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ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕР!
«САРҚАН ГУМАНИТАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» Сіздерді МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРЫС бой-

ынша оқуға шақырады! Колледж 50 жылдық тарихы бар мәдениет және білім саласының  
қызметкерлерін дайындайтын білім мекемесі.

2020-2021 оқу жылына колледж келесі мамандықтар бойынша 9 сыныптан кейін күндізгі 
бөлімге қабылдау туралы хабарлайды:

9-сынып негізінде:
1. МАМАНДЫҒЫ: 0403000 – «ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҚ 

КӨРКЕМДІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ» (салалар бойынша Педагог-мәдени демалыс қызметін 
ұйымдастырушы), біліктіліктері:

• 0403013-1 Би ұжымының жетекшісі;
• 0403013-2 Халық аспаптар оркестрінің (ансамблінің) жетекшісі;
• 0403013-3 Сәндік қолданбалы өнер шеберлігі ұжымының жетекшісі;
2. МАМАНДЫҒЫ: 0105000 – «БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ», біліктілігі: 
• 010503-3 – Шетел  шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі
3. МАМАНДЫҒЫ:  0101000 – «МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ», 
біліктілігі: • 010101-3 Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі

Құжаттарды қабылдау 20 маусым мен 20 шілде аралығында.
Мамандығы «БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ», 
«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ» Құжаттарды қабылдау 20 маусым 25 тамыз 

аралығында. 
СЫРТТАЙ ОҚУ БӨЛІМІ (АҚЫЛЫ ОҚУ НЕГІЗІНДЕ) 11 СЫНЫПТАН КЕЙІН
1. МАМАНДЫҒЫ: 0403000 – «ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҚ 

КӨРКЕМДІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ» (салалар бойынша)
• 0403013-1 Би ұжымының жетекшісі;
• 0403013-2 Халық аспаптар оркестрінің (ансамблінің) жетекшісі;
• 0403013-3 Сәндік қолданбалы өнер шеберлігі ұжымының жетекшісі;
2. МАМАНДЫҒЫ: 0401000 – «КІТАПХАНА ІСІ», біліктілігі:
• 040101-3 Кітапханашы
3. МАМАНДЫҒЫ: 0101000 «МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ»,
біліктілігі: 010101 3 - Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі
Біз кепілдік береміз: 
«Ай сайынғы шәкіртақы (20949 тг), үздік студенттерге (24091 тг) уақытылы төленеді; 
Жатақхана беріледі; 
Қызықты студенттік өмір,  сайыстар мен олимпиадаларға қатысу әрбір студенттің 

көзқарасымен.
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік 

қорғау (шәкіртақы - 27233 тг, тамақтануға ақы төлеу - күніне 1203 тг, киім формасы). 
+ 7 (72839) 2-21-17,  +7 702 851 2193, +7708 254 21 50.

БАТЫЛ БОЛ, СЕН ЕЛІМІЗДІҢ БОЛАШАҒЫСЫҢ!

Құрметті 
Серікбай Өрікбайұлы! 

Еткен еңбектің еленгені кімге 
де болса қуаныш, көңілге үлкен 
медет! Қуанышыңыз құтты бол-
сын! Еңбек демалысыңыздың 
әр күні шалқыған шаттыққа, 
отбасы-Отанда, ұл-қыздардың 
ортасында балқыған бақытқа тол-
сын! Өмір жолыңыз ұзақ болып, 
көрген бейнетіңіздің зейнеті 100 
есе, 1000 есе болып денсаулық, 
бақыт, байлық алып келсін! Жапырағын 
жайған мәуелі бәйтеректей ғұмыр тілеймін! 

Мамырдың 26-сында Алма-
ты облысының әкімі  Амандық 
Баталовтың өкімімен Талғат 
Қанатұлы Қайнарбеков Сарқан 
ауданының әкімі болып тағайын-
далды. 

Сарқан ауданына арнайы келіп, 
аудандық мәслихаттың сессиясына 
қатысқан Амандық Ғаббасұлы бұған 
дейін ауданды басқарған Марат 
Разбековке ауданның әлеуметтік-

Жаңа әкімге жауапкершілік жүктелді

Жеке 
жазылушы-

лар үшін 
индексі 65202, 

жартыжылдық 
бағасы - 

1511 теңге. 

Мекеме-ұйымдар 
үшін индексі 

15202, 
жартыжылдық 

бағасы -
1690,52 
теңге. 

Зейнеткерлер 
үшін индексі 

35202, 
жартыжылдық 

бағасы - 
1113 

теңге.

БАСПАСӨЗ - 2020
"Сарқанның" тұрақты оқырмандарына газетіміздің екінші 

жартыжылдығына жазылу басталғанын хабарлаймыз. 
Желідегі ала-құла ақпараттың ақиқатын ажырату оңай 

емес. Сондықтан аудан тынысын шынайы жазып, жан азығын 
ұсынып, еңбек адамдарын насихаттаудан ауытқып көрмеген  

қоғамдық-саяси                        газетін жаздырып алыңыз. 

Газетке "Казпош-
та" бөлімшесінде, 

газетініњ 
редакциясында 

жазылуѓа болады.

Қызмет деген бір белестен 
өтіп, құрметті демалыс деген 
кезеңге жеттіңіз! Қуанышыңыз 
ұзағынан болсын! Ағайын-
туыстың құрметіне, қосағы-
ңыздың үлдесі мен бүлдесіне, 
немере мен шөберелердің шу-
күлкісіне, ұл-қыздарыңыздың 
жеңісті шақтарын көрген 
шаттықтың бақытты сәттеріне 
бөленген әдемі ғұмыр кешіңіз! 

Ізгі ниетпен, шәкіртіңіз Бауыржан 
СЕИТОВ.

экономикалық дамуына қосқан үлесі 
үшін алғыс айтып, депутаттарды 
осы лауазымға ұсынылып отырған 
болашақ әкімнің өмірбаянымен та-
ныстырды. Сессияны  аудандық 
мәслихат хатшысы Қадыр Абдрахма-
нов жүргізіп, депутат Ермек Алинов 
әріптестері атынан сөз алды. Сесси-
яда аудандық мәслихат депутаттары  
өңір басшысы ұсынып отырған  жаңа 
әкімнің кандидатурасын бірауыздан 
қолдады. 

Талғат Қанатұлы Қайнарбеков 
1969 жылы туған. Абай атындағы Ал-
маты мемлекеттік университетін та-
рих және қосымша мемлекеттік құқық 
пәнінің оқытушысы, І. Жансүгіров 
атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетін экономист, Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясын мемлекеттік және 
жергілікті басқару магистрі 
мамандықтары бойынша бітірген. 
Еңбек жолын Сарқан ауданы Көкөзек 
орта мектебінде мұғалім болып бас-

тады. Әр жылдарда Сарқан ауданы 
Қарғалы орта мектебінде тарих және 
мемлекеттік құқық пәнінің мұғалімі, 
Алматы қаласында «Эльдорадо» 
ЖШС менеджері, Талдықорған 
қаласы әкімі аппараты өнеркәсіп, 

Ізгі лебіз
ҚР Мемлекеттік қызмет істері Агенттігінің Алматы облысы бойынша 

департаментінің басшысы Серікбай Нұрғисаевқа

ХАБАРЛАНДЫРУ
Сарқан политехникалық  колледжі 2020-
2021 оқу жылына келесі  мамандықтар 

бойынша  түлектер  қабылдайды: 

9 сыныптан  кейін 2 жыл 10 ай оқу 
мерзіміне:

1.1504000 «Фермер шаруашылығы (бейін 
бойынша)»

1.1150409 2 «Электр жабдықтарына 
қызмет көрсету электр монтері» (оқыту орыс 
тілінде)

2.1501000 «Ауыл шаруашылығы тех-
никасына техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу»

2.1 150102 2 «Машина механизмдерін 
жөндеу және пайдалану мастері» (оқыту қазақ 
тілінде)

3.0508000 «Тамақтандыруды ұйымдас-
тыру»

3.1 050801 2 «Аспаз»( оқыту орыс тілінде)
11 сыныптан кейін  10 ай оқу мерзіміне:
1.1. 114000 «Дәнекерлеу ісі (түрлері бой-

ынша)»
1.1. 111404 2 «Электр газымен 

дәнекерлеуші» ( оқыту орыс тілінде)
2. 1504000 «Фермер шаруашылығы (бейін 

бойынша)»
2.1. 150409 2 «Электр жабдықтарына 

қызмет көрсету электр монтері»( оқыту орыс 
тілінде)

3. 0508000 «Тамақтандыруды ұйымдас-
тыру»

3.1. 050801 2 «Аспаз»( оқыту орыс тілінде)
Колледж бітірушілер ақылы түрде 

жүргізуші куәлігін алады. Категория В - 
20000 теңге.  Категория ВС - 30000 теңге.

Оқыту және бір реттік тамақтану тегін. 
Оқу озаттарына және жақсы  оқитын  сту-
денттерге шәкіртақы  төленеді.

Сырттан  келіп оқитын  студенттерге 
жатақханадан тегін орын  беріледі.

Біздің мекен жайымыз: Сарқан қаласы, 
Қойбағаров көшесі №5. Байланыс тел: 
2-55-98, 50-00-4.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сарканский политехнический колледж 

объявляет прием абитуриентов 
на 2020-2021 учебный год по следующим 

специальностям:

На базе 9 класса со сроком обучения 2 
года 10 месяцев:

1.1504000 «Фермерское хозяйство (по про-
филю)»

1.1. 150409 2 «Электромонтер по обслужи-
ванию электрооборудования» (с русским язы-
ком  обучения)

2.1501000 «Техническое обслуживание и 
ремонт сельскохозяйственной техники»

2.1. 150102 2 «Мастер по эксплуатации и 
ремонту машин и механизмов» (с казахским 
языком  обучения)

3.0508000 «Организация питания»
3.1. 050801 2«Повар» (с русским языком  

обучения) 
На базе 11 класса со сроком обучения 10 

месяцев:
1.1114000 «Сварочное дело (по видам)»
1.1.111404 2 «Электрогазосварщик» (с рус-

ским языком  обучения)
2.1504000 «Фермерское хозяйство (по про-

филю)»
2.1. 150409 2 «Электромонтер по обслужи-

ванию электрооборудования» (с русским язы-
ком  обучения)

3.0508000 «Организация питания»
3.1. 050801 2«Повар» (с русским языком  

обучения) 
Выпускники колледжа получат води-

тельское свидетельство на платной осно-
ве. Категория В - 20000 тенге. Категория ВС 
- 30000 тенге.

Обучение и одноразовое  питание бес-
платное. Отличникам и хорошистам выдает-
ся стипендия. Иногородним предоставляет-
ся общежитие.

Наш адрес: г. Саркан, ул.Койбагарова 
№5. Телефон: 2-55-98, 50-00-4.

көлік және байланыс бөлімінің 
бастығы, Көксу ауданы әкімінің орын-
басары, Талдықорған қаласы әкімінің 
орынбасары, Текелі қаласының 
әкімі, 2016 жылдың қарашасынан – 
Қапшағай қаласының әкімі болды.

Амандық Ғаббасұлы жаңа әкімге 
аграрлық ауданды ілгері бастыру жо-
лында үлкен жауапкершілік жүктеді.

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың 

депутаты.

ARQANS
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Бекітемін
«Сарқан аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 

және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
басшысы 

Мынбаев Ж. К. __________ "__"_______2020 жыл

Техникалық ерекшелігі
Алматы облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласындағы 

азаматтардың жекелеген санаттарына үй ( пәтер) сатып алу.  Сатып 
алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) си-
паттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық 
және пайдалану сипаттамалары):

Үй немесе пәтер Сарқан қаласының елді мекен шегінде жақсы 
жағдайда, жөндеуді қажет етпейтін, кірпіш үй салынған жылы 1970 
жылдан ерте емес. Үйдің іргетасы бетон болуы керек. Қабырғалары 
қалыңдығы 250 мм - ден кем емес және 650мм-ден артық емес, үй 
төбесінің биіктігі кемінде 2,0 м-ден 3,0 м-ге дейін, ішкі бөлме аралық 
есіктер – ағаш немесе пластик, тұтас және жақсы жабылуы тиіс, 
сыртқы есіктер жылы болуы және кілтке жабылуы тиіс (кілттердің саны 
кемінде 4 дана), терезелер ағаш немесе пластик, шынысы шытынаған 
немесе сынбаған болуы тиіс және жақсы ашылып-жабылуы тиіс, 
шатырдың жабыны бүтін болуы керек. Үйдің (пәтердің) жалпы (пай-
далы) алаңы 50 м2 кем болмауы, тұрғын  бөлме саны   2-ден кем 
болмауы тиіс. Пәтер (үй) сатып алынған сәттен бастап және меншік 
иелері қоныстанғанға дейін, коммуналдық қызметтер үшін ақы төлеу 
жөніндегі міндеттер және Меншік құқығы қайта тіркелгенге дейін 
тауардың сақталуы жылжымайтын мүлікті Жеткізушіге қалады.

Тұрғын үйдің сыртқы жабынына қойылатын талаптар: пәтер не-
месе үй таза әрленген болуы қажет, оның ішінде қабырғалары жиек-
термен (обои) желімденген немесе су эмульсиялық бояумен әктелген, 
розеткалардың, ажыратқыштардың болуы, ішкі жарықтандыруды 
шығару нүктелерінде жарықтандыру аспабының болуы керек. Пәтер 
немесе үй Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс, техникалық, санитариялық заңнамасына және басқа міндетті 
талаптарға сәйкес болуы тиіс және келісім- шарт жасалғаннан кейін 
бірден қоныстандыруға дайын болуы керек.

Үй немесе пәтер екінші немесе бастапқы тұрғын үй нарығында 
сатып алынатындай орталық су құбырына жылу жүйесі қатты отын 
немесе сұйық отынмен , әлде орталықтандырылған жылу жүйесіне 
қосылулы болу керек.

Коммуналдық қызметтер үшін қандай да бір берешектің болмауы 
тиіс. Сатып алынатын тұрғын үй "Тұрғын үй қатынастары туралы" 
Қазақстан Республикасының заңдарында  белгіленген техникалық, 
санитарлық-эпидемиологиялық және басқа да міндетті талаптарға 
сәйкес болуы тиіс ҚНЖЕ(СНИП) 3.02- 43- 2007, Қазақстан Респу-
бликасы Индустрия және сауда министрлігі Құрылыс және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2007 жылғы 16 
мамырдағы №149 бұйрығымен бекітілген "Тұрғын үй ғимараттары" 
нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына сәйкес болуы 
тиіс, саман үйлер  қарастырылмайды.

Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімге міндетті түрде: 1) жеке 
тұлғаның жеке куәлігінің электрондық көшірмесі; 2) тұрғын үйге құқық 
белгілейтін құжаттардың электрондық көшірмелері, оның ішінде 
техникалық паспорт; 3) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы 
хабарландыру орналастырылған күннен бұрын берілген тұрғын үйге 
ауыртпалықтың жоқтығы туралы құжаттың (анықтаманың) көшірмесі; 
4) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына 
сәйкес жүргізілген жылжымайтын мүлік объектісін (тұрғын үйді) 
бағалау туралы есептің көшірмесі, тұрғын үйдің ағымдағы жай-күйіне 
10 данадан кем емес сандағы түрлі-түсті фото-суреттер; 5) әлеуетті 
өнім берушінің баға ұсынысы; 6) жұбайының (зайыбының) нотари-
алды куәландырылған келісімінің электрондық көшірмесі, не некеде 
тұрмағандығы туралы нотариалды куәландырылған анықтаманың 
электрондық көшірмесі немесе жесірлігін растайтын куәліктің 
электрондық көшірмесі.

                                                                Утверждаю 
Руководитель отдела ГУ «Отдел жилищно- коммунального 

хозяйства  и жилищной инспекции Сарканского района» 
Мынбаев Ж.К. _______________ «__»_________2020 года

Техническая спецификация
Приобретение дома (квартиры) для отдельных категорий граждан  

в г.Саркан Сарканского района Алматинской области. Описание и тре-
буемые функциональные, технические, качественные и эксплуатаци-
онные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

Дом или квартира   приобретаются в  жилом доме   в черте на-
селенного пункта  г.Саркан в хорошем состоянии, не требующие 
ремонта,кирпичный дом годом постройки не ранее 1970 года.  Фунда-
мент дома должен быть бетонным. Стены толщиной не менее 250мм 
и не более 650мм, высота потолков дома должна составлять не менее 
2,0м до 3,0м, внутренние межкомнатные   двери - деревянные или 
пластиковые, должны быть целыми и хорошо закрываться, наруж-
ные двери должны быть утепленными и закрываться на ключ (коли-
чество ключей не менее 4-х штук), окна должны быть деревянными 
или пластиковыми, с целыми стеклами и должны хорошо открываться 
и закрываться, покрытие кровли должно быть не протекаемым, полы 
жилых комнат деревянные,  из ламината или линолеума.   Общая (по-
лезная) площадь дома (квартиры) должна быть не менее 50м2 - ко-
личество жилых комнат не менее 2-х. С момента приобретения и до 
заселения квартир (дома) собственниками, обязанности по оплате за 
коммунальные услуги и сохранность товара до перерегистрации пра-
ва собственности остается за Поставщиком недвижимого имущества.

