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Депутаттармен кездестi
Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенат депутаттығына үміткер
Нұрлан Қылышбаев жуырда ауданымызда болып, аудандық мəслихат депутаттарымен кездесті.
Кездесуді "Нұр Отан" партиясы аудандық филиалы төрағасының
бірінші орынбасары Мұрат Түсіпов жүргізіп, Нұрлан Наурызұлы халық
қалаулыларын сайлауалды бағдарламасымен таныстырды. Кездесу барысында аудандық мəслихаттың хатшысы Қадыр Абдрахманов, аудандық
мəслихаттың депутаты Сəния Елубаева жұрт көкейіндегі сауалдарды
қойып, аманат жүктеп, депутаттыққа үміткерге ақ жол тіледі.

►Көрмейін десең...

Ауылшаруашылықты аудан
болғандықтан өңіріміздегі малға
қатысты кез келген мəселенің
маңызы бар. Тұрғындардың
əлеуметтік жағдайына тікелей
əсері бар осынау дүниеде
түйткілдің туындауы алаңдауға
негіз барлығын аңдатады.
Апта басында аудан əкімінің
орынбасары А.Сəрсембаевтың
төрағалығымен өткен жиын
мал ұрлығының алдын алуға
бағытталған шараларды
жетілдіруге арналды.
Үстірт ойлаған жанға ұрлықтың
алдын алу, оның салдарымен күрес
жұмыстарына полиция ғана жауаптыдай болып көрінуі мүмкін. Ал
қазіргі таңда белең алып отырған
осынау ұрлық түрінің өрістеуіне
тəжірибе көрсеткендей жан-жақтан
тамыр алып отырғандығы əсер етуде. Азамат Сламжанұлы өз сөзінде
қылмыстың бұл түрі өңірімізде
2016 жылдың сəйкес кезеңімен
салыстырғанда 31-ден 27 фактіге
төмендегенін атап өтті. Бірақ бұның
өзі біреудің маңдай тер, табан
ақысы əлі де жеткілікті деңгейде
қорғалмай отырғандығын көрсетеді.
Малдарды бірдейлендіру, сырғалау
жұмыстарындағы кемшіліктер, са-

«ҚазАгро»
ұлттық
холдингі
желісі бойынша АӨК қаржыландыру
жүйесіндегі
бірқатар
маңызды
өзгерістер
туралы
Астанадағы
Орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз конференциясында айтылды. Іс-шара барысында «ҚазАгро» холдингінің Басқарма
төрағасының орынбасары Гүлназ
Атамқұлова айтып өткендей əңгіме
жаңа ережелер туралы болды:
Біріншіден, «ҚазАгро» холдингі
құрылымы арқылы қорландыруға
қатысты жеңілдікті шағын несиелеуді
шағын қаржы ұйымдары мен несие
серіктестері арқылы алуға болады.
Екіншіден, жұмыстарын жаңа
бастаған кəсіпкерлердің кепілдік проблемасын «ҚазАгроКепіл» арқылы
қарыздарды кепілдендірудің жаңа
жүйесі шешуге көмектеседі.
Үшіншіден, инвестициялық жобаларды қаржыландыруға өтінімдерді
Аграрлық
несие
корпорациясы
қабылдайды.
Холдингтің өкілінің айтуы бойынша, жалпы бұл бастамалар саланы
мемлекеттік қолдау шараларының
тиімділігін жоғарылатуға жəне елдегі
ауыл халқының несие ресурстарымен барынша қамтылуын жəне
қолжетімділігін қамтамасыз етуге
бағытталған.
Өзгерістер туралы жан-жақты
айта отырып, Гүлназ Атамқұлова
ағымдағы жылдың 4 айы ішінде
«ҚазАгро» холдингінің компанияларымен 5,4 мыңнан астам несие берілгені жəне 19 форвардтық
шарт жасалғаны, шамамен 12 мың
адам жұмыспен қамтылғаны жайлы еске салды. ҚазАгроның несие
қоржыны 582 млрд. теңгені құрады.
Холдингтің клиенттері 53 мың қарыз
алушы болып табылады.
Ағымдағы
жылы
Холдингпен
агросекторды
несиелеудің

тып алынған малды уақытылы
тіркеуге қоймау яғни АЖС (ауыл
шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру)
деректер
базасына
енгізбеу, сатқан төрт аяқтыны есептен
шығармау,
ветеринариялық
анықтаманы берудегі келеңсіздіктер,
тасымалдау көзіндегі тиісті талаптың
сақталмауы,
сырттан
келген
түліктің арнайы рəсімдерді айналып өтуі сияқты өрескел қателіктер
басқосуда айтылып жауапты мекеме басшылары сынға алынды.
Оқырманға осы жерде АЖС яғни,
ауыл шаруашылығы жануарларын
сəйкестендіру жөніндегі деректер базасы барлығын айта кеткеніміз артық
болмас. Сатылған, сатып алынған
мал иесі оны арнайы тіркеуге қою
үшін осы сайтқа, яғни АЖС деректер базасына жүгіну керек. Малды
тіркеуге қойған соң əр басқа малдың
жеке нөмірі беріліп, құлаққа сырға
тағылады. Осы арқылы малдың
нөмірін деректер базасына енгізіп
қана малдың төлдеген жылын,
денсаулығын, қай шаруашылыққа
тиесілі екендігін білуге болады.
Бұл рəсімдер малды сату, сатып
алу үдерісін біршама жеңілдетеді.
Бұның барлығы өз кезегінде мал
ұрлығының алдын алуға өзіндік

себебін тигізетіндігі сөзсіз.
Басқосуда
аудан
көлемінде
эпизоотиялық шаралардың жүзеге
асуы
бойынша
аудандық
ветеринарлық станция директоры
М.Сүлейменов, мал базарлары мен
ет павильондарының жұмысы турасында аудандық ветеринария бөлімі
басшысының міндетін атқарушы
Е.Бекибаев, жалпы қолға алынып
жатқан шаралар жайында аудандық
аумақтық ветеринариялық инспекция басшысы Қ.Сатылғанов баяндама жасады. Мал ұрлығына байланысты ауданда қалыптасып отырған
ахуал аудандық ішкі істер бөлімінің
басшысы Е.Ахметқалиевтың сөзіне
арқау болды. Жиынды қорытқан аудан прокуроры Е.Андабаев тиісті
мекемелердің (ветстанция, ветбөлім,
ветинспекция) жұмысындағы жоғарыда тізбеленген кемшіліктер салдары мал ұрлығына қолайлы жағдай
туғызып отырғандығын тілге тиек ете
келе заң талаптары аясында жұмыс
жасауға шақырды.
Басқосуға жоғарыда аталған мекеме, бөлім басшыларынан бөлек,
ауылдық округ əкімдері, зертхана, ветпункт меңгерушілері, жеке
кəсіпкерлер қатысты.
П.ЖЕҢІСХАН.

Сарқан
қаласының
Əуезов көшесінде орталық
əмбебап базар бар. Сол
базардың шеткі бөлігіндегі
ескі ғимаратқа ет-сүт саудалайтын арнайы орын
орналасқан.
Орталыққа
келген адамның назарын
маңдайшадағы "Ет-сүт повилионы" деген қате тұнған
атау еріксіз аударады.
Біріншіден бұл термин повилион емес павильон деп жазылуы тиіс.
Екіншіден ет-сүт саудалайтын орталықтың көрме мағынасындағы атауды
еншілеуінің өзі сауатсыздық емес пе?
Қырағы.
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Мал ±рлыѓыныњ алдын алу мањызды

Сауатсыздыќ ћəм жауапсыздыќ

Ауданның қоғамдықсаяси "Сарқан" газетіне 2017 жылдың ІІ
жартыжылдығына жазылу жүріп жатыр.
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

«ЌазАгро» ауыл бизнесi ‰шiн
ќаржыландыру кµздерiн кењейтедi

жалпы көлемінің
85%-ы шағын
жəне орта бизнес субъектілеріне
тиесілі. Холдингтің шағын несиелеу нарығындағы үлесі 94%-ды,
ауылшаруашылық
техникасының
лизингі нарығындағы үлесі – 72%-ды
құрайды.
Алайда, «ҚазАгроның» басқарма
төрағасының
орынбасары
атап
өткендей, ауыл шаруашылығында
қаржыландырудың
барлық
проблемалары шешілді деп айту ертерек болар еді.
Осы уақытқа
дейін əлеуетті қарыз алушылардың
кеңейтілген тобы үшін ауылдық
жерлерде
несие
ресурстарына
қолжетімділік мəселесі ашық болып
отыр. Тежеуші факторлардың бірі
– бұл көптеген ауыл тұрғындарының
қажет кепілзаттарының жетіспеуі немесе болмауы.
Осы проблеманы шешу үшін
«ҚазАгро» ұлттық холдингі ауылдағы
бизнесті
несиелеу
процессіне
жеке қаржы құрылымдарын –

Шағын
қаржы
ұйымдары
мен
Несие
серіктестіктерін
тарту
бағдарламасын
əзірледі.
Бұдан
басқа, Холдинг əсіресе ауылдағы
жұмысын жаңа бастаған кəсіпкерлер
үшін ыңғайлы шағын қарыздарды
кепілдендіру жүйесін енгізеді, ол
шағын бизнеске кепілзатпен проблемасы болған кездің өзінде несие қаражатын алуға жəне өз ісін
бастауға мүмкіндік береді. Жаңа
схема өнімді жұмыспен қамтуды
жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту
бағдарламасы шеңберінде əзірленді,
оны іске асыруға НС жəне ШҚҰ
арқылы 11 млрд.теңге көзделген, 6%
мөлшерлемеден. Мемлекет атынан
«ҚазАгроКепіл» АҚ кепілдік етеді.
Өз кезегінде, Холдингтің еншілес
компаниясы – «ҚазАгроКепіл» АҚ
Басқарма төрағасы Дəулет Тажмакин айтып өткендей,
кəсібін
жаңа бастаған кəсіпкерлер үшін
кепілдік
көлемі
шағын
несие
құнының
85%-ын, жұмыс істеп

тұрғандар үшін - 50%-ға дейінгіні
құрайды.
Несие
серіктестіктері
мен шағын қаржы ұйымдарының
қарыздары ғана кепілдендіріледі.
Осы ретте, ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне ҚазАгроКепілдің
офисіне барудың қажет емес екенін
атап өту қажет, кепілдік алу үшін
өтінім несиелеуге құжаттардың топтамасын өткізу кезінде рəсімделеді
жəне АШТӨ тарапынан шығынды
қажет етпейді, - деді компания басшысы.
Осыған ұқсас аталған бағдарлама
Ауыл шаруашылығын қаржылай
қолдау қорымен де іске асырылады.
Бөлінген қаржы ресурсының көлемі
16 млрд. теңгені құрайды.
(Шағын несиелер Бағдарламаның
қатысушыларына
мал
шаруашылығын
дамытуға
жəне
ауылшаруашылық кооперативтерін
дамытуға
бағытталған
жобалар
бойынша 7 жылға дейін, басқа жобалар бойынша – 5 жылға дейінгі
мерзімге беріледі. Бағдарлама бойынша қарыз сомасы 8000 АЕК (18
152 000 теңге) аспайды, сыйақы
мөлшерлемесі – жылдық 6%-дан
аспайды.)
«ҚазАгро» ұлттық холдингінің
желісі бойынша инвестициялық жобаларды қаржыландыру жүйесінде
де өзгерістер болды.
«ҚазАгроҚаржы» АҚ бəсекелес
ортаға беру жөніндегі бекітілген ісшараны ескере отырып, жылдың
басынан бастап инвестициялық жобаларды қаржыландыру жөніндегі
барлық өтінімдерді «ҚазАгроның»

құрылымындағы басқа компания
Аграрлық
несие
корпорациясы
қабылдайды.
Осы
ретте
компания
инвестициялық
жобаларды
қаржыландыруды,
соның
ішінде ҚР АШМ анықтаған басым
бағыттардың кеңейтілген спектрі
бойынша Ұлттық қордың қаражаты
есебінен
қаржыландыруды
жоспарлайды. Осыған байланысты,
Гүлназ Атамқұлова егер бұрын
қаржыландыру мөлшерлемесі 6%ды құраған болса, қазір ол 5,5%-ға
дейін төмендетілгенін атап өтті.
Əңгіме мына бағыттар туралы:
-ет
бағытындағы
құс
фабрикаларының қуаттылығын арттыру жəне жаңарту; -сүт-тауарлы
фермалар, асыл тұқымды мал
өндірісінің
орталықтарын
қоса
алғандағы репродукторлар құру; суару жүйелерін қолдану арқылы
жеміс-көкөніс,
техникалық
жəне
май дақылдарының өндірісін құру;
- өнеркəсіптік жылыжайлар, астық
жəне көкөніс қоймаларының жəне
көлік-логистикалық орталықтарының
құрылысы жəне т.б.
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ өзінің құрылымына
кіретін
компаниялардың
инвестициялық активтерін тиімді басқару
арқылы
Қазақстанның
агроөнеркəсіптік кешенін дамыту бойынша мемлекеттік саясатты іске асырады. Холдингтің құрамына «Азық-түлік
келісім-шарт корпорациясы» ұлттық
компаниясы» АҚ, «ҚазАгроӨнім»
АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Аграрлық
несие корпорациясы» АҚ, «Ауыл
шаруашылығын қаржылай қолдау
қоры» АҚ, «ҚазАгроКепіл» АҚ жəне
«ҚазАгроМаркетинг» АҚ кіреді.
«ҚазАгро»
холдингі»
баспасөз қызметі.

АҚ

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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Туѓан жер - т±ѓырыњ

Қоғамның жаңғыруы бір жақты ғана
қарастыра салатын дүние емес. Ұлттық санасезімімізді өзгертіп, бəсекеге қабілетті болу
үшін Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында айтылған идеялар, бастамалар, бағдарламалар кез-келген
салаға тікелей қатысты. Рухани жаңғыруды
мəдениет тұрғысынан қарастырсақ, ұлттық
салт-санадағы заман талабына үйлеспейтін
дəстүрлерден бас тартып,
прагматикалық
астары бар дағдыларды санамызға сіңіруіміз
қажет. Жаңа ғасырда біздің мəдениет
саласындағы жаңғыртулар білім берудегі
өзгерістерге алып келетіні белгілі. Тəуелсіздік
алған соң, жас ұрпаққа басқа дүниелер, басқа
құндылықтар үйретіле бастады. Отанды сүю,
азаттықты қастерлеу, ұлттық салт-дəстүрді
жаңғырту сынды тəрбиелік мəні бар дəрістер,
сынып сағаттары өткізілді. Нəтижесінде ойлау

жүйеміз өзгерді, құндылықтарымыз ауысты.
Ғалымдарымыздың мақалада көрсетілген
бастамаларды жан-жақты зерделеп, тиісті
бағдарламаның əзірленуіне атсалысатыны
анық. Бірақ оларды жүзеге асыру ұстаздардың
еншісінде. Балалардың білікті болмағы,
бəсекеге қабілеттілігі, латын əрпін жедел
меңгеруі - тікелей мұғалімдерге байланысты.
Мұндай аса ауыр міндетті абыроймен орындап шығу үшін біз де өзгеруіміз керек. Біз өзіміз
осы жаңашылдықта балаларға үлгі болуымыз
керек. Бір сөзбен айтсақ рухани жаңғыру ісінде
білім беру саласының атқарар міндеті зор болса керек.
«Туған жер» бағдарламасы
білім саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын
жүргізуді, экологияны жақсартуға жəне елді
мекендерді абаттандыруға баса мəн беруді,
жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер
мен мəдени нысандарды қалпына келтіруді
көздейді. Басқа аймаққа көшіп кетсе де, туған
жерлерін ұмытпай, оған қамқорлық жасағысы
келген кəсіпкерлерді, зиялы қауым өкілдерін,
мемлекеттік қызметкерлерді ұйымдастырып
қолдауға шақырады. «Балам дейтін елі болмаса, елім дейтін бала қайда» - деген сөз бар.

