдығында 
аудан əкімінің баяндамасында Мейірман 
Ермектасовтың Жетісу өлкесінде оқу-ағарту 
ісін басқарғандығы атап көрсетілгенін естіп 
қуандық. Елім деп жазықсыз жапа шеккен 
азаматтың атын ардақтайтын кез келді. Ер-
мектасов есімі ескерусіз қала бере ме?

 
Жексембек МЫҚТЫБАЕВ.

Сарқан қаласы. 

Ермектасов елеусiз ќала 
бере ме?

Ермектасов Мейірман Алматы облысы, Ақсу ауданы, осы күнгі Еңбек ауы-
лында туған. 1924 жылы Уфада Ғалия Бану атындағы медреседе Бейімбет 

Майлинмен бірге білім алған. Оқу бітіріп елге келгеннен кейін Жетісу өлкесінің оқу-
ағарту ісін басқарған. 1928 жылы Ораз Жандосов екеуі Еңбекте қазақ үйде тұрып, 
байларды кəмпескелеуге қатысқан. Сарқан бекетінен көпес, байлардың бұзылған 
үйлерінің бөренелерін арбамен тасып Еңбекте мектеп салған. Жетісуды атпен ара-
лап, аш-жалаңаш қараусыз жетім балаларды жинап, Еңбектен Қарасу – жетім бала-
лар үйін ашып, өкімет қарауына алып, киіндіріп, тамақтандырып білім берген.  Кейін 
осы балалар үйінен тəрбиеленгендердің арасынан «Сарқандағы саялы үй» деген ро-
ман жазған бір жазушы, екі генерал тағы басқа көптеген қоғам қайраткерлері шықты. 
Кəрім Масимовтың атасы Қасым да осы Қарасу балалар үйінде тəрбиеленген деген 
дерек бар.

Жалпы  1930-1953 жылдары аралығында 
40 миллионнан астам Кеңес азаматтары 
репрессияға ұшыраған. Ұлты мен діні, тіліне 
қарамастан, мыңдаған азаматтар тоталитарлық 
жүйенің диірменіне түсіп, өзгеше ойлағаны 
үшін күнəсіз сотталып, туған жерлерінен 
аяусыз айдалып, түрмелерде жазықсыз көз 
жұмды. Бүгінгі жас ұрпақ  үшін, азат, тəуелсіз 
Қазақстанның əрбір азаматы үшін оларды 
еске алу жəне есте сақтау парыз. Тəуелсіздік 
жылдары 146,5 мың күнəсіз жазғырылған 
отандастарымыздың аттары жазылған 2004 - 
(8 басылым) 2011 жылдары (9 басылым) Арыс 
баспасынан «Азалы кітабы» жарыққа шықты. 
Кітапқа біздің Сарқан ауданының жапа шеккен 
боздақтардың есімдері енген. Осы мүмкіндікті 
пайдалана отырып, солақай саясаттың 
құрбандарын атап өтпекпіз. Олар:

Абдильденов Жикбай- 1903 жылы Ал-
маты облысы Сарқан ауданында дүниеге кел-
ген. Ұлты: қазақ, əскери қызметкер болған. 
23.04.1943 жылы Ленинград майданы əскери 
трибуналында  58-1бап ҚК РСФСР бойынша 
қатан жазамен сотталған. 23.04.1943 жылы 
атылған. 30.10.1999 жылы Алматы облысының 
прокуратурасының қорытындысымен ақталған. 
Асылбеков Бедақұл-1914 жылы Алматы 
облысы Сарқан ауданында дүниеге келген. 
Ұлты: қазақ, қарапайым шаруа болған болған. 
23 .01.1943 жылы Ленинград майданы əскери 
трибуналында 58-1бап ҚК РСФСР бойынша 
қатаң жазамен сотталған. 23.01.1943 жылы 
атылған. 10.10.1999 жылы Алматы облысының 
прокуратурасының қорытындысымен ақталған. 
Бедарев Петр Христофорович – 1890 
жылы жылы Алматы облысы Сарқан ау-
данында дүниеге келген. Осы жерде өмір 
сүрген. Ұлты: орыс, кəсіпкер болған.10.01.1931 
жылы Қазақстанда  аймағында ПП ОГПУ 
58-1бап ҚК РСФСР бойынша қатаң жаза-
мен сотталған. 14 .01.1943 жылы атылған. 
29.12.1992 жылы ҚР. Бас прокуратурасының 
қорытындысымен ақталған. Гладков Геор-
гий Степанович – 1917 жылы  жылы Алма-
ты облысы Сарқан ауданында дүниеге келген. 
Осы жерде өмір сүрген. Ұлты: орыс, əскери 
қызметкер болған.18.04.1942 жылы Мəскеу 
əскери аймағының отырысы ВТ 58-1 бап ҚК 
РСФСР бойынша қатаң жазамен сотталған. 
18.04.1942 жылы атылған. 26.11.1999 жылы 
Алматы облысының прокуратурасының 
қорытындысымен ақталған. Денякин Алек-
сандр Артемьевич – 1892 жылы Жетісу өңірі 
Сарқан бекетінде дүниеге келген. Осы жер-
де өмір сүрген. Ұлты: орыс, тергеу бөлімінің 
орынбасары болған. 19.02.19.1921 жылы 
Жаркент көтерілісіне қатысқаны үшін қатаң 
жазамен сотталған. 19.02.1921 жылы атылған. 
25.05.1997 жылы ҚР Бас прокуратурасының 
қорытындысымен ақталған. Кембаев Се-
рик – 1904 жылы Алматы облысы Сарқан 
ауданында дүниеге келген. Осы жерде өмір 
сүрген. Ұлты: қазақ, əскери қызметкер болған. 
23.01.1943 жылы Ленинград майданында 58-
11бап ҚК РСФСР қатаң жазамен сотталған. 
23.01.1943 жылы атылған. 30.10.1999 жылы 
ҚР. Бас прокуратурасының қорытындысымен 
ақталған. Кузилов Игнатий Алексеевич – 
1869 жылы Жетісу облысы Сарқан бекетінде 
дүниеге келген. Осы жерде өмір сүрген. Ұлты: 
орыс, астық өсірушісі болған. 13.08.1921 жылы 
қарулы көтеріліске қатысқаны үшін қатаң жа-
замен сотталған.13.08.1921 жылы атылған. 
14.04.1997 жылы ҚР. Бас прокуратрасының 
қорытындысымен ақталған. Назаров Сте-
пан Федорович – 1883 жылы Жетісу облы-
сы Сарқан бекетінде дүниеге келген. Ұлты: 
орыс, шаруа. 15.08.1921 жылы Жетісу облысы 
қарулы көтеріліске қатысқаны үшін сотталған. 
15.08.1921 жылы атылған. 02.08.1999 жылы 
Алматы облысының прокуратурасының 
қорытындысымен ақталған. Никонов Степан  
Дмитриевич - 1890 жылы Алматы облысы 
Сарқан ауданында дүниеге келген.Осы жерде 
өмір сүрген. Ұлты орыс, кəсіпкер. 10.01.1931 
жылы Қазақстанда ПП ОГПУ 58-1бап ҚК РСФСР 
бойынша сотталған. 14.01.1931 жылы атылған. 
29.01.1993 жылы ҚР Бас прокуратурасының 
қорытындысымен ақталған. Харинцев 
Илья -1891 жылы Жетісу облысы Сарқан 
бекетінде дүниеге келген. Ұлты: орыс, мұғалім. 
01.05.1921 жылы Жетісу қарулы көтерілісіне 
қатысқаны үшін қатаң жазамен сотталған. 
01.05.1921 жылы атылған. 26.11.1999 жылы 
Алматы облысының прокуратурасының 
қорытындысымен ақталған. Скопцов Федор 
Михайлович – 1904 жылы  Алматы облы-
сы Сарқан ауданында дүниеге келген. Осы 
жерде өмір сүрген. Ұлты орыс, жұмыссыз 
болған. 03.07.1942 жылы НКВД ССР 58-1бап 
ҚК РСФСР бойынша қылмыспен сотталған. 
07.03.1942 жылы атылған. 29.11.1991 жылы 
КАЗССР прокуратурасының қорытындысымен 
ақталған.

Бүгінгі біздің тəуелсіздігіміз қазақ халқының 
сан ғасырлар бойы күресімен, азаттыққа 
ұмтылған қайсарлығымен келді. Сондықтан 
кейінгі жастарға өз тарихына құрметпен қарап, 
елінің ертеңі үшін құрбан болған бабалар рухы-
на  мəңгі тағзым ету-парыз.

Ж. ЕРТУҒАНОВА,
«Алматы облысының мəдениет, архив-

тер жəне құжаттама басқармасы» ММ, «Ал-
маты облысының мемлекеттік архиві»КММ 

Сарқан филиалының архивисі.

САЯСИ ЌУЃЫН – 
С‡РГIН 

ЗАРДАПТАРЫ

Ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу күні- Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің Жарлығымен 
саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу 
1997 жылдан бастап өтіледі. Тəуелсіз 
Қазақстанда алғашқы болып қабылданған 
заңдардың бірі-1993 жылғы 14 сəуірдегі 
«Жаппай саяси қуғын – сүргін құрбандарын 
ақтау туралы» ҚР Заңы.
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Т‰лектеріміз - ќамќоршымыз
Мектеп-алтын мекен, мектеп-құтты орын! 

Себебі, əр азамат осы білім ордасының 
түлегі, үміті, болашағы. 

Осы орайда  Бірлік ауылындағы  Бірлік орта 
мектебінде  «Түлектеріміз- қамқоршымыз!» 
атты «Мектеп - бітірген түлектерін іздейді»  
акциясы өткізіліп жатқанын хабарлай-
мыз. Бірлік -  қала іргесінде, 10-шақырым 
қашықтықта орналасқан ауыл. Аядай 
ауылдағы шағын білім шаңырағы бастапқы 
жылдары Октябрь атындағы сегіз жылдық 
мектеп, кейінгі жылдары негізгі мектеп, 2015 
жылдан жалпы орта мектеп болып аталуда. 
Бүгінде 140 шаңырақ түтін түтетіп отырған 
елді мекенде 500 тұрғын бар. Оның 137-сі 
мектепте. 25-і шағын орталықта. Аядай мек-
теп өз тарихын сонау 1940-1941 жылдардан  
алатындығын аға буын жақсы біледі. 1964 
жылғы түлектермен есептегенде барлығы 
927 түлек бітіріп шығыпты. Биылғы бітірген 
түлектеріміз осы қатардың 63-ші бітірушілері 
болып отыр. Шыр етіп дүние есігін ашқан əр 
баланың алғашқы қадамы өз босағасы бол-
са, ал, қайталанбас екінші қадамы «Отан-
ананы» үйрететін осы білім ордасы екені 
шындық. Қарттық жасқа келсек те балаңыз, 
немереңіз, тіптен шөбереңіз де: «Ата, апа, 
əке! Қай мектепті бітірдіңіз»,- деп сұрайтыны 
анық. Əрине осы сəтте көңіліңізден мəңгі 
ұмытылмайтын, өзіңіз оқып, білім алған 
ыстық ұя мектебіңізді сағынышпен еске 
түсіретініңіз белгілі.  Тіптен аядай ауылда 
көрмеймін десеңізде, көзіңізге түсетіні де 
осы мектеп. Себебі, одан басқа мəдени, 
ағарту орындары жоқ. Бүгінде өзіңіз оқыған 

Мектепалды даярлық сыныбында білім беру жүйесі  алғашқы саты ретінде мектепке 
дейінгі жəне бастауыш білім берудің сабақтастығын қамтамасыз етеді. Тəрбие мен білім  
алып,  мектепке бейімделуі,  яғни өзін –өзі еркін ұстауы, бірі –бірімен танысып, олармен 
қарым –қатынасқа түсуі, бір –біріне қамқорлықпен қарауы,  өз Отанын танып біліп, оны сүюі, 
қоршаған ортаны танып - білуі, өз ойын еркін жеткізуі, балабақшадан, ата – анасынан алған 
тəлім – тəрбиені одан əрі қарай жалғап, жандандыру  осы мектепалды даярлық сыныбында 
іске асады. Мектепалды даярлық сыныбы – ол балалардың бір белестен өтіп, сəби шағымен  
қоштасып, ең алғаш мектеп табалдырығын аттайтын кезі. 