Требования к отделке жилища: Квартира или благоустроенный жи-
лой дом с чистовой отделкой, в том числе оклеивание стен обоями 
либо побелка водоэмульсионной краской, наличие розеток, выключа-
телей, на точках вывода внутреннего освещения наличие осветитель-
ного прибора. Квартира должна соответствовать требованиям госу-
дарственных нормативов в области архитектуры, градостроительства 
и строительства, техническим, санитарным и другим обязательным 
требованиям, установленным жилищным законодательством Респу-
блики Казахстан, и быть готовой к заселению сразу после заключения 
договора.

Дом или квартира  приобретаются на вторичном либо первичном 
рынке жилья  с центральным водопроводом, отопление твердое либо 
жидкое  или поключен к центральному отоплению.

Отсутствие какой либо задолженности за коммунальные услуги. 
Закупаемое жилье должно соответствовать установленным техниче-
ским, санитарно-эпидемиологическим и другим обязательным требо-
ваниям, предусмотренным Законами Республики Казахстан «О жи-
лищных отношениях», Согласно требований нормативно-технического 
документа СНиП 3.02-43-2007 «Жилые здания», утвержденными при-
казом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 
от 16 мая 2007 года №149, саманные дома не рассматриваются.

Потенциальный поставщик к конкурсной заявке обязательно дол-
жен приложить: 1)  электронную копию удостоверения личности физи-
ческого лица; 2) электронные копии правоустанавливающих докумен-
тов на жилище, в том числе технический паспорт;  3) копию документа 
(справки) об отсутствии обременения на  жилище, выданного не ра-
нее даты размещения объявления об осуществлении государствен-
ных закупок; 4) копию отчета об оценке объекта недвижимости (жи-
лья), проведенной в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об оценочной деятельности, включая цветные фото-снимки 
в количестве не менее 10 штук  текущему состоянию жилища; 5) цено-
вое предложение потенциального поставщика; 6) электронную копию 
нотариально удостоверенного согласия супруга (ги) либо электронную 
копию нотариально удостоверенной справки о не состоянии в браке 
(супружестве) или электронную копию свидетельства, подтверждаю-
щего вдовства.

Əлеуметтік əлсіз топтыњ əлеуетін жаќсарту
Әр адам қайталанбас тұлға болып есептеледі, сондықтан адам, адамгершілік тұрғылық 

қарым-қатынасқа құқылы. Әлеуметтік ортаға енгізу, әлеуметтік қатынастың жалпы жүйесіне 
және мүгедек жандардың өз жағдайына қарай білім алу ортасына мүмкіндігі шектеулі 
балалардың әлеуметтік бейімделуін қалыптастыру.

Мүмкіндігі шектеулі азаматты қоғамға енгізудің қиындығы, бір жағынан  дамуындағы 
дене және психологиялық ауытқулары болса, екінші жағынан әлеуметтік жүйенің дұрыс 
қалыптаспағандығы , мүмкіндігі шектеулі жанды қалыпты өмір сүруіне кедергі келтіреді. 
Әлеуметтенудің мәні адамның қоғамға бейімденіп, жекеленуі болып табылады. Тұлғаны 
әлеуметтендіруде тек қана қоғам емес, ең бірінші әрбір адам белсенді рөл атқаруы тиіс. 
Мүмкіндігі шектеулі тұлғаны әлеуметтік ортаға енгізудің екі жолы бар. 

Екінші жолы мүмкіндігі шектеулі азаматты әлеуметтік ортаға енгізу дайындығымен бірге, 
әлеуметтік ортаны қабылдауға дайындау. Мемлекет даму мүмкіндігі шектеулі азаматтардың 
білім алуына, дамуында ауытқуды түзетуіне және әлеуметтік бейімделуіне жағдай жасауды 
қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының азаматтарының денсаулығын қорғау жөніндегі 
заң құжаттарында айтылғандай, мүгедектер, оның ішінде мүгедек балалар және бала жа-
сынан мүгедектер медициналық-әлеуметтік көмек алуға, оңалтылуға (реабилитация), дәрі-
дәрмектермен, протездермен, протезді-ортопедиялық бұйымдармен,  қозғалыс құралдарымен 
қамтамасыз етілуге құқықтары бар. Мүгедектердің мынадай құқықтары бар:  әлеуметтік қорғалу, 
соның ішінде сауықтыру, қоғамға бейімделу; әлеуметтік инфрақұрылым нысандарына кірумен 
қамтамасыз етілу; ақпаратты алуға мүмкіндік берумен қамтамасыз етілу; білім беру, қызмет түрін 
еркін таңдау, соның ішінде еңбекке байланысты; Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
анықталатын тәртіппен көрсетілетін тегін медициналық көмектің кепілденген көлеміне ие болу; 
кәсіби дайындық және қайта дайындау, еңбекке жарамдылығын қалпына келтіру және жұмысқа 
орналасу; Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасына сәйкес үй алу; Мемлекеттік 
және басқа да ұйымдарда, соның ішінде денсаулық сақтау, мәдениет, байланыс, көлік, қызмет 
саласында бірінші кезекте қызмет көрсетіледі; Мүгедектердің шығармашылық мүмкіндіктерін 
қолдау; Мүгедектерді жұмыспен қамту; Мүгедектерді жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін 
жергілікті атқарушы органдар (әкімдіктер) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
ауыр жұмыстарда, зиянды, қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс орындарын есепке алмай 
мүгедектер үшін жұмыс орындары санынан 2-4 пайыз мөлшерінде жұмыс орындарының кво-
тасын белгілейді; жеке кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті дамыту арқылы мүгедектер 
үшін қосымша жұмыс орындарын құруда; Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы, сондай-ақ әлеуметтік жұмыс орындарын 
құруда; мүгедектерді кәсіптік оқытуды ұйымдастырады.

К. НАҒАЙБАЕВА,
жұмыспен қамту және мүгедектермен жұмыс жасау бөлімінің бас маманы.

Органами правовой статистики оказываются 4 вида государственных услуг: справка 
о судимости, справка об административных правонарушениях, архивная справка и апо-
стилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры.

Из указанных, 3 вида государственных услуг можно заказать посредством веб-
портала «электронного правительства» www.egov.kz, то есть онлайн, не выходя из дома, 
имея лишь электронно-цифровую подпись. К примеру, выдачу справки о наличии либо 
отсутствии судимости можно заказать без посещения ЦОН, т.е. через сервис одноразо-
вого SMS пароля, сервис Telegram-бот EgovKzBot, сервис предоставления государствен-
ных услуг третьими лицами. Стоит отметить, что в роли третьего лица могут  выступать 
работники банков, школ, детских садов, ВУЗов, поликлиник, коммерческих организаций, 
госучреждений и других структур.  Данная услуга третьим лицам оказывается только в 
электронной форме через портал при условии согласия лица, в отношении которого за-
прашиваются сведения посредством «Личного кабинета» и (или) sms-подтверждения. 

Прием документов и выдача результатов оказания услуги осуществляется через пор-
тал и как альтернатива, в случае необходимости получения справки в бумажной форме, 
через Государственную корпорацию. Справки о судимости выдаются с учетом погаше-
ния судимости в порядке статей 79,89 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. То 
есть, граждане, в отношении которых уголовное преследование было прекращено или 
судимость в отношении которых погашена или снята, получат чистые справки, с записью 
«Судимости не имеет».

Имеется возможность электронной подачи заявлений на  композитную услугу (справ-
ка о судимости с апостилем). Оплата госпошлины производится посредством платежно-
го шлюза электронного правительства и имеется возможность выбора адреса филиала 
Государственной корпорации для получения результата в бумажной форме. Выдачу све-
дений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом административного правона-
рушения можно заказать через сервис одноразового SMS пароля, сервис Telegram-бот 
EgovKzBot. 

Выдача архивных справок и/или копий архивных документов в пределах архивов Ко-
митета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры осу-
ществляется через сервис одноразового SMS пароля. Услуга оказывается в срок до 10 
календарных дней. Для ее получения, достаточно подать заявление в Государственную 
корпорацию «Правительство для граждан» или через веб-портал. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие сте-
пень родства, при получении информации на родственников. Государственная услуга 
«Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, орга-
нов следствия и дознания» не автоматизирована, оказывается в бумажной форме через 
Государственную корпорацию до 5 рабочих дней.

Все услуги являются бесплатными, кроме апостилирования, за ее оказание взимает-
ся государственная пошлина в размере 0,5 МРП. По всем указанным государственным 
услугам услугодателем является Комитет по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его территориальные управления.

Т.ОМАРХАНОВ,
старший прокурор по Сарканскому, Алакольскому и 

Аксускому районам УКПСиСУ ГП РК по Алматинской области.

Тілім менің — тірлігімнің айғағы
Кез келген ел тәуелсіздігінің, азаттығының ең басты белгісі – оның ана тілі. Ұлттық мәдениеті, 

әдебиеті жоқ ел ешқашан да егеменді ел бола алмайды. Қазақ еліне қатысты айтар болсақ Ұлы 
Абайдың заманын айтпағанда, Алаш зиялылары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсыновтар 
бастаған алыптар тобы тіл мәселесіне ерекше мән беріп, оның шексіз байлығын, суреткерлік 
қуатын, бейнелігі мен саздылығын көркемдік сапаға жеткізді. Қазақ тілінің тағдыры үшін күрес 
ешқашан тоқтамақ емес. Қазақ тіліндей мол сөздік қоры бар, бай тіл әлемде аз. Қазақ тілі – 
елімізде азаматтық және мәдени біртектілік жасауға тікелей үлес қоса алатын аса зор рухани 
құбылыс. Тіл - қасиетті, құдіретті, киелі. Тіл-ұлттың белгісі, халықтың мұрасы, дүниетаным құралы. 
Халықтың тарихта қалуы тіліне байланысты. «Тілі жоғалған халықтың өзі де жоғалады» деген 
сөзді жадымыздан шығармайық.

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы айтқандай, дауға салса алмастай қиған, сезімге салса 
қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған, өмірдің кез келген орайында әрі қару, әрі 
қалқан болған, әрі байырғы, әрі мәңгі жас, отты да ойнақы – Ана тіліміз мәңгі жасай бермек. Қазақ 
елі тәуелсіз ел болып қалсын десек, онда ең алдымен ұлттық мәдениетті, салт-дәстүрді, ана тілді 
дамытуға, мемлекеттік тілді нығайтуға күш салғанымыз жөн. Бұған әсіресе жас буын ерекше ат-
салысуы, ана тіліміздің өрісі кең болуына айрықша қызмет етуі керек.

Е.ШАРАПИЕВ,
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес 

АҚ Алматы облысы бойынша филиалының Сарқан аудандық халыққа қызмет көрсету 
бөлімінің маманы. 

К сведению жителей города и района!

Қашықтан оқыту: 
Департамент белсенді 

жұмыс жүргізуде
Наурыз айы биылғы жылы біздің елімізге 

елеулі өзгерістер алып келгені хақ. Қазақстан 
халқы  бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарып, тарихтың өзі кепіл болған бірліктің 
аясында барлық саланы жұмыла көтеруге ат-
салысты. Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің білім саласында бірқатар 
трансформациялық әдістерді қолданып, же-
дел шешім қабылдау әрекеттерімен қатар 
табандылық таныта алды.   

Алматы облысындағы 68 кәсіптік және 
техникалық білім беру мекемелері ұсынылған 
8 платформаларға, оның ішінде «Edupage», 
«Platonus», «Google classroom», «Paragraph 
bilim», «Quizlet», «Edus», «Smart Qetisu», 
«Moodle»  таңдаулы тұрғыда білім үрдісін 
көшірді.     

Интернет желісі баяу ауылдарда тұратын 
студенттерге Қазпошта арқылы білім беру ма-
териалдарын жеткізу қолға алынды, сонымен 
қатар педагог пен білім алушының кері бай-
ланысын жүзеге асыратын құралдардың бірі 
ретінде мобилдік қосымшалар белсенді іске 
қосылды. Пандемия жағдайында қашықтықтан 
білім берудің мән-жайын түгел назардан тыс 
қалдырмауға барынша көңіл бөлінді, бірінші 
кезекте  қажеттілік білдірген  білім алушыларға  
колледждің  компьютерлік техникасы оқу 
мерзіміне берілді. Жатақханаларда қалған 
білім алушылар қашықтықтан оқыту бойын-
ша тиісті техникалық құралдармен қамтылып, 
тамақтану жағдайлары да қарастырылды. 

Алматы облысының білім саласында сапа-
ны қамтамасыз ету департаменті тарапынан 
платформаларға енгізілген білім беру үрдісін 
мониторингілеу жүргізілді. Қазақстан Респу-
бликасы Білім және ғылым министрлігі тара-
пынан сеніммен тапсырылған шараның басты 
мақсаты - қашықтықтан оқытуға көшуде кәсіптік 
және техникалық білім беру мекемелерінің 
әкімшілігі мен педагогтеріне қажетті жағдайда 
нормативтік  және әдістемелік тұрғыда кеңес 
беру.  Білім беру тақырыбын нақты, қысқа, 
дәл түсіндіріп, ақпарат жиынтығы анық, 
берілуі шұғыл дәріс - қашықтықтан білім бе-
руде педагогтің бастапқы меңгеретін дағдысы 
болып тұр. Алдағы уақытта тағы бір белес 
күтіп тұр, кәсіптік және техникалық білім беру 
мекемелеріндегі оқу жылын тәмамдайтын 
қорытынды аттестаттау жұмыстары да 
қашықтық форматта әзірленуде. Осы орайда, 
ұстаздардың ерен еңбектеріне қажымас қайрат 
пен  абыройлы нәтиже тілей отырып, биылғы 
түлеп шығатын маман иелеріне сәттілік пен ақ 
жол ниетін білдіреміз.

Рита САЙДГАРИЕВА,
Алматы облысы  Білім саласындағы 

сапаны қамтамасыз ету департаментінің 
бас маманы.
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Антикоррупционное 

мировозрение 
формируется в семье

Принятым в ноябре 2015 года За-
коном «О противодействии коррупции», 
введены новые положения в части фор-
мирования антикоррупционной культуры. 
Согласно нормам Закона формирова-
ние антикоррупционной культуры – дея-
тельность, осуществляемая субъектами 
противодействия коррупции, в частности 
органами военной полиции, в пределах 
своей компетенции по сохранению и 
укреплению в воинской среде системы 
ценностей, отражающей нетерпимость к 
коррупции. Формирования антикорруп-
ционной культуры осуществляется по-
средством комплекса мер информацион-
ного и организационного характера.

Система ценностей человека форми-
руется с момента воспитания в семье, в 
процессе учебы в детском саду, школе, 
университете. В армию человек прихо-
дит уже практически сформированным, 
со своим мировоззрением. После этого 
в условиях армии он должен совершен-
ствовать свое антикоррупционное миро-
воззрение, проникнуться пониманием 
того, что выполняет священный долг за-
щитника Отечества.

Совместная профилактическая ра-
бота в воинских коллективах проводи-
мая командованием воинских частей и 
учреждений, органами военной полиции 
выполняет большую роль в деле укре-
пления воинской дисциплины, форми-
рования антикоррупционной культуры и 
нулевой терпимости.

Ю.СКОРЫХ,
старший офицер по 

противодействию коррупции 
отдела военной полиции 

Талдыкорганского гарнизона.

Селевой поток - грозное стихийное яв-
ление, обладающее огромной разрушитель-
ной силой, имеющее большое распростра-
нение в горной местности. Признаки селевой 
опасности - выпадение продолжительных 
или интенсивных ливневых дождей; - резкое 
и продолжительное повышение температуры 
воздуха в верховьях селеопасных рек, вы-
зывающее переполнение моренных озер и 
создающее опасность их прорыва; - резкое 
падение или повышение уровня воды в реке, 
увеличение мутности воды. Правила поведе-
ния при угрозе или возникновения селевого 
потока. Если дом расположен в опасной зоне 
заранее составьте перечень документов, 
имущества и медикаментов, вывозимых при 
эвакуации. Уложите в специальный рюкзак 
(чемодан) ценности, необходимые теплые 
вещи, запас продуктов, воды и медикамен-
тов. При угрозе или внезапном селе прихва-
тив с собой теплую одежду, еду подняться 
на самые возвышенные точки рельефа. При 
заблаговременной эвакуации перед выхо-
дом из дома отключите электричество, газ 
и водопровод. Плотно закройте двери, окна 
и вентиляционные отверстия. После схода 
селя следует остерегаться повторных сходов 
селя, сползаний склонов, порванных и про-
висших электрических проводов, поврежден-
ных газовых магистралей.