Жµнi бµлек, жосыѓы ерек баѓдарлама
Мемлекет Басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тұтас елдің назарын аударған
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты тарихи мақаласында Қазақстанның мəденигуманитарлық тұрғыда қарышты дамуын қамтамасыз ету мақсатында қоғамдық сананы
жаңғыртудың маңыздылығы туралы ілкімді ойлар қозғалған. Бұл мақалада қазақ халқы
көптен арман еткен игілігі орасан зор мақсатты жүзеге асыруға нақты нұсқау берілген. Бұл
жөні бөлек, жосығы ерек, көптен күткен мүдделі ойдың дұрыс шешім табуының дəйекті
көрінісі деп білуіміз керек.
Еліміздің еңсе көтеріп, егемендік алуына елеулі үлес қосқан тұлғалар аз емес. Оларды
ұрпаққа ұлықтап, ізгілікті істерін насихаттауда түрлі шаралар атқарылып жатқаны айқын.
Солардың бірі – осы мақалада атап көрсетілген «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы.
«Мен бүгінгі замандастарымыздың жетістіктерінің тарихына да назар аударуды ұсынамын.
Бұл идеяны «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы арқылы іске асырған жөн. Еліміздің
Тəуелсіздік жылнамасы жазыла бастағанына небəрі 25 жыл болды. Бұл тарих тұрғысынан
қас-қағым сəт десек те, еліміз үшін ғасырға бергісіз кезең... Шын мəнінде, Қазақстанның
əрбір жетістігінің артында алуан түрлі тағдырлар тұр. «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы – Тəуелсіздік жылдарында табысқа жеткен, еліміздің əр өңірінде тұратын түрлі жастағы,
сан алуан этнос өкілдерінің тарихы. Жобада нақты адамдардың нақты тағдырлары мен
өмірбаяндары арқылы бүгінгі, заманауи Қазақстанның келбеті көрініс табады»,-деген Елбасы мақаласындағы осы бір жолдар жобаның болашақ ұрпақ үшін қаншалықты маңызды
екенін айғақтаса керек.
Бұл замандастарымыздың жетістіктерін көрсетуге бағытталған жоба, тəуелсіздік
іргетасын қалауға сүбелі үлес қосқан тұғыры биік тұлғаларымызды елге танытатын жаңа
бастама. Елбасы жаңа тұрпатты Қазақстанның қалануына дарын-қабілеті ерек, ақыл –парасаты зерек жандарды қоғамға етене таныту, оларға ақпараттық қолдау білдіріп, жаңа
мультимедиялық алаң қалыптастыруда «100 жаңа есім» жобасының өңірлік нұсқасын
жасау маңыздылығын айқындап берген болатын. Əрбір өлкенің халқына суықта пана,
ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері жетерлік. Енді
«Еңбек бəрін жеңбек» деп аянбай ел игілігі үшін қызмет жасап жатқан жандардың есімі
мемлекеттің айшықты айнасына айналмақ.
Сарқан ауданы жоғарыда айтылғандай тұлғалардан кенде емес. Аудан аумағында
өнегелі істерімен ерекшеленген тұлғаларды іріктеп, Қазақстандағы 100 жаңа есімнің
қатарына қосу арқылы ауданның атын аспандататын табысты адамдарымыздың сапын
нығайтарымыз айқын. Табысты болу – атақты болу деген сөз емес. Табысты адамдардың
бəрі танымал емес. Сондықтан бұл жобаның мақсаты – олардың елге, қоғамға сіңірген
еңбегін көрсету, көпшілікке таныстыру. Біз, аудандық басылымның журналистері,
Қазақстанға, Жетісу өңіріне əлі танылып үлгермеген жаңа есімдерді іздеп табу бағытында
жұмыс жүргіземіз. Біз кəсіби қызметіміздің барысында əртүрлі тағдырлы жандармен
жүздесіп, танымал болмаса да тағылымды іс жасаған кейіпкерлермен жиі кездесеміз.
Үндемей жүріп үлкен іс тындырып жатқан азаматтарды саралап, осы арқылы жаңа
есімдерді табуға үлес қосуға ұмтыламыз.
Əрине, рухани жаңғыру аясында ұсынылып отырған жобаларды жүзеге асыру барысында науқаншылдыққа жол бермеуіміз қажет. Қоғамдық жаңғыру процесіндегі негізгі рөл мемлекетке тиесілі болғанымен, рухани жаңғырудың табысты жүзеге асуы тікелей қоғамның
əрбір мүшесіне, яғни сіз бен бізге байланысты. Сондықтан Елбасының мақаласында атап
көрсетілген мақсаттар мен тапсырмалар шын мəнінде баршамыздың көкейімізде жүрген,
жұртшылықтың мүддесін қозғайтын, рухымызды көтеретін белестерге бізді бастайды.
Қазақстандықтарға үлгі болатын тұлғаларды жобаға қатыстыру арқылы кейінгі буынды
жақсы істер жасауға, табысты болуға, өмірден өз орындарын табуға жетелеріміз анық. Ендеше, жарқын жобаның жүзеге асуына баршамыз үлес қосуымыз қажет. Іске сəт!
Жомарт ИГІМАН,
аудандық мəслихаттың депутаты.

Осылайша туған жерге көмек жасаған жандарды қолдап құрметтеудің түрлі жолдарын табуға
міндеттейді.
Біздің ауданда əр ауылдан шыққан
кəсіпкер, зиялы қауым өкілдері бар. Ауылдарына, мектептеріне көмек көрсетіп жүргендер
де баршылық. Мəселен Черкасск ауылынан
кəсіпкер Саят Есімханов бастауыш сынып
кабинетін толықтай заманауи құралдармен
жабдықтап, 400000 теңгеге проектр, компьютер, интерактивті тақта жəне принтер алып
берді. Мектепті биыл үздік бітірген 31 балаға
155 000 теңгеге сыйлық жасады. Жаздық
лагерьді жабдықтауға 50000 теңге бөлді.
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын»
дегендей осындай азаматтар ұлықтауға лайық.
Қойлық ауылындағы Мағжан Жұмабаев
атындағы мектептің ел назарындағы білікті
түлектері туған жерінде бас қосуды жоспарлап
отыр. Атап айтқанда Төлеубек Мұқашев - сенатор, мемлекет қайраткері, отбасындағы 10
баланың тұңғышы. Аналары Мисалым апаның
атынан 15 жыл бойы мектеп табалдырығын
алғаш аттаған 1 сынып оқушыларына сөмке,
құрал-жабдықтар сыйлап, жаңа жылда бүкіл
бастауыш сынып оқушыларына сыйлықтар

Қазақтың «Кіндік қаны тамған жер», «Ат айналып қазығын табар» сынды
қанатты сөздері құлаққа жағымды естілері сөзсіз. Адам баласы туған жерімен
көзге көрінбейтін, тек ой-сана, жан-дүние, көңіл саңылауымен ғана пайымдауға
болатын берік жіппен байланып жатқаны дау тудырмайды. Олай дейтінім,
Көкөзектей құтты мекеннен түлеп ұшқан əр жылғы түлектер оқу жылының
аяғында кездесуге келуді əдетке айналдырған.

Аман бол, аѓаларым!

10,20- жылдық кездесуге келгендер ауылдың ауыр тіршілігін ұмыттырып, мəре-сəре мейрам
сыйлап кететіні көңілге қуаныш ұялатады. Жылдағы дəстүрге сай, биыл да 20 жыл бұрын бітіріп кеткен мектеп түлектері 24 мамыр күні жас балуандар арасында еркін күрестен Ақсу, Алакөл, Сарқан
ауданының жас боз кілем шеберлерінің басын түйістіріп, күшін сынастырды. Ашылу салтанатында мектеп директоры М. Етекбаев, ардагер спортшылар мен бапкерлер сөз сөйледі. Бұл іс-шара
"Нұр Отан" партиясы бастауыш партия ұйымының «Ауылым – алтын бесігім» атты іс-шара жоспары аясында өтіп, спорттық жарыстар, ұлттық ойындар жастардың қызығушылығын арттырып,
салауатты өмір салтын сақтауға ықпалын тигізді. Елбасы Н. Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші
жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік» Қазақстан халқына Жолдауында, айтылған рухани
жағынан дамыған, дəстүрді биік ұстанған ұрпақ тəрбиелеуде осындай шаралардың мəні зор. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне 20 жылдық түлектер медальдар мен бағалы сыйлықтар
табыстады. «Жасы кіші демеңіз ақылы асса, аға тұт» дегендей түс ауа ауыл жанындағы бəйге
алаңында 10 жылдық кездесуге келген түлектер «құнан бəйге» ұйымдастырып, Бірлік ауылынан келген қонақтың құнаны мəреге бірінші болып келді. Жүлдеге ілінгендердің қатарында ауыл
тұрғыны Байғабұлов Қайрат ағамыздың баптаған құнаны екінші орыннан көрінді. Ұлттық спорт
ұлықтаған жарыс күнінің соңғы шымылдығын «Көкпар» ойыны аяқтады. Күш пен намыс қатар
сынға тек жігіттің азаматы мен жылқының қазанаты ғана түсе алатын ұлттық ойынға көрші Пограничник, Бірлік, Қарауылтөбе, Сарқан қаласының білікті де білекті жігіттері салым салуда намысқа
тырысып бақты. Көкпардың демеушілері тағы да түлектер. 25-мамыр күні салтанатты жиыннан
кейін футбол жарысы ұйымдастырылып, ауыл жастары өзара командаларға бөлініп, бақ сынасты.
Жеңімпаз командаға 10 жылдық түлектер ақшалай сый-сыяпат көрсетті. Екі күн ауылымызға аз да
болса қуаныш сыйлаған азаматтарымызға алғысымыз шексіз. Ешкімнің атын атап, түсін түстегім
келмейді. Себебі, азды-көпті, үлкенді-кішілі ауыл азаматтары əл-ауқаттарына, өз жағдайларына
қарай туған ауылымыздың түтінінің түзу шығуына атсалысып жатыр. Ауылымыздағы мешіттің салынуы, тұрмысы төмен отбасыларға қаржылай жəне əлеуметтік көмек көрсетіліп жатқандығы осы
ауылдың бел балаларының игі істері. Бүгінгідей алмағайып заманда Атымтай жомарттық танытып
жатқан ағаларымызға Алланың нұры жаусын деген інілік тілек бар. Қазақ осындайдан «Аман бол,
ағаларым!» деп шырқаған шығар, сірə!
А.ОМАРОВ,
«Амангелді» БПҰ-ның төрағасы, аудандық мəслихаттың депутаты.

Тұрғындар назарына!

«Нұр Отан» партиясы Сарқан аудандық филиалының қоғамдық қабылдау
бөлмесінде (Тəуелсіздік көшесі, 115 үй, тел.: 2-22-33 ) əр аптаның бейсенбісі күні
«Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру» жүйесін түсіндіру бойынша азаматтарды қабылдау жүргізіледі.

Хабарландыру

Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қостанай облыстарына тұрақты
жұмыспен қамтылу мақсатында қоныс аударуға ниет білдірушілер болса Сарқан ауданы
əкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығына келіп өтінулеріңізге болады. Мекен-жайымыз:
Сарқан қаласы, Тəуелсіздік көшесі, 117 үй. Байланыс телефонымыз: 22226, 22265.

ДРУЖНО ЖИВЕМ, ДРУЖНО РАБОТАЕМ
Саркан…Удивительно красивый небольшой
город, затерявшийся в бескрайних просторах
Семиречья. Но сколько искренних признаний в
любви к нему летят из самых дальних уголков
нашей планеты, сколько ностальгических ноток
звучат со страниц интернета в его адрес.
Маленький город, насчитывающий довольно солидный возраст более 150 лет,
сколько достойных сыновей и дочерей выпустил ты в мир. Необыкновенная красота
природы – да; чистейшие горные быстрые
реки – да; благоприятный климат – да. Но
наверное самое большое богатство нашего города – ЛЮДИ. Люди, сохранившие и
приумножившие богатства нашего края,
нашей земли; гостеприимные, добрые, щедрые, с открытым сердцем.
Более 13 национальностей проживают
в нашем городе и районе. Дружно живут,

дружно работают, радуются успехам и вместе преодолевают трудности и проблемы
сегодняшних дней. И эта духовная красота
человеческого общежития особенно ярко
проявляются в праздниках, которые давно
стали общими. И самыми яркими примерами этих дат является празднование Наурыза, к которому готовятся в каждой семье, а
обычай принимать гостей в этот день как
самых дорогих стал обычаем всех национальностей.
А как трепетно, и радостно и светло мы
встречаем день 9 мая. Почти не осталось
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таратады.
Бүгінгі күні 85 жастағы байырғы малшы
Тоқтар Садуақасовтың 10 баласы бар. Сол
кісінің Айдар бастаған ұлдары Қойлық ауылына ұлдарымыз иманды, қыздарымыз ибалы болсын деген тілекпен 2007 жылы жердегі
Алланың үйі – мешіт салып берген болатын. Бүгінгі күнге дейін оны қысқы көмірмен
жабдықтауды жəне еден жуушы мен аула сыпырушыны өз қаражаттарына ұстап келеді.
Мектептің мақтан тұтар түлектерінің қатарында
продюсер, ҚР мəдениет сіңірген қайраткері,
«Құрмет» жəне «Парасат» ордендерінің иегері
Тасболат Мерекенов, жеке кəсіпкер, ғылым
докторы Балташ Рожаев, профессор, техника ғылымының кандидаты Əділхан Шоқанов,
Казақстан Республикасы Қарулы күштерінің
қалыптасуына өзіндік
үлес қосқан əскери
қызметкер Қабдел Базарбаев, Қазақстан Республикасына белгілі ақын, суретші Лидия Коваленко жəне басқалардың есімдері аталады.
Қорыта келгенде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» еңбегінде
ұсынылған жобалар мен бағдарламалар қоғам
алдында тұрған адами капитал санасын
жаңартудағы біздің парызымыз болып табылады.
Жанат МҰҚАШЕВ,
Білім жəне Ғылым қызметкерлері
кəсіподағы аудандық комитетінің төрағасы.

в живых подлинных участников ВОВ, но
родился в этом году у нас «Бессмертный
полк», наш саркандский… А значит память
о наших героях, которым мы обязаны этим
мирным небом, жива. Какой еще маленький
город может гордиться тем, что на его земле выросло 6 Героев Советского Союза, что
Вечный огонь у памятника павшим саркандцам будет гореть всегда.
2 июня этого года в нашем районе в с.
Койлык чествовали ветеранов войны и труда нашего района. Торжественно, красиво и
по – человечески тепло прошел этот незабываемый праздник 120 ветеранов разных
национальностей одной семьей благодарили за добросовестный труд, за отеческое
отношение к своей земле. Сколько было
хороших слов, подарков, поздравлений.
Особенно хочется отметить плодотворную
работу Русского центра Дома культуры с.
Койлык и его руководителя Лебедеву Татьяну Васильевну, неутомимого организатора

праздников.
Мы, их потомки, помним казаха, чабана колхоза «Энергия» сдавшего в фонд
обороны 100 000 рублей, фантастическую
по тому времени сумму; первую женщину
– водителя казашку Кумарфан Бейсембекову. А сколько их еще, ушедших и ныне
живущих…
Первая трактористка К – 700 Кульману
Марданова, чеченец Льянов, поднявший
колхоз им. Ленина, его дело продолжил
казах Б.Макетов, семьи татар Нурмаевых
Абулхака и Миры, династии Абдрахимовых, казахов Разбековых, русских Кривенцовых, врачей – русского Петровского А.,
немца Шейнера А. Р., замечательных педагогов Чуевой И. Т., Кизиловой Н. И., Досжанова К., Кузьминой Т. А. и многих – многих
прекрасных тружеников и замечательных
людей, живущих в согласии в одной семье.
Г.НИЖНИКОВА,
отличник образования КазССР,
председатель первичной «Ветеранской
организации» СШ – гимназии №1.
г. Саркан.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

ХАТ-ХАБАРЛАР

Келењсiз ќ±былыстыњ жолын кесейiк

Адамды саудаға салу — қазіргі қоғамның ең бір залалды құбылыстарының бірі. Мəселе əлемдік
құқық қорғаушылармен 1903 жылы көтеріле басталған.Бұл мəселенің етек алуы Ұлыбританиядан
Еуропа континеталдық мемлекеттеріне жезөкшелік мақсатымен əйелдерді сатудан бастама алады. Бұл мəселені өзге мемлекеттерге қарағанда елімізде тежеп тұрған құбылыстардың қатарына
мемлекеттік идеологияны, ұлттық менталитетті, экономикалық тұрақтылықты жəне құқық қорғау
органдарының қызметін жатқызуға болады
Қазіргі таңда адамды саудаға салуға толық анықтаманы 2008 жылдың 4 маусымында
Қазақстан Республикасымен ратификацияланған «Біріккен Ұлттар Ұйымының Трансұлттық
ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясын толықтыратын Адамдарды, əсіресе, əйелдер мен балаларды сатудың алдын алу мен жолын кесу жəне ол үшін жазалау туралы хаттама» бере алады.
Осы құжат бойынша «адам саудасы» күш қолданамын деп қорқыту жəне оны қолдану немесе
мəжбүрлеудің басқа да нысандарын қолдану, ұрлау, алаяқтық, алдау, билікті асыра пайдалану,
пайда табу жолымен адамдарды қанау мақсатында арбауды, əкетуді, жасыруды, сатуды жүзеге
асыруды білдіреді.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінде осы санатқа байланысты бірнеше баптар бар. Олар: адамның дене мүшелері мен тінін алуға мəжбүр ету немесе заңсыз алу (113 бап);
адамды ұрлау (125 бап); бас бостандығынан заңсыз айыру (126 бап); саудаға салу (128 бап);
кəмелетке толмағандарды жезөкшелікпен айналысуға тарту (132 бап); адамды оның тұрақты немесе уақытша тұратын жерінен алыстатуға жəне оны – ата – аналары, таныстары мен құқық
қорғау органдары үшін белгісіз жерде ұстауға бағытталған қасақана ұрлау, пайдалану болып табылады. Жалпы əлемді шырмаған бұл мəселенің алдын алу үшін біздің елімізде де барлық шаралар қолға алынуда.Бірақ, ең бастысы, қауіпсіздік шараларын күшейтіп, жер-жерде ақпараттық
қамтамасыз етуді, халыққа сақтық мəселесін кеңінен түсіндіруді қолға алған жөн.
Сондықтан, адам саудасына жаппай тосқауыл қою мəселесіне біздің ел азаматтары да барынша көңіл бөліп, осы бір келеңсіз құбылыстың жолын кесуге өз үлестерімізді қоссақ екен дейміз.

