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Үрейді үміт жеңеді
Әлеми індет - 
ортақ қасірет

Коронавирус деген көзге 
көрінбейтін жау сынды. Бастапқыда 
өз басымызға келмеген соң 
арқаны кеңге салдық. Енді, міне, 
аралас-құралас жүрген заман-
дастарымыз баудай түсіп жатыр. 
Курстасымыздың екеуі осы дерт 
құрсауына ілінді де, бірі Астанада, 
екіншісі Таразда қос төмпешік бо-
лып қалды. 
Соғылып соқпа дерттің сойылына,
Асықтың ата-баба қорымына.
Ындынын қанағаттың 

толтыра алмай,
Қара жер қаусырыпты қойынына,- 
дейміз біз күйінішімізді жасыра ал-
май. 

Ауырма,
 аман бол, балам!

Жуырда ақын Алмас 
Темірбайдың өлеңі назарымды ау-
дарды:
Бәріне дұғай сәлем де,
Ауырма, аман бол, балам!
Болайын мен-ақ әлемде,
Бұл дерттен өлген соңғы Адам!

Осы түйін ойыма төмендегі 
оқиғаны түсірді. Алматыдағы 
құдамыз өкпе қабынуынан көз 
жұмды. Жедел жәрдем шақырған 
екен. Ауруханада орын жоқ деп 
жарты сағат аппаратпен дем алды-
рыпты да қалғанын құдайға тапсы-
рып кетіп қалыпты. Содан соң ба-
лалары сабылып осындай аппарат 
іздепті, ақшасына тауыпты да. Бірақ 
ол кісінің көрер жарығы таңға дейін 
ғана жетіпті. 

«Балаларым, аман болыңдар, 
ауырмаңдар!» - депті ол үзіп-
жұлып соңғы сөзін айтуға дәрмен 
тапқанда... 

Дәріге зәрулік
Әлеуметтік желіде Алмас 

Темірбай ақынның мұң-зарға 
толы өлеңі көпшілік көкейінен 
шығып жүр. 

Мәйітке толды көр іші,
Марқұм боп қазақ-орысы.
Адам мен вирус соғысы,
Короновирус соғысы.
Қоршауды бұзып-жарып шық,
Соғыста жеңіп тез орал.
Халқыңды аман алып шық,
Дәрігер дейтін генерал.
Расында да халық алды-

мен бір Аллаға, содан кейін 
дәрігерге сүйенеді. Бірақ, ауру-
хана лық толы. Дәрігерлер ұйқы-
күлкіні ұмытқан. Айналасындағы 
қасіретті көзбен көріп, өздерінің де 
ыстығы көтеріліп, өкпесі қабынып, 
иммунитеттері әлсіреуде. 

Мұның үстіне дәрі жоқ, 
дәріханалардағы барының өзі 
удай қымбат. Гуманитарлық көмек 
орталықтан аспайды, шалғайдағы 
ауылдарға жетпейді. 

Үрейді үміт жеңеді
Пандемия салдарынан Наурыз-

дан бері әбігерге түстік. Төтенше 
жағдай жарияланды. Ұлыстың ұлы 
күнін үнсіз қарсы алдық. Барыс-
келісіміз азайды, шектелді де. 

Әлем мамыр айынан бері сәл 
тереңірек тыныстады. Көпшілік 
енді оқшаулануды қойып, бір-бірін 
іздеп, той-тойлаудың қамына кірісті. 
Оның соңы дүние жүзі бойынша 
індеттің асқынуына әкеп соқты да, 
бізде де қауіпті дертті жұқтырғандар 
саны күрт өсті. Көзімізді ашқаннан 
қараңғы түскенше ресми, бейресми 
ақпараттардан еститініміз осындай 
жаманат хабар. Елді үрей жайлады.

-Науқас белгілері анықталса 
үрейленбеңіз, байбалам салмаңыз. 
Дер кезінде емделсеңіз ауру 
асқынбайды,- дейді дәрігер досы-
мыз.

Ауданда дәрі-дәрмектің жасан-
ды тапшылығынын туғызуға қарсы 
ықпалды әрекет бар. Әкімдік жа-
нынан құрылған мониторинг тобы 
препараттар бағасын бақылауды 
күшейте түсті. 

Иә, үрейді үміт жеңеді.

Бүлінгеннен 
бүлдіргі алма!

Атамыз қазақ «бүлінгеннен 
бүлдіргі алма» деген ұғымды 
ұрпағының санасына сіңірген. 
Бүлінген үйге, отбасына 
жанашырлықпен қараған. Бір 
сабақ жібін алмай, қайтадан 
еңсесін көтеруіне қам жасаған. 
Ал, баюдан басқаны ойламай-
тын бүгінгі буын мұндай ұғымнан 
жырақ өскен сияқты. Ел бір 
тарының қауызына сыйғандай 
үрей құшағында қалғанда алып-
сатарлардың дәурені жүрді. 
Дәрінің де, азық-түліктің де 
бағасын аспандатқандардың 
көздерін түптің түбінде топырақ 
қана тойғызатын шығар. Бұдан 
асырып не айта аламыз?!  

Бүгінгі таңда пандемия салда-
рынан арысынан, қамқоршысынан 
айырылып, бала анасыз, үйелмен 
панасыз қалуда. Бұған тұс-тұсынан 
қысқан қымбатшылықты қосыңыз. 
Халықтың қасіреті есебінен баюға 
ұмтылу бүлінгеннен бүлдіргі алу-
мен пара-пар емес пе?

Ең бастысы – 
сақтық шарасы!

Жаһанды жайлаған індеттің 
циклдық сипатын ешкім жоққа 
шығара алмайды. Атап айтқанда, 
1720 жыл –Марсель обасы, 1820 
жыл – Азия холерасы, 1920 жыл – 
Испан тұмауы, 2020 жыл – Корона-
вирус індеті. Бұл сәйкестік пе, әлде 
заңдылық па ?

Үрім-бұтағымызды сақтау үшін, 
сақтық шараларын бұлжытпай 
орындау – парызымыз. Үрім-
бұтақтың амандығы – ұлтымыздың 
амандығы, ұлтымыздың амандығы 
– адамзаттың амандығы.  Қазақ 
ежелден соғыса жүріп арманынан 
адаспаған халық. Баршамыздың 
көкейімізде – үкілеген үмітіміз, 
бүршік жарған арманымыз бар. Сол 
үшін де аман болуымыз керек. Аман 
ердің қашан да аты шығады. 