Меры безопасности:
Постоянно следите за сообщениями 

средств массовой информации об обста-
новке в горах; Покиньте селеопасное русло, 
если в верховьях селеопасного бассейна на-
блюдается интенсивный ливневый дождь. Не 
останавливайтесь на отдых и не разбивайте 
палаточный лагерь вблизи селеопасных ру-
сел, на озерных перемычках и под ними; Не 
подходите к движущемуся селевому потоку 
ближе, чем на 50-70 метров; Не останавли-
вайтесь вблизи отвесных скал и крутых скло-
нов, так как от сотрясения при прохождении 
селя может произойти обвал или камнепад; 
Движение по селевым руслам осуществляй-
те с интервалом не менее 20-30 метров 
между людьми; При обнаружении призна-
ков селевого потока немедленно отойдите 
как можно дальше от русла вверх по горным 
склонам. Не спускайтесь в селевое русло по-
сле прохождения селевого вала. В случае 
оповещения населения о приближающемся 
селевом потоке, а также при первых призна-

Сель и паводки
Құрметті Сарқан ауданының және Сарқан қаласының тұрғындары! Сіздердің 

назарларыңызға - елімізде болып жатқан карантинге байлансты,  аудандық полиция бөлімі 
азаматтарды қабылдауды онлайн режимде жүргізіледі. Байланыс телефоны: 87071702671. 
Хабарласып  алдын ала жазылуларыңызды сұраймыз.

Вниманию жителей района!
Уважаемые жители Сарканского района и города Саркан!  К вашему вниманию - в связи с 

карантином в стране отдел полиции  Сарканского района проводят прием граждан в режиме 
онлайн. Контактный телефон: 87071702671 для предварительной записи.

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына 
Жолдауында азаматтардың құқықтары мен 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы 
басымдықтарды айқындады, уәкілетті 
органдарға жеке адамға, меншікке және басқа 
да ауыр қылмыстарға қарсы қылмыстар үшін 
жазаны қатаңдату туралы мәселені қарауды 
тапсырды. 

Осы тапсырманы іске асыру барысын-
да 2019 жылғы 27 желтоқсанда «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу 
заңнамасын жетілдіру және жеке адамның 
құқықтарын қорғауды күшейту мәселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» Заң (бұдан әрі - Заң) қабылданды.

30-дан астам бап санкциялары күшейтілді, 
жаңа саралау белгілері енгізілді, сондай-ақ 
жекелеген қылмыстық құқық бұзушылықтар 
қылмыстандырылды. 

2020 жылдан бастап заңмен бірқатар 
қылмыстар, соның ішінде зорлау, педофилия, 
әйелдерге қарсы тұрмыстық зорлық-зомбылық 
және басқа да жеке тұлғаға қарсы ауыр 
қылмыстар, мал ұрлығы үшін жаза күшейтілді.

Жыныстық зорлық-зомбылық және 
тұрмыстағы зорлық-зомбылық үшін 
жауапкершілік. Зорлау және жыныстық 
сипаттағы күш қолдану әрекеттері үшін 5 жыл-
дан 8 жылға дейін бас бостандығынан айы-
ру түріндегі жаза көзделген. Зорлаған тұлға 
жәбірленушімен татуласып, жауапкершіліктен 
кете алмайды, себебі ауыр әрекеттер бойын-
ша татуласуға тыйым салынады. Қазақстанда 
2019 жылы зорлау бойынша қылмыстық 
істердің жартысынан астамы тараптардың та-
туласуына байланысты тоқтатылғанын атап 
өту қажет. 

Ауырлататын мән-жайлар кезінде осы 
қылмыстарды жасағаны үшін жазалар 
қатаңдатылды:  - адам қызметтік міндеттерін 
орындау кезінде, тұлғалар тобымен, адам 
өлтіру қаупімен 9-дан 12 жылға дейін бас 
бостандығынан айыру қарастырылған;  -жас 
балаларды зорлау және жыныстық сипаттағы 
күш қолдану әрекеттері үшін 20 жылға бас 
бостандығынан айыру немесе өмір бойы бас 
бостандығынан айыру көзделген;  -кәмелетке 
толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне 
қарсы қылмысты жасырған адамдарға 6 жылға 
дейін бас бостандығынан айыру қаупі бар.

Сонымен қатар, отбасында зорлық-
зомбылыққа ұшыраған азаматтарды қорғауға 
бағытталған өзгерістер енгізілді. Бірқатар 
қылмыстар, соның ішінде жүйелі түрде ұрып-

соғу үшін жаза қатаңдатылды. Тәуелді адамды 
бірнеше рет ұрып-соғу (материалдық неме-
се өзге де себептер бойынша) ауыр қылмыс 
болып табылады. Азаптау 4 жылдан 7 жылға 
дейін бас бостандығынан айыруды көздейді. 

Мас күйінде көлік құралын басқарғаны 
үшін жауапкершілік. Көлік құралдарын 
алкогольдік, есірткілік және (неме-
се) уытқұмарлық масаң күйде жүргізуші 
адамдардың жол қозғалысы немесе көлік 
құралдарын пайдалану ережелерін бұзғаны 
үшін жаза күшейтілді (ҚК 345-1-бап).

Егер жүргізуші мас күйінде жол-көлік 
оқиғасын жасаған жағдайда, онда оның басқа 
қатысушылары ауырлығы орташа жарақат 
алған жағдайда, ол 1000 АЕК–ке дейінгі 
мөлшерде айыппұл төлейді - 2 651 000 теңге, 
немесе қоғамдық жұмыстарға тартылады, не-
месе бір жылға бас бостандығынан айырылуы 
мүмкін.

3000 АЕК-ке дейін - 7 953 000 теңге 
айыппұл немесе 1200 сағатқа дейін қоғамдық 
жұмыстарға тарту немесе 3 жылға дейін 
бас бостандығынан айыру мас болған 
ЖКО-ға кінәлі болып табылады, онда басқа 
қатысушылар денсаулыққа ауыр зиян келтірген 
жарақат алған кезде.

Мұндай ЖКО-да адам қаза тапқан 
жағдайда, кінәлі адам 7 жылға дейін бас 
бостандығынан айырылуы мүмкін, ал егер 2 
және одан да көп адам қаза тапқан жағдайда, 
мас жүргізуші 10 жылға бас бостандығынан 
айырылуы мүмкін.

Жүргізуші құқығынан айырылған бола 
тұра, алкогольден мас күйінде рульге қайталап 
отырғандарға аса ауыр жаза қолданылады 
(ҚК 346-бабы). Бұл үшін 5000 АЕК-ке дейінгі 
айыппұл - 13 255 000 теңге немесе 1200 сағатқа 
дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстар, немесе 
5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан 
айыру қарастырылған.

Осыған ұқсас бұзушылық, егер 
бұл ретте бөтен мүлік бүлінген немесе 
айналасындағылардың денсаулығына жеңіл 
зиян келтірілген ЖКО орын алса, 4-тен 6 жылға 
дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза-
ны көздейді. Денсаулыққа орташа ауырлықтағы 
зиян келтірілген жағдайда мас жүргізуші 5 жыл-
дан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыры-
луы мүмкін. Егер ауыр зиян келтірілсе, онда 
қамау мерзімі 6 жылдан 8 жылға дейін бас 
бостандығынан айыруы мүмкін.

Егер бұрын жүргізуші құқығынан айырылған 
мас жүргізуші жасаған ЖКО салдарынан адам 
қаза болса, онда бұл 7-ден 9-ға дейінгі мерзімге 

бас бостандығынан айыруға әкеп соғады, ал 
егер 2 және одан да көп адам қаза болса, 8-ден 
10-ға дейінгі мерзімге бас бостандығынан 
айыруға әкеп соғады.

Мал ұрлығы бойынша жауапкершілік. 
Мәселен, егер бұрын мал ұрлығы ҚК 188-бабы-
мен қамтылған болса, қазір мал ұрлығы ұғымы 
Қылмыстық кодекстің жеке бабына бөлінген 
(ҚК 188-1-бабы).

-2-бөлім мал ұрлығын қарастырады: 1) 
адамдар тобының алдын ала сөз байласуы-
мен; 2) ірі мөлшерде;

- 3-бөлім жасалған мал ұрлығы: 1) бірнеше 
рет;  2) аулаға тұрғын үй-жай, кәсіпорындар, 
ұйымдар, мекемелер, мал ауласы, загонға 
еніп;

-4-бөлім жасалған мал ұрлығы: 1) 
қылмыстық топ;  2) аса ірі мөлшерде.

Бірінші бөлік бойынша бас бостандығынан 
айыру түріндегі жаза мерзімі мүлкі тәркіленіп, 5 
жылдан аспайды.

Жазаның ең көп мерзімі мүлкін тәркілеумен 
7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан 
айыруды құрайды (қылмыстық топ немесе аса 
ірі мөлшерде мал ұрлығын жасаған кезде).

Заңмен Қылмыстық кодекске 3 жылға 
дейінгі бас бостандығынан айыруды көздейтін 
«Есірткі, психотроптық заттарды немесе сол 
тектестерді, прекурсорларды насихаттау не-
месе заңсыз жарнамалау» (ҚК-нің 299-1-бабы) 
жаңа нормасы енгізілді.  Бұл ретте есірткі, 
психотроптық заттарды, сол тектестер мен 
прекурсорларды насихаттау деп оларды ұсыну 
нысаны мен тәсіліне қарамастан, оларды 
әзірлеу, дайындау және пайдалану тәсілдері, 
әдістері туралы, олардың жекелеген түрлерін 
пайдаланудың артықшылықтары мен пайдасы 
туралы, олардың заңсыз айналымына оң неме-
се шыдамды көзқарасын қалыптастыруға не-
месе осы мақсатта өзге де іс-әрекеттер жасауға 
бағытталған кез келген мәліметтерді тарату 
түсініледі. Есірткі құралдарын, психотроптық 
заттар мен прекурсорларды заңсыз жарнама-
лау деп оларды сатып алу орындары немесе 
тәсілдері, сапасы, бағасы және олардың өзге 
де қасиеттері туралы ақпаратты тарату деп 
түсіну қажет.

Адамдар тобымен, немесе бірнеше рет, 
сондай-ақ білім беру ұйымдарында немесе 
адамдар көп жиналатын объектілерде қылмыс 
жасауы, не бұқаралық ақпарат құралдарын 
немесе электрондық ақпараттық ресурстарды 
пайдалана отырып, сол сияқты қызмет бабын 
пайдалану, - 3 жылдан 6 жылға дейін түрмеге 
қамауға әкеп соғады. 

Алматы облысы прокуратурасының 
қылмыстық қудалау басқармасы.

Қылмыстық кодекстегі негізгі өзгерістер

Аудан тұрғындарының назарына!
ках его проявления нужно как можно быстрее 
покинуть помещение, предупредить об опас-
ности окружающих и выйти в безопасное ме-
сто. Чтобы не возник пожар, уходя из дома, 
нужно затушить печи, перекрыть газовые 
краны, выключить свет и отключить электро-
приборы.

Населению, проживающему и работаю-
щему в близи русел селеопасных рек Саркан, 
Баскан, Лепсы внимательно прослушивать 
соответствующие сообщения компетентных 
органов. При угрозе селевых выбросов, по 
поступившему сигналу (оповещению) немед-
ленно осуществлять эвакуацию по заранее 
намеченным маршрутам до мест укрытия, 
взяв с собой необходимые документы и цен-
ные вещи. Маршрут движения и пункты сбо-
ра должны уточняться в районных отделах по 
ЧС и своих КСК по месту жительства. Каждо-
му необходимо разработать свои конкретные 
мероприятия, в котором вы должны отраз-
ить: - информацию о телефонах и адресах 
срочной медицинской помощи, пожарной и 
аварийных служб, кооператива собствен-
ников квартир (КСК), дежурного управления 
по ЧС,  районного отдела по ЧС; - фамилий, 
адреса, телефоны ближайших знакомых род-
ственников, которые могут помочь как внутри 
зоны бедствия, так и за её пределами план 
координации и взаимодействия в семье и с 
соседями, в том числе, каждый член семьи 
(особенно дети) обязан знать куда он должен 
идти, если не сможет вернуться домой.

Также в связи с высоким температурным 
фоном воздуха в горах до +30° начинается 
процесс таяния снега до ледников и на лед-
никах, что вызовет повышения уровня воды 
на реках Саркан, Баскан, Лепсы. Сарканский 
участок ГУ "Казселезащита" обращает ваше 
внимание быть осторожным при переходе 
через воду. Температура воды от таяния 
ледников составляет +8°+12°, что может вы-
звать судорожные явления. При посещении 
горной зоны рекомендуем туристам обра-
титься на диспетчерский пункт по адресу 
г. Саркан, ул. Арычная 112 или по теле-
фонам: 2-01-51, чтобы получить доступ-
ную информацию о состоянии водности 
и самоопасности на реках Саркан, Баскан, 
Лепсы.

Т.РЫСКЕЛДИН,
начальник Сарканского ПЭУ 

ГУ "Казселезащита".

«Архивтік анықтамаларды беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет тәртібі

«Архивтік анықтама», «Архивтік үзінділер», «Архивтік көшірме» - бұл заңды күші бар архивтік ресми 
және мәнді ақпараттық мазмұны бар құжатты іздеу барысында көрсетілген негіздеме арқылы құрылған 
құжат.   «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 10-бабының 1-тармақшасына сәйкес, «Архив ісі саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» 2015 жылғы 17 сәуірдегі №138 Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрінің бұйрығына, «Архивтік анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін 
бекіту туралы» 2015 жылы 29 мамырдағы жарияланған қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізілуіне 
байланысты орындалады.  

«Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелерін немесе архивтік үзінділер беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет облыстардың, облыстық маңызы бар  қалалардың, аудандардың 
мемлекеттік архивтері және олардың филиалдарымен жеке және заңды тұлғаларға ақысыз  көрсетіледі.  
Архивтік қызмет көрсетуді «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»,  яғни халыққа 
қызмет көрсету орталығы және «Электрондық үкімет» арқылы жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызмет 
көрсетудің нәтижесін беру нысаны: қағаз немесе электрондық түрде көрсетіледі. Порталда мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен қол қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызмет алушының «жеке 
кабинетіне» жолданады.

Мемлекеттік  көрсетілетін қызмет рәсімнің нәтижесі – әлеуметтік – құқықтық сипаттағы келесі 
мәліметтерді: жұмыс өтілін, жалақы мөлшерін, жасын, отбасының құрамы, білімін, марапатталғанын, 
зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдердің аударылуын, бас бостандығынан айыру жерлерде 
болғанын, азаматтық хал актілері, құқық белгілеуші және сәйкестендіру құжаттары жөніндегі мәліметтерді 
растау туралы архив анықтамасы немесе олардың болмауы туралы жауап, немесе архивтік құжаттардан 
куәландырылған архивтік көшірмелер мен үзінділер.  Құжаттардың толықтығын тексеру, архивтік 
анықтаманы рәсімдеу,  құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қоюға жолдау 11 (он бір) 
жұмыс күннен аспайды. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін екі немесе одан да көп ұйымдардың, сондай-ақ 
уақыты бес жылдан асқан кезеңнің құжаттарын зерделеу қажет болған жағдайларда, көрсетілетін қызметті 
беруші мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің қүнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге ұзарта 
алады, бұл туралы құжаттар тіркелген күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде көрсетілетін қызметті 
алушыға хабарланады. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексіне сәйкес 
жұмыс кестесі: демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 
9.00-ден 18.00 дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін. Мекен жай: Сарқан қаласы, Пушкин көшесі, 
№12. Электронды адрес: Karipova72@mail.ru.

Ж.УНЕРХАНОВА,
«Алматы облысының  мемлекеттік архиві» КММ  

Сарқан филиалының  1-ші санаттағы архивисі.
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Болат Дәкер 1950 жылы Бақалы 
ауылында дүние есігін ашқан. 
Журналистік еңбек жолын Өскемен 
педагогикалық институтының та-
рих факультетін бітірген 1978 
жылы Шығыс Қазақстан облыстық 
«Комунизм туы» газетінде баста-
ды. Араға жылдар салып туған 
жеріне қоныс аударып, журналистік 
қызметін Талдықорған облыстық 
«Октябрь туы», «Жерұйық», Алма-
ты облыстық «Жетісу» газеттерінде 
жалғастырды. Әр жылдары өзінің 
негізгі қызметіне қоса ҚР Журна-
листер одағы облыстық ұйымының 
жауапты хатшысы, «Жетісу алауы» 
әдеби-шығармашылық бірлестігінің 
төрағасы, «Азат» азаматтық 
қозғалысы облыстық ұйымының 
төрағасы міндеттерін де атқарып, 
еліміз тәуелсіздігінің баянды болуы 
мен ел дамуына айтарлықтай қызмет 
жасады.