16 маусым 2017 жыл

«Дипломмен ауылға» жобасының
шеңберіндегі қарыздар
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Сарқан ауданы бойынша «Дипломмен ауылға» жобасының шеңберінде ауылдық елді
мекендерге жұмыс істеу жəне тұру үшін келген мамандарға берілген бюджеттік несиелерінің
қарыздары айдан-айға өсуде. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның 2017
жылдың 1 маусымындағы ақпартына сəйкес бюджеттік несие алған мамандардың қарыздары
3 048 937,19 теңгені құрады. Атап айтқанда, 2 айдан асқан қарыздар:

Жанат БИБОСЫНОВ,
Сарқан аудандық Əділет басқармасының мұрағатшысы.

Мүгедектерге қамқорлық көрсетілуде
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен өздігінен жүріп-тұруы
қиындық көрсететін 1-2 топтағы мүгедектер мен мүгедек балаларға Инватакси қызметін
көрсетілeді.
Қазақстан Республикасының «Мүгедектерді əлеуметтік қорғау туралы» заңын басшылыққа
ала отырып ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі №754 «Мүгедектерді оңалтудың кейбір
мəлелері туралы» ережесі мен №750 «медициналық-əлеуметтік сараптама» ережесі бойынша Мүгедектерді аудан көлеміндегі əлеуметтік салаларға, заң орындарынан кеңес алуға,
сотқа, прокуратураға, аудандық аурухананың дəрігерлерінен кеңес алып ем қабылдауға,
жəне зейнетақы төлеу орталығына, жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар
бөліміне құжаттар тапсырып, оңалту бағдарламалары бойынша тиісті бұйымдарын алуға,
мүгедектердің туындаған сұрақтары бойынша аудандық əкімшілікке, қалалық, ауылдық
округтер əкімдерінің қабылдауына апарып кері қайтуына инватакси қызметі көрсетілді.
Мүгедек балаларды өнер мектебіне, оқу орындарына, оңалту бөлмесіне, ауруханадан
дəрігерлердің кеңесін алып, дəріханадан дəрілер алуға барып қайтуын қамтамасыз етеді.
Ағымдағы жыл басынан жеке оңалту бағдарламасындағы ұсыныстар бойынша, 232
азаматтар өтініш білдіріп, аудан көлемінде қызмет көрсетілді, соның ішінде тірек -қимыл
қозғалысы бұзылған мүгедектер 461 рет тасымалданды, мүгедектерге арналған креслоарба пайдалатын-5 азаматты аудандық спорт кешеніне облыстық жарысқа дайындалуға
252 рет, 8 -мүгедек балалар -236 оқу орындарына, 12 -зағип мүгедектер 355 рет əлеуметтік
салаларға барып қайтуы. Барлығы 1304 рет жоғарыда аталған азаматтарға инватакси
қызметі көрсетілді. Оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы
мүгедектер үшін жеке көмекшінің жəне естуі бойынша мүгедектер үшін жылына отыз сағат ымдау тілі маманының əлеуметтік қызметтерін ұсыну қағидалары «Қазақстан Республикасында
мүгедектерді əлеуметтік қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сəуірдегі Қазақстан Республикасының
Заңына сəйкес əзірленді жəне оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес жүріп-тұруы қиын
бірінші топтағы мүгедектер үшін жеке көмекшінің жəне естуі бойынша мүгедектер үшін жылына отыз сағат ымдау тілі маманының əлеуметтік қызметтерін ұсыну тəртібімен айқындалып.
жеке көмекшінің жəне ымдау тілі маманының əлеуметтік қызметтерін ұсынуға медициналық
көрсетілімдерді ескере отырып əзірлеген ОЖБ негізінде жүзеге асырылып аудан бойынша 50
мүгедекке жеке көмекші қызметі көрсетілуде.
Ымдау тілі маманының əлеуметтік қызметтері бір мүгедекке жылына отыз сағаттан асырылмай естуі бойынша мүгедектерге ұсынылады. Сарқан ауданы «Мейірлі» мүгедектер
қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен, ағымдағы жылдың сəуір айынан, аз қамтылған отбасылары мен мүгедек азаматтарға қайрымдылық көмек ретінде, қолданыста болған киімкешектер аудан азаматтарынан қабылданып, 45 отбасына 235 дана қолданыста болған киімкешектер таратылды. Аудан азаматтарынан қолданыста болған жуылған таза киімдер
қабылдау жүргізу жалғасуда. Ересек адамдар мен балаларға арналған артық киімдер
болса, Сарқан қаласы Байтурсынова көшесі 17 үйге əкеліп берулеріңізді сұраймыз.
Сұрақтарыңыз болса мына телефонға хабарласуыңызға болады 2-13-40.
С.КАСЫМХАНОВ,
«Мейірлі» МҚБ төрағасы.

Ќасиеттi
ќ±ндылыќтарымызѓа
-25 жыл
Осыдан ширек ғасыр бұрын қазақ елі
өзінің жаңа мемлекеттілігінің символдарын,
айшықты нышандарын бекітіп, əлемге паш
етті. Биыл міне, қастерлі символдарымыздың
тұғырына қонып, еліміздің айбынын асырып, рухын аспандатқанына 25 жыл толды.
Мемлекеттік рəміздердің 25 жылдық мерейтойы əрбір қазақстандық үшін айрықша
патриоттық сезімге бөлейтін ұлттық мақтаныш.
Мемлекеттік рəміздер – Тəуелсіздігіміздің ажырамас бөлігі. Мемлекеттік рəміздерге құрмет
көрсету Қазақстанның барлық тұрғындарының
азаматтық парызы екені анық. Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Мемлекеттік
рəміздер – біздің еліміздің, тəуелсіздігіміздің
бөлінбейтін бір бөлігі. Олар Тəуелсіздіктің
қасиетті біріктіруші образын бейнелейді» деген
болатын. Мем-лекеттік рəміздерді құрметтеу
– əрбір қазақс-тандықтардың абыройлы
міндеті. Өйткені, біз мемлекеттік рəміздерімізді
құрметтеу жəне қастерлеу арқылы елімізге,
мемлекетімізге деген ізгі ниетіміз бен шын
ықыласымызды білдіреміз. Əрине, Мемлекеттік
рəміздердің, Тəуелсіздік нышандарының ішінде
Əнұран қашан да оқшауланып тұрады. Себебі,
Əнұран орындалған кезде адам айрықша
тебірене толқып, оның жан-дүниесін елге деген
үлкен мақтаныш сезімі кернейтіні анық.
Мемлекеттік рəміздер өзінің болмысымен,
мазмұнымен əрбір азаматтың туған еліне деген
отаншылдық, патриоттық рухын асқақтатады.
Əр жүректе өз Отаны үшін мақтаныш сезімін
қалыптастыруда, ел тəуелсіздігін нығайтуда
мемлекеттік рəміздердің алар орны ерекше.
Мемлекеттік символдарымызға деген тиісті
құрметтің көрсетілуі, оның өрескел бұзылуына
жол бермеу, оған қатысты кез-келген заң
бұзушылықтардың алдын алу – мемлекеттік
деңгейдегі міндеттердің біріне айналуы тиіс.
Г.МҰХАМЕТКАЛИЕВА,
аудандық құрылыс бөлімінің
бас маманы.

Құрметті мамандар, Сіздерден сұрайтынымыз келісімнің шартына сəйкес
қарыздарыңызды тездетіп төлеңіздер, жұмыс органына тоқсан сайын жұмыс орнынан анықтама ұсынуды ұмытпаңыздар. Ауылдық елді мекендерге жұмыс iстеу
жəне тұру үшiн келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, əлеуметтiк қамсыздандыру,
мəдениет, спорт жəне агроөнеркəсіптік кешен мамандарына əлеуметтiк қолдау шараларын ұсыну туралы келiсiмге сəйкес егер даулар мен келiспеушiлiктер келiссөздер
жолымен реттелмейтiн болса, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сəйкес сот тəртiбiмен шешiледі.
Аудандық экономика жəне бюджеттік жоспарлау бөлімі.

С 2018 года в Казахстане планируется
внедрить адресную социальную помощь
нового формата
Для реализации Плана нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства в пилотном режиме 2017 году в Сарканском районе был
внедрен проект «Өрлеу». Этим проектом предусмотрена выплата обусловленной денежной
помощи малообеспеченным гражданам, проживающим с доходами ниже 60% от прожиточного минимума, при условии заключения социального контракта и участия их в активных мерах
содействия занятости. В рамках социального контракта для каждой семьи разрабатывается
индивидуальный план по выходу из сложной жизненной ситуации.
За пять месяцев 2017 года в проекте приняли участие 181 человек, или 29 семей. За этот
период ими получено обусловленной денежной помощи на сумму 10,4 млн. тенге (из средств
республиканского и местных бюджетов). По состоянию на 1 июня трудоспособных членов
семей-участников проекта через программы «Центра занятости» направлены на общественные работы 16 чел., на переподготовку, повышения квалификации 12 чел. И трудоустроены 8
человек на постоянные рабочие места.
С 1 января 2018 года в Сарканском районе, как и во всех регионах Казахстана будет внедрена адресная социальная помощь нового формата (АСП), подразумевающая разделение
на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.
Таким образом, вводится институт сопровождения семьи, поскольку предметом социального контракта является комплекс мероприятий, осуществляемый уполномоченным органом
и семьёй. Вместе с тем, в случае отказа (без уважительных причин) от участия в выработанных мерах по улучшению ситуации, трудоспособный участник проекта получает предупреждение, при этом сумма дополнительной обусловленной денежной помощи может быть
уменьшена на 50%. Однако, социальная поддержка в виде обусловленной денежной помощи
для детей сохраняется в полном объеме, то есть АСП на каждого ребенка будет выплачиваться независимо от участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия
занятости, - пояснили в Минтруда.
Безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых
нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокие матери с детьми дошкольного возраста). Для
таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.
Обусловленная денежная помощь предлагает возможность дополнительной помощи для
трудоспособных членов семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации путем заключения социального контракта.
Обусловленная помощь нужна для того, чтобы обеспечить стабильность заработка в будущем через трудоустройство, обучение новой специальности с последующим трудоустройством. В период участия в проекте участнику предлагается дополнительная персональная
денежная помощь.
О.ТЕРТЮБАЕВ,
руководитель Сарканского районого отдела занятости и социальных программ.

Ұлттық
қауіпсіздігіміздің
өзекті мəселесі
Сыбайлас жемқорлық өте қауіпті жағымсыз
əлеуметтік көріністердің бірі болып табылады. Елбасының тапсырмасымен 2015-2025
жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл бағдарламасы əзірленіп, өткен
жылдың аяғында Президент Жарлығымен
Қазақстан Республикасының 2015 - 2025
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа
қарсы стратегиясы бекітілді.
Сыбайлас жемқорлықпен күрестің басты
бағыттарының бірі - оның алдын алу болып табылады. Осы мақсатта бөлімде жұмыс барысында 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын ұдайы
басшылыққа алып отырамыз. «Мемлекеттік
қызмет туралы» жəне «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес туралы» Заңдарға сəйкес,
мемлекеттік қызметшілерге шектеулер қоюға,
кіріс жəне мүлік туралы декларацияны дер
кезінде тапсыруға бақылау жүзеге асырылады.
Бөлім қызметкерлері жыл сайынғы кіріс жəне
мүлік декларациясын уақытылы тапсырып
отырады.
Бөлімде бюджеттік қаражаттарды жұмсау бойынша мемлекеттік органдарымен
шешімдерді қолдану жəне іске асыру ақпарат
ашықтығын қамтамасыз ету үшін барлық
мемлекеттік сатып алулар веб-сайт арқылы
өтеді, сайтта барлық əлеуетті өнім берушілер
хабарлама мəтінімен таныса алады жəне
конкурсқа қатыса алады. Орналастырылған
мəліметтер ақысыз түрде барлық мүдделі
тұлғаларға танысу үшін қол жетімді.
Қазіргі таңда біздің мекеме заң талаптары аясында жұмыс жасап келеді. Алдағы
уақытта да Қазақстан Республикасының заңдылықтарының толық сақталуын қамтамасыз
ету жəне мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық əрекеттерге қарсы ымырасыз күрес жүргізуіне ықпал ету мақсатында
жұмыстар жүргізіле беретін болады.
А.ЖАҚСЫЛЫҚОВА,
аудандық құрылыс бөлімінің
бас маманы.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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«Медицина ќызметкерлерi мамандыѓына адал»

дейді аудандық аурухананың бас дəрігері Алтай Шұлғаубаев
Х

алық денсаулығы мемлекетіміздің басты назарында. Бұл орайда ел Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев
«Қазақстан-2050»
Стратегиясында
табысты болашақтың басымдылықтарын санамалап
беріп, халықты сапалы жəне қолжетімді медициналық
қызметпен қамтамасыз етуді, кең тараған ауру түрін
анықтап, оны емдеумен шұғылдануды міндеттеген болатын. Осы міндеттер Елбасының биылғы «Қазақстанның
үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік» атты
Жолдауында нақтылана түсті. Міндетті медициналық
сақтандыру жүйесін енгізу, оған халықтың əлсіз топтарын
қатыстыруға мемлекеттік қолдау көрсету, бəсекелестікті
дамыту алдағы ауқымды жұмыстардың негізін құрайды.
Дəстүрлі медицина қызметкерлерінің күні қарсаңында
біз аудандық орталық аурухананың бас дəрігері Алтай Шұлғаубаевпен жолығып, атқарылған жұмыстарды
жұртшылыққа жеткізуді мақсат тұттық.

-Алтай Кəмиұлы, əлеуметтік ауруларды анықтау мақсатында қандай ықпалды
шаралар жүзеге асырылуда?
-Бүгінгі таңда елімізде денсаулық сақтау
саласын
дамыту
жолында
2016-2020
жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік
бағдарламасы кезең-кезеңімен жүзеге асырылуда. Оның бірінші кезеңіне жоспарланған
ұлттық скринингтік бағдарламаны жетілдіру
үшін нақты жұмыстар жүзеге асырылып, ауруы
анықталған адамдарды дерттен айықтыруды
басты бағдар тұтудамыз. Ауруды емдегеннен
гөрі алдын алу тиімді. Ұлттық скрининг, міне,
осы мақсатты көздейді. Біз арнайы топ арасында профилактикалық тексеруді жоспарладық.
Атап айтқанда 17 жасқа дейінгі 10881 балалар мен жасөспірімдер толық тексеруден өтті
де 2775 ауру анықталды. Қан-тамыр жүйесі
ауруларына 3045 адам қаралып, оның ішінен
457 науқас емделді. Сол сияқты жатыр мойны қатерлі ісігі, сүт безі қатерлі ісігі, глаукома,
қант диабеті, тік ішек қатерлі ісігіне шалдыққан
науқастар осы жаппай тексеру нəтижесінде
анықталып, диспансерік есепке алынып,
дерттің алдын алуға қам-қарекет жасалуда.
-Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт жоспары бойынша 5 институционалды реформасын іске асырудың 80,81,82 қадамы
денсаулық сақтау жүйесінің мүддесін
қозғайды. Соның 80-қадамы міндетті
əлеуметтік медициналық сақтандыруды
енгізуге арналған. Биылғы Жолдауда
осы жүйені енгізуге нақты тапсырмалар берілді. Аталған бағыттағы ауданда
атқарылған жұмыстарға тоқталсаңыз...
-Міндетті
əлеуметтік
медициналық
сақтандыруды енгізу бойынша аудандық
штаб жұмыс істеуде. Өткен жылдың қараша
айында облыстан арнайы мамандар келіп,
семинар ұйымдастырып, аудандық, ауылдық
емдеу мекемелерінің басшыларын, бас
мамандарын қатыстырып, жаңа жүйенің
тиімділігін тыңдаушыларға жеткізді. Қазіргі
таңда мекеме-ұйымдарға, тұрғындарға осы
жүйенің маңыздылығы туралы ақпарат таратылды. Бұл орайда бұқаралық ақпарат
құралдарының мүмкіндігі кеңінен пайдаланылды. Барлық ауылдық округтерде, елді мекендерде түсіндіру жұмыстары жүйелі жүргізілді.
Қысқаша айтқанда, біз қызмет көрсететін
33 елді мекендегі 39719 тұрғынның міндетті
медициналық сақтандырумен қамтылуына
толық негіз бар.