Ел аман, жұртымыз тыныш 
болғай!

Бұл расымен де түйткілді мәселе болатын. Жаздың жаймашуақ кештерінде үйлердің аулаларын-
да серуендейтін жердің жоқтығы тұрғындар үшін көптен бергі мәселе болатын. Бей-берекет қойылған 
көліктер де кедергі еді. Енді міне, «Жұмыспен қамту жол картасы - 2020» бағдарламасы аясында ау-
дан орталығында орналасқан 9 көпқабатты тұрғын үйлердің ауласын абаттандыру мақсатында 210 млн 
теңге бөлініп, жұмыс қарқын алып жүре берді. Аталған қаржыға үйлердің ауласында үлкендерге демалыс 

орны, балаларға 
ойнайтын алаң, 
сондай-ақ жабық 
спорт алаңдары са-
лынып, кіреберістер 
жасыл желекпен 
көмкерілетін бола-
ды. 

-Құрылыс жұмыстарын қыркүйек айында аяқтауды жоспарлап отырмыз, - дейді аталмыш жұмысқа 
жауапты «Теплоремстрой» ЖШС-нің өкілі, объект басшысы Аяпбергенов Дәулетбақ. - Жұмысқа 
барлығы 52 адам тартылса оның 26-сы аудандық жұмыспен қамту орталығы арқылы келген  жергілікті 
тұрғындар. Негізгі жұмыстардың 70-80% пайызы бітті деуге болады. Әрбір тұрғын үйдің кіреберістеріне 
брусчатка төселіп, қапталдарына жасыл желек егіліп, қылқан-жапырақты және жапырақты ағаштар 
отырғызылады. Көлік жүретін, тұратын жерлер асфальтталып, бордюрмен жиектеледі. Арықтарға 
толығымен лотоктар қойылып, көпірлер түседі. Балдырғандар ойнайтын алаңдар арнайы жұмсақ жа-
бындымен (тартан) жабылады. Сондай-ақ әткеншектер, жаттығу жабдықтары, демалыс орындықтары 
орнатылып, қоқыс жәшіктері жабық қоршауға қойылатын болады. Құрылыс жұмыстары толығымен ке-
стеге сай жүзеге асуда. Белгіленген мерзімде аяқтаймыз деген ойдамыз.

Ең бастысы тұрғындарға жайлы жағдай жасау мақсатындағы жұмыстардың сапалы атқарылуы. 
Қарқынды тірлікке куә болған біздер құрылыс басынан осындай оймен қайттық.

П.ЖЕҢІСХАН.

Абаттандыру қарқын алды
Орталық жылу қазандығы іске қосылғалы қаламыздағы көпқабатты тұрғын үйлердің сәні 

кірді. Осыдан бес-алты жыл бұрын есік-терезесі үңірейіп, тонауға ұшыраған, қаңғыбастар 
жайлаған ақ кірпіштен салынған үйлер жыл сайын жаңарып, жасарып бара жатқандай.  
Әр тұстан далаға тартылған түтіндік темір мұржалар да алынып тасталды. Биыл күн жылы-
нысымен сол көпқабатты тұрғын үйлердің ауласын абаттандыру жұмыстары қолға алынды. 

Зауал
Мойындаңыз, біз ежелден дерттіміз,
Мансапқормыз, жағымпазбыз,

аярмыз.
Өшіре алмай бықсып жанған 

өртті біз
Таланттыны тұсаулауға даярмыз.
Мойындаңыз, қанымызды қуалап,
Жұлдыз-ауру бойымызды ластады.
Мақтан, дырду, мол қошамет 

дуалап,
Бақталастың бәйгесіне қосқаны.
Жою үшін пенделіктің вирусын,
Алла, міне тәж-тажалды жіберді.
Адамзатқа кездеседі қилы сын,
Адам, адам... үзбе

 ертеңнен күдерді.
Індет, сірә, осал тұсты ториды,
Амал нешік, Жаратушым қосқасын.
Арсыз ажал аралап жүр әр үйді,
Сақтан, бауырым, есігіңді қақпасын.

Жомарт ИГІМАН.

●Құрылыс

Дәрі-дәрмекті, медициналық 
жабдықтарды үстеме бағасына 
сатып, баюды мақсат тұтып, ада-
ми нысаптан айырылғандардың 
арасында дәрігерлердің 
ұшырасып қалатынын теледидар 
жұртшылыққа жеткізуде. Алмас 
ақынның отты жырының туын-
дауына осындай сұрқиялық себеп 
болғаны анық: 

Ауырған жандар түсінер,
Атаңа нәлет, бәріңді!
... Ішіп өл өзің, ішіп өл,
Қоймаңа тыққан дәріңді!
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             Орталық сайлау комиссиясының 
                                                                                            013 жылғы 6 маусымдағы № 11/205 

                                                                                                                    қаулысына 4-қосымша

Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, 
ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің сайлауы 

2020 жылғы " 05 "   тамыз (сайлау күні )

 Алматы облысы Сарқан ауданы Көктерек  ауылдық округі 
(облыс, аудан (қала), аудандық маңызы бар қала,  ауылдық округтің, кенттің, ауылдың атауы)
әкімдігіне кандидаттарды тіркеу туралы            аудандық     (сайлау комиссиясының атауы)
сайлау комиссиясының

ХАТТАМАСЫ

Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қаланың, ауылдық округтері, ауылдық 
округтің құрамына  кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің  сайлауын өткізу  қағидаларының 
20-тармағына сәйкес келіп түскен  құжаттарды қарап, Сарқан аудандық (сайлау комиссиясының 
атауы)  сайлау комиссиясы шешті:

1. Әкімдікке кандидаттар ретінде  тіркелсін:

2. Әкімдікке тіркелген кандидаттарға тиісті куәлік   берілсін.
3. Әкімдікке тіркелген кандидаттар  сайлау бюллетеніне енгізілсін.