Білетіндар айтады, ұстара 
қылыштан да өткір көрінеді. Бірақ 
ол қылыш сияқты бас алу үшін 
емес шаш алу үшін жаратылады. 
Журналист Болаттың ұстара тілді 
жазбалары да елге іріткі салу үшін 
емес елді біріктіру үшін жазылғаны 

анық. Өзі қызмет атқарған басылым-
дарда жарияланған проблемалық 
мақалаларының, ойлы очерктерінің, 
өлең-әңгімелерінің бәрінде де ол 
ел мүддесін көздеді. Сондықтан да 
оқырмандары оны білікті журналист, 
қарымды қаламгер ретінде таниды. 
Ой-армандарын Бөкеңмен бөлісіп, 
ел ішіндегі келеңсіздіктерді Бөкеңе 
жеткізуге асығып жүретін ауыл адам-
дарын кезінде жиі кездестіретінбіз. 

Жазарман адамның жүрегінде 
ерекше бір шуақ болады және ондай 
шуағы жоқтар елеп-ескере бермейтін 
қуат болады. Болат ағамыз жанының 
шуағы мен қаламының қуатын орын-
ды пайдаланды. Қаламгер-күрескер. 
Қолға қалам алған соң заманның, 
қоғамның, уақыттың бойындағы 
келеңсіздіктермен күреспей тұра 
алмайды. Сондай келеңсіздіктер 
журналист Болатты ұйқы-күлкіден 
қалдырып, амалсыздан шындық 
жолындағы күреске жетеледі. Біз 
мерейгердің сол жылдардағы жаз-
баларын саралағанда осы ақиқатты 
ұғындық.

«Кешегіні қадірлемесең, бүгініңе 
қызмет етпесең, саған ертеңнің есігі 
тарс жабық»,-дейді айтулы ақын 

ағамыз Темірхан Медетбек. Шынту-
айтында кешегіні қадірлеу дегеніміз-
өткенімізге топырақ шашпау. Ел 
мен жердің, қоғам мен әлеуметтік 
ортаның жетістігі мен кемшілігін 
көрсеткен қаламгер Болаттың 
парасат-пайымын білу үшін кезіндегі 
«Октябрь туының», 90 - жылдардағы 
«Жерұйықтың» сарғайған беттерін 
парақтауымыз керек. Менің де 
мерейгер туралы жазу үшін ой-
санамның мұрағатын ақтаруыма 
тура келді.

1980 жылы КазГУ-дың жур-
фагының екінші курсын тәмамдап, 
өндірістік практикадан өтуге келдім. 
Майдангер редактор Ғайыс аға Егем-
бердиевке жолдамамды тапсырып, 
редактордың орынбасарлары Елжас 
Бейсембеков, Әли Ысқабаевтардың 
нұсқауымен бөлімдерге бекітілдім. 
Бұрыннан келіп-кетіп жүргенде 
таныс-біліс болған сыралғы 
ағаларым Әбен Дәуренбеков, Тәкен 
Әліпбаев, Қанат Асқаров, Нұрғали 
Омарқұлов, Жұмахан Майтжа-
нов, Болат Бисұлтанов, Жанат 
Дүкенбаев, Бейбітжан Нұрасылов, 
Ахат Баққожаевтар, ақын әпкем 
Светлана Буратаева жатсын-

бай қарсы алды. Солардың ара-
сында «Мен Болат Дәкеровпын» 
деп танысқан ағамыз сол күні-ақ 
ақтарылып, ақжарылып, бұрыннан 
білетін сырмінез адамыма айнал-
ды. Сол жазғы шілденің соңында 
менің тұңғышым дүниеге келіп, 
қуанышты атап өту үшін редакцияға 
тиіп тұрған орталық бақтан орын 
тауып, ағаларымның бата-тілегін 
тыңдағаным есімде. Осы қуаныштың 
құрметіне редакциядағылар арнаулы 
қабырға газетін шығарып, «Сүйінші» 
деп өлең арнаған да Болат ағамыз 
болатын.

Содан соң-ақ облыс орталығына 
бара қалсам бағытым облыстық газет 
те, іздейтінім Болат ағамыз сияқты 
жаны жап-жарық адамдар болды. Ол 
адамдардың айналасында көлеңкелі 
сәт, кірбің қабақ болмайтын. Осын-
дай жандардың жалынына жылы-
нып, шуағына малынып жүріп біз де 
міне ұлғайып қалыппыз.

Болат Дәкеровтың облыстық 
Журналистер одағының жауап-
ты хатшысы болған жылдары да 
жадымда. Белсенді. Жаңашыл. 
Аудандағы журналистерді назардан 
тыс қалдырмайды. Байқау да бар, 

жиыннан да кенде емеспіз. 1987 
жылдың  ерте көктемінде Алматыға 
журналистердің республикалық 
семинарына Бөкеңмен бірге 
бүгінгі «Жетісудың» бас редак-
торы Әміре Әрін екеуміздің де-
легат болып барғанымыз да күні 
кеше сияқты. «Қазақстан» қонақ 
үйінде жата-жастанып, екі-үш күнге 
созылған семинарда баспасөздің 
бүгіні мен ертеңі жайында арман-
сыз ақтарылғанымыз, сол сапарда 
Бөкеңнің көшелі басшылығымен 
Астананың мәдени-көпшілік орында-
рына барғанымыз естен шығар ма?

-Өткеннің өнегесін ұмыттық,- 
дейді ол әлі де баяғысынан танбай 
шынның жүзінен ауытқымайтын 
қалпымен. – Ортақ мүдде де-
ген ұғым көмескіленіп, қарақан 
бастың қамын күйттеу әрекеті, осы 
әрекеттің ыңғайынан келіп туын-
дайтын көзбояушылық, жемқорлық 
белең алуда. Қоғам өміріндегі сөз 
бен істің арасы қабыспай, даурықпа 
науқаншылдық, жалғандық өрістеп 
тұр. Сондықтан қарапайым халықтың 
билікке, саясатқа деген сеніміне, 
ертеңге деген үмітіне селкеу түсуде. 

Мұндай уәжге келіспеске амалы-
мыз жоқ. 

Алла Тағала пендесін сы-
нап көрейін деп оған қиындық 
пен ауыртпалықты жіберетін 
көрінеді. Өзгелерге қарағанда да-
рынды, таланттылардың еншісіне 
анағұрлым ауыр азап, анағұрлым 
тұзды сор тиесілі деседі. Осындай 
сынақты Болат ағамыз да көрді. То-
сыннан жабысқан дерттің тақсыретін 
бір адамдай бастан кешті. Деген-
мен сол азапқа мойымай, жігері жа-
сымай, адалдығына мін, кісілігіне 
кір қондырмай жетпіс жасқа то-
лып отырған әріптес ағамыз тура-
лы айтар әңгімеміздің бір парасы 
осы. Аман болыңыз, Бөке, алдағы 
асуларға бірге қадам басуға жазсын 
дейміз біз. 

Жомарт МАҚАТҰЛЫ.

●Мерей

Жақыннан біліп, ас-суың араласқан сайын кейбір адам-
дар жан-дүниесінің жадағайлығымен өзіңнен алыс-тап, 

жат болып бара жатады. Ал араласпай алыста жүріп-ақ жақын 
тұтатын адамдарың болады. Осы мамыр айында жетпіс жасқа 
толып, айналасын оймен шолып отырған аға əріптесіміз белгілі 
қаламгер Болат Дəкер мен үшін өзіндік бітім-болмысымен 
жақын тартатын жандардың санатында. Себебі аға досымыз 
Болат Дəкердің адамгершілігіне, ақынжандылығына, ақкөйлек 
адалдығына сапарлас бола жүріп сан рет куə болғанымыз бар.

Алдамшы жалған дүниеге
Шаш сұйылып, сақал мен мұрт ағарды,
Дымқыл тартып бұлдыратты жанарды.
Аттап басу қиындады жүруге,
Магнит тұр ма жерге тартып табанды.
Отырған орынында тұру қиын,
Тұрған соң тіктеп басып жүру қиын.
Етек-жең салақтаған алды-алдына,
Келтіріп орнына қою қиын.
Зыңылдап құлақ шіркін ауырлаған,
Белгісіз дауыс келед дабырлаған.
Қалтырап өне бойда жылымайды,
Көктемгі көтеремдей жабулаған.
Ауыз да тіс кеткен соң үңірейген,
Көз дағы қабақ түсіп шүңірейген.
Ас ішсең төкпей-шашпай ол да жақсы,
Кемпірден сөз естімей дігірлеген.
Жас кезде ерте кетіп, кешке қалып,
Күнәға батыратын іске барып.
Жаратқан иені де ойламаппыз,
Күн батарда отырмыз еске алып.
Не пайда кешіккен соң жалбарынып,
Өтіпті жалған дүние алдап жүріп.
Болмаса ғарасаттың майданында,
Бір Алланың өзінен алдағы үміт.

Ойлан, қазақ қыздарым
Қазағымның қыздары,
Жат төсекке жатпасын.
Шеттен келген келімсек,
Сұқты көзбен атпасын.
Сұқты көзге көрінбе,
Өз Отаның, жеріңде.
Серік бол ұлттың ұлына,
Сұлтанына шет елдің,
Тұрса да жанып көрінбе.
Басыңнан алтын құйса да,
Діліңді сатып берілме.
Жұпыны көзге болса да,
Қандасыңнан жерінбе.
Қандастың қаны, діні бір,
Анаңның тілі, тілің бір.
Ашты-тоқты болсаң да,
Көретұғын күнің бір.
Өз елің алтын бесігің,
Айғайласаң үнің бір.
Жат жұрттықты қаласаң,
Көретін күнің бұлыңғыр.
Қыздарым елдің гүлісің,
Миуалы ағаш бүрісің.
Өзіңді өзің кірлетпе,
Отаныңның күнісің.

Мыңжылдық сізбен құдамыз
Құдағи Айман армысыз,
Сау-сәләмат бармысыз.
Отбасына ұйытқы,
Отағасына жармысыз.
Шаңыраққа береке,
Жан-жағыңа көлеңке.
Баланың жөні бір басқа,
Немерелерге мереке.
Келіндердің ұстазы,
Ерінбейтін қыс-жазы.
Өсіріп қызды ұядан,
Қондырған ұя тыстағы.
Көршілерге жағымды,
Маңайыңа танымды.
Отбасың түгел сау болып,
Өсірсін Алла бағыңды.
Қырық күн сәлем деген бар,
Бір күн болған жолдасқа.
Ақтөбе барып қайтқанбыз,
Жолдайын сәлем жолдасқа.
Демеңіз қайда құдамыз,
Сәл кідіріп шыдаңыз.
Ұмытуға болмайды,
Мың жылдық сізбен құдамыз.
Ерназар мен Бекназар,
Ерекше бұлар бір базар.
Аман болып келінің,
Әкелсін тағы Нұр базар.

Біз біріксек жеңеміз
Әлемді індет жайлады,
Коронавирус қайдағы.
Бірлікте халқым болалық,
Үрейді жеңіп бойдағы.
Сынағы шығар Алланың,
Көрерміз басқа салғанын.
Жұмыла ел боп күрессек,
Жеңерміз соңғы қалғанын.
Сақталық сабыр ел болып,
Тарылтпай пейіл кең болып,
Тәртіп керек ол үшін,
Кетпейді еңбек еш болып.
Күресу керек ерінбей,
Уайымға берілмей.
Бірге болсақ бәріміз,
Шығамыз жеңіп жеңілмей.
Тазалық, тәртіп, бірлікте,
Қоғам болып тірлікте.
Біз алмайтын қамал жоқ,
Дүрлікпе, елім, дүрлікпе.

Дұшпанға ерік бермеді
Айтуға тіл жетпейтін,
Ызғары ойдан кетпейтін.
Соғыс болған ғаламат,
Айтып сөзің өтпейтін.
Танкіден жер тітіреп,
Аспаннан ұшақ күркіреп.
Қаптап келіп қарғадай,
Жаңбырдай оғы сіркіреп.
Тажал боп келді ақырып,
Жолдағыны жапырып.
Аспаннан, жерден атқылап,
Топырақты судай сапырып.
Тең етті күнді түнменен,
Көзіне жанды ілмеген.
Зілзала болды сұрапыл,
Адамзат естіп білмеген.
Азаматтар аттанған,
Мұз тоңып, қар жастанған.
Ұйқы-күлкі ұмыт боп,
Көздерінен жас тамған.
Жетелеп үміт жеңіске,
Ұмтылып қарсы неміске.
Өз-өзіне серт берген,
Тірідей жауға беріспе.
Әруақтанып ерледі,
Дұшпанға ерік бермеді.
Өзінің қазған көріне,
Гитлердің өзін жерледі.
Төгілген судай қан мен тер,
Шомылып қалды қара жер.
Соғыстан сондай сұрапыл,
Аман келген мың сан ер.
Талайлар келді кем болып,
Жігері жасып, құм болып.
Құшақ жайып қарсы алдық,
Батырға балап ел болып.
Жеңіске жетіп оралған,
Орындалып көп арман.
Аямайық құрметті,
Азғана қалған солардан.
Халқымды Алла қолдасын,
Зұлымдықтан қорғасын.
Тыныштық орнап әлемге,
Соғыс мәңгі болмасын!

Сабырхан ЖАҚЫПОВ,
Алмалы ауылы.

Абайѓа арыз
Тағдырың үңілгенге ой салады,
Тағлымың кеңейтеді ой-сананы.
Ақын Абай,абыз Абай кемеңгерім,
Өзіңсің сәуле шашқан шығыс таңы!
Мыңмен жалғыз алыстың шаршамадың,
Ауыр жүгін халқыңның арқаладың.
Өзіңдей етіп кім жеткізер тіршілігін,
Бір ұрты-май,бір ұрты-қан қазағыңның.
Қалың елің,қазағың сол қалпында,
Қайран жұртың жемқорларға тоналуда.
Дара Абай, дана Абай данышпаным,
Құлақ сал менің айтар арызыма.
Адамзаттың бәрін сүйген бауырым-деп,
Қазағың жүр алданып,жатқа жем боп.
Мен саған арыз айтам ұлы баба,
Алаш емес, адамзаттың Абайы деп!
Арыз айтам, жартас болып бер жаңғырық,
Сатылып кетіп жатыр бүкіл байлық.
Абылайдың түсіндегі қасқыр заман,
Келіп тұр-ау бізге бүгін түлкі болып,
"Ызалы жүрек, долы қол"-қылқындырып,
"Улы сия,ащы тіл"- тұншықтырып.
Абылайдың түсіндегі түлкі заман,
Келіп жетер бір күні қоян болып.
Тілім мынау - шұбарланып шүлдірлеген,
Дінім анау-арап құлдар міңгірлеген.
Аңқау елге арамза басшы болып,
Нем қалды, нең қалды енді бүлінбеген?!
Бес нәрсеге асық та бола алмай,
Бес нәрседен қашық та бола алмай.
Өңшең қиқым басқарған қазағыңның,
Сиқы кетті бұл күнде қайран Абай!
Халық қамын ойлайтын билік қайда,
Бәтуәлі бітім айтар биім бар ма?!
"Соқтықпалы, соқпақсыз" күйде жүрміз,
Тулақ боп өтірікті жүндей сабағанға.
Күйініп саған айтам мен мұңымды,
Жылдардың тереңінен бер үніңді.
"Еңбегің мен ақылыңа сен"-деген сөзің,
Саналыға жол көрсетер ұран болды.
Өзің де рас, хәкім Абай, сөзің де рас,
Сендей дана адамзатқа қайта тумас.
Терең ой мен білімге жүгінейік,
Жол көрсетер сол екеуі оның рас.
Артыңа өшпейтұғын із қалдырдың,
Әлемге мәлім сенің Абай атың.
Тасыр емес, талаптыны өрге сүйрер,
Даналықпен айтып кеткен ғибратың!

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Сарқан қаласы.

Ж±ртымды Алла ќолдасын!

Ар-намысќа ж‰гiнген
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Ағамызбен хабарластық. 
Амандық сұрастық. Сергек. Дауы-
сы да бұрынғыдай жігерлі, нық. 
Өзгермепті. Осы орайда Лепсідегі 
1993 жыл ойыма оралды. 

Бәрі де күні кешегідей. 
Жетісудың бірқатар өңірлерінде, 
бірнеше аудандарында, облыс 
орталығында, республикамыздың 
сол кездегі астанасы Алматы-
да жарқын ізі қалған, жемісті 
қызметімен төңірегіне танымал 
болған Асылмұрат ағамызбен 
қызметтес болу бақыты бізге 
1993 жылдың көктемінде 
бұйырды. Тәуелсіз Қазақстанның 
Жоғарғы Кеңесінің алғашқы 
депутаттарының бірі, білікті бас-
шы біздің Бөрлітөбеге әкім бо-
лып тағайындалғанда елуді енді 
ғана еңсерген еді. Біз үшін көпті 
көрген көнедей көсем де шешен 
азамат алғашқы күннен бастап 
баршамызға жақсы әсер қалдырды 
да. Бірте-бірте жан-дүниесінің 
жарқындығымен баршамызды бау-
рап алғандығы аян.