Благодарность
По состоянию здоровья мы находились на
лечении в хирургическом отделении районной
больницы, которым заведует Шоржанов Мелис
Женисович.
В отделении работает молодой коллектив
врачи-хирурги: Сулейменов Т.Т., Шульгин Я.В.,
Уаканов Б.Ж., Шарипова А.М. Под контролем
старшей медицинской сестры Жуанышевой
Б.У. работают молодые медсестры: Альбина,
Жадыра, Асема, Мадина, медбрат Дастан, санитарочки Валя, Наташа и другие. Все сотрудники в коллективе вежливые, ответственные,
добросовестные. Каждый четко знает свои
обязанности.
У сотрудников отделения есть хорошие
наставники и учителя, как Мелис Женисович,
Алтай Камиевич. Всем сотрудникам есть с кого
брать пример.
В честь профессионального праздника
«Дня медицинского работника» хотим поздравить всех медицинских работников
с праздником. Желаем Вам здоровья, благополучия, успехов вам в вашей ответственной работе. Огромное спасибо нашим лечащим врачам Мелису Женисовичу
и Ярославу Владимировичу за ваши золотые руки. Спасибо вашим операционным
и перевязочным медсестрам, которые являются вашими первыми помощниками.
А также поздравляем коллектив реанимационного отделения, всех сотрудников райбольницы с праздником. Желаем
Вам здоровья, благополучия, успехов Вам
в вашей ответственной работе. Будьте
счастливы!
С уважением пенсионеры
Г.РЕДИНСКАЯ.
Н.КРАСНОПЁРОВА.

Осыған дейін азаматтар мен жұмыс
берушілер арасында денсаулық сақтауда
ортақ жауапкершілік болмай келді. Денсаулық
сақтаудағы жауапкершілік тек мемлекеттің
еншісіндегі дүниедей көрініп, азаматтардың
өз денсаулығына деген көзқарас тиісті
деңгейде қалыптаспағаны шындық. Осындай жəйттерді есепке ала отырып, МƏМС
жүйесін енгізу – өмірдің өзі тудырған қажеттілік.
Ендігі кезекте əрбір азаматтың денсаулығы
үшін жауапкершілік адамның өзіне, жұмыс
берушіге
жəне
мемлекетке
жүктеледі.
Қаржы шығындары да ортақ жауапкершілік
қағидатымен, «мұқтаждығы аз адамдар
көмекке зəру адамдарға төлейді» қағидатымен
бөлінеді жəне осы ортақ жауапкершілік барлық
сақтандырылған азаматтарға табыс пен төлем
көлеміне қарамастан сапалы медициналық
көмекке қажеттілікті қамтамасыз етеді.
-Халыққа медициналық көмек көрсетудің бүгінгі деңгейі қандай?
-Жауапкершілігі зор міндетті аудан бой-

Тіршіліктіњ т±рады
жыры естіліп
Дерт жамалып жанымды
торлады бұлт,
Аурухана сол кезде жалғады үміт.
Осы жерден дертіме шипа іздедім,
Денсаулықтың қадірін сонда біліп.
Көкейіме шабыт құс түнегенде,
Сыр ашайын мен бүгін бұл өлеңге.
Дəрігерге келгенмін шағым айтып,
Қажығанда, жүрегім жүдегенде.
Уайымым, қайғым да қалды мұңым,
Жарық сəуле екен ғой бар қызығым.
Дəрігер қыз ұсынды жүрек емін,
Дəрісіне қосты да жан жылуын.
Қабылдауы жанымды нұрландырып,
Жан-дүнием қалғаны бір жаңғырып.
Айықтырып аурудан жіберген ол,
Айнымайды қалпынан тұрған күліп.
Дəрігерді жүремін дара санап,
Жарық өмір сыйлаған, тамаша бақ.
Алғысына халқының бөленуде,
Қанша жанды ажалдан арашалап.
Келеді жыл, биылғы жыл ескіріп,
Келеді жыл үмітті ілестіріп.
Емханадан, есті жұрт, біле білсең,
Тіршіліктің тұрады жыры естіліп.
Жомарт ИГІМАН.

ынша 150 төсектік аудандық аурухана, 10
ауылдық дəрігерлік емхана, 3 фельдшерлікакушерлік пункт, 12 медициналық пункт жəне
аудан орталығындағы 20 төсектік, дəрігерлік
амбулаториялардағы 80 төсектік күндізгі емдеу
бөлімдері абыроймен атқаруда.
Соңғы жылдары бала туу деңгейі мен
адамдардың өмір сүру ұзақтығы артуымен
бірге созылмалы, инфекциялық емес науқас
түрлері де өсу үстінде. Демек ендігі кезекте
медицина мекемелерін кадрмен қамтумен
қатар дəрігерлердің біліктілігін басты назарда ұстауымыз керек. Ауруханаға адам
жетіскенінен келмейді. Шыбын жанына шипа
іздейді, соңғы үмітін азық етеді. Араларында
ауруын асқындырып, қайталап келіп жататындары да бар. 2015-2017 жылдары ауруханаға
18 дəрігер жұмысқа алынып, аудан əкімдігінің
оң көзқарасы нəтижесінде 5 жас маман тұрғын
үймен қамтамасыз етілді. Осы үрдіс үзілмей
жалғасын тапса биыл да қатарымыздың
жас мамандармен толыға түсетініне сенімім

кəміл.
Бүгінгі күні жалпы алғанда ауданда 75 дəрігер жұртшылыққа сапалы əрі
уақытылы медициналық қызмет көрсетіп,
жүрек қалауымен қол жеткізген мамандығына
адалдығынан танбай еселі еңбегімен, қажырлы
қайратымен, мейірімді жүрегімен көпшіліктің
ілтипатына бөлену үшін тер төгуде.
Дəрігерлеріміз
жоғары
технологияға
негізделген медициналық құрал-жабдықтармен
жұмыс істейді. Кейінгі жылдары қол жеткізілген
офтольмологиялық құрылым, компьютерлік
ЭКГ, көп функциялы УЗИ аппараты, транскрионалды доплерография, нейродиагностикалық
модульді жүйелердің қатарын жүрек ауруларына арналған Кардиометр –МТ аппараты толықтырды. Бұл аппараттың науқастың
жүрегін электрокардиограммаға түсіріп, тікелей
аудандық кардиолог маман мен облыстық
деңгейдегі мамандарға тікелей ақпарат беруге мүмкіндігі бар. Сонымен қатар бала

денсаулығын нығайту мақсатында жаңа туған
нəрестелердің өкпе вентиляциясына арналған
жүйе алынды, хирургия бөлімі жедел ота жасау
аппаратымен толықты.
Аурухана, емханаларды күрделі əрі
ағымдағы жөндеуден өткізу жоспарлы түрде
жүзеге асырылып, өткен жылы Бақалы
дəрігерлік амбулаториясына күрделі жөндеу
жүргізілсе, биыл да бұл үрдіс жалғасын табатын болады. Бізді 1988 жылы басталып,
аяқталмай қалған, кейіннен қозғау салынып 96
млн. теңгеге сметалық-жобалау құжаттамасы
қайта дайындалған аурухана құрылысының орнынан жылжымай тұрғаны алаңдатады. Осы
ғимаратты реконструкциялаудың жүзеге асуы
бөлімдерді бір орталыққа орналастыру арқылы
халыққа қызмет көрсетудің сапасын арттыруға
оң ықпалын тигізері анық.
-Əңгімеңізге рахмет!
Сұхбатты жүргізген Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Мақсат – ел сенімін ақтау
Редакцияға Екіаша дəрігерлік
амбулаториясы қызметкерлерінің
халыққа
қалтқысыз
қызмет
көрсетудегі жауапкершілігін арқау
еткен алғыс хаттар жиі келеді. Ел
мақтаған емхана ұжымын ұзақ
жылдан бері Əбеуғали Байтілеуов
басқаруда. Амбулаторияда терапевт Дина Байтілеуовамен,
тіс дəрігері Қанат Ақсұлтановпен
қатар фельдшер, акушер, медбикелер жəне тазалықшылар –
жиыны 34 адам жұмыс атқарып,
пациенттердің көңілінен шығуды
басты мақсат тұтуда. Компьютермен жəне заманауи медициналық құралдармен жабдықталған
амбулаторияда 5 төсектік күндізгі стационар бар, автокөлікпен қамтамасыз етілген.
-Біздің дəрігерлік амбулатория құрамына Тополевка жəне Аманбөктер ауылдық
медициналық пункттері енеді,-дейді аға медбике Мираш Сабикенова. -Жалпы алғанда 3 елді
мекендегі 3556 адамға қызмет көрсетудеміз.
Тұрғындар алдындағы парызын адал атқарып жүрген емдері шипа, қолдары алтын ақ
желеңді абзал жандардың көп алғысын арқалай беруіне шын жүректен тілектеспіз.
Өз тілшіміз.

Анттарыңа адал болыңдар
Екіаша
ауылдық
емханасының
меңгерушісі
Байтілеуов
Əбеуғали
ағайды, терапевт-дəрігер Байтілеуова
Дана Əбеуғалиқызын, медбикелер Таумурзинова Күлаш, Жазира, Фариза, Арайлым, жедел жəрдем көлігінің жүргізушісі
Ахметжанов Ерболатты жəне аталмыш ұжымның барлық қызметкерлерін
кəсіби мерекелері-медицина қызметкері
күнімен құттықтаймын.
Дəрігер, дəрігер!

Қанша өмір сенің қолыңда,
Адаспаңдар арман жолында,
Анттарыңа адал болыңдар!-деп ақын
жырлағандай ел игілігі жолындағы қиын
қызметтеріңе тек табыс тілеймін.
Уақытпен
санаспай
тұрғындардың
алғысын
арқалап
жүрген
осынау
жандардың дендеріне саулық, өмірлеріне
шаттық тілеймін.
Дастан БАЙМҰРАТ.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

К¤КЕЙКЕСТІ

Донорство - это дар жизни

Алматы облысы бойынша департамент басшылары

1.Нұрғисаев Серікбай Өрікбайұлы - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет
істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бойынша
департаментінің басшысы, тел: 60-97-43, https://www.facebook.com/nurgisayev?fref=ts.
2. Қаныбеков Мейрамбек Маханбетəліұлы - Алматы облысы Əділет департаментінің
басшысы, тел: 24-52-90, https://www.facebook.com/dyualmobl?fref=ts.
3. Сəдібеков Бақытжан Мəлікұлы Алматы облысы бойынша қылмыстықатқару жүйесі департаментінің бастығы, тел: 41-20-20, https://www.facebook.com/proﬁle.
php?id=100015784713048
4. Байедилов Конысбек Ескендирович- Алматы облысы бойынша экология департаменті
басшысы, тел: 24-02-03, https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100016784822663.

Алматы облысы бойынша басқарма басшылары
5. Байдувалиев Асхан Мархабайұлы - Денсаулық сақтау басқармасының басшысы, тел:
40-00-60, https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100009846553094.
6. Əбдуалиев Ақан Жылқышыбайұлы - Алматы облысының Мəдениет, архивтер жəне
құжаттама басқармасының басшысы, тел: 24-16-23, 24-16-94, https://www.facebook.com/proﬁle.
php?id=100002388941898&fref=ts.
7. Жасыбаев Ержан Бакирбаевич - Алматы облысының жолаушы көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасының басшысы, тел: 40-12-52, https://www.facebook.com/proﬁle.
php?id=100016748137211.
8. Нуржанов Даркен Нуржанович - Алматы облыстық сəулет жəне қалақұрылысы
басқармасының
басшысы,
тел:
24-35-10,
https://www.facebook.com/proﬁle
php?id=100014387251489&fref=ts.
9. Жаншабай Керімбек - Алматы облысының табиғи ресурстар жəне табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы , тел: 32-93-83, 32-96-81, https://www.facebook.com/
proﬁle.php?id=100014211496915.
10. Наурызбаева Сəния Дүйсенбіқызы - Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру
жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы басқарма басшысының міндетін атқарушы, тел:
32-92-63, https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100016268177364&fref=ts.
11. Бекішов Сексембай Төлеубайұлы - Алматы облысы ауыл шаруашылығы басқарма
басшысы, тел: 32-96-94, https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100010770191747.
12. Мұрат Маржан Мұратқызы - Алматы облысының кəсіпкерлік жəне индустриялық
-инновациялық даму басқармасының басшысы, тел: 32-95-58.
13. Башбаев Айдар Карбозұлы - «Алматы облысы тілдерді дамыту жөніндегі
басқармасы»
ММ
басшысы,
тел:
40-01-67,
https://www.facebook.com/proﬁle.
php?id=100010248644634.
14. Шантаев Арқау Əсетұлы - Алматы облысы туризм басқарма басышысының міндетін
атқарушы, тел: 24-76-81, https://www.facebook.com/shantayev.arkau
15. Сейпейов Ануар Салимбекович - Сарқан аудандық Əділет басқармасының басшысы, ұялы тел: 8 701 742 22 21, https://www.facebook.com/anuarerik.
16. Дюсембинов Мейрамбек Жасуланович - Қаратал аудандық əділет басқармасы
басшысының міндетін атқарушы, ұялы тел: 8 777 275 19 49, https://www.facebook.com/proﬁle.
php?id=100013806228968.
17. Бобекбаев Асанбай Бобекбаевич - Жамбыл аудандық Əділет басқармасының басшысы, ұялы тел: 8 701 716 81 81, https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100016787313141.

Алматы облысының əкімшіліктері
18. Қарасаев Бағдат Əбімəжінұлы - Талдықорған қаласының əкімі, тел: 27-20-23, https://
www.facebook.com/proﬁle.php?id=100011798070594&ref=br_rs
19. Далғабаев Əділбек Егеубекұлы - Ақсу ауданының əкімі, тел: 8 (72 832) 2-17-70,
https://www.facebook.com/AdilbekDalbagaev?fref=ts
20. Жақанбаев Əлібек Əскербекұлы - Алакөл ауданының əкімі, тел: 8 (72 833) 2-15-64,
https://www.facebook.com/zhakanbaev.alibek.
21. Тоқпейісов Ғалым Қасымұлы - Балхаш ауданының əкімі, тел: 8 (72 773) 9-15-55,
https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100014467294983.
22.Ысқақ Биналі Əбдіқапасұлы - Еңбекшіқазақ ауданының əкімі , тел: 8 (72 775) 7-20-01,
https://www.facebook.com/enbekshikazakh.audany.akimi.
23. Ноғайбеков Жұбаныш Жұмаханұлы - Ескелді ауданының əкімі , тел: 8 (72 836) 3-0505, https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100014401110666,
24. Далабаев Жандарбек Ермекұлы - Жамбыл ауданының əкімі , тел: 8 (72772 ) 2-15-25,
https://www.facbook.com/ dalabaev.zhandarbek.ermekuly.
25. Медеуов Қыдыркелді Өміржанұлы - Іле ауданының əкімі, тел: 8 (72 752) 2-01-83,
https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100014356804352.
26.Бисембаев Қайрат Аширалиевич - Қаратал ауданының əкімі, тел: 8 (72 834) 2-23-05,
https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100014348465874
27.Бигелдиев Махаббат Садуақасұлы - Қарасай ауданының əкімі, тел: 8 72 772 98-3820, https://www.facebook.com/BigeldievMahabbat?fref=ts
28.Алиев Бағдат Байшалұлы - Кербұлақ ауданының əкімі, тел: 8 (72 840) 3-12-50, https://
www.facebook.com/proﬁle.php?id=100014223736523
29. Əділ Алмас Кабдулұлы - Көксу ауданының əкімі , тел: 8 (72 838) 2-02-55, https://www.
facebook.com/proﬁle.php?id=100014116721143
30. Абдуалиев Бердаулет Ешенұлы - Панфилов ауданының əкімі, тел: 8 (72 831) 5-1362, https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100014316791397
31. Тажиев Жанат Жолдасбекұлы - Райымбек ауданының əкімі, тел: 8 (72 777) 2-12-01,
https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100015151876965.
32. Қошанбеков Ерғазы Қошанбекұлы - Сарқан ауданының əкімі , тел: 8 (72 839 ) 2-1233, https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100007161306007
33. Садықова Райхан Нұрмұрзақызы - Талғар ауданының əкімі, тел: 8 (72 774) 2-50-87,
https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100014343880134&fref=ts.
34.Өнербаев Бақтияр Əлтайұлы - Текелі қаласының əкімі , тел: 8(72835) 4-25-88, https://
www.facebook.com/b.unerbayev?hc_ref=SEARCH.
35. Қайнарбеков Талғат Қанатұлы - Қапшағай қаласының əкімі, тел: 8(72772 ) 41583,
https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100014396910309&fref=ts.