Өтті қызық көп күндер
Алты жасқа жеттіңдер
Бірінші сыныпқа барасыңдар
Бір белестен өттіңдер – деп, күні кеше ғана жаңа оқу жылы басталысымен, аналары, 

əжелері, аталары, əкелері  қолдарынан жетектеп  келіп партаға отырғызған күндерді артқа 
тастап, міне бүгін қалыптасқан дəстүр бойынша оқу жылының соңғы күндерінде мектепалды 
даярлық сыныбымен қоштасып, бастауыш  сыныбына қадам басқан бүлдіршіндердің қоштасу 
кеші өткізілді. Бір жыл бойы  əріп танытып, ең алғаш саусақтары майысып, қолдарына қалам 
ұстатып, білім нəрімен сусындатып отырған бүлдіршіндерімізбен қоштасу кешін музыка 
жетекшісі Калиев Марат Каменұлымен бірлесе отырып,  ұйымдастырдық.  Осы кешке орай  
əзірленген бағдарлама барысында əр бала өздерінің білім алған ұстаздарына деген алғыстарын 
өлең жолдарымен  жеткізді. Сонымен қатар əр бала мəнерлеп өлең оқып, би билеп, əн айтып, 
ертегіден   қойылым көрсетіп,  ойын ойнай отырып,  жыл бойы алған сапалы білімдері мен  
тəрбиесінің деңгейін осы кеште  көрсете білді. 

Қолайлы сəтті  пайдалана отырып, барлық балалардың ата – аналарына, ата- əжелеріне  
маған көмектесіп, қолдау көрсетіп, бірлесе отырып, балаларының, немерелерінің бойына 
білімді аямай дарытып отырғандарына ризашылығымды білдіргім келеді. Сіздерге ақ жол, сəт 
– сапар тілеймін.

К.ТУКЫМБЕКОВА,
№1 мектеп - гимназиясының  мектепалды даярлық 

сыныбының жетекшісі.

25 – мамыр күні Черкасск орта мектебі 
«Сыңғырла, соңғы қоңырау» атты оқу 
жылының аяқталуына арналған салтанатты 
жиынды өткізді. 

2016 – 2017 оқу жылының оқу озатта-
рын, үздік нəтиже көрсеткен ұстаздарды 
марапаттап, мектеп бітіруші түлектер білім 
нəрін сусындатқан алтын ұяң мектептерімен 
қоштасты. Салтанатты жиын қадірлі 
қонақтар мен ардагер ұстаздар қатарымен 
толықты. Аудандық ауыл шаруашылығы 
инспекциясының бастығы Г.Карнаухов, арда-
гер ұстаздар М.Жанкасиев, Б.Байзолданова, 
Д.Тындыбаева, Б.Мырзакенов, Черкасск 
ауылдық округінің əкімі М.Айтжанов қатысты. 
Алғашқы құттықтау сөзі мектеп директо-
ры Ж.Абилгапаровқа берілді. Оқушылар 
құттықтаған қонақтарға гүл шоқтарын 
ұсынды. Жұлдызды дуэт А.Жартыбай мен 
Д.Əбікен «Мектебім» əнін орындап, осы-
дан 20, 10, 5 жыл бұрын Черкасск орта 
мектебінің қабырғасынан шығып, үлкен 
өмірге аяқ басқан түлектерді қошеметтеп 
ортаға шақырды. Түлектер өздеріне білім 
нəрін сусындатқан ұстаздарына алғыс 
білдіре отырып , алтын ұя мектептеріне 
құр қол келмеді. Демеушілері «Тиграха-
уд» фирмасының бас құрылтайшысы Саят 
Есимханов 31 оқу озаттарына стипендия 
тағайындады 155 000 теңгеге. Əр оқу оза-
тына 5000 теңгеден. 50 000 теңге жазғы 
демалыста ұйымдастырылатын қаладан 
тыс лагеріне. 20 жылдықтар 20 əскери 
форма. 10 жылдықтар 100 000 теңге жазғы 
демалысқа қаржылай көмек  көрсетіп отыр, 
сонымен қатар 1 маусым -Халықаралық  ба-
лаларды қорғау күніне арнайы кішкентай 
бүлдіршіндерге 100 дана балмұздақ, шы-
рындар, тəттілер  таратты. 5 жылдықтар 
микрофон жинақтарын сыйға тартты. Мек-
теп бітіруші түлектердің ата – аналары сөз 
алып барша ұстаздар қауымына алғыстарын 
білдірді. Түлектер ортаға шығып «Қош бол , 
мектебім менің», «Соңғы қоңырау» əндерін 
орындап, қоштасу вальсін биледі. 11 а сы-
нып оқушысы О.Жартыбаев жəне 1 а сынып 
оқу озаттары А.Амангелді мен М.Жанетова 
соңғы қоңырау рəсімін орындап, мектеп 
ұжымы, ата – аналар, қонақтар түлектерге 
ақ жол тілей отырып,  үлкен өмірге аттаған 
қадамдарыңа нұр жаусын, талаптарың 
оң болсын жас түлектер деп жүрекжарды 
тілектерімен шығарып салды. 

А.АЙДОС,
қазақ тілі мен əдебиет пəнінің 

мұғалімі.

Бiр белестен µттiњдер

ризашылыѓымыз 
шексіз

19 мамыр 2017 
жылы «Нұр Отан» 
партиясы Бақалы 
ауылдық округінің ба-
стауыш партиясының 
ұйымдастыруымен 
Р е с п у б л и к а л ы қ 
«Отбасын қолдау» 

акциясы аясында,  «Бақытты отбасы- 
бақытты балалық шақ» партиялық жоба-
сы тұжырымдамасына сəйкес, «Отбасы 
– ошақ қасы» атты көп балалы аналар, 
жағдайы төмен отбасыларына  арналған 
қайырымдылық акциясын  өткізді. Жиынға  
ауыл əкімі Арын Тұрсынханұлы Күрішбаев, 
К.Қазыбаев атындағы орта мектебінің ди-
ректоры Еркін Асхатбекұлы Данекеров, ДА 
фельдшері Сарсебекова Сабира, ауыл има-
мы Рахым молда, психолог маман қатысып, 
өзара пікір алмасуға ұйытқы болды.

Отбасы біздің əр саладағы 
жетістіктеріміздің  негізі, бастау көзі. 
Баланың өмірге, қоршаған ортаға деген 
көзқарасы отбасындағы тəрбиеге бай-
ланысты қалыптасады. «Нұр Отан» пар-
тиясы Бақалы ауылдық округінің бастау-
ыш партиясының төрағасы А.Күрішбаев 
осындай балаларды тəрбиелеп, еңбек етіп 
отырған отбасыларға  рахметін айтып, 
балаларының биіктен көрінуіне тілектестігін 
білдірді.

Мектеп директоры Е.Данекеров көп ба-
лалы аналарды мерекемен құтықтап, мек-
теп балалардың екінші отбасы, сондықтан 
бізде атсалысамыз деді.

Береке мен бірлік, тату – тəтті тірлік – 
отбасының тірегі əрі басты байлығы. Бірлік 
пен ынтымақтастық – шаңырақтың шы-
райы – деп бастаған сөзін ауыл имамы Ра-
хым молда,басқа түскен қиыншылықтарға 
мойымай, сабырлық танытуға шақырды. 
Мекеме басшылары өз ұжымдарының, 
«Нұр Отан» партиясы мүшелерінің атынан  
шақырылған отбасыларға сыйлықтарын та-
быстады. 5 балалы ана Маликова Гүлбану 
жиналғандардың атынан рахметін айтып, 
ризашылығын білдірді.

Сауле ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
 «Нұр Отан» БПҰ-ы мүшесі, Бақалы 
ауылдық округінің кітапханасының 

кітапханашысы.

Игiлiктi iс
ордаға балаңызды, немере, шөбереңізді 
оқытып жатырсыз, ұрпақ жалғастығы деген 
осы болса керек?! «Адам еңбегімен еленеді, 
ұрпағымен өседі» демекші сол  түлектер 
тынымсыз еңбектерінің арқасында, бүгінде 
ауылымыздың белді, беделді, жұртқа та-
нымал, мықты кəсіпкерлері, жеке шаруа 
қожалықтары атанып отырғандары  мектеп 
мұғалімдерін қуантады. Əрине бəрін тізу, 
атын атап, түсін түстеу мүмкін емес, дегенмен 
де,аядай ауылымызда кəсіптің тізгінін ұстап, 
көшбастаушы болып отырған, танымал аза-
маттарды мақтанышпен атап өтсек артық 
болмас. Олар: Қарабаев Алтай, Қалабаев 
Шакербек, Туғанбаев Болат, Асанбаев Ер-
мек,  Орынбаев Курымбай, Асанбаев Ал-
мас, Қалабаев Бағлан, Қамбаев Аманкелді, 
Смаилов  Оралхан,  Смаилов Қуатбек, Тлеу-
жанов Алтай, Меренкулов Талғат, Касенов 
Бақытбек, Муханов Арман, Қарабаев Талғат, 
Карипов Айдар, Дарихатов Жолдыбай тб. 
жəне аға буын ізін басып келе жатқан жас 
кəсіпкерлеріміз де бар.

«Ауылына қарап, азаматын таны» 
демекші,осындай арқалы азаматтар 
тұрғанда, мектебіміздің болашағы жарқын 
боларына біз сенеміз. «Жұмыла көтерген 
жүк жеңіл», «Көп түкірсе, көл болады» деген 
аталы сөзді ұстансақ нұр үстіне, нұр болар 
еді...! Бүгінде байқап қарасақ, көзге түсер 
ыстық ұя-мектеп ауласының алды ойдым, 
ойдым. Ашыла айтсақ, сіз оқыған кезде са-
лауатты өмір салтын қалыптастыратын спорт 
залы болмаған, сіздің  балаңыз, немереңіз 

де сіздер аңсаған  спорт залда жаттығып 
жатқан жоқ. Үкімет жалғыз, ал біз қаншамыз. 
Айтайық дегеніміз- əр мектеп түлектері өз 
мектептеріне қамқоршы болатын жағдайға 
жетті емес пе?. Барлығы жағдайы жасалған 
мектепте өз ұрпағының толыққанды 
білім алғандығын көздемей ме...? Бітіріп 
кеткендеріне  5-50 жыл болған түлектердің 
өз мектептеріне барып жатқандары туралы 
естіп те, көріп те, қайран қалып та жатыр-
мыз. Ауылдар арасында мектепке қамқоршы 
болып жүрген азаматтарда баршылық. 
Ал біздің мектепке келіп, өз үлесін қосқан 
түлек жоқ. Біздің алаңдауымыз да бекер 
емес. Əр жыл қимастықпен үлкен өмір жо-
лына шығарып салған түлектеріміз қара 
шаңырағымызға оралар ма, мойнын бұрар 
ма деп елеңдейміз. Кəсіпкерлердің  бас қосуы 
ұйымдастырылды, десе де сіздерді көре 
алмадық. Əлі де үмітімізді үзбейміз. Бүгінде 
мектептің əр жылғы нəтижесін мақтанышпен 
айтатындай жетістіктеріміз де бар. Мек-
тепте ауыл тұрғындары ішінен 7 адамнан 
құралған  «Қамқоршылық кеңес» құрылды. 
Мектебіңіз есіңізге түсіп, қол ұшын бергіңіз 
келсе, осы ұйыммен хабарласып, мəн-жайды 
білерсіздер. Сіздердің іс-əрекеттеріңіздің 
нəтижесін жаңа оқу жылының қыркүйек 
айының бірі күні жариялап, алғыс айтатын 
қуанышты күннің келетіне біз сенімдіміз. 
Қасиетті Рамазан айында өз мектебіңізге 
қамқор қолын созып, қамқоршылыққа алады  
деп үміттенеміз!

Бірлік ауылы.

«Аз қайырымдылық жасаудан ұялма, өйткені 
құр алақан қайтару одан да аз»  дегендей 
əрқашанда жақсылық  жасау аз да емес, кеш те 
де емес деген қағиданы алға тартатын аудандық 
жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің «Мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде 
əлеуметтік қызмет көрсету бөлімшесінде» ау-
дан бойынша есепте тұрған мүгедек балаларға  
1-маусым Халықаралық балаларды қорғау күніне  
«Балалық  шақтың бал үні» атты мерекелік  іс-
шара өткізілді. 