Аудандық «Балқаш өңірі» 
газетінің редакторы ретінде аудан 
әкімдігінің жиынына қатысамын. 
Асекең тегеурінді, отты, жүйелі 
сөздерімен елді игеріп алады. 
Нені айтса да жеріне жеткізе ай-
тады. Бостекі, негізсіз лепеске 
жаны қас. Көбінесе аталы сөздерге 
жүгінетінін байқаймын. 

Асекеңмен бірге шаруашы-
лықтарды аралаймыз. Ондайда 
қосарланып, топтасып жүргенді 
қаламайтын. Біздің қызмет 
көлігімізді қалдырып, өзінің жа-
нына отырғызып алады. Бетке 
алған шаруашылықтың кешегісі, 
бүгіні жайында тереңірек білгісі 
келетін. Жердің тарихы, елдің та-
рихы төңірегіндегі таным-түсінігі 
таңқалдыратын. 

Ағамыз сырт қарағанда 
айттым-бітті деп табандап отырып 
алатын, алған бетінен қайтпайтын 
кісі болып көрінеді. Рас, тіліп 
сөйлейтін. Істеймін деген жұмысын 
ертеңге қалдыратын бойкүйездік 
бойына жат. Ойға алғанын 
тиянақты, тастай қылып тындыра-
тын азаматтарды қадір тұтатын. 
Бірақ кісәпірліктен ада. Мәселенің 
шынтуайтына көзі жетсе пікірін 
өзгерте алатын кісілігі мол.  

Бұл тұрғыда естігеніміз, көрге-
німіз ойға оралып тұр. 

Бірде аудан орталығында 
тұратын бір маманға шаруашы-
лыққа директор болып баруға 
ұсыныс жасайды. 

Ертеңінде әлгі жігіт әкімге келіп:
-Асылмұрат Тұрғанбекұлы, 

менің совхозға ауысуыма біздің 
үйдегі келініңіз келіспей отыр...- 
дейді ғой күмілжіп. 

-Жақсы болды. Сырыңды дер 
кезінде білдірдің. Үйін басқара 
алмаған ұйым басқара ала ма? Сіз 
боссыз,-дейді әкім. 

-Жо-жоқ,-депті жаңағы жігіт 
жұлып алғандай. – Сіздің сені-
міңізді ақтауға әзірмін. Барамын.

Ал келесі әңгімеге өзіміздің куә 
болғанымыз бар. Наурыз мейра-
мына дайындық қаралып жатқанда 
бір мекеме жетекшісі қазақ үй тігуге 
жағдайы жоқтығын айтып, тапсыр-
мадан қашқақтады. 

-Дұрыс. Қазаның төңкеріліп 
қалған екен. Мерекеге қатыспай-ақ 
қоюыңа болады. 

Әкімнің табан астындағы 
ұйғарымы жаңағы ағамыздың 
шешімін шұғыл өзгертті. 

-Кешіріңіз, Асылмұрат Тұр-
ғанбекұлы, мен асылық айтып-
пын. Тапсырманы орындау қолы-
мыздан келеді,-деп уәдесін берді.

Тал бесіктен жер бесікке 
дейінгі қамшының сабындай қысқа 
ғұмырда кісінің кісілігі төмендегі 
үш бірлікпен өлшенеді: бірінші  – 

ақыл, екінші – тіл, үшінші – иман. 
Әңгімеміздің арқауына айналған, 
бүгінде жетісулықтардың шынайы 
ілтипатымен ел ағасы атанған 
Асылмұрат Тұрғанбекұлының 
бойында осы қасиеттердің үшеуі 
де бар.  Ақылман, шешен, жан-
дүниесі таза. 

Осыдан сексен жыл бұрын 
мамыр айының 27-сінде Ақсу 
ауданының Басқан ауылында 
Тұрғанбек пен Марманның отба-
сында үшінші перзент болып өмірге 
келген сәби үшін дүние жұмақтай 
жайлы болуы тиіс еді. Әкесі 
іскерлігімен, еңбекқорлығымен 
ортасына еленген ферма бастығы 
болса, анасы бір ұл, бір қыздан 
кейін көрген қалаулы перзенті үшін 
ғана емес, бүкіл ауыл үшін аяулы 
жан еді. Алайда тағдыр өзгеше сый 
даярлап тұрғанын бейкүнә сәби 
де, алаңсыз ауыл да білмегені 
анық. Асылмұрат бір жастан енді 
асқанда қалың елді отымен шар-
пып, өртімен жалмаған Ұлы Отан 
соғысы басталды. Сол жылдың 
желтоқсан айында әкесі де 
отбасының бақыты үшін, Отанның 
тыныштығы үшін майданға аттан-
ды.  Соғыста Москва түбіндегі, 
Сталинград түбіндегі қанды 
шайқастарға қатысып, 1943 жылы 
оң қолынан ауыр жараланған 
әкесі Тұрғанбек аман-есен ора-
лып, ертеңінде-ақ бала-шаға мен 
әйелдерге ауыртпалығын түсірген 
соғыс қиындығын еңсеруге өз 
үлесін қосу үшін совхоз кеңсесінің 

есігінен аттады. Білікті азаматқа 
ферма меңгерушілігін сеніп тап-
сырды.  Өкінішке орай соғыс 
ауыртпалығын көпшілікпен бірге 
көтерген Марман анасы бүкіл әлем 
Жеңісті тойлап жатқанда дүниеге 
келуге талпынған егіз баланың 
толғағы үстінде қаза болып, Асыл-
кен, Күлкен және Асылмұрат ана 
мейіріміне зәру болып қалды. 
Әрине  Әлиман әженің, қамқор 
әкесінің мейірім, шапағатына 
бөленсе де ананың ыстық құшағын 
аңсап өскені анық. 

Анасы қайтыс болған соң 
Асылмұрат біршама уақыт 
нағашысы Мұқаштың қолында 
тұрып, Бақалы ауылында мектеп 
есігін ашыпты. Нағашысы сол жыл-
дары Киров атындағы колхоздың 
басқармасы екен. Бақалыда алты 
жасында мектепке барған шәкірт 
Асылмұрат алғашқы ұстазы 
Биша апайын өмір бойы ұмытқан 
жоқ. Әкесі Тұрғанбек 1947 жылы 
Қарасу колхозының басқармасы 
болғанда кенже ұлын өз қолына 
алады да Асекең төртінші клас-
ты Көкөзектен, бесінші класты 
Жотатоғаннан бітіреді. 1951 жылы 
Қапал ауданындағы Арасан ауы-
лына отбасымен қоныстанған 
әкесі Тұрғанбек «Қапал-
Арасан» курортының қосалқы 
шаруашылығын басқарады. Осы-
лайша Ақсу-Сарқан, Қапал Асекең 
үшін балалық шағының ізі қалған 
киелі өңір болып табылады.  

Онжылдық мектептен соң 

Арасанның мал фермасын-
да есепші болып еңбек жо-
лын бастаған Асылмұрат 
Тұрғанбекұлының 1958-1963 жыл-
дары Алматы Зооветеринарлық 
институтын оқып бітірісімен 
өрлеу жолы басталды. Сол 
ауданның Абай атындағы кол-
хозында бас зоотехник, Ақсу 
аудандық комсомол комитетінің 
бірінші хатшысы, Қазақстан 
ЛКСМ Орталық Комитетінің жау-
апты ұйымдастырушысы сынды 
қызмет баспалдақтары жас жігітті 
көп оқып, көп ізденуге жетелейді. 
Осы аралықта жауынгерлік 
міндетін ротаның саяси жетекшісі 
ретінде атқарған ол 1971 жыл-
дан бастап жауапкершілік  жүгін  
талмай көтерді. Талдықорған 
аудандық атқару комитеті 
төрағасының бірінші  орын-
басары, аудандық ауыл 
шаруашылығы басқармасының 
бастығы, Андреевка аудандық 
атқару комитетінің төрағасы, 
Талдықорған облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасының 
бастығы, Талдықорған ауданының, 
Панфилов ауданының партия 
комитеттерінің бірінші хатшы-
сы, Талдықорған облысы әкімінің 
орынбасары, Бөрлітөбе, Қапал 
аудандарының әкімі қызметтерін 
абыроймен атқарды.  Асыл аға 
1998-2004 жылдары Алматы 
қалалық жер комитеті төрағасының 
бірінші орынбасары, зейнетке 
шыққан соң 2010 жылға дейін жер 
комитеті төрағасының кеңесшісі 
қызметтерінде де біліктілігін та-
нытты. Еліне, жұртына сіңірген 
еңбегі, төккен тері босқа кеткен 
жоқ. Кеңес кезеңінде екі мәрте 
«Еңбектегі ерлігі үшін» медалімен, 
«Құрмет белгісі», «Халықтар 
достығы» ордендерімен ма-
рапатталса, кейін де Тәуелсіз 
Қазақстанның «Құрмет», «Пара-
сат» ордендерін өңіріне қадады. 
«Қазақстанның Құрметті жерге ор-
наластырушысы» айрықша белгісі 
де бар. Кезінде биік лауазымдарда 
жүріп облыстық Кеңестің депута-
ты, Қазақстан Республикасының 
Халық депутаты болып сай-
ланғаны елдің есінде. Зейнетке 
шықтым деп қол қусырып отыр-
май Алматы қалалық «Нұр Отан» 
партиясы саяси кеңесінің мүшесі 
ретінде атқарған қызметі кейінгіге 
үлгі болары анық.  

Осы жерде сәл шегініс жасай-
тын болсақ, Асылмұрат ағамыз 
институтта оқып жүріп жүрек 
қалауымен Айман атты қызбен 
танысып, бір жылдан кейін 
шаңырақ көтереді. Осы жарасым-
ды отбасынан туған қос ұл ата-ана 
тәрбиесімен өмірдегі өз жолдарын 
айқындап, Тұрғанбековтар әулетін 
жалғастырып келеді. 

-Асылмұрат екеуіміздің бүкіл 
өмір жолымыз, жасаған қызметіміз 
алғысқа лайық болып, халықтың 
ықыласына бөленгені қолымыздың 
тазалығы болар. Балаларымыздың 
бойына да осы қасиетті сіңірдік. 

Заман талабына сай бар күш-
жігерімізді, білім-білігімізді ел 
игілігін арттыруға жұмсадық. Енді 
соның жемісін көрудеміз,-дейді Ай-
ман Сәрсембекқызы. 

Алматыға жолымыз түскенде 
аға шаңырағында болғанымыз 
бар. Асекең мен Айекең бұрынғы 
жарасымды қалыптарында қарсы 
алып, тәтеміздің тәтті шайын іштік. 

-Ер – елдің иесі болса, әйел 
– үйдің киесі. Тәтелеріңнің маған 
ердің бағын асыратын, абырой-
ын көтеретін, төрдегі басым-
ды төмендетпейтін адам болып 
жолыққанына ризамын,-деп еді 
ағамыз әзіл-шынын араластырып 
жайдары пішінде. 

Әкім Асылмұраттың кезінде 
атқарылған жұмыстарды Бөрлітөбе 
жұртшылығы әлі де ұмыта қойған 
жоқ. 1993 жылы даңқты компози-
тор жерлесіміз Мұқан Төлебаевтың 
80 жылдық мерейтойы республика 
көлемінде дүркіреп өтті. 1993-
94 жылдың қатал қысынан бай 
тәжірибесі бар аудан басшысы 
шаруашылықтарды күйзелтпей 
аман алып шықты.  

Көңіліне демеу, жанына қайрат 
күткен тұстарда бөрлітөбеліктер 
Алладан кейін алдымен «Жар 
бола гөр, Тәуіп ата!»- дейді. Ал-
ланы ауызға алып, ата-баба 
аруағына сыйыну үшін діндар болу 
тіпті де міндетті емес. Ол біле-
білсек бесіктен беліміз шықпастан-
ақ қанымызға қасиетті ұғым болып 
дарып, сүйегімізге сіңіп кеткен, 
көңілге медет, рухқа тірек берер 
ата-салтымыз, дәстүр- ғұрпымыз.  
Кезінде марқұм анасы «Сені 
Тәуіп атаның аянымен өмірге 
әкелгенмін»,-деп жиі айтатын. 
Осы аян жадынан шықпай жүріп, 
1993 жылдың мамыр айында зия-
лы азаматтардың басын біріктіріп, 
Қоңырбайұлы Көтен Тәуіп 
бабамыздың кесенесін тұрғызу 
жайында мәселе көтерді. Арнайы 
есеп-шот ашылды. Қор құрылды. 
Қордың президенті болып Лепсі 
мұнай базасының директоры 
Кеңес Сердалинов тағайындалды.  
Нан зауытының директоры Қайық 
Летов құрылыс жұмысына жау-
апты болып бекітілді. Ауданның 
бас сәулетшісі Аян Дүтбаевтың 
жобасы мақұлданып, сол 
жылдың қазан айында кесененің 
іргетасы қаланды. Келесі жылдың 
9-қыркүйегінде әулие бабамыздың 
300 жылдығына еліміздің түкпір-
түкпірінен меймандар шақырылды. 
Кіл жүйріктер қатысқан аламанда 
әулиенің қобызына бас бәйгенің 
аталуы да ерекше сипатқа ие 
болғаны сөзсіз. 

Осы жолдар авторының 
шығармашылығын шыңдауына 
да Асыл ағаның тигізген ықпалы 
зор. Әдебиет ауылына ат басын 
тіреген менің 35 жасқа толуыма 
орай 1994 жылдың қаңтарында 
кеш өткізіліп, аудан әкімінің өнерге 
деген жанашырлығы облыстық 
телерадио, республикалық «Жас 
Алаш», облыстық «Жерұйық» 
газеттері арқылы көпшілікке 
жария етілді. Сол жылы Ілияс 
Жансүгіровтың 100 жылдық ме-
рейтойында Бөрлітөбенің «Шай-
танторысы» бас бәйгені еншілеп, 
Асыл ағамыздың мерейін көтерді. 
1995 жылы ұлы Абайдың 150 
жылдық мерейтойына қатысып, 
дүбірлі тойдың тағылымды пара-
сатын сезініп, сән-салтанатына 
Ас-ағаның басшылығымен үлес 
қосқанымыз да ойдан кетпейді. 

Асыл ағамыздың шын мәнінде 
де туған жерінің бел-белесімен 
жаны егіз. Ол қашан да өзі өсіп-
өнген елімен биік, туған елі де 
біз әңгімемізге арқау еткен аза-
маттарымен асқақ. Бар болыңыз, 
ақылман аға, бабалар рухы қолдай 
берсін!