К‰н тəртібінде – электрмен жабдыќтау
Жуырда «ТАТЭК» АҚ вице-президенті А.Дүкенбаевтың ұйымдастыруымен «Нұр Отан»
партиясы аудандық филиалының ғимаратында «Нұр Отан» аудандық филиалы, білім бөлімі,
аудандық аурухана, қалалық əкімдік, мемлекеттік кірістер басқармасы, аудандық ақсақалдар
кеңесі, «Темірлан» ЖШС су электр станциясы басшылығының, мамандарының қатысуымен
дөңгелек үстел басында əңгіме жүргізілді. Күн тəртібінде Сарқан ауданы тұтынушыларын
электр қуатымен қамтамасыз ету мəселесі қаралды.
«ТАТЭК» АҚ вице- президенті А.Дүкенбаев акционерлік қоғамның құрылымымен таныстырып, тұтынушыларды сенімді жəне үздіксіз электр қуатымен қамтамасыз ету жолындағы
міндеттерін ортаға салды. Осы мақсат жолында облыс аумағында электр желілері мен подстанцияларды реконструкциялау жəне жөндеу –техникалық қызметтері қолға алынуда. Сонымен қатар «ТАТЭК» АҚ базасында электр қуатын есептеуді автоматты түрде жүзеге асыратын құрылымдар енгізілуде. Дөңгелек үстел басында Сарқан электр желілері мекемесінде
осы бағытта атқарылған жұмыстар менің хабарламамның арқауына айналды. Бүгінгі таңда
біздің мекемеде 134 адам еңбек етіп, 24 елді мекендегі 11 189 тұтынушыға қызмет көрсетіп
келеміз. Жоғарғы вольтты электр желілерінің қызметін жүзеге асырамыз. Наурыз айына дейін
желілерді бейберекет өсіп кеткен ағаштардан тазарттық. Апатты жағдайларды жою жолында
жұмыс жүргіздік.
Жиында «Жетісу Энерготрейд» басқармасының тұтынушылармен жұмыс бойынша бөлім
басшысы Н.Абеуова аймақты электрмен қамтамасыз ету үшін электр қуатының қайдан
алынатындығын атап өтті. Жоспарлау –экономикалық бөлімінің басшысы Б.Қуанышев
электр қуатына белгіленген экономикалық жағынан негізделген тарифті жəне заңды, жеке
тұлғалар үшін бекітілген тарифті түсіндірді. «Тамерлан» ЖШС ГЭС басшысы А.Курмаев
тұтынушылармен көкейкесті мəселе бойынша дөңгелек үстел ұйымдастырған «ТАТЭК» АҚ-на
алғысын айтты.
Бұдан соң жиынға қатысушылар атынан қойылған сауалдарға жауап қайтарылды. Дифференциалды тарифті қолдану бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Зейнеткерлерге
тариф желісінде 120 КВтт –қа дейінгі мөлшерде 1 адамға шаққанда жеңілдіктер бар. Соңғы
кезде дифференциалды тариф ережесіне өзгерістер енгізіліп, заңды тұлғалар үшін 3 тарифтік
есепті қолдану тоқтатылды. Тұтынушының заңды тұлғалар үшін 22,81 теңге болатын орташа тарифті пайдалану құқы бар. Ауа-райы құбылысы жағдайында электр жарығын өшіруге
орай тұтынушылардың орынды наразылығы туындайды. Биылғы жылы электр желілерін
жөндеуден өткізу, электрмен қамтамасыз етудің сенімділігін арттыру жолында қосымша
жұмыстар жоспарлануда.
С.ОРУМБАЕВ,
Сарқан электр жүйесі мекемесінің басшысы.
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14 июня ежегодно отмечается во всем мире как день донора крови. Этот день утвержден
всемирной организацией здравоохранения и международной федерацией общества красного и
креста и красного полумесяца.
Кровь и ее компоненты являются уникальным и ценным национальным ресурсом, поскольку
они могут быть получены только от людей сдавших кровь или ее компоненты. Поэтому срочно
необходимо существенно увеличить число людей желающих или способных сдать кровь, чтобы
обеспечить стабильное снабжение безопасной кровью и ее компонентами которое будет достаточным для удовлетворения национальных потребностей.
В своей многолетней врачебной практике, приходилось проводить донации (кроводачи)
добровольно-принудительно-безвозмездно-платно за счет больницы, эти методы мало эфективные.Отмечаю в настоящее время семейные (заместительные доноры) это доноры, которые
сдают кровь, когда это необходимо для члена их семьи или организации. В большинстве случаев
сотрудники больницы просят родственников пациента сдать кровь, но некоторые случаях каждый
пациент, которому необходимо переливание, обязан предоставить определенные количество заместительных доноров при оказании неотложный медицинской помощи в больнице или перед
плановой хирургической операцией. Отсюда возникает система скрытого платного донорства, в
соответствии с которой члены семей пациента оплачивают сданную кровь деньгами или другой
форме.
Оплачиваемые -коммерческие, доноры сдают кровь в обмен на оплату или другие выгоды,
которые удовлетворяют основные потребности донора или могут быть проданы другому лицу.
Часто они сдают кровь регулярно и могут даже иметь контакт с центрами крови о сдаче крови
за согласованное вознограждение. Они могут продавать свою кровь или обращаться к семьям
больных и пытаться продать свои услуги, выдав себя за семейных (заместительных доноров).
Во время бедствий и чрезвычайных ситуациях обычно может быть удовлетворена с помощью
сформированной базы доноров, что проводится в нашем государстве в настоящее время. Добровольные доноры, как правило, особенно отзывчивы на призывы в дефицита крови или в чрезвычайных ситуациях, так как они уже превержены делу добровольной сдачи крови.
От имени руководства и врачей всего района поздравляю всех добровльных доноров района
с праздником всемирного дня донора, желаю доброго здоровья, в семье достатка, спокойствия,
желания помочь другим людям, а также за чувство морального долга и социальной ответственности. Донорство крови-это «дар жизни», который невозможно измерить в денежных выражениях.
Л.БЕЛИНСКИЙ,
врач трансфузиолог.

Если судоисполнитель – частный
В соответствии с ч.1 ст.118 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее-Закон) оплата деятельности частного судебного исполнителя
производится за счет средств, взысканных с должника, и устанавливается в размере от 3%
до 25% в зависимости от категории дел и суммы взыскания с установлением предельных размеров не более 10 000 МРП.
По исполнительным документам неимущественного характера оплата деятельности
частного судебного исполнителя устанавливается в месячных расчетных показателях. Сумма оплаты деятельности частного судебного исполнителя устанавливается постановлением
Правительства РК №437 «Об утверждении размеров оплаты деятельности частного судебного исполнителя.
К примеру, сумма оплаты для исполнительных документов имущественного (денежного)
характера по суммам до 60 МРП – в размере 25% от суммы взыскания, свыше 20 000 МРП – в
размере 3% от суммы взыскания. Для исполнительных документов неимущественного (не
денежного) характера (об обязании должника совершить определенные действия и (или)
воздержаться от их совершения) – с физических лиц 50 МРП, юридических лиц – 100 МРП
и так далее.
В ч.2 и 3 ст.118 Закона указано, что оплата деятельности частного судебного исполнителя
производится только в случае полного или частичного исполнения исполнительного документа, он вправе взимать суммы за оплату своих услуг только в размерах, предусмотренных настоящей статьей и устанавливаемых Правительством РК. При этом льготы для взыскателей –
физических и юридических лиц, предусмотренные законодательством РК, распространяются
на этих лиц при совершении исполнительных действий (ч.5 ст.118 Закона). Авансирование
расходов частного судебного исполнителя ст.119 Закона. Условия авансирования регулируются на основании соглашения (договора), заключаемого между частным судебным исполнителем и взыскателем (ч.4 ст.119 и ч.4 ст.37 Закона).
Согласно ч.1 ст.120 Закона, если в ходе исполнения не была произведена оплата деятельности частного судебного исполнителя, не возмещены расходы по исполнению, авансовые
взносы, внесенные взыскателем, то частный судебный исполнитель выносит и направляет
должнику постановление о возмещении расходов, понесенных при совершении исполнительных действий, и об утверждении сумм оплаты его деятельности.
Д.ДАРХАМБАЕВ,
старший прокурор Сарканской районной прокуратуры.

Беркут

Гнездо устраивает на дереве либо на труднодоступном скалистом уступе. В кладке обычно
два яйца, однако чаще всего выживает один
птенец. В центральной Азии беркута используют для промысловой охоты на лисиц, зайцев,
иногда волков.
М.ТУРГУМБАЕВ,
мастер леса Тополевского И.У Сарканского филиала «Жонгар-Алатауского»ГНПП.

Беркут – одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных. Избегает жилых районов, чувствителен к беспокойству со
стороны человека. На большей части ареала
живет оседло, держится парами возле гнезда.
Охотится на самую разнообразную дичь, чаще
всего зайцев, грызунов и многие виды птиц.

Сарқан қаласы бойынша 2017 жылдың қаңтар-маусым айлары
аралығында тұрғын үй құрылысын жүргізу мақсатында жер
телімдерін алған жеке жəне заңды тұрғалардың тізімі
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Аты - жөні
Мырзагалиев Азамат Фархатович
Балақбаев Қайрат Канабекович
Смаилханова Мақпал Қыдырбековна
Талгамбаев Тлек Сериккалиевич
Байкуришов Канат Талгатович
Алтынбекова Бибигуль Шакеровна
Бибосынов Жанат Бекежанұлы
Рахманова Іңкəр Рахманқызы
Бақытəлі Əуелхан
Мукреев Рустам Ерикович
Турамбекова Арай
Курманғалиева Асия Айтмолдановна
Досбаев Қанатхан Жаканович
Шулгаубаев Берлік Төлеубкович
Отеншинов Бабакумар Ергабылович
Қабай Мақсат Қанатұлы
Бекболова Назым Ермековна
Əлиякпар Əзира
Мусин Қайрат Толымханович
Байсалбаев Айдос Жарылқасынович
Елеусизов Дархан Кожабекович
Көнілашар Досан Көшкенбайұлы
Курманғалиев Нурмуханбет Жармухамбетович
Килышев Нурлан Жетписбаевич
Ерденбекова Жулдыз Курмановна

Мекен - жайы
Сарқан қ-сы, Абая №151а
Сарқан қ-сы Савин №42
Сарқан қ-сы, Бірлік №8а
Сарқан қ-сы, Горький №112а
Сарқан қ-сы, Астана №34
Сарқан қ-сы, Сырым Датұлы №1
Сарқан қ-сы, Қасымхан №8
Сарқан қ-сы, О.Жандосов №23а
Сарқан қ-сы, Байзақов №20
Сарқан қ-сы, Жангелдин №29
Сарқан қ-сы, Сырым Датұлы №34
Сарқан қ-сы, Бөгенбай батыр №139
Сарқан қ-сы, Көбеев №6
Сарқан қ-сы, Сырым Датұлы №6
Сарқан қ-сы, Бөгенбай батыр №5а
Сарқан қ-сы, Құрманғазы №15
Сарқан қ-сы, Н.Жөнкебаев №16а
Сарқан қ-сы, К.Буашев №3
Сарқан қ-сы, Майлин №13а
Сарқан қ-сы, Каблиса Жырау №6
Сарқан қ-сы, Нукенов №61
Сарқан қ-сы, Сырым. Датұлы №29
Сарқан қ-сы, Жангелдин №2
Сарқан қ-сы, Жанатов №8
Сарқан қ-сы, Сырым Датұлы №14

Сарқан ауданы бойынша 2017 жылдың қаңтар-маусым айлары
аралығында өзіндік қосалқы шаруашылығын жүргізу үшін берілген жер
телімдерінің иелерінің - жеке жəне заңды тұлғалардың тізімі
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Аты – жөні
Микрюков А.Г
Кажыбаев Е.М
Тайбеков А.М
Ақылбеков С.А
Беляев В.В
Образцова И.Р
Сейсембеков К.А
Нугманов Ж.К
Қасымханова М.М
Мусанова К.К

Мекен – жайы
Қарғалы, Тынышбаев №79
Қойлық, Жамбыла №51 а
Қойлық, Жамбыла №79
Алмалы, Джансугуров№ 34
Қарғалы, Тілендиев №9
Тополевка, Тəуелсіздік №15в
Қойлық, Жамбыл №18
Қойлық, Сейфуллин №4
Қарабөгет, Абай №63
Бақалы, М.Арын №6

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Ер – елдiњ ќорѓаны

БІЛІМ
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БАЛАНЫЊ БАСТЫ ¦СТАЗЫ – АТА-АНА

Ұлы
Отан
соғысының
Жеңіспен
аяқталғанына 72 жыл, Қазақстан Қарулы
күштерінің құрылғанына 25 жыл толуына
орай Көкөзек орта мектебінде 3-4 сынып
оқушылары мен əкелері арасында спорттық
жарыс өтті. Шара оқушыларымызды туған
жерін, елін, Отанын сүюге тəрбиелеу,
ұлтжандылыққа, батылдыққа жігерлендіру,
жауапкершілікті нығайту, патриоттық сезімді
күшейту
мақсатында
болды.
4-сынып
ұлдарының орындауындағы «Алға, қазақ
жігіттері» əнімен басталған жарыс Кім жылдам? Ептілік те, ерлік, Теңге ілу, Балалар сайысы, Əкелер сайысы, Жамбы ату ойындарымен ұласып, 3-сынып оқушыларының «Қазақ
елі» əнімен жалғасын тапты. Батырлық,
табандылық, намысшылдық, күш-жігер деген
қасиеттер бойларынан табылатын ер азаматтар арасындағы сайыс жоғары деңгейде өтті.
Шапшаңдық пен ептілікті талап ететін бұл
жарыста жүлделі I орынды 4-сынып оқушысы
Мухаммедəли мен əкесі Абдул Мажит жеңіп
алды. II орынды 4-сынып оқушысы Мейрамбек пен əкесі Сарқытбек жəне 3-сынып
оқушысы Мереймен əкесі Асхат иеленді. III
орын 3-сынып оқушысы Диьназ қызымызбен
əкесі Ермекке бұйырды. Жарысқа қатысып,
балаларын қуанышқа бөлеген əкелерге
үлкен алғыс айта отырып, мықты денсаулық,
отбасына береке мен байлық, еңбекте табыс
тілей отырып, балаларыңыздың қызығына
тоймай ұзақ та бақытты ғұмыр кешіңіздер
дейміз.

Бала – Отанымыздың келешегі, біздің жалғасымыз. Сондықтан бала тəрбиесі – баршамызға
ортақ іс. Əр ата-ана өз баласын еліне, халқына шын берілген, халқын құрметтей алатын, дені
сау, білімді, еңбексүйгіш, жан-жақты жетілген азамат етіп тəрбиелеуді борышым деп есептеуі
керек.
«Əке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» деп халық бекер айтпаған. Баланы үлгі,
өнеге алуға сəби кезінен тəрбиелеген жөн. Отбасындағы жанжал, үлкендердің ойланбай дөрекі
сөз айтуы, біреуді сыртынан ғайбаттауы балаға теріс əсер етеді. Сол сияқты кейбір лауазымы
жоғары ата-аналардың өркөкірек, тəкаппар болуы да балаларды жақсы тəрбиеге жетелемейді.
Баланың басты ұстазы – ата-анасы болғандықтан, олардың педагогтік білімі мен тəжірибесі
болуы міндетті-ақ. Мейлі ол басқа мамандықтың иесі болсын, қосымша білім артықтық етпейді.
Өйткені, бүгінгі таңда балаларымен дұрыс тəрбие жұмысын жүргізе алмайтын ата-аналар көп.
Тіпті педагогикалық білім алмағанның өзінде педагогикалық кітаптарды ақтарып, баламен
жұмыс жүргізудің қыр-сырын меңгерудің жөні бөлек. Балаға тəрбие беруді неден бастаймыз десек, «Тəлім сөз – тəрбие құралы» дейтін ата-баба дəстүріне жүгінейік. Ата-аналардың өнегелі
істері, отбасы мүшелерінің бір-бірімен жылы қарым-қатынасы баланың да жүрегін жылытып,
жақсы азамат болып өсуге жетелейді. Сондықтан да баланың мінез-құлқы мен адамгершілік
қасиеттерінің қалыптасуында ата-ананың ықпалы зор. Бала тəрбиесіне жауапкершілікпен
қарау – ата-ананың жеке басының мəселесі ғана емес, олардың қоғам алдындағы қастерлі
борышы.Тəрбие тамыры – халық даналығында. Сондықтан жас ұрпаққа жан-жақты өнегелі
жарасымды тəрбие беруде ата-бабалар дəстүрінің маңызы зор. «Ұлы бар үйде қуат бар,
қызы бар үйде шуақ бар», «Тəрбие – тілден басталады» дейтін халқымыз, ана омырауынан
ажырамаған кезде-ақ бөбегін ана тілінің ақуызымен ауыздандыра бастайды. Ұрпағың ұлағатты
болып өссін десең, бесік жырымен бөбегіңді тербете біл, ертегі айтып, естілікке үйрет, аңызəңгімелерді құлағына құйып, ата-бабалардың тарихымен таныстыр. «Ел болам десең, бесігіңді
түзе» - деген М.Əуезовтың аталы сөзі отбасы тəрбиесінің маңызын айқындайды. Балаға атаана тəрбиесінің орнын ешнəрсе толтыра алмайды.
Адалдық пен мейірімділік, жауапкершілік пен кешірімділікке негізделген отбасы мүшелерінің
қарым-қатынасының бала тəрбиесіне ықпалы зор. А.С.Макаренко: «Сіз өз балаларыңыздың
тəрбиесін бастамас бұрын, өзіңіздің жеке мінез – құлқыңызды тексеріңіз. Сіздің жеке мінезқұлқыңыз нағыз шешуші нəрсе» деген болатын.