Іс-шараны құттықтау сөзбен бөлім басшысы  
Оралбек Шабденұлы Тертюбаев, «Нұр Отан» 
партиясының аудандық филиалы төрағасының 
орынбасары Түсіпов Мұрат Төлеуұлы жəне 
аудандық мəслихат аппаратының басшысы Раз-
беков Бейсен  Мерекебайұлы ашты.  Мерекелік 
іс-шарамызды əнші Төленов Дəурен мен Ха-
метсапа Əлішер ұлдарымыздың  əндерімен 
музыкалық сүйемелдеуі нəрін  кіргізді. Балалар 
өздері əн айтып би билеп, ешкімнен қалыспай өз 
өнерлерін көрсетіп, қоғамның бір мүшелері екенін 
дəлелдеді. 

Мерекенің ең басты рөлін алатын 
қонақтарымыз «Мультфильм кейіпкерлері» бала-
ларды шексіз қуанышқа бөледі.Өздерінің күнде те-
ледидардан сүйсініп көретін кейіпкерлерін, мере-
кеде көріп, бірге би билеп əн салып жүргендеріне 
сенер сенбестей болып, мəз-мейрам болды.                                                                                                            
Мерекелі шарамыз «Менің Қазақстаным» атты 
асфальтта сурет салу конкурсымен аяқталды. 
Қасиетті Рамазан айында ізгілікті сауап іс жасаған 
барша мұсылман  қауымға Алланың нұры жау-
сын! - деп сыйлықтармен қуантып, балаларға 
қайырымдылық көрсеткен  «Дидар», «Нұр» жəне 
«Олжа» сауда үйлерінің иелеріне рахметімізді ай-
тамыз.

А.ҚҰРМАШ,
 мүмкіндігі шектеулі балаларға 
үйде əлеуметтік көмек көрсету 

бөлімшесінің психологы. 

 Балалыќ шаќтыњ 
бал ‰ні

Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ ба-
сты. Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 
жыл басындағы халыққа Жолдауында 
Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын 
жариялады. Осылайша, біз қайта түлеудің 
айрықша маңызды екі процесі саяси реформа 
мен экономикалық жаңғыруды қолға алдық. 
Мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол 
əлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 
қосылуы. Аталған екі жаңғыру процесінің де 
нақты мақсат міндеттер, басымдықтары бəрі 
дер уақытында жəне барынша тиімді жүзеге 
асарына сенімді.  Мақсатқа жету үшін біздің 
санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан 
бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси жəне 
экономикалық жаңғыруларды толықтырып  
қана қоймай, олардың өзегіне айналды.

Тəуелсіздік  кезеңінде бұл бағытта бірнеше 
ауқымды іс атқарылды.

2004 жылы «Мəдени мұра» бағдарламасы 
аясында Қазақстан аумағындағы тари-
хи мəдени ескерткіштер мен нысандарды 
жаңғыртылды. 

2013 жылы «Халық тарих толқынында» 
бағдарламасы  арқылы əлемнің ең беделді 
архивтерінен төл тарихымызға қатысты 
құжаттарды жүйелі түрде жинап, зерттеді. 
Қазақстан Республикасы Тəуелсіздік алғалы 
бері, еліміздің даму тарихында көптеген 
жаңа үрдістер мен өзгерістер болып жа-
тыр. Тарихымызға деген көзқарас бұрынғы  
кеңес дəуіріндегідей бір жақты емес, жан-
жақты қамтитын тың деректермен жаңарып 
толығуда.

Сарқан ауданынын шыққан немесе ауда-

нымызды елге танытқан, еңбегі сіңген азамат-
тарды аттап өтейік. Барымызбен марқайып, 
оны елге танытып, жақсының жақсылығын ай-
тып отыруымыз қажет. Сондай азаматтардың 
қатарына алаштың ірі қоғам жəне мемлекет 
қайраткері, тарихшы, ағартушы, тұңғыш темір 
жол инженері Мұхамеджан Тынышбаев, ақын, 
Қазақстан жазушылар одағының  мүшесі 
Абайділданов Əділбек, жазушы, мемлекет 
қайраткері Кəкімжан Қазыбаевтарды жəне 
т.б. Сарқан ауданы бойынша құрметті азамат 
атағын алған Колубекова Каукер, Абдрахманов 
Қадыр Сəкенұлы,  Игіман Жомарт Мақатұлы, 
Сасанбаев Жалел Болатханұлы сынды аза-
маттарымызды ауыз толтыра айтуға болады.

Қазіргі таңда əлемде əр түрлі ақпарат 
тасығыштарда əр түрлі сипаттағы көптеген 
құжаттар құралдары жəне архивистердің 
алдында Ұлттық архив қорының құрамына 
іріктеп алынатын, қалыптастырылатын жəне 
кейін сақталатын, пайдалынатын құжаттардың 
құндылығын айқындайтын қиын міндет тұр. 
Бұл тұрғыда тарихшылармен архивистер ара-
сында бұрыннан бері, қандай құжаттарды жəне 
қандай көлемде сақтау керек деген мəселе 
бойынша пікірталас бар. 

Тарихшылар мемлекет пен қоғамның 
қызметін жеке ашатын барлық бағыттар бой-
ынша əр түрлі мекемелер мне ұйымдардан 
сан алуан сипаттағы көптеген құжаттардың 
сақтауға түсуін қалайды.

Архивистер жасақталатын барлық 
құжаттаманы сыйдыруға мүмкіндік беретін 
архив қоймалары көлемдерінің шектеулі 
екендігін айтады жəне құжаттар көлемі аз, 

ал ақпараты көп болсын деген принцип-
бойынша əрекет етеді. Сондықтан барлық 
елдердің архивистері қазіргі кезде ғана емес, 
болашақта да қажет болатын шын мəнінде 
қажетті ғана ақпаратты іріктеуді қамтамасыз 
етуге мүмкіндік беретін заманауи ғылыми 
принциптер, бағалау əдістерін іздестіреді.

2015 жылдың сəуір айынан Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігінің «Ақпаратты Қазақстан - 
2020» мемлекеттік бағдарламасына сəйкес  
«Құжаттардың бірыңғай электрондық архиві» 
ақпаратты жүйесімен  «Алматы облысының 
мемлекеттік архиві» КММ-нің Сарқан 
филиалының сақталуына қабылданған 
құжаттардың қорлар тізімдемесінің құрамы 
мен мазмұны электронды деректер базасына 
толықтай енгізілді.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласы бойын-
ша архив саласында «Цифрлық Қазақстан» 
бағдарламасына сəйкес жаңғырулар 
орын алып отыр. «Цифрлық Қазақстан» 
бағдарламасын іске қосумен халықтың 
мемлекеттік қызмет көрсету жұмыстарын ме-
кемелерге бармай-ақ, үйде отырып та өз ша-
руаларын бітірулеріне үлкен септігін тигізетіні 
сөзсіз.Сұраныс берушілерге «Архивтік 
анықтама беру» мемлекеттік қызмет көрсету 
жұмыстарынан өте ыңғайлы əрі жылдам  
нəтиже алуларына болады.

Ж.УНЕРХАНОВА,
Сарқан филиалының архивисті.

Рухани жањѓыру - ж±мысымыздыњ арќауы
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ЖОБА

Сарқан аудандық  мəслихатының кейбір 
шешімдерінің күші жойылды  деп тану туралы

2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының 7-бабының 5-тармағына, «Құқықтық актілер тура-
лы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сəйкес, «Құқықтық мониторинг жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 тамыздағы № 486 қаулысын 
басшылыққа ала отырып Сарқан аудандық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

1. Сарқан аудандық мəслихатының келесі шешімдерінің күші жойылды деп танылсын:
1) Сарқан аудандық мəслихатының 2015 жылғы 22 желтоқсандағы «Сарқан ауданының 2016-2018 жылдарға 

арналған бюджеті туралы» № 62-322 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2015 
жылдың 30 желтоқсанында № 3669 тіркелген, «Сарқан» аудандық газетінде 2016 жылдың 15 қаңтарында № 3 
(9151) жарияланған);

2) Сарқан аудандық мəслихатының 2016 жылғы 3 ақпандағы «Сарқан аудандық мəслихатының 2015 жылғы 
22 желтоқсандағы «Сарқан ауданының    2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 62-322 шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы» № 65-335 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2016 
жылдың 17 ақпанында № 3727 тіркелген, «Сарқан» аудандық газетінде 2016 жылдың 26 ақпанында № 9 (9157) 
жарияланған);

3) Сарқан аудандық мəслихатының 2016 жылғы 24 наурыздағы «Сарқан аудандық мəслихатының 2015 
жылғы 22 желтоқсандағы «Сарқан ауданының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 62-322 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы» № 1-4 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
2016 жылдың 6 сəуірінде № 3774 тіркелген, «Сарқан» аудандық газетінде 2016 жылдың 15 сəуірінде № 15 
(9163) жарияланған);

4) Сарқан аудандық мəслихатының 2016 жылғы 20 мамырдағы «Сарқан аудандық мəслихатының 
2015 жылғы 22 желтоқсандағы «Сарқан ауданының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 62-
322 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» № 3-13 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 2016 жылдың 31 мамырында № 3866 тіркелген, «Сарқан» аудандық газетінде 2016 жылғы 10 мау-
сымында № 23 (9171) жарияланған);

5) Сарқан аудандық мəслихатының 2016 жылғы 20 шілдедегі «Сарқан аудандық мəслихатының 2015 жылғы 
22 желтоқсандағы «Сарқан ауданының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 62-322 шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы» № 7-32 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2016 
жылдың 28 шілдесінде № 3925 тіркелген, «Сарқан» аудандық газетінде 2016 жылғы 5 тамызында № 31 (9179) 
жарияланған);

6) Сарқан аудандық мəслихатының 2016 жылғы 20 шілдедегі «Сарқан аудандық мəслихатының 2015 жылғы 
22 желтоқсандағы «Сарқан ауданының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 62-322 шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы» № 11-51 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2016 
жылдың 10 қарашасында № 3999 тіркелген, «Сарқан» аудандық газетінде 2016 жылғы 18 қарашасында № 46 
(9194) жарияланған).

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мəслихат аппаратының басшысы Б.Разбековқа жүктелсін.
3. Осы шешім əділет  органдарында  мемлекеттік  тіркелген күннен бастап күшіне енеді жəне алғашқы рес-

ми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Сарқан аудандық мəслихатының
кезектен тыс 19 сессиясының төрағасы           М. Тусупов
Сарқан аудандық мəслихатының хатшысы          Қ. Абдрахманов

ПРОЕКТ

О признании утратившим силу некоторых решений 
Сарканского  районного маслихата

В соответствии пункта 5 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьи 27 Закона Республики Казахстан 
от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ав-
густа 2016 года № 486 «Об утверждении Правил проведения правового мониторинга» Сарканский районный 
маслихат РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу следующие решение Сарканского районного маслихата:
1) «О бюджете Сарканского района на 2016-2018 годы» от 22 декабря 2015 года № 62-322 (зарегистриро-

ванного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2015 года № 3669, 
опубликованного в районной газете «Саркан» от 15 января 2016 года № 3 (9151);

2) О внесении изменений в решение Сарканского районного маслихата от 22 декабря 2015 года № 62-322 
«О бюджете Сарканского района на 2016-2018 годы» от 3 февраля 2016 года № 65-335 «(зарегистрированного 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов  от 17 февраля 2016 года № 3727, опу-
бликованного в районной газете «Саркан» от 26 февраля 2016 года № 9 (9157);

3) «О внесении изменений в решение Сарканского районного маслихата от 22 декабря 2015 года № 62-
322 «О бюджете Сарканского района на 2016-2018 годы» от 24 марта 2016 года № 1-4 (зарегистрированного в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 6 апреля 2016 года № 3774, опублико-
ванного в районной газете «Саркан»  от 15 апреля 2016 года № 15 (9163);

4) «О внесении изменений в решение Сарканского районного маслихата от 22 декабря 2015 года № 62-322 
«О бюджете Сарканского района на 2016-2018 годы» от 20 мая 2016 года № 3-13 (зарегистрированного в Рее-
стре государственной регистрации нормативных правовых актов от 31 мая 2016 года № 3866, опубликованного 
в районной газете «Саркан» от 10 июня 2016 года № 23 (9171);

5) «О внесении изменений в решение Сарканского районного маслихата от 22 декабря 2015 года № 62-
322 «О бюджете Сарканского района на 2016-2018 годы» от 20 июля 2016 года № 7-32 (зарегистрированного в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 28 июля 2016 года № 3925, опублико-
ванного в районной газете «Саркан» от 5 августа 2016 года № 31 (9179);

6) «О внесении изменений в решение Сарканского районного маслихата от 22 декабря 2015 года № 62-322  
«О бюджете Сарканского района на 2016-2018 годы» от 27 октября 2016 года № 11-51 (зарегистрированного в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов  от 10 ноября 2016 года № 3999, опубли-
кованного в районной газете «Саркан» от 18 ноября 2016 года № 46 (9194);

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата Сарканского рай-
онного маслихата Разбекова Бейсенбай Мерекебаевича. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной  регистрации в органах юстиции и вводится 
в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель внеочередной 19 сессии 
Сарканского районного маслихата      М. Тусупов 
Секретарь Сарканского районного маслихата          К. Абдрахманов

Дін - жалпы қоғам жəне жеке адам өмірінің 
бөлінбес бөлшегі. Ал қазақ халқы үшін Ис-
лам дінінің орны ерекше. Ислам қазақтың 
өмір сүру саясатына, ұлттық дəстүріне жəне 
тіліне ерекше əсер еткен. Қазақтың тілі, ділі 
мен діні біте қайнасқан. Дін мемлекеттің 
негізін құраушы ең маңызды фактордың 
бірі болғандықтан, ішкі тұрақтылықтың да 
кепілі болып саналады. Елдегі ортақ келісім, 
ауызбіршілік, адамгершілік, бейбітшілік 
пен тыныштық - дəстүрлі діндердің басты 
ұстанымы.