 

Жомарт ИГІМАН

Халќына ќарап ой т‰зеген
Қанатты сөзге бай қазағымыз «Айнаға қараған бойын 

түзейді, халқына қараған ойын түзейді» дейді. Осы қисынға 
салғанда ат жалын тартып мінгеннен бастап елге пай-
дам тисе екен деп ат үстінен түспеген, ел мүддесін басты 
орынға қойып халқына қарап ойын түзеген Ас-ағаң сексен-
ге келіпті. Ас-ағаң дегенім – бірнеше ауданды басқарып, 
облыс, республика деңгейінде басшылық қызмет атқарған, 
Ақсу, Ескелді, Панфилов, Сарқан аудандарының Құрметті 
азаматы Асылмұрат Тұрғанбеков. Ағамыз халықтан 
үйреніп, халыққа барын берген сиректердің қатарында. 
Ұлылардан ұлағат алып, жақсыларға жанаса жүрді. Өзі де 
самайын боз қырау шалмай-ақ өзгелерге аға бола білді. 
Хәкім Абай айтқандай ақылы мен еңбегіне сүйенді. Екеуі 
екі жақтап оны биікке көтерді, құлашын кеңге серметті, 
ойын тереңге бойлатты. Адал ас бойға сіңімді екендігін 
таза тірлігімен дәлелдей білді. 
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жылдық тарихы бар Сарқан гума-
нитарлық колледжі  еліміздің келе-
шегі-жастарды «Бастауыш білім 
беру», «Мектепке дейінгі тәрбие», 
«Әлеуметтік-мәдени қызметі және 
халықтық шығармашылығы» 
мамандықтары бойынша оқытады.                                                                                                                     
«Әлеуметтік-мәдени қызметі және 
халықтық шығармашылығы» ішінде 
«Сәнді қолданбалы өнер шеберлігі 
ұжымының жетекшісі» деген 
мамандық бар. Бұл мамандық 
қазақ халқының киелі қолөнерін 
дәріптеп, үйретеді. Халықтық сәндік 
–қолданбалы өнер –әлемдік көркем 
мәдениеттің негізі. Даналық пен 
әсемдіктің таусылмас қайнар көзі. 
Онда сан ұрпақтың түрлі матери-
алдары: ағаш, саз, жүн, металдар-
ды өңдеу тәжірибесі бейнеленген.                                                                                               
Көне дәстүрлерді көздің қара-
шығындай сақтап және байыта 
отырып, халықтық көркем қолөнер 
кәсібі қазіргі мәдениеттің айқын 
құбылысы болып, үй тұрмысының 
маңызды және алуан түрлі: әсем 
әшекейлерден және шағын 
ойыншықтардан бастап күрделі  
кестеленген композицияға дейін 
және көлемді кілемдерді, тоқыма 
матадан жасалған көп заттық 
жиынтықтарды, шыны, ағаш, және 
металл бұйымдарын қамтиды.                                                                                                      
«Сәнді қолданбалы өнер шеберлігі 
ұжымының жетекшісі» мамандығын 
таңдаған жас буынды пәндер  
циклдік комиссиясының төрағасы 
С.М.Сыбанов, арнайы пән оқыту-
шылары: И.А.Досанаманова, 
М.А.Иманалин, Н.К.Оразбаев, 
М.С.Есполова, жас маман 
Т.С.Толғамбаева сынды мамандар 
шеберлікке баулиды. Аталмыш 
мамандық 3 жыл 10 ай оқытылады.  
Осы мамандық бойынша аяқтаған 
білімгерлер үш салада жұмыс істей 
алады. Атап айтқанда қолөнер  
үйірме жетекшісі бола алады,                                                                                                         
қыздар киім дизайнері 
мамандығын жалғастыра алады                                                                                                               
және суретші–безендіруші. Тағы 
бір атап өтерлік жайт барлық осы 
мамандықты аяқтаған білімгерлер 
жоғары оқу орнына көркем еңбек 

пәні мұғалімі ретінде тапсыра ала-
ды. Осы орайда жүйелі жұмыспен 
жалғасқан жетістіктерімізге де 
тоқтала кеткеніміз жөн.                                                                                                                                            

«Сәнді қолданбалы өнер 
және мәдени демалыс» пәндік 
циклдік комиссиясы 2019 оқу жы-
лын  колледжаралық мерекелер 
ұйымдастырып, халықаралық 
жарыстарға қатысумен бастады. 
Айта кететін болсақ, қыркүйек 
айының 30 жұлдызында «Қарты 
бар ел - қазыналы ел» - 401 хо 
топ білімгерлерімен қарияларға 
арналған концерттік бағдарлама 
ұйымдастырды. Іс-шараның ба-
сты мақсаты жастарды ата-ананы 
құрметтеуге, қарттарды сыйлауға, 
адамгершілікке тәрбиелеу. Кон-
цертке ауданымыздың құрметті 
азаматтары, колледж ардагер 
ұстаздары қатысып, жастармен 
жетістіктерімен, ақыл-кеңестерімен 
бөлісті. 401 хо топ білімгерлері 
қарттарға арнап өз қолдарымен 
жасаған шағын сыйлықтарын тарту 
етті. Мұндай ілтипатқа өз кезегінде 
ардагерлер ризашылығын білдіріп, 
алғыстарын айтты. Сондай-
ақ «Сәнді қолданбалы өнер 
және мәдени демалыс қызметі» 
пәндік циклдық комиссиясы 
16-19 қараша айында Алматы 
қаласында өткізілген халықаралық 
«Звезды мира» шығармашылық 
байқауына 401 хо және 201 хо 
топ білімгерлері «Қолөнер» және 
«Бейнелеу өнері» жанрлары бой-
ынша қатысып, жүлделі орындар-
ды  иеленді. Жүлдегерлер есімін 
атасақ, 401 хо топ білімгері Бигур-
ман Арай жүнмен  панно жұмысына 
І орын дипломымен марапатталды. 
Жетекшісі М.С.Есполова.    401 хо 
топ білімгері Орынбасар Айжанның 
лентамен панно жұмысы да 1 
орынды иеленіп диплом иеленді. 
Жетекшісі И.А.Досанаманова.  
Ал 201 хо топ білімгері Кабдуа-

лиева Асем пейзаж көрінісімен 1 
орын дипломымен марапаттал-
ды. Жетекшісі Т.С.Толғамбаева.                                                                                        
Сондай-ақ Талдықорған қаласында 
өткен «Дарындар іске» облыстық 
жобаның іріктеу кезеңінде Сарқан 
гуманитарлық колледжі 401 хо 
тобының білімгері Аукенова Анар 
квилингтан панно жұмысы үшін ар-
найы алғыс хатпен марапатталды.                                                                                                                
Алматы қаласында өткізілген V 
халықаралық «ART WINTER» ба-
лалар шығармашылық байқауының 
Қолөнер және бейнелеу өнері  
жанрлары да біз үшін жемісті 
болды. Атап айтқанда 301 хо 
топ білімгері Бисекеұлы Мақсат 
ағаштан жасаған бедерлі мүсін 
жұмысы үшін жүлделі І орынды 
иеленді. Жетекшісі М.С.Сыбанов.                                                                                                
201 хо топ білімгері Жұмағазы 
Сұлтан «Айбалта» жұмысы жүлделі 
ІІ орынға лайықталса, (жетекшісі 
М.А.Иманалин) 401 хо білімгері 
Бигурман Арай панно кестемен 
жұмысы үшін жүлделі І орын иегері 
атанды. 401 хо білімгері Аукенова 
Анар  «Қазақ хандығына 550 жыл» 
атаулы датаға байланысты кілем 
тоқыған жұмысы үшін І орын дипло-
мымен марапатталды.                                                                                     

«Өнер дегеніміз – адамның 
бойындағы қабілетінің ең биік 
көрінісі» деп орыс жазушы-
сы Л.Толстой айтқандай  халық 
өнерінің сарқылмай дамуы, ке-
лер ұрпаққа аманатталуы үшін 
ол шебер жандардың қолында 
өрістеп, жүрек жылуына бөленіп 
жетіле беруі тиіс. Сондықтан осын-
дай киелі, қастерлі өнер - халық 
қолөнеріне қызығушылық танытқан  
жандарды осы мамандықты 
таңдауға шақырамыз.

Т.ТОЛҒАМБАЕВА,          
Сарқан гуманитарлық 

колледжінің арнайы пән 
оқытушысы.                                                                              

Бала тәрбиесі – ортақ міндет
Білім қазынасын балабақшадағы тәрбиеленуші 

бүлдіршіндердің бойына сіңіріп, олардың 
болашақтарына игі ықпал ету негізгі міндетіміз. 
Еліміздің болашағы-ертеңгі білімді де тәрбиелі ұрпақ 
екені даусыз. Жас өрендерді саналы әрі бәсекеге 
қабілетті тұлға ретінде жан-жақты дамыту баршаға 
ортақ міндет.  Бүгінгі балғындардың биік белестерінің 
баспалдағы  – балабақша.  

Балабақша табалдырығын аттаған сәби алты 
жасқа толып алтын ұя мектепке қанат қағады. Осы 
аралықтағы білім,  тәрбие  беру жұмысы балабақша 
тәрбиешілеріне үлкен жауапкершілік жүктейді. 

Ұлтымыздың ұстазы атанған Ахмет Байтұрсынов: «Тәрбиеші әдісті 
көп білуге тырысу керек, оларды өзіне сүйеніш-қолғабыс нәрсе есебінде 
қолдану керек» – деген. Демек ең алдымен тәрбиеші жоғары деңгейде 
білікті және тәжірибелі маман болуы қажет. Тәлімгер бойында балаға дәріс 
дарытуға қажетті құнды қасиеттер ұқыптылық пен байсалдылық және 
ұстазға тән ұлағаттылық болмаса тәрбиені баланың бойына сіңіру оңайға 
түспейді. Ұлттық тәрбиенің негізі ана сүтімен, туған тілімен ең алғашқы 
бесік жырының  әлдиі арқылы беріледі. Қай халық та үкілі үмітін ең ал-
дымен ұрпағының баянды болашағымен байланыстыратындығын білеміз.

«Ана үйдің берекесі, бала үйдің мерекесі», «Бала болсаң болғандай 
бол,  айналаңа қорғандай бол»  деген  қағиданы  берік  ұстанған ата-
бабаларымыз өз ұрпағын абыройлы азамат  ретінде өсіруді  мақсат еткен. 
Бала тәрбиесінде ата-ананың өнегесі үлкен маңызға ие. Отбасы – бұл 
баланың өмір сүру ортасы, қамқорлықтың тұрақты көзі, тәрбиелеу мен 
қарапайым біліммен қаруландыру және шешім қабылдай білуге үйрететін 
ең жақын адамдардың  мейірім шуағын сезінетін орны.

Бала дегеніміз-болашақ. Өскелең ұрпақты қалай тәрбиелесек, 
келешегіміздің келбеті солай бекем болмақ. «Жас ұрпақ – келешектің 
қожасы» деп В.Белинский айтқандай ұл-қыздарымызды білімді де 
мәдениетті, тәрбиелі де әдепті, кішіпейіл де қарапайым етіп тәрбиелеу өз 
қолымызда.

С.ҚҰРМАНОВА,
«Балдырған» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі.

                             
 Ќашыќтыќтан оќыту ж‰йесiндегi 
кiтапхананыњ атќаратын ќызметi
Білім беру жүйесін  жан-жақты ақпараттандырып  қашықтан оқытудың 

алғышарттары  Н.Назарбаев  ұсынған  «Қазақстан-2030»  стратегиялық 
бағдарламасында  айқын  көрсетілген. Бүкіл әлемді дүр сілкіндірген 
коронавирус (СOVID-19) пандемиясына байланысты жаппай каран-
тин шараларының енгізілуі барлық  деңгейдегі білім беру жүйелерін 
қашықтықтан оқытуға алып келді. Елде қалыптасқан жағдайға байланы-
сты Сарқан политехникалық колледжі  ұжымы  қашықтан  оқыту жүйесіне 
көштік. Колледжде 7 мамандық  бойынша 282  студентіміз  білім алуда.  
Қашықтықтан білім беру заман  талабы  болғандықтан  ғаламторды пай-
далана отырып  қашықтықтан оқыту тәсілі  Edupaqe  білім беру порталын 
пайдаланудамыз. Осы жүйенің аясында компьютерлік техниканы ұтымды 
пайдалана отырып білім беру принциптері ойдағыдай іске асырылуда. 
Білім беру бекітілген  кестеге сай  іске асырылуда. Колледж  ұстаздары мен  
білімгерлері электронды оқулықтарды  пайдалануда. Қолдарында смарт-
фондары болмаған 12 білімгерлерімізге  «Еріктілер»   тобы көмегіне жүгіну 
арқылы әрқайсына  мамандықтары  бойынша  керекті оқулықтары жеткізіліп 
отыр.  Қашықтан оқыту педагогтеріміз бен  білімгерлеріміз үшін  жаңалық 
болса да тиімді жүйе. Білімгерлеріміз қашықтан оқуға дағдылануда. Әрбір  
студенттің  тәрбиелі, дарынды  екендігіне сендіру  мұғалім бойындағы 
құдіретті күш.  Қайткен күнде де жаңа жүйеге төселуімізге тура келеді. Тек 
ниетіміз болса болғаны.

Л.РЫСБЕКОВА,
Сарқан политехникалық колледжінің кітапханашысы. 

Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес - 

азаматтық борышымыз 
Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның 

бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен 
әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму 
тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын  әлемдегі  барлық  
елдердің  қай-қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  анық.  

Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пәрменді 
күресу үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын жоя-
тын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен са-
пасын арттыру керектігінің маңызы зор. Халық 
өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір 
құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда қандай 
іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын толық 
білулері қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау, сы-
байлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, бірыңғай 
жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекет пен 
азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында 
сыбайлас жемқорлық пен оның көріністері деңгейін 
төмендету, қоғамның мемлекетке және оның институт-
тарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат бо-
лып табылады. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен 
жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа шығаратын, 
ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз. 
Сондықтан да Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
саясатының негізгі басымдылықтарының бірі болып осы 
зұлымдықпен күресу болып табылады. Біздің қоғамда 
сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық 
күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы 
үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану 
арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға 
болады.  

Ел болып еңсемізді көтергенімізге, тәуелсіздігімізді 
алып, шаршы әлемге танылғанымызға отыз жыл-
дай  уақыт өтті. Өткенімізге көз салсақ, Елбасымыз 
Н.Назарбаевтың көреген саясатының арқасында 
мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне 
бағытталған құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар 
қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік жағдайы 
түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан өз орынын 
айқындады. Бүкіл әлемге өзінің біртұтастығымен, ажы-
рамас бірлігімен танылды. Қоғам дамуының жаңа жо-
лын таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі кеселдерден 
айығуды міндет етіп қойды. Ол жол - Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлының бастауымен алға қойылған сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жолы.  Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек.   

ҚР АШМ ВБжҚК Сарқан аудандық 
аумақтық инспекциясы.

Халыќтыќ сəндiк – 
ќолданбалы µнер

Типовой договор временного воз-
мездного землепользования (аренды) 
земельного участка Утвержден приказом 
Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан за № 353 от 26 сентября 2019 
года. 

Согласно пункта 8, главы 3 Арендода-
тель имеет право осуществлять контроль 
за исполнением условий настоящего До-
говора и за использованием земельного 
участка по целевому назначению, не за-
ключать договор на земельный участок 
на новый срок, если Землепользователь 
не исполнял свои обязанности, предусмо-
тренные настоящим Договором.

Так же, Арендодатель обязан предо-
ставить Землепользователю земельный 
участок в состоянии, пригодном для ис-
пользования в соответствии с условиями 
настоящего Договора, возместить Зем-
лепользователю убытки, а также по его 
желанию предоставить другой земельный 
участок в соответствии с Земельным Ко-
дексом и законодательством Республи-
ки Казахстан, в случае принудительного 
изъятия земельного участка для государ-
ственных нужд, известить Землепользова-
теля обо всех имеющихся обременениях и 
ограничениях прав на земельный участок.

По пункту 6 той же главы Землеполь-
зователь имеет право самостоятельно хо-
зяйствовать на земле, используя ее в це-
лях, вытекающих из целевого назначения 
земельного участка, на возмещение убыт-
ков в полном объеме при принудитель-
ном отчуждении земельного участка для 
государственных нужд, возводить на пра-
ве собственности жилые, производствен-
ные, бытовые и иные здания (строения, 
сооружения) в соответствии с целевым 
назначением земельного участка с со-
блюдением установленных архитектурно-
планировочных, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных специальных 
требований (норм, правил, нормативов),  
передать право временного возмездного 

долгосрочного землепользования (арен-
ды), в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества, в оплату ак-
ций акционерного общества или в качестве 
взноса в производственный кооператив, 
отчуждать право временного землепользо-
вания в пределах срока действия настоя-
щего Договора без изменения целевого на-
значения земельного участка.

Так же Землепользователь обязан, 
использовать землю в соответствии с его 
целевым назначением и в порядке, пред-
усмотренном настоящим Договором и тре-
бованиями земельного законодательства 
Республики Казахстан,  при продлении 
срока настоящего Договора, обратиться в 
местный исполнительный орган по месту 
нахождения земельного участка, с соот-
ветствующим заявлением не менее чем за 
3 (три) месяца до истечения срока настоя-
щего Договора, в случае необходимости 
обеспечивать предоставление сервитутов 
в порядке, предусмотренном Земельным 
кодексом Республики Казахстан от 20 июня 
2003 года (далее – Земельный кодекс), 
не нарушать прав других собственников 
и землепользователей, не допускать на-
рушений земельного законодательства 
Республики Казахстан, при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности на зе-
мельном участке соблюдать строительные, 
экологические, санитарно-гигиенические 
и иные специальные требования (нормы, 
правила, нормативы), известить Арендода-
теля обо всех возникающих обременениях 
и ограничениях своих прав на земельный 
участок.

В Главе 5 настоящего договора сказа-
но о правилах внесения изменений и (или) 
дополнений, а также порядок расторжения 
договора. Все изменения и дополнения, 
вносимые по договоренности сторон в на-
стоящий Договор, не должны противоре-
чить положениям настоящего Договора и 
законодательству Республики Казахстан, 
оформляются в виде дополнительного со-
глашения, подписываются уполномочен-

ными представителями сторон и оформля-
ются в установленном законодательством 
порядке.

Настоящий Договор может быть рас-
торгнут по соглашению сторон в любое 
время, при условии обязательной оплаты 
пени (неустойки) за неисполнение дого-
ворных обязательств, в одностороннем 
порядке по решению суда при нарушении 
сторонами условий, предусмотренных на-
стоящим Договором.

Согласно главы 6 Любые разногласия 
или претензии, которые могут возникнуть 
по настоящему Договору или связанные с 
его действием, разрешаются путем пере-
говоров между сторонами.

Все разногласия, вытекающие из на-
стоящего Договора, которые не могут быть 
решены путем переговоров, рассматрива-
ются в судебном порядке.