А.ШУМАТОВА, Қ.РҮСТЕМБЕКОВА,
Көкөзек орта мектебінің 3-4 сынып
оқушыларының жетекшілері.

А.КУМАРБЕКОВА,
əл-Фараби атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының тəрбиешісі.

Сущность модульно-компетентностного подхода
к подготовке квалифицированных кадров

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана
«Социально-экономическая
модернизация
– главный вектор развития Казахстана» поставлены актуальные задачи в области модернизации системы образования в стране. Это
внедрение в процесс обучения современных
методик технологий, повышение качества педагогического состава, создание независимой
системы подтверждения квалификации. Подчеркнуто, что образование должно давать молодежи не только знания, но и умение использовать их в процессе адаптации.
С 05 июня по 16 июня на базе Сарканского гуманитарного колледжа проходят курсы
повышения квалификации преподавателей
ТиПО на тему «Реализация образовательных
программ
технического и профессионального образования, разработанных на основе
модульно-компетентностного подхода», которые проводят ведущие специалисты системы
ТиПО методист Управления образования Исаханова Ш.К., преподаватель Сайдахметова
А.А.
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Цель данных курсов заключается в изучении перехода к модульным образовательным
технологиям.
Основная ценность работы заключается в
учитывании данных рекомендаций при подготовке специальностей.
Курсы проходили по модульной системе. Модуль № 1 тема: «Модульное обучение,
основанное на компетентностном подходе».
Изучили новые требования к работникам:
1) Они должны быть конкурентоспособными на рынке труда; 2) Им нужны новые навыки,
умения и знания для выполнения рабочих обязанностей; 3) У них нет пожизненной работы; 4)
Им нужен доступ к непрерывному профессиональному образованию и обучению
Новые требования к образованию и работникам образования: 1) Система образования
должна отвечать ожиданиям рынка труда; 2)
Учебные программы должны отражать реальные рабочие ситуации; 3) Планы и методы обучения должны быть адаптированы к реальной
ситуации.
А также поставлены цели-векторы образо-

вания на основе компетентностного подхода:
самобучаемост; самоопределение; самоактуализация; социализация; развитие индивидуальности.
Возможности использования модульных
программ: гибкость модульных программ; увеличение практического обучения; необходимость прохождения повышения квалификации
и стажировки преподавателей на производстве; возможность введения дополнительных
квалификаций; возможность введения уровневой сертификации специалистов; возможность
открытия отраслевых центров для повышения
квалификации
Цель модульного обучения создание более благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости, содержания,
обучения, приспособления к индивидуальным
потребностям личности и уровню ее базовой
подготовки посредством организации учебнопознавательной деятельности по индивидуальной учебной программе.
Сарканский политехнический колледж.

Жылдар жемiсi
Ұстаздық
еңбектің
қыр-сырын
терең
меңгерген, əріптестерінің
сый – құрметіне бөленген
Жусупова
Халима
Уахитовна
мақтаулы
ұстаздарымыздың бірі.
Ұрпақ болашағы - білім
саласында 28 жылдан
бері еңбек етіп келе
жатқан Халима Уахитовна мамандығын мақтан
етеді.
Көктеректің
киелі
топырағында
дүниеге
келіп, М.Маметова орта
мектебінен түлеп ұшқан
Халима
Уахитовна
1986 жылы Қазақтың
Мемлекеттік
қыздар педагогикалық институтының
тарих факультетін бітіріп өзі білім алған мектебіне
оралып, тарих пəнінің мұғалімі болып алғашқы еңбек
жолын бастайды. Оқушыларға білім мен тəрбие беру
барысында халқының өткен тарихын білуге деген ынтасын арттырып, өз елі мен жерін сүю білуге, болашақта
білімді азамат етіп тəрбиелеуде өз үлесін қосып
келеді.Заман талабына сай түрлі семинарлар мен трениингтерге қатысып өзінің педагогикалық шеберлігін,
шығармашылығын үнемі шыңдап отырады. Мектептегі
қоғамдық жұмыстарға да белсене араласып, өлке тарихын насихаттауда жанашырлық танытушы. Ұзақ жылдар
бойы мектепте кəсіподақ ұйымының төрайымы болып,
əріптестері мен шаруашылық жұмысшыларына ақыл
– кеңесін беріп, қолдау көрсетіп отырады. Ұстаздың
еңбегі бір төбе болса кəсіподақ саласындағы сіңірген
еңбегін ерекше айтуға болады. Білімді, алғыр кез келген жаңа тəжірибені меңгеруде шапшаң болмысымен
ерекшелелетін Халима Уахитовнаның еңбек жолы
жемісті, əріптестерінің арасында беделді. Мектептегі
мерекелік – шараларда кəсіподақ комитеті атынан
қолдау көрсетіп, көмек қолын ұсынатын басшы екенін
ұжымдастары жақсы біледі. Еңбегі ескерусіз қалмай
бірнеше мəрте марапаттарға ие болды. 2016 жылы
«Білім қызметкерлерінің кəсіподағына сіңірген еңбегі
үшін» төс белгісімен марапатталды.Еңбек адамды
өсіреді,көпті көруге тəрбиелейді жəне биік белестерді
бағындырып, алға қарай жетелейді. Халыққа еткен еңбегінің жемісін көріп марапатын алудың өзі
бір ғанибет.Қорыта келгенде көзге көрінбейтін, бірақ
қиындығы мен қызығы мол осынау еңбек жолында
ұрпақ тəрбиесін басты назарда ұстап салауатты да
сауатты дамуымыздың қадамдары сəтті болуына бірімізге əріптес, бірімізге ұлағатты ұстаз, аяулы ана,
ақылшы əпке, Халима Уахитовнаның еңбегіне толайым табыстар тілеймін.
Жанат БОГАТИКОВА,
М.Маметова атындағы орта мектебінің орыс
тілі мен əдебиеті пəнінің
мұғалімі, 1 деңгейлі мектеп тренері.

Шапаѓаты мол шара

1 маусым күні Бақалы ауылдық округінде «Бақалы» бастауыш партия ұйымының
ұйымдастыруымен «Кедергісіз келешек» партиялық жобасы аясында «Халықаралық
балаларды қорғау күні» аталып өтті. Мерекелік жиынды ауыл əкімі, Бақалы БПҰ
төрағасы Арын Тұрсынханұлы Күрішбаев ашып оқушыларды жəне мектепке дейінгі
«Айгөлек» шағын орталығының бүлдіршіндерін құттықтады.
Ауылымыздың кəсіпкерлерінің демеушілігімен жəне əкімшіліктің ұйымдастырумен
мектеп оқушыларына жəне «Айгөлек» шағын орталығының бүлдіршіндеріне
балмұздақтар мен тəтті тағамдар таратылды. Ал шаруа қожалық басшыларының
демеушілігімен мектепке дейінгі «Айгөлек» шағын орталығына көлемі 8х4 кілем
сыйға тартылды.Оқушылар жəне балабақша бүлдіршіндері жомарт жүректі жандарға
рахметтерін айтып, өздері дайындаған концерттік бағдарламасын ұсынды.
Е.ТУКУШЕВ,
Бақалы ауылдық округі əкімі аппаратының жетекші маманы.

Б

алаларѓа
азарлыќ

Алмалы
ауылдық
округі
бойынша
«Халықаралық
балаларды
қорғау
күні»
мерекесі қарсаңында Алмалы ауылдық округі
əкімінің ұйымдастыруымен, бір топ ауыл
кəсіпкерлерінің демеушілігімен жастайынан
мүмкіншілігі шектеулі мүгедек балаларға:
М.Жұмаділова,
М.Имаш,
М.Ғалымжан,
А.Нұрдаулет, Т.Нүсіпқали, А.Сейполдаұлы,
Т.Батыржан,
Т.Төлеген,
А.Жұмагелді,
А.Тастемір, К.Малыбаев, Е.Жеңіс, А.Баймұқан,
А.Мейірхан, Ж.Иманғалиева, А.Булегенова,
Е.Салам маусымның шуақты күні Алмалы
орта мектебінде ұйымдастырылған мерекелік
концертті тамашалап, сыйлықтар табысталды. Осындай іс-шаралардың басы-қасында
жүретін демеушілерімізге ата-аналар тарапынан алғыстар білдіріп жатты.
Д.БАЙДУАЛИЕВ,
Алмалы БПҰ мүшесі,
Алмалы ауылдық округінің
жастар ісі жөніндегі əдіскер.

Бақытты
балалық шақ
1 маусым балаларды қорғау күніне қарсы
мектебімізде «Бақытты балалық шақ» атты
мереке өтті.
Сəні мен салтанаты келіскен білім
шаңырағында кезекті іс-шара «Флешмоб»
биімен басталды, өнерпаз оқушылар өз
өнерлерін ортаға салып, əнмен мереке салтанатын асыра түсті. Хормен «Əрқашан күн
сөнбесін» əнін əуелетіп айтып, асфальтқа сурет салып, тышқан мен мысық ойынын ойнады. Мектеп алдындағы салтанатты мереке
мектеп директоры Е.Алиновтың құттықтау
сөзімен жалғасын тауып, көп балалы аналар
мен үздік оқушылардың ата-аналарын марапаттады. Ауылымыздың ақсақалы Каженов
Берікхан ата батасын берді.
Тыныштық бесігіне тербелген, жүздері
бал-бұл жайнаған балаларды мектеп
асханасындағы дастарханға отырғызып,
тəттілер таратылды. Ауылына қарап азаматын таны демекші осы іс-шараға демеушілік
еткен – Атиев Кадірхан, Абанова Катима,
Асылбеков Советхан,Алинов Ермек, Касымбеков Талғат жəне Касымбекова Мейрамгүл
сынды көмек қолын соған азаматтардың
деніне саулық, халқымыз тыныш, бейбіт өмір,
ата-аналар мен ұстаздарға шыдамдылық
пен төзімділік тілейміз.
С.КУЛБЕКОВ,
Петропавловск орта мектебі
директордың тəрбие ісі жөніндегі
орынбасары жəне бастауыш сынып
мұғалімдері.

Жаздаѓы ±мытылмас саяхат

Жазғы үлкен үзіліс ұзақ оқу жылынан кейін мектеп оқушыларының
денсаулығын
бекіту,
денесін
шынықтыруы, күш жинауы үшін
беріледі. Бірақ бұл да олардың рухани баю, өз күштерін тексеру жəне
байқап көру, білімін жалғастыру,
қоршаған ортаны игеру жəне түсіну
уақыты.
Балалардың
белсенді
демалысы
əдеттегідей
спортсауықтыру лагерлерінде, шипажайларда, мектеп қарамағындағы жазғы
сауықтыру лагерлерінде өтеді. Дəл

сондай Екіаша ауылында балалардың
жазғы демалысын пəндік лагерь арқылы
ұйымдастырдық. Бір ауысымда 20-ға жуық
оқушыны ағылшын тілінен қосымша оқыту
жоспарланып білімімді ары қарай дамытамын деген балалар келіп жатты.Балалардың
жас мөлшері 6 жастан 10 жасқа дейін. Ауысым ұзақтығы 10 күн . Лагерь бағдарламасы
балалардың
қызығушылығы
мен
психологиялық жас ерекшеліктерін есепке ала отырып жасалды. Мектеп жанындағы
лагерьдің мақсаты: педагогикалық ұжым, атааналар қоғамдастығы, оқушылар, мектептен
тыс ұйымдардың өзара қарым- қатынасын
орната отырып,
оқушылардың жазғы демалысын өткізуі үшін қажетті əдістемелік,
ұйымдастырушылық, ақпараттық жағдайларды
қамтамасыз ету. Осындай мақсатты көздеген
біздің мектеп жаз уақытында балаларды демалыспен қамтуға байланысты «Ағылшын
клубы» үйірмесі бағдарламаларын іске асырып отыр. Əр сынып оқушылары жаз бойы

өздерінің қалаған үйірмелеріне барып, өз
уақыттарын əрі тиімді, əрі қызықты өткізіп
жатыр.«Ағылшын клубы» пəндік лагеріндегі
І –ауысымның жауапты мұғалім
мен
Т.Догоманова маусымның 01-10 аралығында
алғашқы ауысым бағдарламасын жүзеге
асырдым. Бекітілген жоспарға сəйкес лагерь
демалушылары күн сайын əр түрлі саяхаттар
жасады. Балалар ауылдың көрікті жерлеріне
саяхат жасады.
Балалар 10 күн ішінде жақсы көңілкүймен, зор қызығушылықпен, ұйымдасқан
түрде ауысымды аяқтады. Ауысымның жабылу салтанатында балалар 10 күн ішіндегі
өздерінің көңіл-күйлерімен бөлісіп, əн айтып, би билеп, белсенді қатысқан оқушылар
мақтау
қағаздарымен
марапатталды.
Жаздағы жақсы демалыс - жыл бойына
қажетті күш –қуат берері сөзсіз.
Т.ДОГОМАНОВА,
Екіаша орта мектебінің ағылшын тілі
пəнінің мұғалімі.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Хабарландыру * Объявления

Продам автовесы.
Автовесы (көлік таразы) сатамын.
Тел: 8 702 5633679
Продается 2-х этажный 7-ми квартирный дом с общей площадью 400 кв.м с земельным участком 0,22 га. Имеется баня,
вода, сан.узел, навес, погребы и гаражи. Обращаться: 2-04-99, сот: 8 702 6687681 по
адресу г. Саркан, ул. Тауелсиздик 247.
Срочно продается 3-х комнат. дом.
Участок 10 соток, все постройки. Обращаться по ул.Валиханова №12.
Шұғыл түрде 3 бөлмелі үй сатылады. Сарай, жаздық ас үй, монша бар,
бақшасы үлкен. Тел: 8 72 839 22397, ұялы:
8 702 9403050, 8 778 858 6867.
Крестянскому
хозяйству
требуется скотник, чабан. Желательно семейную пару. Тел: 2-29-84, 87774810830,
87057873375.
В строительную организацию требуются разнорабочие. Оплата сдельная
87018001222, 87012928994.
Сниму квартиру в Сарканде. Тел:
87012928994.
Продается 4-х комнатный дом по улице
Жанабаева 19, возле магазина «Болашақ», с
пристройками, недорого (варианты). Обращаться по тел: 2-19-42, 87022971101.
Ақбашан Ардақбектің атына берілген
жеке куəлік, жүргізуші куəлігі жоғалды.
Тауып алғандарға сүйіншісі дайын. Тел:
87778180889, 87787074462.
Продам новое лобовое стекло на Газ53. Емкость цистерна сливным краном,
подставкой снизу. Удобно для закупа и
хранение ГСМ для крестьянского хозяйства. Сот: 87759683902.
В Сарканский РЭС срочно требуется следующие рабочие: 1. Водительэлектромонтер в Койлык (Антоновка) -1
вакансия. 2. Электромонтер в Алмалы (Новопокровка) – 1 вакансия. 3. Трактористэлектромонтер в Черкасск – 1 вакансия.
4. Электромонтер в ГТЭ – 1 вакансия. По
всем вопросам обращаться: г.Саркан,
ул.Лермонтова №2, тел: 2-16-71, 2-13-84,
87074964196 Зарина.
«Сарқан су құбыры» мекемесіне
шебер,
механизатор,
бақылаушы,
дəнекерлеуші мамандар қажет. Тел: 2-1776.
В предприятия «Сарқан су құбыры»
требуется слесарь, механизатор, контролеры, сварщик. Тел:2-17-76.
Жедел түрде үй сатылады.
Срочно продам дом с мебелью в
районе больницы и школы-гимназии №1.
Недорого! Имеются все хозяйственные
постройки, баня, летняя кухня, плодовые деревья, хороший полив. Возможна
продажа домашней утвари! Обращаться ул. Абая №24, контактный тел.2-23-60,
сот.87770244042, 87078162061.
Продаю трактор Т-40 1993 г.в., 4WD,
прицеп 4 т., кун, сенокосилка, плуг, лопата, запасной трактор на запчасть и запчасти, документы в порядке, состояние
хорошее. Обращаться сот.87053914172,
87472042729.
Тез
арада
кірпіштен
салынған,
орталыққа жақын 4 бөлмелі Жандосов
көшесі №2/1 үй сатылады. Жаздық ас
үйі, көлік тұрағы, 10 сотық жері, монша, баубақшасы, қора-жайы бар. Су үйдің ішіне
жүргізілген. Сонымен қатар газосварка,
үй жиһаздары, жүріп тұрған 3,5 тонналық
АВИА 31 КСИ маркалы бортовой, термофургон жүк көлігі (дизель) сатылады. 1,2
млн. теңге, бағасы келісімді. Вариант бар.
Хабарласыңыздар
тел.:
87029511395,
87016558313, 87073558313.
Продам благоустроенный дом. Имеется холодная, горячая вода. Душевая
кабина, туалет в доме. Летняя кухня (второй дом), гараж, баня все хоз. постройки.
Сдвоенный участок (14 соток). Обращаться ул. Жамбыла №18, (два квартала выше
РОВД), тел: 2-13-54, сот: 87014616485.
Қабанбай батыр көшесі №109 үйдегі
7 сотық жерді сатамын. Жамбыл көшесі
№18 үйге хабарласыңыз, тел: 2-13-54, сот:
87014616485.
Продам земельный участок 7 соток по
улице Кабанбай батыра №109. Обращаться по улице Жамбыла №18, тел: 2-13-54,
сот: 87014616485.
ТОО «Қанатжан и Ко» (Автобусный
парк) срочно требуется механик с образованием. Справка по тел: 2-05-66,
87016955605.
«Қанатжан и Ко» ЖШС-не (Автобус паркі) дипломды механик қажет.
Хабарласыңыз: 2-05-66, 87016955605.
Продается магазин "Мөлдір" по ул.
Горького №45. А так же кухонный гарнитур, угольник в хорошем состоянии, казан
с крышкой 30 л, стол деревяный низкий.
Сот: 8 777 2038914