Татулықты ту еткен асыл дініміз Ислам 
XV ғасырға жуық уақыттан бері күллі адам-
затты түрі мен түсіне, ділі мен тіліне, ұлты 
мен ұлысына қарамастан, ынтымақ, бірлікке 
шақырып келе жатқан соңғы дін. Бұған иісі 
мұсылман баласы үшін қасиетті Құран Кəрім 
айқын дəлел. Исламның туын желбіреткен 
сахабалар бірлік пен ынтымаққа қаншалықты 
мəн берді?! Олар халыққа дініміздің хақтығы 
мен пəктігін паш етіп, Алла мен Расулалланың 
жолына шақырғанда, сол жолда күрескенде, 
алауыздыққа жол бермей, бір-бірімен аразда-
судан қалай сақтады десеңізші!

1992 жылдың 15 қаңтарында алғаш рет 
қабылданған «Діни сенім бостандығы жəне 
діни бірлестіктер туралы» Заңда «Əркімнің 
ар-ұждан бостандығына құқығы бар»,əр 
адамның қай дінге, қандай партияға, қай 
ұлтқа, жататынын көрсетуге  не болмаса 
көрсетпеуге заң бойынша құқығы бар екенін 
нақты бекітілген. Олардың ішінде елімізге ар-
найы мақсат құрып келген миссионерлерде 
де жеткілікті еді. Діни білім алу мақсатында 
ислам мемлекеттерінде теріс пиғылды 
уағыздайтын көптеген дін өкілдерінің саны 

артқан еді. Шет елдерден білім аламыз де-
ген талаппен келген жастардың кейбіреуі осы 
уағыздаушылардың торына түскен. Қазіргі 
таңда елімізде ислам атын жамылған көптеген 
теріс діни ағымдардың алдын-алу жұмыстары 
жүргізілуде. Осы мəселе қазіргі уақыттағы ке-
зек  күттірмейтін басты мəселеге айналып 
отыр. Өкінішке орай буыны қатаймаған жаста-
рымыз осындай ұйымдардың жетегінде ілесіп 
кетуде. 

Қазіргі уақытта біздің басты мақсат өскелең 
ұрпаққа рухани тəрбие беру арқылы туған 
жерге деген сүйіспеншілікті күшейту жəне 
патриоттық сезімін қалыптастыру. Сонымен 
қатар, мемлекеттік қызметкерлер мен меке-
ме басшыларына еліміздің Конституциясы-
нан бастау алатын діни сенім бостандығын 
қамтамасыз етудегі мемлекеттік саясаттың 
негізгі бағыттары туралы ақпарат беру, 
Қазақстан Республикасының «Діни қызмет 
жəне діни бірлестіктер туралы» Заң талапта-
рын, дін саласын реттеуге бағытталған өзгеде 
заңнамалық актілерін орындау, қолдау бойын-
ша өңірлерде туындайтын мəселелерді жете 
түсіндіру жəне қоғамдағы конфессияаралық 
келісімді сақтау нығайтуды аймақтардың 
діни ахуалын тұрақтандыру мақсатындағы 
жұмыстарды жүйелі жүргізу жəне жергілікті 
биліктің үйлесімді қызмет атқаруын қамтамасыз 
ету  болып табылады. Бүгінгі күнде еліміз үшін 
бейбітшілік пен келісімді сақтау маңызды. 
Сондықтан да жас жеткіншектер Қазақстанда 

тұратын ұлыстардың дəстүрі, мəдениеті, діни 
сенімі туралы хабардар болу керек. Өйткені, 
дін кез-келген халықтың ұлттық сана –сезімі 
мен мəдениеттің феномені ретіндегі діннің 
ерекшелігін, діни мəдениет ұғымын талдау 
жəне ұлттық руханияттағы дін мен дəстүрдің 
рөлін көрсету де маңызды. Еліміздің рухани-
ят саласындағы басты ұстанымы дінаралық 
келісім мен төзімділік, діни қатынастардың 
өзегіне айналды.  Біздің еліміз өркениеттік 
жəне жалпы адамзаттық құндылықтарға 
құрметпен қарайды. Еліміздің гүлденуі жəне 
өркениеттік жолмен дамуына негіз болатын 
ел ішіндегі тұрақтылық, дінаралық келісім 
жəне ұлтаралық сыйластық қағидаттары 
елбасының сара саясатының жемісі. Еліміздің 
дінаралық қатынас мəдениетіне ерекше көңіл 
аударуы мақсатында ел халқының бірлігі 
мен ынтымағын, ауызбіршілігі мен тұтастығы 
сақталып мемлекетіміз қарқындап даму жо-
лында. Қазақстан өзін мекендеген ұлттар 
мен ұлыстардың діні мен мəдениетіне, салт-
дəстүрлеріне басты назар аударып, дінаралық 
қатынас саласын елдің тұрақты дамуының 
алғашқы шартының бірі ретінде қарайды. 
Еліміздің адамзаттық құндылықтарға маңыз 
беруінің айғағы 2003,2006,2009,2012 жылда-
ры өткізілген Əлемдік  жəне дəстүрлі діндер 
сьезі екені даусыз. Бұл съездер жүйелі 
түрде өткізіліп əлемдік деңгейдегі дінаралық 
үн қатысуға жəне түрлі наным –сенімдегі 
халықтардың өзара түсіністік мəдениетіне жол 

ашты. Адамзат баласы жаһандану заманын-
да жəне мəдени бірегейлену үдерісі кезінде 
рухани ұстанымдарына мəн бере бастады. 
Əлем халықтары арасындағы діни, мəдени 
жəне ділдік ұқсастықтар мен ерекшеліктер 
халықтарды бөлуге емес, бірлікке алу керек 
екендігі жастар назар аударуы керек. 

Барлық діни ілімдердің қасиетті 
кітаптарын алып қарасақ, адамгершілікке, 
бейбітшілікке, татулыққа баулиды. Бүгінгі 
күнде əлеуметтік желілерде көптеген теріс 
ағымдарды уағыздайтын, адам санасын 
улайтын мəліметтер көп. Сол себепті діни 
сауаттылықты ашуымыз қажет. 

Қазіргі уақытта аудан əкімшілігінің тікелей 
қолға алуымен Қазақстан Республикасының 
діни қызмет жəне бірлестіктер заңын жүзеге 
асыру бағытында жоспарлы жұмыстар 
атқарылып келеді. Ауылдық округтерде 
тұрғындар, əсіресе жастар арасында діни 
сауаттылықты арттыру мақсатында түрлі 
басқосулар, дөңгелек үстелдер, семинар-
лар өткізіліп жатқаны да біздің бұл салада 
нəтижелі жұмыстар атқарып жатқанымыздың 
айғағы деуге болады. Дін деген тəрбие, 
тазалық, ата-ананы сыйлау. Ислам діні 
қашанда тағылымы мол құндылықтарымызды 
дəріптеген. Əрқашанда бейбітшілік пен 
ынтымаққа, келісімге жетелеген. Бүгінгі ұрпақ 
осы қағиданы берік ұстануы қажет. 

Бағлан ӨНЕРХАНОВ, 
Шатырбай ауылдық мешітінің бас имамы.

Дəст‰рлi дiндердiњ талабы-тыныштыќ пен бейбiтшiлiк

Ќазаќстан Тəуелсiздiгi жəне Елбасы
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының 

кітапханасы мен Қоры баспа жəне электрондық бұқаралық ақпарат 
құралдары қызметкерлері арасында Қазақстан Республикасының 
Тəуелсіздік күніне арналған «Қазақстан Тəуелсіздігі жəне Елбасы» 
тақырыбы бойынша таңдаулы материалдарға жыл сайынғы ашық конкурс 
жариялайды.

Конкурстың мақсаты – елдің тəуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін 
көрсету, Қазақстан мемлекеттілігінің негізі ретінде «Назарбаев моделін», 
Елбасының идеялары мен бастамаларын танымал ету.

Конкурс төрт номинация бойынша өткізіледі:
1) «Үздік теледидар материалы»;
2) «Үздік радиоматериал»;
3)  «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала»;
4) «Ғаламтор-БАҚ-тағы үздік жарияланым».
Номинациялардың əрқайсысы бойынша жеңімпаздарға 1 миллион 

теңге мөлшерінде ақшалай жүлде беріледі, ал екінші жəне үшінші орындар 
үшін тиісінше – 500 мың жəне 200 мың теңге беріледі. Одан басқа, барлық 
жүлдегерлерге дипломдар мен омырауға тағатын белгілер тапсырылады.

Конкурсқа кəсіпқой журналистер жеке де жəне ұжымдық негізде де 
қатыса алады.

Конкурсқа 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 10 қазан мерзімі бойынша 
мемлекеттік жəне орыс тілдерінде ресми жарияланған (басылған, эфир-
ге шығарылған, ғаламторда орналастырылған) бірегей материалдар 
қабылданады.

Конкурстың қорытындысын құрамына белгілі журналистер, 
Қазақстанның көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткерлері енген Конкурс 
комиссиясы шығарады.

Жеңімпаздарды марапаттаудың салтанатты рəсімі Тəуелсіздік күні 
қарсаңында өткізіледі.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер 2017 жылғы 1 маусымнан бастап 10 
қарашаға дейінгі мерзімде əкеліп беру тəртібімен немесе поштамен 
жөнелту арқылы мына мекен-жайда: Z05S5X1, Қазақстан Республикасы, 
Астана қаласы, Ə.Бөкейхан көшесі, 10, 213-каб., «Қазақстан тəуелсіздігі 
жəне Елбасы» конкурсына» деген белгісімен қабылданады (байланыс тел.: 
(7172) 69-30-57, 69-30-52, 69-30-50, 69-30-53, 69-30-56).

Конкурсты өткізудің шарттары мен уақыты туралы барлық 
ақпаратпен www.presidentlibrary.kz, www.presidentfoundation.kz/ сайт-
тары арқылы танысуға болады.

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!
Қазақстан Республикасының  Азаматтық 

Кодексінің 242-бабының талаптарына  
сəйкес,  ауылдың көркін бұзып, нысаналы 
мақсатына сəйкес пайдаланылмай жатқан  
жер учаскелерін иесіз мүлік деп танып, ком-
муналды меншікке түсіру үшін арызбен сотқа 
жүгінетінімізді хабарлаймыз:

Аудандық əділет басқармасының 
мəліметі бойынша: Грекова Александра 
Владимировнаның атында Уалиханов көшесі 
№142 мекен-жайдағы, Федорова Валентина 
Яковлевананың атында Жамбыл көшесі №71 
мекен-жайдағы, Берчимбаев Самиголданың 
атында Райымбек батыр  көшесі №8 мекен-
жайдағы жер учаскелері тіркелген.