Комиссия төрағасы                                     ___________________   __О.Ш.Тертюбаев__
                                                                                          (қолы)                 (аты-жөні, тегі) 
                                        М.О.
Комиссия төрағасының орынбасары     ___________________   __ А.О.Аскарова
                                                                                          (қолы)             (аты-жөні, тегі) 
Комиссия хатшысы                                    ___________________     _С.С.Кабдолданова__
                                                                                          (қолы)                 (аты-жөні, тегі) 
Комиссия мүшелері: 
_________                 _Н.Ж.Маткаримов_               __________          _І.Мухтарұлы_
      (қолы)                     (аты-жөні, тегі)                           (қолы)                       (аты-жөні, тегі)
_________                 _Ш.К.Нургалиева_____              __________     _А.К.Курмаш_
       (қолы)                       (аты-жөні, тегі)                 (қолы)                       (аты-жөні, тегі)

2020 жылғы  «21 » шілде            
          (хаттама жасалған күн) 
Ескертпе: 
Хаттамаға комиссия мүшелерінің айрықша пікірлері (егер олар  болса)  қоса беріледі.  

                                                                                                 Приложение 4 к постановлению
                                                                                   Центральной избирательной  комиссии 

                                                                                                  Республики Казахстан
                                                                                                    от 6 июня 2013 года  № 11/205

Выборы акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел 
 Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа

« 05 »  августа  2020 года (дата выборов)

ПРОТОКОЛ
   Сарканской   районной      избирательной комиссии (наименование избирательной комис-

сии) о регистрации  кандидатов в акимы  
 Алматинская область Сарканский район Коктерек с/о  (наименование города районного 

значения, сельского  округа, поселка, села, района (города),  области) 
Рассмотрев поступившие в соответствии с пунктом 20 Правил избрания на           должность, 

прекращения полномочий и освобождения от должности акимов   городов      районного  зна-
чения,  сельских   округов,    поселков  и сел    Республики Казахстан, не    входящих в состав 
сельского округа,  документы   Сарканская районная  (наименование избирательной комисси 
избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатами в акимы:

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в  акимы  соответствующее
удостоверение.
3. Включить зарегистрированных кандидатов в акимы  в избирательный бюллетень.

Председатель комиссии                              ______________________                   О.Ш.Тертюбаев
                                                  М.П.                     (подпись)                        (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии    _____________________                   А.О.Аскарова               
                                                                                (подпись)                        (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии                               ______________________                  С.С.Кабдолданова
                                                                                (подпись)                        (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:
________________       І.Мухтарұлы               ___________________                     Ш.К.Нургалиева
       (подпись)                  (инициалы, фамилия)             (подпись)              (инициалы, фамилия)

________________       Н.Ж.Маткаримов          _________________                _А.К.Курмаш_

       (подпись)            (инициалы, фамилия)        (подпись)       (инициалы, фамилия)
21»  июля 2020 года
(дата составления протокола)
Примечание: К протоколу прилагаются  особые  мнения  членов  комиссии (если они 

имеются). 

1.Смагулов Серік Құрманұлы 1966 жылы 24 қыркүйек Талдықорған облысы, Бөрлітөбе ауда-
ны, Көктерек ауылында дүниеге келген. Ұлты қазақ. Білімі жоғары.

1983 жылы Көктерек ауылындағы М.Маметова атындағы орта мектебін, 1990 жылы Алма-
ты зооветинститутын бітірген.  1984-1986 жылдары Кеңестік қарулы күштер қатарында Германия 
Демократиялық Республикасында қызмет атқарған.  1990-1992 жылдары М.Горький атындағы 
кеңшардың №1 бөлімшесінің ветеринариялық дәрігері, 1992-1999 жылдары «Көктерек» өндірістік 
ауыл шаруашылық кооперативінің ветеринариялық дәрігері болып қызмет атқарған.

2000 жылы Көктерек ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің уақытша ма-
маны болып жұмыс істеген. 2000-2002 Көктерек ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік 
мекемесінің бас маманы – малдәрігерлік бақылау инспекторы міндетін атқарушы болып жұмыс 
істеген. 2002-2003 жылдар аралығында Сарқан аудандық аумақтық басқармасы  малдәрігерлік 
бөлімі Көктерек ауылдық округі бойынша жетекші маманы міндетін атқарушы болып жұмыс 
істеген. 2003-2006 жылдары Сарқан аудандық аумақтық басқармасы малдәрігерлік бөлімінің 
Көктерек ауылдық округі бойынша жетекші маманы-малдәрігерлік инспекторы болып жұмыс 
істеген. 2006-2009 жылдары Сарқан аудандық аумақтық инспекциясының Көктерек ауылдық 
округі бойынша жетекші маманы-ветеринариялық инспекторы болып жұмыс істеген. 2010-2014 
жылдары «Көктерек ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бас маман-
ветеринариялық дәрігері болып жұмыс атқарған. 2014-2016 жылдары «Сарқан ауданының 
ветеринариялық станциясы» Көктерек ауылдық округінің ветеринариялық пункт меңгерушісі бо-
лып жұмыс жасады. 2016 жылдың 5 тамыз   айынан бастап Көктерек  ауылдық округінің әкімі 
қызметін осы күнге дейін  атқаруда. 

Отбасын құрған, 6 баланың әкесі.               
Мен тұрғындардың әл-ауқатын және ауылдың әлеуметтік жағдайын жақсартуға барлық 

тәжірибемді және шараларды, білімімді қосамын. 
- Тұрғындардың әл-ауқатын жақсартуға және олардың жұмыспен қамту үшін шараларды 

қамтамасыз ету мақсатында ауылдық округтің экономикасын дамыту; - Жаңа жұмыс орындарын 
құру; - Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында жұмыс жасап, әлеуметтік мәселелерді үнемі на-
зарда ұстау; - Аз қамтылған, көп балалы отбасыларды, мүмкіндігі шектеулі жандарды назардан 
тыс қалдырмай, қамқорлық көрсету; - Округтің санитарлық тазалығын үнемі бақылауда ұстап, 
көгалдандыру мен абаттандыруға жұмыс жасау менің сайлауалды бағдарламамның басты шарт-
тары. - Округтегі кәсіпкерлер, шаруа қожалықтарымен тығыз байланыста болып, округтің мәдени, 
қоғамдық жұмыстарына белсенді араласуларын ұйымдастырамын; - Округ тұрғындарына сапалы 
медициналық көмек көрсетуді басты назарда ұстаймын.

Көктерек ауылдық округі әкімі қызметіне үміткер 
Смагулов Серік Құрманұлының 

өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасы

1. Оспанова Назым  Ахметқызы 1989 жылы 06 мамыр  күні Алматы облысы, Алакөл  ауданы, 
Қызылқайың  ауылында дүниеге келген. Ұлты қазақ. Білімі жоғары.