ШАРАЙНА

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 19 маусым

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,
02.30 «Көңіл толқыны» 13.00 ЕХРО АҚПАРАТ 13.15
«Бірге таңдаймыз!» 14.10, 23.00 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ»
15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН
ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 01.20 «ЭХРО
–ҒЫЛЫМ МЕКЕНІ» 18.00 «Мəселе» 18.30 «Менің
Қазақстаным!» 20.00, 00.30 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30,
01.00 БАСТЫ ТАҚЫРЫП 20.50 ФУТБОЛ. ФИФА. КОНФЕДЕРАЦИЯ КУБОГЫ. АВСТРАЛИЯ-ГЕРМАНИЯ.
ТІКЕЛЕЙ ЭФИР 23.55, 02.00 «ТҮНГІ СТУДИЯДА
Н.ҚОЯНБАЕВ» 01.30 «Менің Қазақстаным!»
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» 11.40, 15.10, 18.50,
20.50 «EXPO life» 11.45 «Мечты сбываются» 12.00,
00.25 «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»
деректі драмасы 17.00 «Народный контроль» 17.15
«Өмір жолы» 17.45 «Қайсар жандар» 18.00, 23.00
Т/х «ЗƏУРЕ» 18.55 Негізінде 19.00, 23.50, 01.55
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, 03.40 «ВЕРОНИКА
МАРС» 07.00 «Доброе утро» 10.00 «Поле чудес»
11.00, 02.30 «Басты патруль» 11.10, 04.25 «Той заказ» 11.40, 23.05 «П@утина+» 12.30 «Тамаша сити»
13.30, 02.40 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 Сериал
«ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 21.50 Т/х «Джодха жəне Акбар» 23.55 Т/с «МАЖОР» 02.00 «Вечерний Ургант»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі 07.30
«Таңжарық» 09.00 Апта (қаз) 09.45 Люди и страны
мира. 10.00 Апта ( рус) 10.30 -16.55 Техникалық
үзіліс 17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф
«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» 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

Сейсенбі-Вторник 20 маусым

ҚАЗАҚСТАН
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 ЕХРО АҚПАРАТ 13.15 «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, 01.20 «100 бизнес бастауы» 18.10 «Інжу-маржан» 18.15 «Қызық екен...»
20.00, 00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 00.35 Басты
тақырып 20.50 «Айтуға оңай...» 23.30, 01.40 «ТҮНГІ
СТУДИЯДА 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 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45
Т/х «КӨРІМДІК» 15.15 «Біздің назарда» 15.30 «Біздің
үй» 16.30 «Тағдыр тартысы» 17.00 «Народный контроль» 18.00, 23.00 Т/х «ЗƏУРЕ» 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»
ЕВРАЗИЯ
06.00
«ВЕРОНИКА МАРС» 06.45 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР» 07.30 «Доброе утро» 10.00 Премьера. «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 11.00, 02.30 «Басты патруль» 11.10, 04.25 «Той заказ» 11.40, 23.05

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 зейнеткерлерге, ІІ, ІІІ топтағы мүгедектерге
барлық тауарларды несиеге рəсімдейміз.
Сонымен бірге алған тауарларыңызды несиеге рəсімдеу бірден аталмыш дүкенде
жүргізілетінін хабарлаймыз. Бізде жоғары
сапалы, кең көлемді тұрмыстық техникалар (теледидар, кір жуатын машина, компьютер, ноутбук, ұялы телефондар, планшеттер жəне т.б.) бар. Қолма-қол ақшаға
тауарлар алсаңыз жеңілдіктер жəне бөліпбөліп төлеуге болады. Сонымен қатар
құрылыс материалдары да сатылады.
Хабарласыңыздар:
Сарқан
қаласы,
«Асемгүл» сауда үйі Абай к-сі 90А тел.229-04, ұялы: 8 701 306 6663 Айгүл
Қуатовна, 8 702 9107124 Нази.

Уважаемые жители района!
У нас новое поступление! Чтобы приобрести качественную мебель приходите в
магазин «Асемгуль». Через банки "Хоум кредит" , "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 бытовые техники (телевизор, стиральная машина, компьютер, ноутбук, сотовые телефоны,
планшеты). Если возьмете товары наличными то будут скидки и рассрочка. А также
продается строительные материалы. Обращаться по адресу: г. Саркан, торговый
дом «Асемгуль» ул. Абая 90А тел.2-29-04.
сот: 8701 306 6663 Айгуль Куатовна, 8 702
9107124 Нази.

«П@утина» 12.30, 03.40 «Пендеміз ғой» 13.30, 02.40
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 Сериал «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» 21.50 Т/х «Джодха жəне Акбар» 23.55 Т/с
«МАЖОР» 02.00 «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 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 Ə.Алпысбаевтың концерті
16.45 Программа "Тарих. 17.00 Жаңалықтар 17.20
Новости 17.35 Д/ф «Ф.Оңғарсынова» 18.00 Шашу
19.00 Ораза қабыл болсын! Тікелей эфир 20.00
Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00 Ел қорғаны
21.30Новости 22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

Сəрсенбі-Среда 21 маусым

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 03.10 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, 02.35
«Көңіл толқыны» 12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР» 13.00
ЕХРО АҚПАРАТ 13.15 «Бірге таңдаймыз» 14.10 ,
23.00 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 КЕШКІ
АҚПАРАТ 17.50, 01.20 «КƏСІП ПЕН НƏСІП» 18.10
«Күмбір де күмбір тербетіп» 20.00, 00.30 БАСТЫ
АҚПАРАТ 20.30, 01.00 Басты тақырып 20.50 ФУТБОЛ. ФИФА. КОНФЕДЕРАЦИЯ КУБОГЫ. РЕСЕЙПОРТУГАЛИЯ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР 23.55, 02.05 «Түнгі
студияда Н.Қоянбаев» 01.40 «АҚСАУЫТ»
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, 20.50 «EXPO life» 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
БОЛЬНИЦА» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.15 «Білу
маңызды» 16.30 «Тағдыр тартысы» д/д 17.00 «Важно знать» 18.00, 23.00 Т/х «ЗƏУРЕ» 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, 02.30 «Басты патруль» 11.10, 04.25
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11.40, 23.05 «П@утина» 12.30, 04.25
«Пендеміз ғой» 13.30, 02.40 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
Сериал «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 21.50 Т/х «Джодха
жəне Акбар» 23.50 Т/с «МАЖОР» 02.00 «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 Ел қорғаны 11.00 Ораза қабыл болсын! 12.00 Шашу 13.00 Болмыс 14.00 Мейман 14.50
Д/ф «Животные лекари» 15.15 Концерт «Қазақша
дискотека» 17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35
Прокурор уақыты 18.00 Шашу 19.00 Ораза қабыл
болсын! Тікелей эфир 20.00 Жаңалықтар 20.35
Тұжырым 21.00 Денсаулық 21.30 Жаңалықтар 22.10
Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Бейсенбі-Четверг 22 маусым

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 03.15 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 ЕХРО АҚПАРАТ 13.15 «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, 02.50 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 20.00, 02.00 Басты ақпарат 20.30, 00.30 Басты тақырып 20.50 «Айтуға оңай...» 23.30 «Көңіл
толқыны» 23.50 ФУТБОЛ. ФИФА. КОНФЕДЕРАЦИЯ
КУБОГЫ.ГЕРМАНИЯ-ЧИЛИ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР
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 тартысы» д/д 17.00
«Важно знать» 18.00, 23.00 Тх «ЗƏУРЕ»
19.00,
23.50, 02.00 Қорытынды жаңалықтар 20.05 «Давайте говорить!» 20.50 «Открытый диалог» 21.00
Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 01.00
«Сотқа жеткізбей» деректі драмасы 01.30 «Өмір
сабақтары» деректі драмасы
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БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30
КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50 «ЕХРО-2017» Арнайы жоба
18.10 «Күмбір де күмбір тербетіп» 20.00, 00.45
БАСТЫ АҚПАРАТ 20.35
«Сəлем, Қазақстан!»
22.00 Т/х «СҰҢҚАР» 23.45 «Парасат майданы»
00.20 «Қылмыс пен жаза» 01.20 «Дара жол» 02.25
Ақылбек Жеменейдің шығармашылық кеші
ХАБАР
07.02 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с
«ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 11.55,
20.50 «ЕХРО life» 12.00, 00.50 Д/д «Ауырмайтын
жол ізде» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» 14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА»
14.45, 17.15 Т/х «КӨРІМДІК» 15.10, 18.50 «ЕХРО
life» 15.15 «Біздің назарда» 15.30 «Көңіл толқыны»
16.00 Т/х «ПƏЛЕНШЕЕВТЕР» 16.30 «Bilim» 17.00
«Народный контроль» 18.00 Т/х «ЗƏУРЕ» 18.55
«Жаһандық саясат» 19.00, 00.10, 02.20 Жаңалықтар
20.10 Арнайы хабар 20.30 Бюро расследований
20.55 Большая политика 21.00 Итоги дня 21.35
Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС» 23.20 Т/х «ЖАНЫМ» 01.15
«Сотқа жеткізбей» 01.45 «Өмір сабақтары»
ЕВРАЗИЯ
06.00 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, 03.50 «Басты патруль» 11.10 «Той заказ» 11.40, 03.15 «П@
утина» 12.30, 05.00 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» 13.30, 04.00
Т/х «АЛАУЛАҒАН СЕЗІМ» 14.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 17.00 «Час пик» 18.45 «ЖДИ
МЕНЯ» 20.00 «Главные новости» 20.45 «Поле чудес» 21.55 Т/х «ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР» 23.10 Т/с
«ДИВЕРСАНТ»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 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 пространства" 15.00 Концерт «Қазақтың
1000 күйі» 16.30 Док/ сериал "Миллионеры". 17.00
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Док/сериал «Незнакомый Назарбаев»
18.00 Шашу 19.00 Ораза
қабыл болсын! Тікелей эфир 20.00 Жаңалықтар
20.35 Д/ф «Ерен ерлердің мұрасы» 21.00 Желі kz
21.30 Новости 22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

Сенбі-Суббота 24 маусым

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 «Белка мен Стрелка» 13.50 «ММ» өнерлі
білім орталығының есеп беру концерті 15.05 Т/х
«ƏКЕ» 18.50 «ЖАЙДАРМАН» 20.00, 02.35 МƏСЕЛЕ
20.50 Футбол. ФИФА. Конфедерация кубогі.
Мексика-Ресей. Тікелей эфир 23.00 Драма «ГОЛ-2»
01.00 Т/х «ШЕРЛОК»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны»
08.30 «Əсем əуен»
09.00 «Өзін-өзі тану» 09.15 «Продвопрос» 09.30
«Əңгіменің ашығы» 10.15 «Я - чемпион» 10.40, 18.25
«ЕХРО life» 10.45 М/ф «Марти - темір бала» 11.15
Сказки братьев Гримм «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
12.15 «Хабарлайын» 12.45 «Қызық times» 14.00 Т/х
«АҚЫЛДЫҢ КІЛТІ» 14.40, 20.55 «ЕХРО 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 00.45 Т/х
«ЖАНЫМ-2» 02.15 «Қазақстан театры»
ЕВРАЗИЯ
06.00 «Идеальный ремонт» 06.45, 03.55 «Вероника Марс» 08.25, 14.15, 22.55, 05.25 «П@утина»
09.00 «Смак» 09.40 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 11.45
«Фабрика грез» 12.05, 02.50 «112 НЕДЕЛЯ» 12.30
«ЖАҢАЛЫҚТАР» 13.10, 03.10 «ƏЙЕЛ СЫРЫ...»
15.10 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16.45 Т/с «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» 21.00 «Кешкі кездесу» 22.15 «БАСТЫ
БАҒДАРЛАМА» 00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 02.05
«Теория заговора»
ЖЕТІСУ
07.30 «Таңжарық» 09.00 Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Мультфильм «Джеронима» 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
«Часы судного дня» 15.00 Монолог 15.20 К/ф «Шөл
даланың перісі» 17.00 Джаз музыкасынан концерт
18.00 Жаңалықтар 18.15 Əн əлемі 18.30 Новости
18.50 Əн əлемі 19.00 Д/ф «Фактор лидерства» 19.30
Шыңғысхан шындығы 20.00 Жаңалықтар 20.25
Sport taim 20.50 Жауһар 21.10 Монолог 21.30 Новости 22.00 Əн шырқайық 23.00 Жаңалықтар 23.30
Новости

Жексенбі-Воскресенье 25 маусым

ҚАЗАҚСТАН
06.05, 01.45 Концерт 08.00 «Қымызхана» 09.05
«АҚСАУЫТ» 09.30 «Бүгін жексенбі» 11.15 «ДАРА
ЖОЛ» 12.25 «Сəлем, Қазақстан!» 13.55 Көңілді
тапқырлар алаңы 14.20 Комедия «ТƏУІП» 15.55
Т/х «ƏКЕ» 19.00 «АПТА KZ» 20.00 «Бірінші студия» 20.50 Футбол. ФИФА. Конфедерация кубогі.
Германия-Камерун 23.00 «Мен қазақпын» Б.
Бəзілжановтың шығармашылық кеші 01.25 К/ф «ОРМАН ХИКАЯСЫ»

ЕВРАЗИЯ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 06.45 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР» 07.30 «Доброе утро» 10.00 Сериал «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 11.00, 02.30 «Басты патруль» 11.10, 04.25 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11.40, 23.05 «П@
утина» 12.30, 03.40 «Пендеміз ғой» 13.30, 02.40 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 «ЛЮБОВНАЯСЕТЬ» 21.50 Т/х
«Джодха жəне Акбар» 23.55 Т/с «МАЖОР» 02.00
«Вечерний Ургант»

ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 07.50 «Самопознание»
08.00 БОКС. МИГЕЛЬ КОТТО-ЙОШИХИРО КАМЕГАИ 11.45, 20.55 «ЕХРО life» 11.50 «Ас арқау» 12.50
Сказки братьев Гримм «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД»
13.05 М/ф «Бременские музыканты» 14.00 «ДУДУМАН» 14.20 Қ. Бекіштің «Əндер мен жылдар»
атты əн кеші 16.55, 17.55 «ЕХРО 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 «ҮТ» 23.30 Т/х «ЖАНЫМ» 01.45
Қазақстан театры

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! 12.00 Шашу 13.00 Болмыс 14.00 Қазақ
əні 14.30 Д.ф."Этот странный мир" 15.00 «Қоңыр»
тобының концерті 17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Док/сериал «Незнакомый Назарбаев»
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