Меншік құқығын сақтап қалуға қатысты 
талап-тілектеріңіз болса, тиісті құжаттармен 
Қойлық ауылы, Бөгенбай батыр көшесі №13 А 
мекен-жайында орналасқан Қойлық ауылдық 
округінің əкімдігіне немесе 8/72839/26140 
телефон нөміріне хабарласуларыңызды 
сұраймыз.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Сообщаем, что в соответствии 

требованиям статьи 242 Граждан-
ского Кодекса Республики Казахстан                                                                                                                                        
следующие не используемые по назначению  
земельные участки будут переданы в суд для 
признания безхозным имуществом и присво-
ению их в коммунальную собственность:

Согласно сведениям районного управле-
ния юстиции следующие земельные участки 
зарегистрированные  по улице Уалиханова 
№142 на имя Грековой Александры  Вла-
димировны, по улице Жамбула №71 на имя 
Федоровой Валентины Яковлевны, по улице 
Райымбек батыра  №8 на имя Берчимбаева 
Самиголды.

По всем вопросам по сохранению прав 
собственности просим обращаться в аки-
мат Койлыкского сельского округа, располо-
женного по адресу село Койлык, улица Бо-
генбай батыра  №13 А, либо по телефону 
8/72839/26140.

29 мая 2017 года Департаментом статистики Алматин-
ской области было  проведено кустовой  семинар-совещание 
на тему: «Проблемные вопросы и методические рекоменда-
ции по статистическому учету миграции населения» с пред-
ставителями миграционной полиции, работниками ЦОНа, 
непосредственно осуществляющих прием граждан, сотруд-
никами райстатуправления, закрепленного за отчетом «Ми-
грация населения», где принимали участие представители и 
Саркандского района.

В ходе семинара  были даны рекомендации  по устране-
нию выявленных несоответствии, связанные с представлени-
ем недостоверных административных данных по миграции. 

А также было доведено до участников семинара что, 
органы статистики, в рамках государственного контроля, со-
храняют право включения в список выборочных проверок, 
а также привлечения к административной ответственности 
должностных лиц административного источника. 

Н.КУРДЮМОВА,
специалист  Сарканского РУС.

Оқуға шақырады
Сарқан ауданы əкімдігінің халықты жұмыспен 

қамту орталығы  ағымдағы жылдың 1 шілдесінен 
жұмыссыз азаматтарды 3 айлық қысқа мерзімдік 
кəсіптік оқумен келесі мамандықтар бойынша 
оқытылатындығын хабарлайды: тракторшы-
машинист, электр газымен дəнекерлеуші, шашта-
раз, аспазшы, автокөлік слесарі, оператор ЭЕМ, 
тігінші жəне бухгалтер. 

Оқуға ниет білдірушілер, аудандық халықты 
жұмыспен қамту орталығына келіп өтінуіне бола-
ды. Мекен жайымыз: Сарқан қаласы, Тəуелсіздік 
көшесі №117 үй, байланыс  телефондарымыз: 
2-22-65, 2-22-26.

Семинар-совещание
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 12 маусым

Сейсенбі-Вторник 13 маусым 

Сəрсенбі-Среда  14 маусым

Бейсенбі-Четверг 15 маусым

Сенбі-Суббота 17 маусым

Жексенбі-Воскресенье 18 маусым

ШАРАЙНА

В Сарканский политехнический кол-
ледж требуется преподаватель спе-
циальных дисциплин по профессии 
«Парикмахер-модельер» обязательно об-
разование высшее профессиональное. 
Обращаться сот.87078162459 Оксана.

Такси по городу 2-52-18 «Қайсар». 250 
тенге по городу. Требуются водители с 
личным авто.

Сарқан қаласы, Жароков көшесі №44 
үй сатылады. Үй 4 бөлмелі, алдында 4/5 
сарай, көмір қора, жаздық ас үй, монша бар, 
бақшасы үлкен, суы күзге дейін тоқтамайды. 
Өзеннің жағасы, салқын жер жəне 1 жылға 
жалға отбасылы адамдарға беріледі. Со-
нымен қатар 1985 жылы шыққан Ауди 
100 автокөлігін сатамын, жүріп тұр, 
құжаттары дұрыс. Хабарласыңыздар тел. 
2-56-83, ұялы: 87756541046, 87770231845, 
87771712541.

ЕСКЕ АЛУ

Продам автовесы.
Автовесы (көлік таразы) сатамын. 

Тел: 8 702 5633679

Газетіміздің белсенді авторларының бірі, ақын ағамыз Мақат 
Құдабайтегінің Алланың аманатқа берген жанын тапсырып, о 
дүниелік болғанына маусымның 11-інде 40 күн толады. 

Соңына 50 жыл отасқан асыл жарын, үш баласынан 
өрбіген немерелері мен шөберелерін қалдырып, бақилық 
сапарға аттанған ағамыздың төлтума өлеңдері, жыр жинақтары 
ұрпақтарының жадында жатталып, көркем мінезі мен өнегелі 
істері ұмытылмайтыны анық. 

Өлең жазған үстелің бос қалды ма,
Енді екінші ғұмырың басталды ма?
Жаны жарқын, сөзі алтын жақсы аға едің,
Сізден де өтті бұл ғұмыр қас қағымда.
Мұра болып кітап пен қалам қалса,
Сөз қадірін білетін балаң қалса.
Мақсатыңыз осы еді ақын аға,
Сізден де өтті бұл ғұмыр амал қанша?!
Иманыңыз жолдас болсын!
Еске алушылар: «Сарқан» газетінің ұжымы.

1978 жылы кірпіштен салынған үй 
сатылады, үйдің суы, моншада да су бар, 
көлік тұрағы, бастырма (поднавес), қора жай-
лары бар, мал ұстағанға ыңғайлы, 20 сотық 
жерімен. Бау-бақша суғарғанға суы да мол. 
Хабарласыңыздар: Ғ.Мүсірепов (Сереги-
на) көшесі №11, байланыс телефондары 
87017401711, 87017650028, 87017569581. 

Уважаемые жители  района!
У нас новое поступление! Чтобы при-

обрести качественную мебель приходите в 
магазин «Асемгуль». Через банки "Хоум кре-
дит" , "Евразийский" и "Альфа банк", "Каспий 
банк" можете получить МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ. 
Через "Хоум кредит" оформляем кредиты 
пенсионерам, инвалидам ІІ и ІІІ группы.  А 
также сообщаем что оформление кредита 
на товары производится в данном магазине.  
У нас в наличии высококачественные быто-
вые техники (телевизор, стиральная маши-
на, компьютер, ноутбук, сотовые телефоны, 
планшеты). Если возьмете товары налич-
ными то будут скидки и рассрочка. А также 
продается строительные материалы. Об-
ращаться по  адресу: г. Саркан, торговый 
дом «Асемгуль» ул. Абая 90А тел.2-29-04. 
сот: 8701 306 6663 Айгуль Куатовна, 8 702 
9107124 Нази.

 Құрметті аудан тұрғындары!

Бізде жаңа тауарлар! Өз қаламыздан 
сапалы жиһаздар алғыңыз келсе «Асемгүл» 
дүкеніне келіңіз. "Хоум кредит банкі" жəне 
"Еуразиялық банк", "Альфа банк", "Каспий 
банк"  арқылы НЕСИЕГЕ ЖИҺАЗДАР ала 
аласыз.  "Хоум кредит" банкі арқылы зей-
неткерлерге, ІІ, ІІІ топтағы мүгедектерге 
барлық тауарларды несиеге рəсімдейміз. 
Сонымен бірге алған тауарларыңызды не-
сиеге рəсімдеу бірден аталмыш дүкенде 
жүргізілетінін хабарлаймыз. Бізде  жоғары 
сапалы,  кең көлемді тұрмыстық техника-
лар (теледидар, кір жуатын машина, ком-
пьютер, ноутбук, ұялы телефондар, план-
шеттер жəне т.б.) бар. Қолма-қол ақшаға 
тауарлар алсаңыз жеңілдіктер жəне бөліп-
бөліп төлеуге болады. Сонымен қатар 
құрылыс материалдары да сатылады.  
Хабарласыңыздар: Сарқан қаласы, 
«Асемгүл» сауда үйі Абай к-сі 90А тел.2-
29-04, ұялы:  8 701 306 6663  Айгүл 
Қуатовна, 8 702 9107124 Нази.

Требуется водитель для работы на 
ГАЗОН, на КамАЗ. Оплата по договору. 
Обращаться по тел: 8 700 4526532, 8 775 
6522588.

Продается благоустроенная 3-х ком-
натная квартира по улице  Горького 114 
кв1. Ниже спорт школы. Вход отдельный, 
свой двор, есть летняя кухня, баня, все при-
стройки, есть хоз,двор, гараж длинный вме-
щается камаз, есть подвал с 5-мя отсеками, 
вода во дворе. В квартире есть аристон, ду-
шевая кабина, есть огород и молодой сад. 
Также продаю спальные горнитуры пр-во 
Украина, 2 комплекта с матрасами, стенка 
пр-во Украина. Также продаю 2 квартиры, 
полуторки. Район хороший, инфракструк-
тура развивается.  Подробности по тел: 
87016173175

Горький көшесі 114 үйдегі №1 үш 
бөлмелі пəтер сатылады. Ауласы, жаздық 
ас үйі, моншасы, КамАз көлігі енетіндей 
ауқымды гаражы, жертөресі, аулада суы, 
бау-бақшалық жері жəне жеміс ағаштары 
бар. Пəтерде душ кабинасы бар, су Аристон 
арқылы жылынады. Екі комплекті «Украи-
на» өндірісінің жатын бөлме гарнитуры, 
стенка сатылады. Сонымен қатар бір 
жарым бөлмелік 2 пəтер сатылады. Үй 
инфрақұрылымдары дамытылып жатқан 
жақсы жағдайлы ауданда орналасқан. 
Хабарласыңыз: 87016173175.

5 бөлмелі үйді жиһазымен сата-
мын. Жиһаздары жекелей де сатылады. 
Хабарласыңыздар Төле би көшесі №22. 
Тел.2-28-96, 87027286335. Продам 5-ти 
комнатный дом с мебелью. Мебель также 
продается отдельно. Обращаться улица 
Толе би №22. Тел.2-28-96, 87027286335.

3 бөлмелі үй сатылады. Бағасы 1млн. 
200 мың теңге. Қабанбай батыр 196. Тел: 
8702 9133083.

15 орынды Toyota HiAce автокөлігі 
тойға, құдалыққа, Балқашқа жəне т.б. 
тапсырыс қабылдайды. Ұялы тел: 
87054570872, 87014285675.

Срочно продается дом и магазин. Име-
ется хоз.постройки, баня, сад и т.д. евро-
ремонт, участок 15 соток. Тауелсиздик 59, 
тел: 2-52-42. Сот: 87021114870.

Тез арада үй мен дүкен сатылады. 
Жер көлемі 15 сотық, евроремонт, монша, 
қора, бақша жəне т.б. бар. Тəуелсіздік 59, 
тел: 2-52-42. Сот: 87021114870.

2-бөлмелі 3-ші қабатта орналасқан 
пəтер сатылады. Тəуелсіздік 104 кв.7 Тел: 
87471225439, 87751313593.

ТОО «Қанатжан и Ко» (Автобусный 
парк) срочно требуется механик с об-
разованием.  Справка по тел: 2-05-66, 
87016955605.

«Қанатжан и Ко» ЖШС-не (Авто-
бус паркі) дипломды механик қажет. 
Хабарласыңыз: 2-05-66, 87016955605.

Алматы облысы, Алакөл ауданы, 
Көлбай ауылының тұрғыны Шаханов 
Қанат Багиденовичтің атына берілген  
жүргізуші куəлігі жəне екі көліктің 
техникалық тіркеу куəлігі салынған əмиян 
(портмоне) ақшасымен жоғалды. Тауып 
алған адамдардың назарына қаражаттың 
иесіне қажет емес екендігін хабарлай 
отырып қалған құжаттарды ман телефон 
арқылы қайтаруға болатындығын хабар-
лаймыз. Тел: 87013500422.