1996 жыл Ы.Алтынсарин орта мектебіне барып, 2005 жыл бітірді.
2005 жылы  Жетісу әлеуметтік гуманитарлық колледжіне түскен.
2013 жыл  наурыз айында Көктерек ауылдық округі әкімі аппаратына жастар практикасына 

кабылданды.
2014 жылдың 17 қаңтар айынан бастап Көктерек ауылдық округі әкімі аппаратының жастар ісі 

жөніндегі әдіскер нұскаушысы болып жұмыс істеді.
2014-2019 жылдары аралығында «Көктерек ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесінің жетекші маманы болып жұмыс істеді.
2019 жылы наурыз айынын бастап «Көктерек ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесінің бас маман – есепші қызметін осы күнге дейін атқаруда.
Отбасын құрған, 2 баланың анасы.  
 Әкім болу – демек, округ тұрғындарымен тығыз қарым-қатынаста болып, олардың әлеуметтік 

жағдайының жақсаруына, талап-тілектерінің орындалуына, округтің көркеюі жолында адал 
қызмет ету.

1. Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында жұмыс жасап, әлеуметтік мәселелерді үнемі на-
зарда ұстаймын.

2. Адамның басты капиталы – білім. Осы тұрғыда округтегі білім беру ұйымдарымен үнемі 
байланыста болып, оқушылардың түрлі деңгейдегі байқауларға қатысуларына жағдай жасаймын.

3. Округ тұрғындарын рухани қолдау бағытында ауыл кітапханасы мен мәдениет үйі 
жұмыстарының жандануын назарда ұстай отырып, тиісінше қолдау көрсетемін.

4. Аз қамтылған, көп балалы отбасыларды, мүмкіндігі шектеулі жандарды назардан тыс 
қалдырмай, қамқорлық жасаймын.

5. Округтің санитарлық тазалығын үнемі бақылауда ұстап, көгалдандыру мен абаттандыруға 
жұмыс жасаймын.

6. Болашақ жас ұрпақтың еншісінде. Демек, ауыл жастарының спортпен шұғылданып, түрлі 
жарыстарға қатысуларына жағдай жасаймын. Жастардың ауылда тұрақтауына жағдай жасай 
отырып, округ халқының санын арттыруға күш саламын.

7. Округтегі кәсіпкерлер, шаруа қожалықтарымен тығыз байланыста болып, ауылдың мәдени, 
қоғамдық жұмыстарына белсенді араласуларын ұйымдастырамын.

Көктерек ауылдық округі әкімі қызметіне үміткер 
Оспанова Назым  Ахметқызының өмірбаяны мен 

сайлауалды бағдарламасы

Тегі, аты,

 әкесінің аты 

Туған

жылы

Атқаратын қызметі (кәсібі), жұмыс орны мен 
мекенжайы

Оспанова Назым  
Ахметқызы

1989 «Коктерек ауылдық округі әкімінің 
аппараты»ММ-нің бас маманы

Фамилия, имя, отчество Год

рождения

Занимаемая должность (занятие), место     
работы и жительства

Существует 3 вида лесных пожаров. Это – низовой, верховой и подземный. Низовые пожары 
еще делятся на беглые и устойчивые.

Что собой представляет низовой пожар? При этом виде пожара огонь распространяется по 
поверхности  земли. Топливом для огня служат: валежник, сухая трава, лесная подстилка, не-
большие сучья, шишки, подрост. Двигаясь по поверхности, низовой пожар обжигает комлевую у 
деревьев. Из хвойников, в значительной степени, достается пихте и ели, так как они имеют более 
тонкую кору, нежели сосна и лиственница.

Низовой пожар распространяется с различной скоростью, но, как правило, не превышает 1 
км/ч. На скорость пожара влияет погода, ветер и наличие наземного «топлива». В ночное время 
суток, низовой пожар –снижает свою активность, а при благоприятном случае – исчезает. Беглый 
низовой пожар оставляет «следы своего пребывания» характерными отметинами. Это случается 
вследствие того, что увлажнённые участки поверхности огонь не затрагивает, а истребляет лишь 
сухие участки.

Более серьезный пожар – верховой пожар. При нем, огонь бежит по кронам древесных насаж-
дений. Зрелище ужасное: горят кроны, стволы, ветки и хвоя. Искры от пожара, подхватываемые 
ветром, переносятся на хвою соседних деревьев, на сухие ветки и возникают новые огневые 
очаги. Ветер роняет сухостойные деревья, которые переносят на себе огонь и таким образом 
он «переносится» через водные преграды. Верховой пожар обладает внушительной скоростью 

передвижения и составляет от 3 до 5 км/ч. Если 
ветер ураганный, то пожар «бежит» со скоро-
стью от 20 км/ч и выше! Визуальное определе-
ние верхового пожара – темно-серый цвет.

Подземный пожар возникает на залежах 
торфа, поэтому его часто называют торфяным 
пожаром. Горит и перегной (почвенный подзем-
ный). При торфяном пожаре, огонь движется по 
всей глубине торфяных залежей и лишь редко 
не переходит его сырую часть. Это достаточно 
медленный пожар и в сутки способный прой-
ти только несколько метров, но зато – самый 
коварный! На поверхность подземный пожар 
практически не выходит, но разрушает корни 
деревьев и растения начинают со временем 
падать, образуя своеобразное огромное «ко-
стрище», которое вспыхивая, возрождает огромный пожар, переходящий в верховой. Подземный 
пожар обладает едким торфяным запахом.

Е.АБДУЛЛАЕВ,
РГУ «Жонгар Алатауский» ГНПП 

Гос. Инспектор обхода № 12.        

Виды пожаров
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Ұйымдардың жеке ар-
хивтеріндегі ҰАҚ құжаттарын 
сақтау мерзімдері «Ұлттық ар-
хив қоры және архивтер туралы» 
1998 жылғы 22 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 
11 бабының 4 тармағына сәйкес 
олардың меншік иелері мемлекеттік 
архивтермен, Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің архивімен, 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елба-
сы кітапханасымен немесе 
облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың және 
астананың жергілікті атқарушы ор-
гандарымен жасасатын шарттарда 
көрсетіледі.