По главе 7 Стороны освобождаются от 
ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настояще-
му Договору, если надлежащее исполне-
ние оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, 
включая стихийные бедствия, военные 
действия, забастовки, народные волнения, 
также запретительные меры, предусмо-
тренные в правовых актах государствен-
ных органов Республики Казахстан, если 
эти обстоятельства непосредственно по-
влияли на исполнение сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору.

Сторона, для которой создалась не-
возможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы, обязана в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента их наступления письменно уве-
домить об этом другую сторону и предста-
вить соответствующие доказательства.

Т.КОЖАБЕКОВ,
ведущий специалист отдела 

земельных отношений.

О соблюдении правил описанных в типовом договоре временного 
возмездного землепользования (аренды) земельного участка
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Компании требуется менеджер по 
продаже запасных частей для сельско-
хозяйственной техники с обязанностями 
завсклада. Требования: Высшее образо-
вание; Умение пользоваться ПК; Умение 
работать в команде, высокий уровень дис-
циплины, аккуратность; Знание сельскохо-
зяйственной техники и работы в 1 С привет-
ствуется. Резюме отправлять по адресу: 
Valeriy.Kolomiytsev@ctagro.com.

Шұғыл түрде Сарқан қаласының 
Пушкин көшесіндегі № 47 төрт бөлмелі 
үй сатылады. Орталыққа, мектепке жақын, 
үйге қарама қарсы азық-түлік дүкені бар, 
көше асфальтталған. Үйдің ішінде 4 бөлме, 
ас бөлме, коридор, кіреберіс және сану-
зел (душ, дәретхана) бар. Жазғы ас үй 3 
бөлмеден тұрады. Су үлкен үйге, жазғы ас 
үйге, моншаға, аулаға өткізілген. Барлық 
шаруашылық құрылыстар бар: монша, на-
вес, көмір қора, отын қора, ішкі және сыртқы 
погреб, бау-бақша. Бағасы келісімді немесе 
Талдықорған қаласына бір бөлмелі пәтерге 
айырбастаймыз. Хабарласыңыздар 
тел. 8(72839) 2-04-95, 87009931061, 8700 
9931067. 

Срочно продается 4-х комнатный дом 
в городе Саркан по улице Пушкина №47. 
Улица асфальтирована, напротив дома есть 
продуктовый магазин, поблизости находит-
ся центр, школа. В доме есть 4 комнаты, 
кухня, коридор, прихожая и санузел (душ, 
туалет). Летняя кухня состоит из 3 комнат. 
Вода проведена в дом, в летнюю кухню, 
бане, во двор. Имеется все хозяйственные 
строения: баня, навес, углярка, сарай для 
дрова, внутренний и наружный погреб, сад.  
Цена договорная или обменяем на одно-
комнатную квартиру в городе Талдыкорган. 
Обращайтесь тел. 872839 2-04-95, 8700 
9931061, 8700 9931067. 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
«Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі  2020 жылы 

17 маусымда сағат 10.00-ден сағат 17.00-дейін www.gosreestr.kz Мемлекеттік 
мүлік тізілімінің веб-порталында коммуналдық меншіктегі нысандарды 
және мемлекеттік кәсіпорындарды (бұдан әрі – нысандар) мүліктік кешен 
ретінде сату жөнінде аукционды өткізу туралы хабарлайды. Коммуналдық 
меншіктегі нысандарды сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 
9 тамыздағы № 920 Қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін 
сату қағидасына сәйкес жүзеге асырылады.

Сауда-саттықтың бағаны төмендету әдісімен аукционға қойылады:
1. Ваз 21214 автомашинасы, мем. нөмірі 852АА05, 2007 ж.ш.. Теңгерім 

ұстаушы: «Сарқан аудандық білім бөлімінің М. Жұмабаев атындағы орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 
Бастапқы бағасы – 416 231 теңге, кепілдік жарна – 62 435 тг.

2. Ваз 21214 автомашинасы, мем. нөмірі 874АА05, 2007 ж.ш.. Теңгерім 
ұстаушы: «Сарқан аудандық білім бөлімінің М. Маметова атындағы орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 
Бастапқы бағасы – 378 392 теңге, кепілдік жарна – 56 759 тг.

Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 
жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады, содан соң 
қатысушылар берген өтінімдерін кері қайтара алмайды. Сауда-саттыққа қатысу 
үшін кепілдік жарналар мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай 
оператордың шотына төленеді: кепілдік жарнаны алушы – «Ақпараттық-есептеу 
орталығы» АҚ; 

Банк атауы - «Қазақстан халық банкі» АҚ, ЖСК: КZ946017111000000330, 
БСК:HSBKKZKX; БСН: 050540004455; КНП: 171; Кбе:16. 

Назар аударыңыз! Қатысушының хабарламада көрсетілген талаптарды 
сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-
саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда-
саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді 
қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, тізілім веб-порталында 
алдын ала тіркелу қажет: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін 
(бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 2) заңды тұлғалар 
үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық атауын, бірінші 
басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 3) кепілдік жарнаны қайтару 
үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін; 4) байла-
ныс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, 
тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет. 

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні 
ішінде Тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.

Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ қойылған нысан 
бойынша аукционға қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.

Автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталы қатысушының 
тізілімнің веб-порталында көрсетілген электрондық мекенжайына өтінімді 
қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық ха-
барлама жібереді.

Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін аукцион 
нөмірі бойынша аукцион залына қол жеткізу ұсынылады.

Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен 
аукциондық нөмірді пайдалана отырып, аукциондық залға кіреді. Аукцион сауда-
саттық өткізу туралы хабарламада көрсетілген Нұр-Сұлтан қаласының уақытында 
аукцион залында жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын автоматты түрде 
орналастыру жолымен басталады.

Аукционды өткізу кезінде жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасына тең.

Бағаны төмендету әдісі бойынша Аукцион:
Бастапқы баға жарияланған қадаммен төмендейтін сауда-саттық әдісі. 

Өзгерту қадамы 5 пайыз мөлшерінде белгіленеді. 1) егер аукцион басталған 
кезден бастап екі минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі аукционда 
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру 
объектісінің бастапқы бағасы осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген 
қадамға азаяды; 2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде қатысушылардың 
бірде-біреуі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, 
жекешелендіру объектісінің соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен 
азаяды. Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін 
бірінші болып растаған қатысушы бағаны төмендету аукционының жеңімпазы бо-
лып танылады және осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген бо-
лып танылады; 3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі 
мөлшерге жетсе және қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісін са-
тып алу ниетін растамаса, онда аукцион өткізілмеген болып танылады.

Осы Қағиданың 44-тармағының екінші бөлігінде, 45-тармағында, 
47-тармағының 1) тармақшасында және 48-тармағының 3) тармақшасында 
көрсетілген жағдайларда сатушы тізілімнің веб-порталында қалыптастыратын 
аукционның өткізілмегені туралы актіге қол қояды.Әрбір сатылған жекешелендіру 
объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық нәтижелері туралы 
электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ пайда-
лана отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды.

Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз 
бен сатушының жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату 
шартына қол қою міндеттерін белгілейтін құжат болып табылады. Сатып алу-сату 
шарты электрондық форматта тізілімнің веб-порталында жасалады және сату-
шы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-саттық нәтижелері туралы 
хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде 
оған қол қояды. Бұл ретте сатушы сатып алушыға сауда-саттық нәтижелері тура-
лы хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде 
қол қоюға сатып алу-сату шартының жобасын ұсынады.

Сатып алушы жекешелендіру объектісіне түпкілікті төлемін төлеген кезде 
төлем тапсырмасының немесе төлем түбіртегіндегі «Төлемнің мақсаты» жолына 
мынадай мәліметтер енгізу міндетті екенін атап өтеді: - Сатып алушының ЖСН 
немесе БСН; - Порталмен берілген шарттың идентификаторы (нөмірі). 

Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға 
салыстырып тексеру үшін мынандай құжаттардың: 1)  жеке тұлғалар үшін: 
паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың; 2) 
заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
куәліктің не анықтаманың; 3) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын 
құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке ба-
сын куәландыратын құжаттың түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, 
олардың көшірмелерін не нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынады. 
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін бір жұмыс сағаты 
ішінде қайтарылады. 

Сатушының мекен-жайы: Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан 
қаласы, Тәуелсіздік  к-сі, 111-үй, 12 кабинет.

Аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтта 
және мына телефондар арқылы алуға болады: 8(72839) 2-18-79.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГУ «Отдел финансов Саркандского района» объявляет о проведении 

аукциона по продаже объектов коммунальной собственности и государ-
ственных предприятий в виде имущественного комплекса (далее – объек-
ты), который состоится 17 июня  2020  года с 10.00 до 17.00 на веб-портале 
Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. Продажа объектов 
коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами 
продажи объектов приватизации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года №920.

На аукцион с применением метода на понижение цены выставляются: 
1.Автомашина Ваз 21214, г/н 852АА05, 2007 г.в.. Балансодержатель: КГУ 

«Средняя школа имени М. Жумабаева Саркандского районного отдела образова-
ния с дошкольным мини-центром». Стартовая цена 416 231 тенге,  гарантийный 
взнос 62 435 тенге;

2. Автомашина Ваз 21214, г/н 874АА05, 2007 г.в.. Балансодержатель: КГУ 
«Средняя школа имени М. Маметовой Саркандского районного отдела образова-
ния с дошкольным мини-центром». Стартовая цена 378 392 тенге,  гарантийный 
взнос 56 759 тенге;

Регистрация участников аукциона производится со дня публикации извеще-
ния и заканчивается за два часа до начала аукциона, по истечении которых участ-
ники не могут отозвать поданную заявку.

Гарантийный взнос для участия в аукционе вносится на реквизиты единого 
оператора по сфере учета государственного учета: получатель гарантийного взно-
са: 

АО «Информационно-учетный центр»; БИН: 050540004455, КНП: 171; 
Кбе: 16; Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО «Народный банк Казахстана»; 
КZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;. 

Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки 
является несоблюдение участником требований, указанных в извещении, а также 
непоступление за два часа до начала аукциона гарантийного взноса, указанно-
го в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого 
оператора. 

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться 
на веб-портале реестра с указанием: 1) для физических лиц: индивидуального 
идентификационного номера (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при 
наличии); 2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - 
БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого 
руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возвра-
та гарантийного взноса; 4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, 
e-mail).

При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего 
дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.

Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале 
реестра зарегистрировать заявку на участие в аукционе по форме, подписанную 
ЭЦП участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на 
электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное 
уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному 
залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аук-
ционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указан-
ное в извещении о проведении торгов время города Нур-Султана путем автома-
тического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации.

При проведении аукциона стартовая цена объекта приватизации равна на-
чальной цене объекта приватизации.

Аукцион по методу на понижение цены:
Метод торгов, при котором стартовая цена понижается с объявленным шагом. 

Шаг изменения устанавливается в размере 5 процентов. 1) если в течение двух 
минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание при-
обрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватиза-
ции уменьшается на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил; 2) 
если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не под-
твердил свое желание приобрести объект приватизации, то последняя объявлен-
ная цена объекта приватизации уменьшается с установленным шагом. Победите-
лем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший 
свое желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион 
по данному объекту приватизации признается состоявшимся. 3) если цена объ-
екта приватизации достигла установленного минимального размера, и ни один 
из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то 
аукцион признается не состоявшимся.

В случаях, указанных в части второй пункта 44, в пункте 45, подпункте 1) пун-
кта 47 и подпункте 3) пункта 48 настоящих Правил, продавцом подписывается акт 
о несостоявшемся аукционе, формируемый веб-порталом реестра.

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформ-
ляются электронным протоколом о результатах аукциона, который подписывается 
на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день 
проведения торгов.

Протокол о результатах аукциона является документом фиксирующим ре-
зультаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор 
купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи 
заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается 
продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти кален-
дарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом, про-
давец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в 
срок не более пяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов.

Покупатель обязан при оплате окончательного платежа за объект  приватиза-
ции в платежном поручении или квитанции по оплате в поле «Назначение плате-
жа» внести следующие сведения: -    ИИН или БИН Покупателя; -    Идентификатор 
(номер) договора, присваиваемый Порталом. 

Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора 
купли-продажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением 
оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указан-
ных документов: 1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяю-
щего личность физического лица;  2) для юридических лиц: свидетельства либо 
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 
документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а 
также паспорта или документа, удостоверяющих личность представителя юриди-
ческого лица.Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одно-
го рабочего часа.

Адрес организатора аукциона: Алматинская область, Сарканский район, 
г. Саркан, ул.Тауелсиздик, 111,  каб. 12.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно ознако-
миться на сайте www.gosreestr.kz  получить по телефону: 8(72839)21879.                       

Скрытый голод — это медицинский термин, 
подразумевающий, что человек потребляет до-
статочно основных питательных веществ, но 
при этом у него наблюдается нехватка микро-
нутриентов и витаминов. Это ограничивает ра-
ботоспособность организма, а также влияет на 
его рост, развитие и здоровье. Употребление 
витаминов и минералов поможет искоренить 
неполноценное питание.

На сегодняшний день  самое распростра-
ненное неинфекционное заболевание в мире 
- нехватка йода в организме (йододефицит). 
Йод входит в состав гормонов щитовидной же-
лезы. Ежедневная потребность в нем у детей 
всего 100–150 микрограммов. Последствия йо-
додефицита отражаются на физическом и на 
интеллектуальном здоровье, развивается зоб 
(увеличенная щитовидная железа).

Йода достаточно в морях и океанах, поэто-
му включение в меню морепродуктов и исполь-
зование только йодированной или морской 
соли – крайне важная для нас мера по профи-
лактике йододефицита. Помимо морепродук-
тов йод содержится в привычных нам говяди-
не, яйцах, зерновых культурах, масле, молоке, 
овощах (в чесноке, щавеле, баклажанах, шпи-
нате, томатах, свекле, картофеле, спарже, зе-
лёном и репчатом луке), в некоторых ягодах и 

фруктах (в хурме, бананах, апельсинах, лимо-
нах, дыне, ананасах).

Причем рекомендуемая Всемирной орга-
низацией здравоохранения норма потребле-
ния соли 5 граммов в сутки содержит профи-
лактическую дозу незаменимого элемента.

В подростковом возрасте по рекомендации 
врача, возможно, следует дополнительно при-
нимать профилактические дозы йодсодержа-
щих препаратов, так как в этот период потреб-
ность в йоде возрастает.

Также один из элементов  недостаточно 
поступающих в организм – железо. Железо 
является структурной частью гемоглобина, 
последний обеспечивает ткани организма кис-
лородом. При недостатке железа развивается 
железодефицитная анемия (ЖДА), и в резуль-
тате нарушается питание клеток кислородом, 
без которого они не могут функционировать 
должным образом. С недостатком железа свя-
заны отставание в физическом и ментальном 
развитии детей, их низкая устойчивость к ин-
фекционным заболеваниям и вредным фак-
торам внешней среды, детская и материнская 
смертность.

Железо поступает в организм с содержа-
щими этот элемент продуктами. Им богаты 
мясо, печень, гречка, белый гриб, горох, фа-

соль, орехи, хурма и др. Однако насколько 
хорошо усвоится железо из пищи в организме, 
зависит от состава меню, так как пищевые ве-
щества по-разному влияют на его усвоение. 
Хорошему усвоению железа в организме спо-
собствует Витамин С (аскорбиновая кислота), 
содержащийся во фруктах, соках, овощах, ли-
стьях зеленого салата, цветной капусте, шпи-
нате и т. д. Рацион с достаточным количеством 
разнообразных свежих овощей и фруктов – 
верный способ обеспечить организм железом. 
Прием препарата витамина С также повыша-
ет усвояемость железа из пищи. Витамин А и 
витамины группы В (В1, В2, фолиевая кислота 
и др.). Включение в рацион таких продуктов, 
как печень, рыба, абрикосы, морковь, шпинат, 
сельдерей, богатых этими витаминами, благо-
приятно скажется на усвояемости железа из 
пищи.

Каждый из микронутриентов может со-
держаться в совершенно разных продуктах. 
Поэтому оптимальной стратегией пополнения 
запасов питательных веществ в организме 
является продуктовое разнообразие меню. 
Чтобы максимально разнообразить семейный 
рацион питания, рекомендуется чередовать 
продукты друг с другом.

Таким путем вы создадите хорошие усло-
вия для усвоения минералов и удовлетворите 
потребности организма в питательных веще-
ствах.

Е.СТЕПАНОВА,
ведущий специалист Сарканского 

РУККБТУ.