Сарқан қаласында қарапайым ғұмыр кешіп, адамгершілігімен 
айналасына сыйлы бола білген асыл жар, ардақты əке Қасымов 
Бейсенбек Оралханұлының жалған дүниемен қоштасып, мəңгілік 
мекенге аяқ басқанына маусым айының 14-і қырық күн толады. 
Мына фəнидің зейнетінен бейнетін көп көріп мезгілсіз қайтпас 
сапарға аттанған асылымызды сағынышпен еске алудан басқа ама-
лымыз қалмады. Арамызда жоқтығына көзіміз сенсе де көңіліміз 
сенбейді. Жарқын жүзін, қамқор сөздерін əрдайым еске алып дұға-
тілектерімізді бағыштаймыз. Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа 
болсын. 

Арамыздан табылмайсың іздесек,
Бірақ орның біздер үшін тым бөлек.
Жатқан жерің жайлы болсын ендеше,
Аруағыңмен ұрпағыңды жүр демеп.
14 маусым күні сағат 12-00-де «Дархан» мейрамханасында 

марқұмның қырық күндігі беріледі. Барша туған-туыс, доста-
рын, таныстарын осынау қырқына шақырамыз.

Еске алушылар: жұбайы, балалары, туған-туыстары. 

Срочно продается 3-х комнат. дом. 
Участок 10 соток, все постройки. Обра-
щаться по ул.Валиханова №12.

Шұғыл түрде 3 бөлмелі үй сатыла-
ды. Сарай, жаздық ас үй, монша бар, 
бақшасы үлкен. Тел: 8 72 839 22397, ұялы: 
8 702 9403050,  8 778 858 6867.

ҚАЗАҚСТАН   
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ АҚПАРАТ 
10.00 М/ф «Питер Пэн» 10.45 М/ф «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ 
ДОСТАРЫ» 11.00 «Апта» 12.05, 21.45 Т/х «ҚЫЗЫЛ АЛМА» 
12.55 «Күмбір де күмбір тербетіп» 13.00 «Бірге таңдаймыз!» 
14.10, 22.35 Т/х «Бозторғай»  15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16.40,  
19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 
00.55 «ЭКСПО –ҒЫЛЫМ МЕКЕНІ» 18.00 «Мəселе» 18.30 
«Менің Қазақстаным!» 20.00, 00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 
00.35  БАСТЫ ТАҚЫРЫП 20.50 «Айтуға оңай...»  23.30, 
01.35 «ТҮНГІ СТУДИЯДА  Н.ҚОЯНБАЕВ» 01.05 «Менің 
Қазақстаным!» 02.05 «Көңіл толқыны»   

ХАБАР  
07.02, 01.30 «Өмір сабақтары» 07.30, 01.00 «Сотқа 
жеткізбей» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15, 
19.35 Т/х «БƏСЕКЕ»  11.40, 15.10,  18.50, 20.50 «EXPO life» 
11.45 «Мечты сбываются» 12.00, 00.30 «Ауырмайтын жол 
ізде» 12.30 «Магия кухни» 13.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 14.00 
Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 
15.15 «Біздің назарда» 15.30 «Көңіл толқыны» 16.00 Т/х 
«ПƏЛЕНШЕЕВТЕР» 16.30 «Тағдыр тартысы»  17.00 «На-
родный контроль» 17.15 Д/ф «Сила энергии» 17.40 «Өмір 
жолы» 18.15, 23.00 Т/х «МАХАББАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» теле-
журналы 18.55 Негізінде  19.00, 23.55, 02.00 Қорытынды 
жаңалықтар 20.25 Бетпе-бет 20.55 По сути 21.00 Итоги дня 
21.35 Т/с «Вишневый сезон»    

ЕВРАЗИЯ   
06.00  Жаңалықтар 06.10, 03.30 «ВЕРОНИКА МАРС» 07.00 
«Доброе утро» 10.00 «Поле чудес»  11.00, 02.20 «Басты па-
труль» 11.10, 04.15 «Той заказ» 11.40, 23.05 «П@утина+» 
12.35 «Тамаша сити» 13.35, 02.30 Т/х «Алаулаған сезім» 
15.00 «Давай поженимся» 16.00 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ» 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18.45 «Пусть гово-
рят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45 Сериал «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ» 21.50 Т/х «Джодха жəне Акбар» 23.50 Т/с «ЗА-
КОНЫ УЛИЦ» 01.50 «Вечерний Ургант»   

ЖЕТІСУ  
07. 05 Əн əлемі 07.30 «Таңжарық»  09.00 Апта (қаз) 09.45 
Люди и страны мира.   10.00 Апта ( рус) 10.35 Sport taim  
11.00 Бай қуатты болайық 11.30 Қазақ əні 12.00 Док/сериал 
«Бізді қоршаған əлем»  13.00 Əн шырқайық 14.00 Иманашар  
14.30 Жауһар 14.55 Д/ф «Археология жұмбақтары»  15.20 
Концерт «Əсеттің əсем əндері-ай»  17.00 Жаңалықтар 17.20 
Новости 17.35 Д/ф «М.Əуезов»  18.00 Шашу 19.00 Ораза 
қабыл болсын! Тікелей эфир 20.00 Жаңалықтар 20.35 
Тұжырым 21.00 Тілсақшы 21.20 Əн əлемі 21.30 Новости 
22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 03.00 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 
09.30 ТАҢҒЫ АҚПАРАТ 10.00 М/ф «Питер Пэн»  10.25 
«МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.50 «Қызық екен...» 
11.35, 21.45 Т/х «ҚЫЗЫЛ АЛМА» 12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР» 
13.00 «Бірге таңдаймыз!» 14.10 Т/х «БОЗТОРҒАЙ»  15.00 
«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ».  16.40,19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 
КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 01.20 «100 бизнес бастауы» 18.10 
«Інжу-маржан» 18.15 «Қызық екен...» 20.00, 00.05 БА-
СТЫ АҚПАРАТ 20.30, 00.35  Басты тақырып 20.50 «Айтуға 
оңай...»  22.35 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ» 23.30, 01.40 «ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА Н.ҚОЯНБАЕВ» 00.55 «Қылмыс пен жаза» 02.10 
«Көңіл толқыны»  

ХАБАР   
07.02, 01.25 «Өмір сабақтары» 07.30, 00.55 «Сотқа 
жеткізбей» 08.00 Жаңа күн 10.15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15, 
19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 11.55, 15.10, 18.50, 20.50 «EXPO life» 
12.00, 00.25 «Ауырмайтын жол ізде» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 
13.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 14.00, 17.15 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.15 «Біздің на-
зарда» 15.30 «Біздің үй» 16.30 «Тағдыр тартысы» 17.00 «На-
родный контроль» 18.00 Т/х «ТАЙТАЛАС» 18.55 «Жаһандық 
саясат» 19.00, 23.50, 01.55 Қорытынды жаңалықтар 20.05 
«Давайте говорить!» 20.55 Большая политика 21.00 Итоги 
дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 23.00 Т/х «ЖІГІТТЕР 
ХИКАЯСЫ»   

ЕВРАЗИЯ  
06.00  «ВЕРОНИКА МАРС» 06.45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
07.30 «Доброе утро» 10.00 Премьера.  «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 11.00, 02.20 «Басты патруль» 11.10, 04.15 «Той за-
каз» 11.40, 23.05 «П@утина+» 12.35, 03.30 «Пендеміз ғой» 
13.35, 02.30 Т/х «Алаулаған сезім» 15.00 «Давай поженим-
ся» 16.00 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 18.00 БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18.45 «Пусть говорят»  20.00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20.45 Сериал «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 21.50 Т/х 
«Джодха жəне Акбар» 23.55 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 01.50 
«Вечерний Ургант»  

 ЖЕТІСУ   
07. 05  Əн əлемі. 07.30 «Таңжарық»  09.00 Жаңалықтар 09.35 
Новости 10.10 Тұжырым 10.40 Тілсақшы 11.00 Ораза қабыл 
болсын! 11.45 Полиция қызметі  12.00 Шашу  13.00 Болмыс  
13.45 Əн əлемі  14.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем»  
15.00 Концерт «Айналайын балдырған»  17.00 Жаңалықтар 
17.20 Новости 17.35 Д/ф «М.Мақатаев»  18.00 Шашу 19.00 
Ораза қабыл болсын! Тікелей эфир 20.00 Жаңалықтар 
20.35 Тұжырым 21.00 Ел қорғаны 21.30Новости 22.10 Бол-
мыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 03.00 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 
09.30 ТАҢҒЫ АҚПАРАТ 10.00 М/х «ПИТЕР ПЭН» 10.25 
М/х «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.50, 18.15 
«Қызық екен...» 11.35, 21.45 Т/х «ҚЫЗЫЛ АЛМА» 12.25 Т/х 
«ҚАЛАМПЫР» 13.00 «Бірге таңдаймыз» 14.10 , 22.35 Т/х 
«ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00 «ƏЙЕЛ  БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00 Т/х 
«АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 00.55 «КƏСІП 
ПЕН НƏСІП» 18.10 «Күмбір де күмбір тербетіп» 20.00, 00.05 
БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 00.35 Басты тақырып 20.50 «Айтуға 
оңай...» 23.30, 01.40 «Түнгі студияда Н.Қоянбаев» 01.15 
«АҚСАУЫТ»  02.10 «Көңіл толқыны»  

ХАБАР   
07.02, 15.30 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 12.00, 00.30   Д/д 
«Ауырмайтын жол ізде» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/С 
«ТАКАЯ РАБОТА» 14.00, 17.15  Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-
НИЦА» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.10, 18.50 «EXPO life» 15.15 
«Білу маңызды» 16.30 «Тағдыр тартысы» д/д 17.00 «Важно 
знать» 18.00, 23.00 Т/х «ТАЙТАЛАС» тележурналы 18.55 
Негізінде   19.00, 23.50, 02.00 ҚОРЫТЫНДЫ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.05 «Давайте говорить!» 20.55 По сути 21.00 Итоги дня 
21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 01.00 «Сотқа жеткізбей» 
деректі драмасы 01.30 «Өмір сабақтары» деректі драмасы   

ЕВРАЗИЯ   
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 06.45, Басты жаңалықтар 07.30 
«Доброе утро» 10.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 11.00, 02.20  
«Басты патруль» 11.10, 04.15  «ТОЙ ЗАКАЗ» 11.40, 23.05 
«П@утина+» 12.35, 03.30  «Пендеміз ғой» 13.35, 02.30 Т/х 
«Алаулаған сезім» 15.00 «Давай поженимся» 16.00 Т/с 
«РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ»  18.00 «Басты жаңалықтар» 
18.45 «Пусть говорят» 20.00 «Главные новости»  20.45 Се-
риал «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 21.50 Т/х «Джодха жəне Акбар» 
23.50 Т/с «МАЖОР»  01.50 «Вечерний Ургант»   

ЖЕТІСУ   
07. 05  Əн əлемі. 07.30 «Таңжарық»  09.00 Жаңалықтар 
09.35 Новости 10.10 Тұжырым 10.40 Тілсақшы 11.00 Ораза 
қабыл болсын! 11.45 Полиция қызметі  12.00 Шашу  13.00 
Болмыс  13.45 Əн əлемі  14.00 Док/сериал «Бізді қоршаған 
əлем»  15.00 Концерт «Айналайын балдырған»  17.00 
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф «М.Мақатаев»  18.00 
Шашу 19.00 Ораза қабыл болсын! Тікелей эфир 20.00 
Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00 Ел қорғаны 21.30Ново-
сти 22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости  

 
ҚАЗАҚСТАН 

06.00, 03.00 Əнұран 06.05  Концерт 07.00 «Таңшолпан» 
10.00 М/х «Питер Пэн» 10.25 М/х «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ 
ДОСТАРЫ» 10.50, 18.15 «Қызық екен...» 11.35, 21.45 Т/х 
«ҚЫЗЫЛ АЛМА» 12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР»  13.00 «Бірге 
таңдаймыз» 14.10, 22.35 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ»  16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30  Кешкі 
ақпарат 17.50, 00.55 «КЕЛБЕТ» 20.00, 00.05 Басты ақпарат 
20.30, 00.35 Басты тақырып 20.50 «Айтуға оңай...»  23.30, 
01.50 «Түнгі студияда Н.Қоянбаев» 01.20 «Ас болсын!» 
02.20 «Көңіл толқыны»   