ҰАҚ құрамына жатқызылған, 
дәстүрлі және электрондық 
жеткізгіштердегі құжаттарды 
ведомстволық сақтаудың мынадай 
шекті мерзімдері белгіленеді: 1)
облыстың (республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) жергілікті 
мемлекеттік басқару органдарының 
құжаттары – 10 жыл; 2) облыс-
тық (республикалық маңызы бар 
қалалық, астаналық) деңгейдегі 
мемлекеттік ұйымдардың 
құжаттары – 10 жыл; 3) қаланың 
(ау-данның) жергілікті мемлекеттік 

басқару органдарының құжаттары 
– 5 жыл; 4) қалалық және аудандық 
деңгейдегі мемлекеттік заңды 
тұлғалардың құжаттары – 5 жыл; 
5) азаматтық хал актілерінің жаз-
балары, шаруашылық кітаптар, 
азаматтарды тіркеу кітаптары, 
нотариалдық іс-әрекеттердің жазба-
лары және сот істері мен құжаттары 
– 75 жыл.

ҰАҚ құжаттарын мемлекеттік 
архивке тұрақты сақтауға беру 
мемлекеттік архивпен келісу бой-
ынша ұйым басшысы бекіткен ке-
стеге сәйкес тұрақты сақтаудағы 
істердің, құжаттардың тізімдемесі 
негізінде жүзеге асырылады. 
Істерді тапсыру, қабылдау-тапсыру 
актісімен ресімделеді, онда жоқ 
істердің, құжаттардың нөмірлері 
қосымша көрсетіледі, олардың 
жоқ болу себептері – іздестіру 
жөніндегі шаралар көрсетіле 
отырып, актіге қоса берілетін 
анықтамада жазылады. Іздестіру 
нәтиже бермей, табылмаған 
істерге, құжаттарға ұйым басшы-
сы бекітетін жоғалғандығы тура-
лы акт жасалады. Тізімдеменің 
қорытынды жазбасында көрсетілген 
сақтау бірліктерінің саны мен 
қолда бар бірліктердің арасын-

да айырмашылықтар анықталған 
жағдайда, тізімдемеге жаңа 
қорытынды жазба жасалып, онда 
тапсырылғандарының іс жүзіндегі 
саны және болмаған сақтау 
бірліктерінің нөмірі көрсетіледі.

Тапсырушы ұйымда және 
мемлекеттік архивте бақылау си-
паттамаларын әзірлеу және тексеру 
үшін қолданылатын бағдарламалық 
құралдар бір-біріне сәйкес келме-
ген жағдайда мемлекеттік архивтің 
жұмыскерлері бақылау сипаттама-
ларын ұйым өкілінің қатысуымен 
өздерінің бағдарламалық құр-
алдарымен әзірлейді. Аталған 
бақылау сипаттамалары элек-
трондық құжаттарды қабылдау-
тапсыру актісінде көрсетіледі. 

Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2018 жылғы 19 
қыркүйек №575 қаулысымен 
бекітілген Ұлттық архив қорының 
құжаттарын және басқа да архивтік 
құжаттарды ведомстволық және 
жеке архивтердің қабылдау, 
сақтау, есепке алу мен пайдалану 
қағидаларынан алынған.

Нағима БОКУШБАЕВА, 
 «Алматы облысының 

мемлекеттік архиві» КММ Сарқан 
филиалының архивисі.

Ұлттық архив қорының құжаттарын 
мемлекеттік архивке тұрақты 

сақтауға тапсыру тәртібі

Мучнистая роса
 сахарной свеклы

Мучнистая роса сахарной свеклы широко распространённое заболе-
вание, которое вызывает преждевременное отмирание листьев, угнета-
ет растения и приводит к снижению содержания сахара в корнеплодах. 
Наиболее опасна мучнистая роса при раннем заражении, поскольку в 
таком случае поражаются до 100% растений. Недобор корнеплодов до-
ходит до 24-28%, а сахаристость снижается – на 19-24%.

Мучнистая роса поражает все надземные органы растений свеклы. 
Болезнь опасна для растений 
всех годов выращивания. Типич-
ные симптомы мучнистой росы 
– белый налет. На ранних стади-
ях налет появляется в виде от-
дельных пятнышек, которые со 
временем разрастаются и сли-
ваются, покрывая при этом всю 
листовую пластинку. Такой на-
лет становится плотным и поро-
шащим. Как правило мучнистая 
роса начинает проявлять в июле 
и развивается до конца вегета-
ционного периода. Возбудитель болезни развивается в двух стадиях –
конидиальной и сумчатой. Белый мучнистый налет, который покрывает 
все пораженные ткани представляет собой конидиальное спороношение 
и состоит из грибницы, конидиеносцев и конидий. Конидиальная стадия 
развивается в нескольких генерациях.

Примерно в августе образуется зимующая, сумчатая стадия гриба. 
Плодовые тела этой стадии выглядят как черные точки и сохраняются на 
всех частях растения, на корнеплодах, на клубочках семян, а также на 
остатках после обмолота.

Благоприятными для развития мучнистой росы являются сухая и 
жаркая погода. Такие условия способствуют быстрому распространению 
конидия и заражению растений. Также такие погодные условия ослабля-
ют растения и снижают их способность к сопротивлению заболеванию.

Агротехнические меры борьбы
• строгое соблюдение севооборота;
• тщательная уборка или запашка послеуборочных остатков свеклы;
• грамотное проведение агротехнических мероприятий (полив, рых-

ление);
• лущение и глубокая зяблевая вспашка поля;
• проведение мероприятий по снегозадержанию;
• выращивание только устойчивых к мучнистой росе сортов и гибри-

дов свеклы.
Химические меры борьбы
Для борьбы с мучнистой росой необходимо проводить двукратное 

опрыскивание фунгицидными химическими препаратами. Первое опры-
скивание следует проводить при появлении первых симптомов заболе-
вания, следующее примерно через 20-25 дней.

Альто Супер 330, к.э. (д.в. 80 г/л ципроконазол и 250 г/л пропикона-
зол) – 0,5 л/га, опрыскивание проводится два раза, срок ожидания 30 
суток; препарат наиболее эффективен при использования в ранние сро-
ки развития болезни; диапазон температур, при которых следует приме-
нять препарат, составляет от +12оС до 25оС;

Абакус, сп (д.в. 62,5 г/л эпоксиконазол и 62,5 г/л пираклостробин) 
– 1,5 л/га, сроки и кратность применения соответствуют предыдущему 
препарату;

Ж.ТОЛУБАЕВА,
Аграном, «РМЦФДиП» РГУ Сарканского 

районного филиала.

Лепсінің орталығында 
«Өрлеу» атты қонақ 
үй бар. Әсіресе, жазғы 
кезеңде Балқаш көліне 
келетін меймандар осы 
мейманханаға ат басын 
тірейді.