ЕВРАЗИЯ
06.00 «Идеальный ремонт» 06.45, 03.40 Т/с «Вероника Марс» 08.15, 20.45, 02.10 «П@утина» 08.50
«Воскресные беседы» 09.05 Т/с «НЕ ОТПУСКАЯ
МЕНЯ» 12.50 «Басты бағдарлама» 13.30 «Кешкі
кездесу» 15.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 20.00
«АНАЛИТИКА» 22.00 «Тамаша сити» 23.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 00.50 «Что? Где? Когда?» 02.55 «Тамаша
сити»

Жұма-Пятница 23 маусым

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, 18.15 «Қызық екен»
11.45 Т/х «ҚЫЗЫЛ АЛМА» 12.40 «ИМАН АЙНАСЫ»
13.00 ЕХРО ақпарат 13.15 «Бірге таңдаймыз!»
14.10, 22.50 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00 «ƏЙЕЛ

ЖЕТІСУ
09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 Мультфильм «Джеронима» 10.30 Монолог 10.50 Жауһар
11.15 Sport taim 11.40 Д/ф «Көшбасшы күші» 12.00
Əн шырқайық 13.00 Ел қорғаны 13.30 К/ф «Аидаз»
16.15 Н.Тілендиев шығармаларынан концерт 17.35
Арнайы репортаж 18.00 Ақкербез 18.30 Денсаулық
19.00 Қазақ əні 19.30 Бай қуатты болайық! 20.00 Əн
əлемі 20.10 Полиция қызметі (қаз) 20.30 Апта (қаз)
21.15 Полиция қызметі (рус) 21.30 Апта (рус) 22.10
Тағзым 3

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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Рəмiздер - ±лт маќтанышы

Сарқан гуманитарлық колледжінде А.Тулемисованың ұйымдастыруымен «Мемлекеттік
рəміздер – ұлт мақтанышы» тақырыбында Қазақстан Республикасының мемлекеттік
рəміздерінің 25 жылдығына арналған мерекелік іс-шара өткізілді. Мерекелік кештің
мақсаты жас ұрпаққа мемлекеттік рəміздердің ұлт мақтанышы екенін, оны құрметпен
мақтан тұту керектігін ұғындыру, ой өрісін кеңейту, Отанды сүюге, рəміздерді құрметтеуге
үйрету, өз Отанының патриоты етіп тəрбиелеу.
Колледж
директоры Е. Дармишев, қала əкімінің
орынбасары
А.
Тукушев,
«Нұр
Отан» партиясының
Сарқан
аудандық
филиалының
қызметкері Б. Жантасов
жиналған қауымды
атаулы мерекемен
құттықтап,
жылы
лебіздерін білдірді.
Аудан, облыс жəне
республика көлемінде белсенділік танытып
жүрген бірқатар колледж студенттері мен
оқытушылары марапатталды.
Туымыз, Елтаңбамыз, Əнұранымыз бүкіл
халқымызды
жұмылдырып,
рухтандырып
тұрады. 203 а топ студенттерінің аса маңызды
мемлекеттік белгілер
̶ рəміздер туралы
жүрекжарды өлеңдері мен мазмұнды баяндамалар оқылып, тақырыптық бейнероликтер көрсетілді. Мерекелік шара шабыттана
шырқалған əсем əндермен, домбырашылар
ансамблінің тəтті күйімен жəне мың бұралған
бишілер тобының биімен
ұласты. Салтанатты кеш алдағы уақытта тəуелсіз еліміздің
шаңырағынан күн сəулесі тарап, кең даласын
əуен тербеп, көлдері көкке күмістер шашып,

ұлттық рəміздеріміз бен тіліміздің мəртебесі
биік болсын деген тілектермен аяқталды.
Біздер тəуелсіз еркін елде ер жеткен
ұланбыз. Ендігі жерде еліміздің тағдыры,
ертеңі өз қолдарымызда. Туған елімізді жоғары
дамыған елдер қатарына енгізетін мына
біздерміз. Ол үшін біздер терең əрі жан-жақты
білім алуларымыз керек. Тəуелсіз елдігіміздің
белгілері Елтаңба мен Əнұранды, Туымызды
белгіледік. Осы бір қасиетті белгілердің мəнін
əрбір ұрпақтың санасына тоқып, əдептілік
рəсімдерін орындау борышымыз деп санауымыз керек.
Айсұлу ДАЛЕЛҚЫЗЫ,
Сарқан гуманитарлық колледжінің 203 а
топ студенті.

Сен туѓан к‰н, мерекењмен!
Аманбөктер ауылдық пошта байланыс бөлімшесінің бастығы, əріптесіміз Ақжолова
Ақжүніс Бұқариевнаны маусым айындағы туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұзақ
жылдарын байланыс саласына арнап тұрғындарға қалтқысыз қызмет көрсетіп келе жатқан
туған күн иесіне асулардан асып, берекеңіз тасып аман-есен жүре беріңіз дегіміз келеді.
Жыл сізге жан жадыратар жақсылығын, көз қуантар қуанышын сыйласын.
58 – мерейлі жас сіз үшін,
Еңбегіңіз еселенсін ел үшін.
Əлі талай қызықтарға кенеліп,
Бұл өмірдің көріңіз тек жеңісін.
Көтеріліп көктемдей көңіліңіз,
Қуаныштың нұрына шомылыңыз.
Қайта оянған тіршілік секілденіп,
Гүл жайнасын құлпырып өміріңіз.
Ізгі тілекпен: Сарқан аудандық ПБТ ұжымы.
Аманбөктер ауылының тұрғыны, пошта байланыс
бөлімшесінің меңгерушісі Ақжолова Ақжүніс Бұқариқызын
10 маусым күнгі туған күнімен жəне зейнет жасына шыққан
қос қуанышымен шын жүректен құттықтаймыз! Кез келген жанның өміріндегі ерекше кезең осынау күні деніңізге
саулық, басыңызға амандық, шаңырағыңызға ырыс пен береке тілейміз. Аналық мейіріміңізді арнаған балаларыңыздың,
əжелік қамқорлығыңызды төккен немерелеріңіздің жеңісті
шақтарына куə болып аман-есен жүре беруіңізге ақ тілек, шынайы ықыласымызды қосамыз.
Күміс күлкі жүзіңнен арылмасын,
Ақ тілекті ақтарамыз жүректен,
Болсын дейміз əрдайым бағың басым.
Қуаныштан көңіл шіркін дір еткен.
Отбасыңа тілейміз біз амандық,
Туылған күн құтты болсын деп бүгін,
Жаратқан дəйім Сізді жарылқасын.
Өзіңізге үн қосамыз тілекпен!
Құттықтаушылар: Аманбөктер ауылдық округі əкімі аппаратының ұжымы.
Екіаша ауылының тұрғыны, асыл жар, аяулы ана, үлгілі келін, ардақты ене Алпысбаева Айнұр Əбілғазықызын 13 маусым күні зейнеттік 58 жасқа толған туған күнімен
құттықтаймыз! Айнұрға қонар бақтың баяндысын, бітер дəулеттің көл-көсірлігін, келер
ырыстың ысырап болмауын, жүрек гүлінің мəңгі солмауын, шаңырағыңа шаттық орнауын,
Тəңірдің шексіз қолдауын тілейміз!
Тойыңыз əрқашанда тарқамасын,
Айнұр туған күнің құтты болсын!
Өзіңді балаларың арқаласын,
Ағайын-туысқанмен ортаң толсын.
Жасыңа дəл осындай жас қосылып,
Бір көрген адам Сізге көңілі толған,
Көңілің дариядай жарқырасын.
Туысқан бауырларға сыйлы болған.
Ізгі тілекпен: Əзірбек əулеті.

Бала ењбегiн ќанауѓа ќарсы 12 к‰н

Дəрiгерге мыњ алѓыс

Аудандық білім бөлімінің кезекті отырысында «Бала еңбегін қанауға қарсы 12 күн»
Ұлттық ақпараттық науқан жөнінде мектеп басшыларына түсіндірме жұмыстары жүргізілді.
Жазғы демалыс кезінде кəмелетке толмаған балалардың шаруа қожалықтарында, баубақшаларда ата-аналарымен бірге болуына назар аударылды. Еңбек қауіпсіздігімен
қоса бала денсаулығына көңіл бөлінуі, уақытылы демалыс берілуі міндеттелді. Сынып
жетекшілері ата-аналармен кездесіп, оларға балаларды жас ерекшеліктеріне қарай еңбекке
баулып, ағаларымен, əпкелерімен бірге жұмыс істеуін жүктеді.
Аудан аумағында ата-аналары алкоголь ішімдіктерге жақын отбасыларды жергілікті
полиция инспекторлары тізімге алып, кезекпен тексеріп тұруға кесте жасалды. Сарқан
қаласындағы 5 мектептің полиция қызметкерлерімен бірлесіп, түнгі мезгілде қаланың
қоғамдық тамақтандыру орындарына, дүкендерге, автобекетке рейд жүргізіліп, түнгі сағат
22:00 кейін көшеде жүрген балалардың ата-аналарына ескерту жасалды. Рейд нəтижесі
кезекті аудан əкімдігі жанындағы кəмелетке толмағандардың ісі жəне олардың құқықтарын
қорғау жөніндегі комиссия отырысында қаралды.
С.СУЛЕЙМЕНОВА,
аудандық кəсіподақ комитетінің бас маманы.

Адам жаны алқымға
келген кезде,
Дəрігер дайын тұрар
елден өзге.
Ажалға ақ халатпен
ара түсіп,
Жаныңды жадыратар
көрер көзге.
Кəрі-жасқа жанашыр жаны
ауырған,
Жатса да түк білместен ауру адам.
Ауру жанмен мұңаяды «Көптің бəрі»,
Сандуғаш қызым екен адал туған.
Сақ күзетші ойлаймын алаңдаушы,
Қызметін пір тұтатын сараптаушы.
Кілттерін соққан жүрек қолына алып,
Өз ісінің маманы мақтанышы.
Ауру жаннан хал сұрайды ізетпен,
Ем құяды ине алып сəл-пəл ғана тыз еткен.
Игілікті ісінен қарыс адым арылмас,
Ем шипа ғып түнде келіп күзеткен.
Уколыңды саласың жаңа мына,
Емің болсын қан-тамыр-каналыма.
Ұсақ-түйек ауруға шыдап келем,
Кірбің жадау ойымды дəрімен сынап келем.
Адам деген алтын атқа ем болдың,
Аманатқа қиянатсыз кең болдың.
Қай кезде де алғыс алған жақсылық,
Сауап алған қайырымға тең болдың.
Үлкен көрген пейілің бар тегінде,
Əбігерлік кеңдігің бар теріңде.
Емшілігің қол ұшында көрсеттің,
Алдан шықсын əр еңбегің сенің де.

Алғыс

Нұрсипа ЕРМЕКБАЕВА,
зейнеткер. Ақтұма ауылы.
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Ќамќорлыќ кµрсеттi

Жан дүниесі ізгілікке толы адамдар арамызда жүр. Жуырда Рамазан айының
аясында «Қанатжан и Ко» ЖШС төрағасы Жалел Сасанбаев, «Сарқан сүт»
зауытының басшысы Сабыржан Құлыбеков, "Дидар" сауда орталығының иесі
Ғали Есенғұлов Сарқан зағиптар қоғамына қайырымдылық жасады. Айналасына
қамқорлық көрсетуге даяр ақ пейілді азаматтар тағдырдың сынағын көріп жүрген
зағип жандарға сый-сияпат ұсынды. Жаратушымыз жақсы көрген Мейірімділік
айындағы жүрегі жұмсақ, қайырымы мол аталған азаматтардың ізгі қадамына
қоғам мүшелері атынан алғысымызды айтамыз. Жандары жамандық көрмесін,
жақсылықтары ұрпақтарына дарысын!
Сламхан ƏЛІПБАЕВ,
аудандық зағиптар қоғамы бастауыш ұйымының төрағасы.

ЖОЛ АПАТТАРЫНЫЊ АЛДЫН АЛУЃА
БАЃЫТТАЛДЫ

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІК АЙЛЫҒЫ

Маусым айының 15-25-і аралығында Республика көлемінде
еліміздегі жəне жергілікті елді мекендердегі жол көлік оқиғаларының,
одан келетін зардаптардың алдын алу жəне болдырмау, жол қозғалысы
ережелерін сақтамайтын жүргізушілерді анықтау мақсатында «Қауіпсіз
жол» жедел алдын алу іс-шарасы өткізіледі. «Қауіпсіз жол» жедел алдын
алу шарасы аясында жол-көлік оқиғаларының артуына септігін тигізетін
жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзу жағдайларын анықтауға жəне
жолын кесуге бағытталған бірқатар рейд пен алдын алу шараларын
өткізу жоспарланған. Сондай-ақ балалар жарақаттануының алдын алу
мақсатында «Бала орындығы» іс-шарасын өткізу де жоспарланған.
Басқа жолаушылардай емес бала тасымалы жүргізушіден ұқыптылықты,
жауапкершілікті талап етеді. Бірақ бұны елеп-ескере бермейтін, бала
өміріне немқұрайлы қарайтын жүргізушілер де жетерлік. Аталмыш
шараның басты мақсаты жол-көлік апатының осындай түріне тосқауыл
қою болып табылады. Осы сияқты іс-шаралар жолдағы апаттылықты
азайтуға жəне жол қозғалысына қатысушылардың жолдардағы
мəдениеттілігін арттыруға мүмкіндік береді.
Т.СҰЛТАНОВ,
Алматы облыстық ЖПҚ ЖППР полиция капитаны.

Алматы облысы əкімдігінің қаулысына сəйкес ағымдағы
жылдың 1 маусым мен 30 маусым аралығында аудан аумағында
«Өрт қауіпсіздігі айлығы» жарияланды. Айлық кезінде аудандық
төтенше жағдайлар бөлімімен өрт сөндіру жəне авариялыққұтқару жұмыстары қызметі, ішкі істер бөлімі, жергілікті атқарушы
органдардың қызметкерлерімен бірлесіп атқарылатын бірқатар іс
шаралар жоспарланды. Шараларды негізгі мақсаты-жазатайым
оқиғалардың алдын алу, қауіпсіз өмір салтын насихаттау, сондай-ақ,
ересек тұрғындардың арасында қауіпсіз тіршілік əрекеті мəдениетін
қалыптастыру. Ағымдағы жылы ӨС жəне АҚЖҚ қызметкерлерімен
бірлесіп, Сарқан қаласының көпшілік адам жиналатын «Автовокзал» жəне «Орталық базар» орындарында өрт қауіпсіздігі шаралары жөнінде жадынамалар тарату арқылы жалға алушылар
арасында кезекті нұсқама жүргізілді. Сондай-ақ, «Өрт қауіпсіздігін
сақтау» тақырыбында дауыс ұлғайтқыш арқылы сөз сөйлеулер
ұйымдастырылды.
Д. АЗАМАТОВ,
аудандық ТЖБ бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі.

Осторожно, лесной пожар!
Все пожары в лесу начинаются из – за
какой –то внешней причины: источника огня
среди деревьев нет. Часто случайная молния поджигает лес, но гораздо чаще – человек. Реже к этому приводит природная
аномалия.
Самые типичные случаи возникновения
лесного пожара:
- брошенная горящая спичка, окурок;
- механизатор оставил в лесу промасленный обтирочный материал, заправлял
технику без соблюдения правил ТБ, курил
рядом с заправленной машиной и тд;
- туристы, работники сельского хозяйства разводили костер в местах с подсохшей травой, на лесосеке с порубочными
остатками, под кронами деревьев, в старых
горельниках;
- природная аномалия.
Еще есть не малое количество причин
возникновения пожаров.
Пожары в лесу бывают низовые, подземные (торфяные) и верховые.
При низовых пожарах (это 90% всех случаев) горят нижние части деревьев, трава,
валежник, выступающие корни.
Торфяные пожары движутся медленно,
по несколько метров в сутки. Они особенно
опасны неожиданными прорывами огня из
подземного очага и тем, что кромка его не
всегда заметна и можно провалиться в прогоревший торф.
Верховой беглый пожар возможен при
сильном ветре: огонь продвигается по кронам деревьев со скоростью от 5 до 100 и
более метров в минуту.
Т.АУБАКИРОВ,
мастер лесной питомника Сарканского
филиала «Жонгар-Алатауского» ГНПП.

Сарқан аудандық Пошта Байланыс
Торабының ұжымы Черкасск ПББ-нің
бастығы
Орынбекова Сəуле
Тұрарбекқызының
мезгілсіз дүниеден өтуіне байланысты
марқұмның
туған-туысқандарының
қайғыларын бөлісіп, көңіл айтады.

Жарамсыз деп танылсын...

1999
оқу
жылы
Новопокровка орта мектебінен Батжанова Самал
Уалиханқызының атына 9 сыныпты бітіргендігі
туралы берілген НМК №0455869 орталау білім
туралы куəлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.
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