ХАБАР   
07.02, 15.30 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 11.55, 15.10, 
18.50,  20.45 «EXPO life» 12.00, 00.30  «Ауырмайтын жол 
ізде»  12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/с  «ТАКАЯ РАБОТА» 
14.00, 17.15 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА»  14.45  Т/х 
«КӨРІМДІК» 15.15 «Білу маңызды»  16.30 «Тағдыр тарты-
сы» д/д 17.00 «Важно знать» 18.00  Т/х «ТАЙТАЛАС» 18.55, 
23.50, 02.00Қорытынды жаңалықтар 20.05 «Давайте гово-
рить!» 20.50 «Открытый диалог» 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с 
«ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 23.00Т/х «ЖІГІТТЕР ХИКАЯСЫ». 
01.00 «Сотқа жеткізбей» деректі драмасы 01.30 «Өмір 
сабақтары» деректі драмасы   

ЕВРАЗИЯ  
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 06.45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
07.30 «Доброе утро» 10.00  «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 11.00, 
02.20 «Басты патруль» 11.10, 04.15  «ТОЙ ЗАКАЗ» 11.40, 
23.05  «П@утина+» 12.35, 03.30  «Пендеміз ғой» 13.35, 
02.30 Т/х «Алаулаған сезім» 15.00 «Давай поженимся» 
16.00 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 18.00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 «Главные 
новости»  20.45 Сериал «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 21.50 Т/х 
«Джодха жəне Акбар» 23.55 Т/с «МАЖОР» 01.50 «Вечерний 
Ургант»    

ЖЕТІСУ  
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі. 07.30 «Таңжарық»  
09.00 Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Тұжырым 10.40 
Денсаулық 11.00 Ораза қабыл болсын! Тікелей эфир 12.00 
Шашу 13.00 Болмыс 14.00 Қазақ əні 14.30 Д.ф."Этот стран-
ный мир"  15.00 Концерт «Жыл əні»  17.00 Жаңалықтар 
17.20 Новости 17.35 Д/ф «Ұлы далаға оралған ұлы Рух»   
18.00 Шашу 19.00 Ораза қабыл болсын! Тікелей эфир 20.00 
Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00 Арнайы репортаж 21.30 
Новости 22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости    

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан»  09.30 ТАҢҒЫ АҚПАРАТ 
10.00 М/ф «Питер Пэн»  10.45 М/ф «Марин жəне оның до-
стары» 11.00, 18.15 «Қызық екен» 11.45, 22.00 Т/х «ҚЫЗЫЛ 
АЛМА» 12.40 «ИМАН АЙНАСЫ» 13.00 «Бірге таңдаймыз!» 
14.10, 22.50 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»  
16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 
17.50 «Мүмкіндіг шектеулі балаларға эксклюзивті білім 
беру». Арнайы жоба 18.10 «Күмбір де күмбір тербетіп»  
20.00, 00.45 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.35  «Сəлем, Қазақстан!» 
23.45 «Парасат майданы» 00.20 «Қылмыс пен жаза» 01.20 
«Дара жол»  02.25 «Мəңгілік мұрат» Дəстүрлі əн кеші  

ХАБАР     
07.02 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с «ОСКОЛ-
КИ» 11.15, 19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 11.55, 20.50 «ЭКСПО life» 
12.00, 00.45   Д/д «Ауырмайтын жол ізде» 12.30 «Сиқырлы 
ас үй» 13.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45, 17.15 Т/х «КӨРІМДІК» 15.10, 18.50 
«ЭКСПО life» 15.15 «Біздің назарда» 15.30 «Көңіл толқыны»  
16.00 Т/х «ПƏЛЕНШЕЕВТЕР» 16.30  «Bilim» 17.00 «Народ-
ный контроль» 18.00 Т/х «ТАЙТАЛАС» 18.55 «Жаһандық са-
ясат» 19.00, 00.05, 02.15 Жаңалықтар 20.10 Арнайы хабар 
20.30 Бюро расследований 20.55 Большая политика 21.00 
Итоги дня 21.35 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 23.20 Т/х «ЖАНЫМ» 
01.15 «Сотқа жеткізбей» 01.45 «Өмір сабақтары»    

ЕВРАЗИЯ    
06.00, 04.45 Т/с «Вероника Марс»  06.45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
07.00, 18.00 Жаңалықтар  07.45 «ДОБРОЕ УТРО» 10.00  
«А У НАС ВО ДВОРЕ...» 11.00, 02.50 «Басты патруль» 
11.10 «Той заказ»  11.40, 23.10 «П@утина» 12.35, 04.00  
«ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» 13.35, 03.00 Т/х «АЛАУЛАҒАН СЕЗІМ» 
15.00 Х/ф  «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»» 17.00 «Час пик» 18.45 
«ЖДИ МЕНЯ»  20.00 «Главные новости» 20.45 «Поле чу-
дес»  21.55 Т/х «ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР» 00.00 КВН 02.15 
«Вечерний Ургант»     

ЖЕТІСУ  
07.05 Əн əлемі 07.30 «Таңжарық»  09.00 Жаңалықтар 09.35 
Новости 10.10 Тұжырым. 10.40 Арнайы репортаж 11.00 
Ораза қабыл болсын!  12.00 Шашу 13.00 Болмыс  13.45 Əн 
əлемі 14.00 Бай қуатты болайық  14.30  д.ф «Искусство про-
странства»  15.00 Р.Рымбаеваның концерті  16.35 Програм-
ма «Космос.kz»   17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 
Д/ф «Батыр туған –Ер Мəлік»  18.00 Шашу 19.00 Ораза 
қабыл болсын! Тікелей эфир 20.00 Жаңалықтар 20.35 Д/ф 
«Таблиғи жамағат»  21.00 Желі kz 21.30 Новости 22.10 Бол-
мыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости    

ҚАЗАҚСТАН
06.05  Концерт  07.10, 13.50 «Көңіл толқыны» 07.55 
«Қымызхана» 09.00 «Сенбілік таң» 10.10 «Əзіл əлемі» 
11.25 «Ас болсын!» 12.00 «Тəй-тəй» шоу  12.35 М/ф «Бел-
ка мен Стрелка» 14.05 Драма «ƏЙГЕРІМ» 16.00 Т/х «ƏКЕ» 
18.25 «ЖАЙДАРМАН» 20.00, 02.30  МƏСЕЛЕ 20.40 Футбол. 
ФИФА. Конфедерация кубогі. Ресей-Жаңа Зеландия 22.50 
Драма «ГОЛ!» 00.55 Т/х «ШЕРЛОК»  

ХАБАР     
07.02 «Қалжың қоржыны»  08.30 «Əсем əуен» 09.00 «Өзін-
өзі тану» 09.15 «Продвопрос» 09.30 «Золотая середина» 
Ток-шоу 10.15 «Я - чемпион» 10.40, 18.25 «ЭКСПО life» 
10.45 М/ф «Марти - темір бала» 11.15 Сказки братьев 
Гримм «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» 12.15 «Хабарлайын» 
12.45  «Қызық times» 14.00 Т/х «АҚЫЛДЫҢ КІЛТІ» 14.40,  
20.55 «ЭКСПО life» 14.45 «Кел, шырқайық!» 16.30 «Биле, 
Қазақстан!» 18.30 «Ду-думан»  19.45 «Бенефис-шоу» 
21.00 «7 күн» 22.00 Х/ф «2012» 00.45 Т/х «ЖАНЫМ» 02.15 
«Қазақстан театры»   

 ЕВРАЗИЯ      
06.00  «Идеальный ремонт» 06.45, 04.05 «Вероника Марс» 
08.25, 14.10, 22.55, 05.30  «П@утина»  09.00 «Смак» 09.40 
Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 11.45 «Фабрика грез» 12.05, 
03.00 «112 НЕДЕЛЯ» 12.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 13.10, 
03.20  «ƏЙЕЛ СЫРЫ...» 15.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16.45 Х/ф 
«ЕГО ЛЮБОВЬ»  21.00  «Кешкі кездесу» 22.15 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 02.15 «Теория 
заговора»     

ЖЕТІСУ   
07.30 «Таңжарық»  07.30 «Таңжарық»  09.00 Жаңалықтар 
09.35 Новости 10.10  Мультфильм «Кішкентай өрт сөндіруші 
»  10.40 Желі kz   11.00 Ораза қабыл болсын!  12.00 Шашу 
13.00 Болмыс 13.45 Əн əлемі 14.00 Ақкербез  14.25 Д/ф 
«Таблиғи жамағат»  15.00 Монолог   15.20 К/ф «Ана ма-
хаббаты» 17.30 Д/ф «Шексіз уақыт кеңістігінде»  18.00 
Жаңалықтар 18.15 Əн əлемі 18.30 Новости 18.50 Концерт 
«Жетісуды əніммен тербетемін»  20.00 Жаңалықтар 20.25 
Sport taim   20.50 Құтқару қызметі 21.10 Монолог   21.30 Но-
вости 22.00 Əн шырқайық  23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости    

ҚАЗАҚСТАН
06.05  Концерт 08.00 «Қымызхана» 09.05 «АҚСАУЫТ» 
09.30 «Бүгін жексенбі» 11.15 «ДАРА ЖОЛ» 12.25  «Сəлем, 
Қазақстан!» 13.55 Көңілді тапқырлар алаңы 14.55 Т/х «ƏКЕ» 
17.15, 01.10 «Əн салады мамандар» 19.00 «АПТА KZ» 
20.00 «Бірінші студия» 20.50 Футбол. ФИФА. Конфедера-
ция кубогі. Португалия-Мексика 23.00 «Əсетпен сырла-
су» Композитор Əсет Бейсеуовты еске алу кеші 01.20 К/ф 
«МƏНШҮК ТУРАЛЫ ДАСТАН»   

ХАБАР   
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.00 БОКС. УОРТ-КОВАЛЕВ 
11.45, 20.55 «ЭКСПО life» 11.50 «Ас арқау» 12.15 Х/ф «МИЛ-
ЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 14.00 «Туған ел» Қ. Шешенқұлдың 
əн кеші 15.50  «ДУ-ДУМАН» 16.55, 17.55 «ЭКСПО life» 17.00 
«Мечты сбываются» 17.30 «Өмір жолы»  18.00 «Қызық 
times» 19.15 Караоке «Кел, шырқайық!»  21.00 «7 күн» 22.00 
Кино «КЕМПІР» 23.45 Т/х «ЖАНЫМ» 01.30  Қазақстан теа-
тры     

ЕВРАЗИЯ    
06.00 «Идеальный ремонт»  06.45, 03.40  Т/с «Вероника 
Марс» 08.15, 20.55, 02.10 «П@утина» 08.50 «Воскресные 
беседы» 09.05 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12.45 «Басты 
бағдарлама» 13.35 «Кешкі кездесу» 14.45, 02.55 «ТОЙ БА-
ЗАР» 15.45 Т/х «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» 20.00 «АНАЛИ-
ТИКА»  22.00 «Тамаша сити» 23.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 00.50 
«Что? Где? Когда?»  

 ЖЕТІСУ  
09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 Мультфильм 
«Джеронима»  10.30 Монолог  10.50 Құтқару қызметі 
11.15  Sport taim  11.40 Д/ф «Қ.Жапсарбаев»  12.00 Əн 
шырқайық 13.00 Ел қорғаны  13.30 К/ф «Алданған үміттер» 
17.20 Əн əлемі 17.35 Арнайы репортаж 18.00 Ақкербез 
18.30 Шыңғысханның шындығы 19.00 Қазақ əні  19.30 Бай 
қуатты болайық!  20.00 Əн əлемі 20.10 Полиция қызметі 
20.30 Апта (қаз) 21.15 Полиция қызметі 21.30 Апта 22.10 
М.Тұрсынғазинаның концерті   

Жұма-Пятница 16 маусым
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Сен туѓан к‰н, мерекењмен!
Сарқан қаласының тұрғыны, ордалы 

отбасының тірегі, ақылшысы, адал жар, 
қамқор əке, мейірбан ата Дөсет Кəкенұлы 
Смағұлов  Алланың қалауымен жетінші 
белестің шыңында тұр. Ер жігіттің үш 
жұрты бар. Біз Дөсеттің қайын жұртымыз. 
Жəкенімізге үйленіп, Құдайберген əкеміз 
бен Баян шешеміздің ақ батасын алған. 
Мамандығы – агроном. Тыншымай еселеп 
еткен еңбегінің арқасында ел құрметіне 
бөленіп, мемлекеттік марапатқа ие болып, 
«дала академигі» атанды. 