Өкінішке орай, қонақ үй 
жарнамасына қарасаңыз 
келушілер Қазақ еліне 
жолы түскенін сезіне ал-
майтын сияқты. Қонақ 
үйдің атауы латын қарпімен 
жазылыпты. Мұны теріске 

Немқұрайдылық па, 
 жауапсыздық па?

• Көрмейін десең...

шығара алмаймыз. 
Алайда, мемлекеттік 
тіл туралы заң ны-
сан атауының ал-
дымен мемлекеттік 
тілде жазылу-
ын міндеттейді. 
Ал, Лепсідегі ны-
сан атауының 
анықтауышы алды-
мен «гостиница», со-
дан соң аяқ жағында 
«қонақ үй» деп жа-
зылуы мемлекеттік 
тілді менсінбеушілік емес пе? Сондай-ақ бұл төңіректегі жарнамалар да 
ресми тілдің жыртысын жыртып тұр. Сіз қалай қарайсыз? 

Өз тілшіміз.

Семена сосны обыкновенной (Pinus silvestris L) --имеют вынужденный покой, легко прорастающие, поэто-
му специальной подготовки к посеву не требуют, но для повышения энергии прорастания и грунтовой всхо-
жести проводим стратификацию. Для этого семена сосны обыкновенной высыпаем в мешочки из прочной 
ткани, заполненными семенами на 1/3 затем за 1-4 месяца до весеннего посева мешочки с семенами укла-
дываем в снег так, чтобы слой семян был не более 2см толщиной. Сверху насыпаем утрамбованный снег, 
а на него кладем опилки или солому. Перед посевом набухшие в снегу семена извлекаем и намачиваем в 
растворе микроэлементов. Для обработки семян используют сернокислые соли цинка в виде водных раство-
ров с концентрацией - 0,02%. Раствор готовим в чистых эмалированных ведрах. Объем раствора берем в 
3-4 раза больше объема семян. Необходимую дозу микроэлемента сначала растворяем в небольшом коли-
честве теплой воды, а затем добавляем холодную воду до нужного объема. Температуру раствора выдержи-
ваем в интервале 5-18? С, намачивание производим на 12-18 ч перед посевом. Пустые и неполнозернистые 
семена отбрасываем. Обработанные семена рассыпаем на фанеру или мешковину и подсушиваем в тени до 
состояния сыпучести семян.

Для улучшения прилипаемости фунгицидов и повышения их эффективности используем полусухое про-
травливание - обработка фунгицидами слегка увлажненных семян. Протравливание семян проводим за 1-2 
дня до посева. Семена сосны обыкновенной высеваем весной, в первой декаде мая, так как весенние по-
севы дают хорошие результаты. При весенних посевах нет опасности повреждения посевов грызунами и 
низкими температурами и менее опасны весенние заморозки, почва меньше уплотняется с момента посева 
до появления всходов. Семена высеваем в хорошо прогретую и влажную почву. 

Всходы и сеянцы сосны обыкновенной в основном поражаются фузариоза и шютте, против которых чаще 
всего ведется борьба, путём опрыскивания коллоидной серой 2% суспензией (норма внесения 600л/га) с по-
мощью дождевальной машины ДДН-70. Опрыскивание производим в конце октября. Сосна на зиму не сбра-
сывают хвою, поэтому осеннюю пересадку сеянцы переносят очень болезненно. По этой причине выкопку 
сенцев нужно проводить только ранней весной, выкопочной скобой НВС-1,2 в агрегате с ДТ-75.

  
А.ТАКЕЕВ,

Гос. Инспектор обхода № 58,
РГУ «Жонгар Алатауский» ГНПП.                                                                    

Выращивание сосны обыкновенной

Eл дамуына кедергі болатын құбылыстар көп десек, сoның ішіндегі ең қатерлілерінің бірі сыбайлаc жемқорлық. 
Қоғамдық қатынастар дамып, күрделенген сайын жемқoрлық та қатар өрбіп, бар саладан оның бой көрсете бастағаны 
алаңдатушылық туғызып отыр. Оның мемлекеттік саясаттың басым бағытына айналғаны да сондықтан.

Aйта кетерлігі, ТМД елдерінің ішінде Қазақстан алғаш 
болып «Сыбайлаc жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңын 
қабылдады. Оcы құжаттағы талаптардың аяcында жемқорлыққа 
қарсы іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылып келді. Aлайда 
кейінен бұл зaң «Сыбайлас жемқoрлыққа қарсы іс-қимыл ту-
ралы» Қазақстан Республикасының заңы болып қайта өзгерді. 
Бұл жерде Заңның аты ғана өзгерген жоқ. Кеселмен күрестен 
гөрі oның алдын алуға, бoлдырмауға бағытталған тетіктерді 
қарастыра отырып, құжаттың мазмұны да едәуір өзгерді.  
Мемлекеттік қызметшілердің cыбайлас жемқорлық қылмыстар 
және осы тұрғыдағы құқық-бұзушылықтарға бой ұруына әртүрлі 
себептер болады. Оған ең алдымен қызметшілердің білім 

деңгейі, әдептілік ұстанымының төмен болуы әсер етcе керек. Сол себептен, Сарқан аудандық қазынашылық басқарма 
қызметкерлерімен сыбайлас жемқорлыққа  байланысты қолданыстағы Заңдарды білу үшін техникалық оқу сабақтары 
өткізіледі. Мемлекеттік қызмет саласын бұл жегіқұрттан арылту үшін жыл сайын талаптар күшейтіліп келе жатқаны 
белгілі. Мемлекетіміздің әрбір азаматы Қaзaқстан Республикасының Конститутциясын және заңдарын сақтауға, 
бoстaндықтарын, абыройы мен қадір- қаcиетін құрметтеуге міндетті. Жалпы, жемқорлықпен, құқық-бұзушылықпен 
күрес мәселесі тек мемлекеттің ғaна емеc, әрбір aзaматтың міндеті әрі халық aлдындағы борышы екенін еcтен 
шығармaғaнымыз жөн.

       
   Г.ОРЫНОВА,

Сарқан аудандық қазынашылық 
басқармасының басшысы.