«Скрытый голод» - 
профилактика йодо-железодефицита

Продам дом в центре благоустро-
енный, имеется горячая, холодная вода, 
душевая кабина, Аристон. Частично с ме-
белью, Летняя кухня (второй дом). Гараж, 
баня, все хоз. постройки. Сдвоенный уча-
сток (14 соток, хороший сад). Полив отлич-
ный. Обращаться ул. Жамбыла № 18 (3 
квартала выше полиции), тел. 2-13-54, 
сот. 8701 4616485, 8 700 2786020.

Алмалы ауылы-
ның тұрғыны бо-
лып, шәкірттерінің 
кеудесіне нұр құйып, 
фәни дүниеден бақи 
дүниеге аттанған асы-
лымыз, ардақты ана, 
аяулы жар, сүйкімді 
әже Бутабаева Рай-
хан Жагоровнаның 
бұл өмірден өткеніне 
25 мамырда 10 жыл 
болады екен. Ара-
мыздан кеткеніне біршама жыл өтсе де ол 
кісінің жарқын бейнесі біздің жүрегімізде, са-
намызда, көңілімізде. Әрқашан сағынышпен 
еске алып, асылымыздың қимас бейнесін 
жүрек түкпірінде аялаймыз!

Есіміңіз қашанда аталады,
Жатқан жерің гүлменен жасанады.
Асыл ана, біздерге нұр сыйлаған,
Ғұмырыңыз біздермен жасар әлі.
Еске алушылар: жолдасы, балалары, 

немерелері, ағайын-туыстары.  

Продается лук оптом и в розницу по 
100 тг/кг в центре возле магазина "Ақжол" 
магазин "Рысты". 

Орталықта "Ақжол" дүкенінің 
қасындағы "Рысты" дүкенінде көтерме 
және бөлшек саудада келісі 100 теңгеден 
пияз сатылады. Тел. 8707 9367318.

Сдается в аренду здание с несколь-
кими помещениями в центре города под 
СТО, магазин, складское помещение и 
т.д. Обращаться сот. 8707 9367318.

ОВТ опрыскивателі сатылады. 
Хабарласыңыздар Абай ауылы, тел. 8777 
2417217. 

ЕСКЕ АЛУ

"Сарқан" газетіне педагогикалық, 
оператор-программистік білімі бар, 
компьютермен жұмыс жасай алатын 
29 жасқа толмаған жастарды жұмысқа 
шақырамыз. Сұрақтар бойынша мына 
тел. хабарласыңыздар: 2-20-47, 2-23-53.

Сарқан баспаханасында жалға  Офис-
тер беріледі. Тел: 8 701 7610210.

В здании Сарканской типографии 
сдаются в аренду помещения под Офис. 
Тел: 8 701 7610210.
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Жазғы уақытта ШЖҚ "Сарқан Су құбыры" 
МКК суды үнемді жұмсауды жүргізуді, 
сантехникалық құралдар арқылы ауыз судың 
ағып кетуіне жол бермеуді сұрайды. Суды 
тұтыну көп болғандықтан, қаланың кейбір 
аудандары сусыз қалады.  Сарқан ауданын-
да ауыз суды үнемдеу және тиімді пайда-
лану мақсатында ШЖҚ "Сарқан Су құбыры" 
МКК жеке және заңды тұлғаларға күндізгі 
уақытта бау-бақшаларды заңсыз суарғаны 
үшін жауапкершілік туралы ескертеді. Елді 
мекендерді сумен жабдықтау және су бұру 
жүйелерін пайдалану қағидаларын негізге 
ала отырып, қызмет беруші суару уақытын 
белгілеуге құқылы. Осыған байланысты 
ШЖҚ "Сарқан су құбыры" МКК әкімшілігі 
түнгі сағат 23.00-ден таңғы 05.00-ге дейін 
учаскелерді суаруға уақыт белгілейді. Басқа 
уақытта бақшаларды суаруға немесе бактар-
ды толтыруға тыйым салынады. Аулалар-
ды жуу және жолды суару үшін ауыз суды 
пайдалануға қатаң тыйым салынады. Егер, 
мұндай жағдайлар анықталса, онда осы 
ережені бұзған абоненттер сот тәртібімен 
сумен жабдықтаудан өшіріледі, айыппұл 
төлетуге ықтималы бар.

В жаркий период времени ГКП на ПХВ 
«Саркан Су кубыры» просит вести эконом-
ный и бережный расход воды, не допускать 
утечек питьевой воды через сантехнические 
приборы. В связи с тем, что идет большое 
потребление воды, некоторые районы го-
рода остаются без воды. В целях экономии 
и рационального использования питьевой 
воды в Сарканском районе, ГКП на ПХВ 
"Саркан Су кубыры" предупреждает физиче-
ских и юридических лиц об ответственности 
за незаконный полив огородов в дневное 
время. Исходя из Правил пользования систе-
мами водоснабжения и водоотведения насе-
ленных пунктов, услугодатель имеет право 
установить время полива. Полив — это вто-
ростепенная нужда, из-за которой могут воз-
никать перебои с водоснабжением. В связи 
с этим  администрация ГКП на ПХВ «Сарқан 
су құбыры» устанавливает время для полива 
участков с 23.00 часов ночи до 05.00 часов 
утра. В другое время поливать огороды или 
наполнять баки запрещается. Использовать 
питьевую воду для мытья дворов и полива 
дороги также категорически запрещается. 
Если будут выявлены  подобные случаи, 
то  абоненты, нарушившие данные прави-
ла  будут отключены в судебном порядке от 
водоснабжения  с возможным наложением  
штрафа.

Тұтынушылар назарына! Вниманию потребителей!

Ортамызда сыйлы, айналасына ардақты, төңірегіне та-
нымал, бірімізге әпке, бірімізге құрбы Айнақұлова Базархан 
Жолдасқызын маусымның 3-індегі туған күнімен құттықтаймыз! 
Кісілігі басым, ақылымен ажарлы Базкең мен Дәукеңнің 
шаңырағы шаттықпен шырайлана берсін! 

Биіксіз, мейірімді ізгі анасыз,
Кеңсіз ғой, кімнен нені қызғанасыз.
Дананың ұлағатын үлгі тұтып, 
Баланың бақытымен нұрланасыз.
Күлкіңіз басқа жаннан табылған ба,
Әдемі тістеріңіз лағылдан да.
Аман боп ортамызда жүрсе екен деп,
Іздейміз Сізді жиі сағынғанда.
Ізгі тілекпен: құрбы-достары.

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
«Zhansugurov College» -   это колледж инновационного типа, структурное подразде-

ление университета имени И.Жансугурова.   Колледж   осуществляет образовательную 
деятельность по программам технического и профессионального образования  на базе 
основного и среднего образования.

Обучающийся получает возможность приобрести рабочую профессию, профессию спе-
циалиста среднего звена, специалиста прикладного и академического бакалавриата. А сту-
денты, которые хотят продолжить обучение, заниматься наукой, могут в стенах ЖГУ поступать 
в магистратуру и докторантуру. Это уникальная возможность для молодежи.

Многоуровневая модель образования позволит обучающимся   «Zhansugurov College»  
получить рабочую профессию, квалификацию специалиста среднего звена на современной 
информационно-коммуникационной, учебно-лабораторной и научной базе университета. Про-
фессиональную подготовку   осуществляют квалифицированные  педагогические кадры,  кото-
рые   имеют высшую и первую квалификационную категорию.  Педагогический коллектив кол-
леджа сохраняет свои лучшие традиции подготовки кадров, осваивают новые современные 
формы обучения и воспитания молодежи.

Обучающиеся   успешно участвуют в областных, региональных   конкурсах профессио-
нального мастерства и занимают призовые места.   Проживают  обучающиеся в благоустро-
енном  общежитии   — это немаловажно для того, чтобы укрепиться в своём выборе.  Здесь 
каждому студенту предоставляется уникальная возможность раскрыть свой творческий потен-
циал, самоопределиться и  самореализоваться, приобрести бесценный опыт.

Важнейшей задачей колледж считает  совершенствование образования, введение  инно-
вационных  технологий, интеграцию науки и практики, конкурентность обучения, совершен-
ствование учебного процесса и формирование способности к перспективному творчеству у 
преподавателя и  обучащегося. 

Информацию по вопросам приема, обучения и перевода из других колледжей можно 
получить по телефонам: 8(72-82) 22-05-05, 8701-759-47-02, 8702-923-31-47, 8747-834-79-00. 
Эл.адрес: kolledzh.zhgu@bk.ru 

Выбирая колледж, выбирай лучший! 
Улбосын КЫСТАУБАЕВА,

преподаватель русского языка и литературы «Zhansugurov College».

Қарабөгет ауылының тұрғыны, аяулы ұстаз, асыл жар, 
ардақты ана, әл Фараби атындағы орта мектебінің ұстазы Ами-
ренова Рауза Қасымқызын туған күнімен құттықтаймыз. Өмір 
мәнін ұстаздықтан көріп, ғұмырын өнегемен өрген аяулы жан 
Рауза Қасымқызы ұзақ жылдар қаншама шәкіртке білім нәрін 
берсе, көптеген ізін басқан жас мамандарға тәлімгер бола білді. 
Бізге де ұстаздық үлгісін үйреткен осынау ардақты жанға шексіз 
алғысымызды білдіре келе туған күніңіз жақсылығын ала келсін 
дейміз! Әрдайым ортамызды қуанышқа толтырып, аман-есен 
жүре беріңіз! 

Әр баланың жүрегіне гүл еккен,
Ұстаз ісін ақын біткен жыр еткен.
Бұл ұстазға айтар алғыс шексіз-ау,
Қаншама мың шәкірттерді түлеткен.

Қуаныш пен бақытқа толы болсын қасыңыз,
Қадірленсін қашанда сіздің алтын басыңыз.
Той көбейсін осындай, аққан судай тасыңыз,
Өрге қарай домалай берсін дейміз тасыңыз.
Тілек білдірушілер: ағылшын тілі пәнінің ұстаздары Мамбетбаева А, Нұрбекова 

М, Оразалиева Г.

Аманбөктер ауылының тұрғыны, өмірі мен тәжірибесін 
медицина саласына арнаған, қазіргі таңда еңбегінің зейнетін 
көріп отырған, өмірін балаларына арнап, өмірлік серігіне адал 
жар, ардақты ана бола білген, бүгінде қызын-қияға, ұлын-
ұяға қондырып, немерелерінің сүйікті әжесі болып отырған 
асыл Анамыз Абдулдаева Елмира Мұхаметханқызы 2 
маусымда  60 жасқа толады. Сізді мерейлі мерекеңізбен 
шын жүректен құттықтаймыз! Қуаныштысы, мерейтойыңды 
отбасыңның алтын қазығы болған жан - жарыңызбен бірге бала 
- шағаңыздың шаттыққа толы ортасында қарсы алып отырсыз. 
Өсіп - өнген, ұрпақ тәрбиелеген, құда - құдағиларыңыз бен дос 
- жарандарыңыздың ыстық ықыласына бөленген өзіңізге тек 
жақсылықтар, қуаныштар мен бақытты ғұмыр тілейміз. Алпыс - 
тал түс. Алда әлі талай асулар мен белес - беделдер бар. Сізге 
жарқын да мағыналы өмір, көтеріңкі де кіршіксіз көңіл, деніңіздің саулығын, отбасының 
амандығын, қызыққа толы ғұмыр кешіп, көпшіліктің ыстық ықыласы мен құрметіне, 
ризашылығына бөлене беруіңізді тілейміз. 

Тілек білдірушілер: жары Есенжол, ұлдары мен келіндері, қызы мен күйеу бала-
сы, немере-жиендері.

Коронавирус в наши дни стремительно распространился и, что особенно он опасен. Такие 
факты обязывают всех, чья работа связана с детьми всячески активизировать свою деятельность 
по разъяснению последствий этой болезни.

Пандемия коронавируса бушует по всему миру, в то время как многие по-прежнему не пони-
мают, что из себя представляет COVID-19 и насколько он опасен.

Произошедшие в нашем обществе перемены отразились на состоянии здоровья всех воз-
растных групп. Наибольшую тревогу вызывает здоровье детей и подростков.

Основными задачами медицинской сестры Сарканского политехнического колледжа   яв-
ляется организация санитарно-гигиенических  мероприятий, направленных на профилактику и 
укрепление здоровья обучающихся. Для эффективного, качественного осуществления работы по 
оздоровлению обучающихся и воспитания у них здорового образа жизни разработан перспектив-
ный план мероприятий. Работают  клубы « Между нами девочками », спортивные секции. 

Сложившаяся по всему миру ситуация с коронавирусной инфекцией, остается одной из акту-
альных проблем. Одним из существенных факторов, является быстрое распространение коро-
навируса.

Решение проблемы связанные с этим инфекционным заболеванием является карантин.
Работа в нашем колледже по профилактике и предупреждении коронавирусной инфекции 

проводилась постоянно совместно с заместителем директора по воспитательной работе Омир-
бековой А., психологом Кабдешевой Г. 

Оформлен уголок по профилактике и предупреждении коронавирусной инфекции.  Неодно-
кратные  лекции и разъяснительные работы с студентами проживающих в общежитии, а так же 
с студентами, педагогами и работниками  колледжа. Вывешен санбюллетень на территории кол-
леджа. Были розданы буклеты, информационные листы,  брошюры каждому студенту и педагогу 
по коронавирусу. Просматривались и обсуждались видео -слайды о защите своего организма от 
коронавируса, о защите здоровья своих близких, о наносимом вреде здоровью вредными при-
вычками, о важности иммунитета, о  последствиях коронавирусной инфекции и мерами предо-
сторожности.

Во время карантина  была организована и проведена дистанционное видео к студентам и 
родителям на темы «Личная гигиена», «Правильное питание», «Иммунитет». 

Согласно санитарной гигиене и профилактических требований проведены все медицинские 
мероприятия направленные на укрепления здоровья и благосостояния студентов, обучающихся 
в Сарканском политехническом колледже. Были поставлены дозаторы по коридорам, в общежи-
тии, столовой с антисептическим средством .

Г .МУХАНОВА,
медицинская сестра СПК.                                 

Во имя всех и каждого
Өрт - қауіпті жау
Ормандардағы өрттердің бәрі сыртқы 

себептерден болады: ағаштардың арасын-
да өрттің көзі жоқ. Ормандардың жануы кей-

де найзағайдан болады, 
бірақ өртті орманға жиірек 
адам әкеледі. Орман 
өрттері болуының ең типтік 
себептері: -сөндірілмеген 
шылым не сіріңке; -орман 
алаңдарында шөпті неме-
се орманның жанындағы 
өрісте орылған егістің ор-
нын жаққан; - күн шұғыласы 

түсетін жерге тасталған шынының сынығы 
жандырғыш линза тәрізді күн сәулесінен жа-
нуы; - орманда шаруашылық жұмыстарын 
(жарылғышпен тамырынан жұлу, қоқысты жағу, 
жолдарды, электролинияларын, құбырларды 
салуы және т.б.) дұрыс жүргізбегеннен.

Ормандағы өрттер төменгі, жер 
астындағы (торфты) және жоғарғы болады. 
Төменгі өрттерде (барлық оқиғалардың 90%) 
ағаштардың төменгі жағы, шөп, шөпшек, жер-
ден шығып тұрған тамырлары жанады. Тара-
лу жылдамдығы – 1 метрден 3 метрге дейін, 
жалынның биіктігі – жарты метрден 1,5 метрге 
дейін. Минутына 3-4 м жылдамдықта өрт 10-14 
сағатта үлкен өртке айналады.

А. КӨПТІЛЕУОВ,
«Бөрлітөбе орман шаруашылығы» КММ 

орман шебері.

Орман шаруашылығы
Орман шаруашылығы – экономиканың бір 

саласы болып табылады. Орманшылар ор-
мандарды зерттеу; есепке алу; ағаштар мен 
бұталардың тұқымынан және 
көшеттерден орман өсіру, орман-
ды жаңартып отыру; орманды 
күту; сүрек дайындау, оны кесіп, 
реттеу; питомниктерде көшет 
өсіру; суландыру; орманды 
өрттен, зиянкестер мен түрлі ау-
рулардан қорғау; саңырауқұлақ, 
ағаш шырынын жинау; ағашқа 
және орман өнімдеріне де-
ген халық шаруашылығына қажеттерін 
қанағаттандыру мақсатында орманды пайда-
лану ісін реттеу шараларымен шұғылданады.

Орман шебері орман өрттерiнiң алдын 
алу, оларды дер кезiнде байқау және жою 
бойынша iс-шаралар жүргізіп,   ормандарды 
ағаштың заңсыз кесілуінен, зақымданудан, 
талан-таражыға салынуынан және Қазақстан 
Республикасының орман заңнамасын бұзудың 
басқа да әрекеттерiнен қорғау, coндай-ақ 
мемлекеттік орман қоры жерлерiн қорғауды 
қамтамасыз етеді.

      
Е. ҚҰРМАНҒАЛИЕВ,

«Бөрлітөбе орман шаруашылығы» КММ 
орман шебері.

Газетіміздің келесі саны 
маусымның 12-сінде жарық көреді.

Оқырмандар назарына!