Əке жолын жалғайтын ұлы Дəулет, 
қыздары Нұргүл, Мейрамгүл жоғарғы оқу 
орнын бітірген əр саланың қызметкерлері. 
Досекең өнерлі, домбыра шертіп əн сала-
ды. Əңгімелесе қалсаң «Менің осы күнге 
жеткенім бабымен баптап, көңілімді сақтап, 
48 жыл отасқан асыл жарым Жəкенімнің 
арқасы»,- дейді жетелі жетпістің иегері. 

Қадірің, бағаң бөлек жамағатқа,
Жақсыдан үлгі-өнеге қалады артта.
Қазақтың үлгілі бір отбасысың,
Ұрпағың бөлеп жүрген шарапатқа.
Жаның жомарт, атымтай берегенсің,
Сөздің парқын түсінер көрегенсің.
Дос-жаран, алыс-жақын туыстарды,

Бір басында тектілікті, ірілік пен іскерлікті асқақтатар сан қасиеттер тоғысқан Сарқан 
қаласының  тұрғыны  асқар тау əкеміз Жақсылықов Əділбек Қамалбекұлын адам өмірінің 
айтулы белесі – 60 жасқа толу мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз! Мерейтойыңызды 
отбасымыздың алтын қазығы анамызбен бірге бала-шағаңыздың шаттыққа толы орта-
сында қарсы алып отырсыз. Өсіп-өнген, ұрпақ тəрбиелеген, құда-құдағиыңыз бен дос-
жараныңыздың ыстық ықыласына бөленген өзіңізге тек жақсылықтар, қуаныштар мен ана-

мызбен ұзақ бақытты ғұмыр сүруіңізді тілейміз.
Алпысың жетіпті, əке, желкен керіп,
Тірлігің күннен күнге көркемделіп. 
Бұл күнде бір əулеттің айбынысыз, 
Тұрасыз парасатқа өлшем болып. 
Сіз өскен Еңбек  – көркі жердің, 
Сындарлы саңлағысыз еркін елдің.  
Ұл-қыз бүгінде азамат боп, 
Оқытып, əрқайсына енші бердің. 
Жүгін арттың иыққа жыл көшінің, 
Мақтан боп ел аузында жүрді есімің. 
Анамыз айнымайтын серігің боп.
Отауың орда болды іргесі күн.
Жүресің қалжыңмен елдің басып мысын, 
Ұрпаққа кеудеңдегі жақұтты ұсын! 
Аман-сау жүзге жеткін, асыл əке, 
Басыңнан арылмасын бақыт құсың!

Құттықтаушылар: жары Қызайхан, қыздары Данагүл, Қаламқас, Қымбат, күйеу ба-
лалары Дидар, Дəурен, ұлы Жандос, келіні Айгерім, немерелері  Дильназ, Досымжан, 
Али, Аружан, Айназ, Ислам, Айя, Нұрым, Сабыржан, Айсұлтан.

Жањартылѓан бiлiм беру мазм±ныныњ 
берер м‰мкiндiктерi

Əлемде өндіріс пен бизнеске кадрларды дайындайтын негізгі орын техникалық кəсіптік білім 
беру жүйесі болып табылады. Кəсіби мамандарды іріктеу, дайындау мəселелері əлі де өзектілігін 
жоғалтқан жоқ. 
Жалпы жаһандану, 
миграция, өндіріс 
қарқынының үнемі 
ілгерілеуі, жаңаруы, 
еңбек нарығындағы 
бəсекелестік бүгінгі 
таңда  маманға де-
ген талаптың ар-
тып, ұдайы  өзгеріп 
тұруына  əкеп 
соқтыруда. 

Сондықтан мемлекетіміз техникалық жəне кəсіптік білім беру саласын жаңғыртудың Ұлттық 
жоспарын, Қазақстан Республикасында 2016-2019 жылдары білім беруді дамытудың  Мемлекеттік 
бағдарламасын техникалық жəне кəсіптік білім берудің сапасын жақсарту мақсатында 
оқытушылардың біліктілігін арттыру мəселелерімен айқындады.

Осы орайда,  «Кəсіпқор» холдингі коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
ұйымдастыруымен өткізілетін біліктілік арттыру курсының екінші кезеңі Сарқан гуманитарлық 
колледжінің базасында жалғасын тапты. Курстың негізгі бағыты еңбек нарығының талаптарына 
сай өндіріс орны мен оқу орындарының арасында тиімді, сапалы байланысты орнату арқылы 
негізгі талаптарға сай құзіретті жұмысшы мамандарын даярлау.

Модульдік-құзіреттілік негізінде берілген білім аясында білім алушылардың бойына 
қалыптастыратын құзіреттіліктердің нақты, айқын, шынайы тəжірибедегі бейнесі барлық жос-
парлау құжаттарында көрініс беруі хақ. Аталмыш талаптарды орындауда оқытушы алдына 
үлкен жауапкершілік, шығармашылық ізденіс қойылды. Жалпы модульдік-құзіреттілік арқылы 
білім алушыларға жүйелі білімді ұсынбақпыз. Сондықтан біздің саламызға келген өзгерістер мен 
жаңашылдықтар өте орынды əрі тиімді деп білеміз.

Сарқан гуманитарлық колледж оқытушылары: С.Стамбеков, О.Михайловна, 
Н.Садыкова, Д.Банахович, М.Маралбаева, Р.Атчебаров.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Алматинский областной филиал Акцио-

нерного общества «Национальная Компания 
«ҚазАвтоЖол» совместно с представителями 
проектной организации ТОО «Каздорпроект» 
сообщает о проведении общественных слу-
шаний по оценке воздействия на окружаю-
щую  среду  (в соответствии с Экологическим 
кодексом РК) и технических решений рабоче-
го проекта «Реконструкции участка автомо-
бильной дороги республиканского значения 
«Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» 
км 287-1073, участок км 410-480.

Слушания будут проходить в Алматин-
ской области, г. Саркан, ул. Тынышбаева 
35/Б здании головного корпуса (зал заседа-
ний) Сарканского гуманитарного колледжа  
29.06.2017 года в 10-00 часов;

Просим принять  участие общественные 
организации, заинтересованных лиц, а также 
всех желающих.

Информация публикуется с целью озна-
комления населения. По всем вопросам 
обращаться по тел.: +7(727)255-90-47 – за-
казчик проекта Алматинский филиал Ак-
ционерного общества НК «КазАвтоЖол» г. 
Алматы, ул. Розыбакиева 289, разработчик 
проекта – г. Алматы, мкр. Дубок 2, дом 3, т. 
+7(727) 255 56 38,  ТОО «Каздорпроект». 

Алматинский областной филиал 
АО «НК «ҚазАвтоЖол».

ХАБАРЛАНДЫРУ
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-ның  Алма-

ты  облыстық филиалы  «Каздорпроект» 
ЖШС  жобалау ұйымының өкілдерімен 
бірге (ҚР Экологиялық кодексіне сəйкес)  
қоршаған ортаны қорғауды бағалау жəне 
жұмыс жобасының техникалық шешімдерді  
қабылдау бойынша «Республикалық маңызы 
бар Талдықорған-Қалбатау-Өскемен автомо-
биль жолын участогін қайта құру жобасы»  
км 287-1073, км 410-480 участогы бойынша 
қоғамдық тыңдау  өткізетіндігін хабарлайды. 

Қоғамдық тыңдаулар Алматы облысы, 
Сарқан қаласы Тынышбаев көшесі 35/Б 
Сарқан гуманитарлық колледжінің бас корпу-
сы ғимаратының мəжіліс залында 29.06.2017 
ж. сағат 10-00 де өткізіледі.

Қоғамдық  ұйымдар, мүдделі тұлғалар  
мен барлық келемін деушілердің қатысуын 
сұраймыз.

Хабарлама тұрғындарды танысты-
ру мақсатында жарияланады. Барлық 
сұрақтармен мына телефондарға: Тапсы-
рыс беруші - Алматы қаласы, Розыбаки-
ев көшесі 289 үй, тел. +7 (727) 255-90-47 
«ҚазАвтоЖол» ҰҚ» АҚ Алматы облысының 
филиалы, жобалаушы – Алматы қаласы, 
Дубок 2 ықшамауданы, 3 үй, т. +7 (727)  255-
56-38  «Каздорпроект» ЖШС-не хабарласуын 
сұраймыз.

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-ның  
Алматы  облыстық филиалы.   

Мерейлі шуағыңа бөлегенсің.
Ағады өмір-өзен, жылжып уақыт,
Арайлап таңың атып, күнің батып.
Жүрекжарды тілегі қайын жұрттың,
Ордаңа қонып өтсін қыдыр-бақыт!
Шоқпар баба ұрпағысың, тектісің,
Ұл-қызыңа ұлағат боп жетті ісің.
Жəкеніңмен жайлап басып жүзге кел,
Құтты болсын шұғылалы жетпісің!

Өзіңе деген құрметпен 
Күлəш БИСЕКЕЕВА,

зейнеткер.

10 маусым - Қазақстан кəсіподақтары күні
Құрметті кəсіподақ мүшелері! Сіздерді кəсіподақ ұйымдарының төл мерекесімен 

құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Білім жəне 
ғылым қызметкерлері кəсіподағы аудандық комитетінің  құрамындағы үлкенді-кішілі 37  
бастауыш ұйым 2000-нан астам адамның басын біріктіріп отыр. Кəсіподақ комитетіне  кел-
ген кез-келген жанға Еңбек кодексі мен Казақстан Республикасы заңдылықтарына сəйкес 
жауап беріліп, қабылдаулар жүргізіледі. Барлық бастауыш ұйымдар ұжымдық шартпен 
қамтылған. Біздің басты міндетіміз еңбек адамының құқықтары мен мүдделерін жан-
жақты қорғау болып табылады.   

Ұжымның ішкі микроклиматы кəсіподақ мүшелерінің белсенділіктеріне тікелей бай-
ланысты. Бүгінгі таңда кəсіподақ қызметінің басымды бағыттарының бірі – Елбасының 
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты мақаласындағы ой-пікірлерді жүзеге асыру.  
Латын əрпіне көшу ісін ұйымдастыру, заманға лайық азаматтар тəрбиелеу ұстазға ар-
тылар зор міндет. Жауапкершілігі ауқымды қызметтеріңіз табысты, еңбектеріңіз жемісті, 
өмірлеріңіз  өрісті бола бергей!  

Ж.МҰҚАШЕВ,
Сарқан аудандық кəсіподақ комитетінің төрағасы.

Сарқан қаласында тұратын ардақтымыз Сейтқалиева Бақытжан Асауханқызын 
маусым айының 11-індегі жартығасырлық мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймыз. Ашық-жарқын мінезімен ағайынға 
ардақты, төңірегіне сыйлы асылымызға жаһандағы жақсылық 
атаулыны тілейміз. Өзіңе деген ыстық ықылас, шынайы пейілді 
өлеңмен қабыл алғайсың.

Көңілдерді шалқытып көл ететін,
Қуаныш еселенсін мерекеде.
Үйіңіз қашанда толып тұрсын,
Ырыс, бақыт пенен берекеге.
Шаттығың шаңыраққа жар сап кірсін,
Достарың отауыңды аңсап жүрсін.
Жаратқан жақсылығын аямасын,
Денсаулық, бақыт, дəулет қоршап тұрсын.
Құттықтаушы: көршің Жанар. 

Дəулет Жұмабектің атына тіркелген Kia Rio маркалы автокөліктің 759 YUA 05 мемлекеттік 
тіркеу нөмірі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Джунусова Майра Даулетовнаның атына тіркелген шаруа қожалығына тиесілі Екіаша 
ауылдық округінің аумағында орналасқан 87 га көлемді жердің кад № 03-26-031-53-410 
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Атекеев Канат Сагатовичтің атына тіркелген ВАЗ 21213 маркалы В 641 PHN мемлекеттік 
нөмірлі автокөліктің көлік құралын тіркеу куəлігі BS 00022551  жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп танылсын.

Жарамсыз деп танылсын...