Жемқорлықты ауыздықтау – 
ортақ іс
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Алматы облысының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметі а.ж. 11 және 12 шілдесінде Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет департаментінің басшысы Е. Мақажановтың, 
жергілікті атқарушы орандардың, арнайы монито-
ринг тобының, «Жетісу адалдық алаңы», БАҚ, мәслихат 
депутаттарының, жергілікті полиция қызметінің және 
СЭС қызметкерлерінің қатысуымен облыстың Оңтүстік 
аймағындағы дәріханалардағы дәрі-дәрмектердің бар-
жоғына, сондай-ақ оларға белгіленген бағаларға мониторинг 
жүргізуді жалғастырды.

Мониторинг тобы Іле, Талғар және Еңбекшіқазақ аудандарының 
дәріханаларына барды.

ДӘРІ-ДӘРМЕКТЕР БАҒАЛАРЫНЫҢ 
МОНИТОРИНГІ

Мониторинг барысында жұмыс тобы дәріханалардың көпшілігіне 
суық тию және вирустық ауруларды емдеуге арналған жедел қажетті 
препараттар мен дәрі-дәрмектердің келіп түскенін анықтады. Соны-
мен қатар, дәріханалардың үлкен бөлігінде бағаның шекті бағасынан 
аспайтынын, сондай-ақ маскалар мен қолғаптар бар екенін атап өткен 
жөн.

Алайда, азаматтардың жүгінуі бойынша мониторинг кезінде Өтеген 
батыр кентіндегі дәріханада «Ингавирин 90» (7 капсула) препараты 
жоғары баға бойынша 8,500 теңгеден жіберетіні анықталды, оның 

құны «e.zan» 
ресми сайтының 
мәліметтеріне 
сәйкес 4291,80 
теңгені құрайды.

А т а л ғ а н 
факті Іле 
а у д а н д ы қ 
П о л и ц и я 
басқармасында 
т і р к е л і п , 
к е й і н н е н 
Әкімшілік құқық 
бұзушылық ту-

ралы хаттама жасау үшін Тауарлар мен қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментіне жіберіледі.

Бұдан басқа, мониторингтік топ кассалық аппараттардың 
ажыратылған салдарынан дәрілік препараттарды фискалдық чексіз 
сату жағдайларын анықтады. Мұндай фактілер тиісті шаралар 
қабылдау үшін уәкілетті органдарға жіберілетін болады. Мониторинг 
нәтижелері көрсеткендей, ірі дәріханаларда бірінші кезекте қажетті 
препараттар, ыстықты төмендететін, вирусқа қарсы және т.б. бар.

Алматы облысының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі бұл 
жұмысты жалғастырады.

Құрметті азаматтар!
Дәріханаларда дәрі-дәрмектің бағасы 

негізсіз көтерілген жағдайда WhatsApp 
арқылы 8 708 427 0503 және 8 702 000 24 94 
нөмірлері бойынша хабарласуларыңызды 
сұраймыз.

Туристік маршрут дегеніміз  – белгіленген қызмет көрсету бағдарламасы бар, белгілі бір уақытқа 
арналған алдын-ала жоспарланған туристердің жылжу трассасы. «Жоңғар-Алатауы мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркінде» 13 туристік маршрут жұмыс істейді. Туристік маршрутта экскурсия өткізу үшін қауіпсіздік 
техникалық шараларды сақтау басты қағидалардың бірі. Экскурсия өткізген уақытта туристер келесі 
қауіпсіздік шараларын сақтау қажет:

- таңдалған маршрутта қауіпсіздік техникасы мен тәртіпті қатаң сақтау; - топтан алыс кетпеу және 
маршруттан ауытқуға тыйым салынады; - аялдаған жерде көлік жүргізушісінің рұқсатынсыз көліктен 
түсуге болмайды; - жолдың қарсы бағытына шығуға болмайды; - аялдаған кезде қарап-көру алаңдарында 
белгіленген және шектелген аймақтан шықпау; - өрт қауіпсіздігі шараларын сақтау; - жеке қауіпсіздік  және 
санитарлық шараларын  сақтау; - экскурсия жетекшісінің барлық нұсқауларын орындау; - маршрутта 
спирттік ішімдіктерді ішуге тыйым салынады; - белгісіз өсімдіктерді, гүлдерді, шөптерді жинауға болмайды 
және белгісіз жидектерді тамаққа қолдануға болмайды;

Асқынған аурулары бар демалушылар денсаулық күйінің барлық өзгерістерін топ жетекшісіне хабарлап, 
емделуге қолданылатын дәрі-дәрмекті өзімен бірге алып жүру керектігін естен шығармаңыздар!

Ә.МАҚСУТОВ,
   «Жоңғар-Алатауы МҰТП» РММ

 рекреация және туризм маманы.

Туристік маршрутта қауіпсіздік 
техникалық ережесін сақтау

Рауғаш - тауда өсетін көпжылдық өсімдік. Оның дәмі 
қышқыл болып келеді. Дала өсімдігіне жататын оның биіктігі 
30-100 см болады. 

Рауғаш (латынша Rheum) – тарандар тұқымдастарына 
тиесілі өсімдіктердің тегі болып табылады. Ол Орта Азия, 
Болгария және Оңтүстік Сібір аумағынан шығады. Рауғаш 
көкөніс ретінде  өсіріледі. Бұл көкөністің пайда болуы ту-
ралы айтсақ, ол 300 жыл бойы белгілі қытай асханасынан 
Волга жағалауына, ал одан ежелгі Грекияға және ежелгі Рим-
ге қоныс аударады. Грек тілінде рауғаш «рабарбарос» деп 
аталады. Аударғанда «Волга жағалауынан әкелінген жай 
көкөніс» дегенді білдіреді.

Қ.САТЫЛҒАНОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП Сарқан филиалының 

Аманбөктер бөлімшесінің орманшысы.

Рауғаш

Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 
Өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев 10 маусым 2020 жылы қол 
қойған болатын. 

Қолданысқа енген заңдағы жаңашылдықтар:
- сот жұмысына заманауи формат ендірілген;
- артық сот рәсімдер мен шығындар қысқарған.
Яғни, электронды құжат нысанындағы дәлелдемелер, электрондық хаттама, сот отырысында 

техникалық құралдарды пайдалану. Бұл өзгерістердің барлығы заманға сай - цифрландыру.
Артық сот рәсімдерін мен шығынын қысқарту бойынша:
АПК-нің 34-бабының 5-бөлігі бұрын 1 абзацтан тұратын еді, енді екінші абзацпен толықтырылды. Екі 

тарапта сот айқындаған соттылықпен келіскен жағдайда, олардың жазбаша өтініш хаты бойынша істі бір 
соттан екінші сотқа беру туралы ұйғарым шығарылғаннан кейін дереу жүргізіледі.

Талап қою арызын қабылдау тәртібі бекітілген АПК-нің 150-бабының 1-бөлігі толықтырылып,татуласу 
рәсімдерін жүргізген жағдайда талап қою арызын қабылдау 10 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылатындығы 
жайлы көзделді. Дау реттелген жағдайда судья талап қою арызын өзінің іс жүргізуіне қабылдайды және 
тиісті келісімді бекітеді.

Сонымен қатар татуласу рәсімдерін одан әрі дамыту мақсатында дауды партисипативтік рәсім 
тәртібімен реттеуге қатысушы тұлғалар шеңбері кеңейді. Осыған дейін партасипативтік рәсім екі тараптың 
да адвокаттарының дауды реттеуге жәрдемдесуіне жүзеге асырылса, Кодекске енгізілген толықтыруларға 
сәйкес адвокаттармен қатар «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес заң консультанттары палатасының мүшелері болып табылатын тұлғалар да жәрдемдесуіне 
жол беріледі. Жалпы алғанда жаңашылдықтар істердің толық, уақтылы шешілуін қамтамасыз етуге, 
соттардың жұмысын оңтайландырып, іске қатысушылардың іс жүргізу шығындарын азайтуға бағытталған.

Е.БАЙБОЛОВ,
Сарқан аудандық сотының төрағасы.

Жаңашылдық - сот жұмысын оңтайландырады 

Сарқан ауданы бойынша 2018 жылы 46500 га және 2019 жылы 50628 
га ауыл шаруашылығына арналған пайдаланылмай жатқан (негізінекн 
жайылым) жер анықталған болатын. Осы жерлерінің 80% ғана пай-
даланып кеткен. Қалғаны осы күнге дейін өз жерлерін мақсатына сай 
игермейді.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін 
жүргізуге арналған жер учаскесі пайдаланбау фактісі алғаш рет 
анықталған кезден бастап қатарынан екі жыл бойы мақсатқа сай 
пайдаланылмаған жағдайларда, мұндай жер учаскесi осы Жер кодекстiң 
94-бабында көзделген тәртiппен мәжбүрлеп алып қоюға жатады.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін 
жүргізу үшін берілген жер учаскесін мақсаты бойынша пайдаланбау 
жағдайлар:

Оның ішінде жайылымдарда – жаю үшін ауыл шаруашылығы 
жануарларының болмауы не олардың саны агроөнеркәсіптік кешенді 
дамыту саласындағы уәкілетті орган белгілеген жайылымдардың жалпы 
алаңына түсетін жүктеменің шекті рұқсат етілетін нормасының жиырма 
пайызынан аз болуы және (немесе) жемшөп дайындау мақсатында шөп 
шабудың болмауы;

Осыған байланысты жерлеріңізді мақсатына сай пайдалануыңызды, 
ауыл шаруашылығы жануарларының ветеринария станциясының 
электрондық базасына тіркуіңізді сұраймыз.

Т.ҚОЖАБЕКОВ,
Сарқан аудандық жер қатынастары бөлімінің

 жетекші маманы 

Шаруа құрылымдары 
басшыларының назарына!

Вниманию руководителей 
сельхозформирований!

По Саркандскому району в 2018 году было выявлено 46500 га, в 2019 
году 50628 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения (в 
основном пастбища). В данное время только 80% этих земель приступило к 
использованию. А остаток земль не освоины по назначению.

В случаях если земельный участок, предназначенный для ведения кре-
стьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производ-
ства, не используется по назначению в течение двух лет подряд с момента 
первоначального выявления факта неиспользования, то такой земельный 
участок подлежит принудительному изъятию в порядке, предусмотренном 
статьей 94 настоящего Кодекса.

К случаям неиспользования земельного участка, предоставленного для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного 
производства по назначению, относятся:

В том числе на пастбищах – отсутствие сельскохозяйственных живот-
ных для выпаса либо их наличие в количестве менее двадцати процентов 
от предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ, 
установленной уполномоченным органом в области развития агропромыш-
ленного комплекса, и (или) отсутствие сенокошения в целях заготовки кор-
мов;

В связи с этим просим использовать ваши земли по назначению, реге-
строровать сельскохозяйственных животных к электронной базе ветеринар-
ной станции.

Т.КОЖАБЕКОВ,
 Ведущий специалист отдела земельных отношений 

Сарканского района

Жонгар-Алатауский 
государственный нацио-
нальный природный парк  
предоставляет  земель-
ный участки на долго-
срочное и краткосрочное 
пользование по туристско- 
рекреационной деятель-
ности согласно утвержден-
ного генерального плана.  
Желающие могут принять 
участие в разыгрывании  
лотов. Заявка на участие 
принимается в пяти рабо-
чих дней с момента публи-
кации. 

Полную информацию 
можете получить в дирек-
ции Жонгар-Алатауское  
ГНПП по адресу Алма-
тинская обл. г. Саркан  
ул. Арычная 74/ тел: 
8/72839/ 2-12-01 tourism_
zhongaralatau@mail.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
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Қазанқап 
БАЙБОЛҰЛЫ

ОРТА ЖҮЗДЕ ОНАС БАЙ, 
ӨКІРІК НАЙМАН ТУРАЛЫ 

Қазақта тайпа-тайпа талай ел бар,
Таралып келе жатыр 

қанша жандар.
Құлақтан, көрмесем де, есітуім,
Бір қылы қариялардан осы сөз бар.
Төрелер Шыңғыс ие заманында
Бір шыққан Орта жүзден әңгіме 
бар.
Найманда Онас деген бай өтіпті,
Шымалдай біткен екен

төрт-түлік мал.
Қой біткен қара қоңыр төңкеріліп,
Хисапсыз соншалықты айуандар.
Бар еді ағы-көгі, жалғыз ұлы,
Мың түйе, үш мың жылқы 

кемінде бар.
Шу менен Сарыарқаның ортасын-
да
Жайлаған көшіп жүріп

 молжалы бар.
«Онастың моласы» деп атанатын
Көргенге Шудан әрі күндік жер бар.

Орта жүз Найман елінде
Сарыарқа, Шудың жерінде.
Онас деген бай еді,
Төрт түлікке сай еді.
Дүниесі құрысын –
Осынша мал біткенмен,
Басқа кемтар жан еді.
Азамат боп үйленген,
Байтерек деген жалғыз-ақ
Бар еді мұның көдегі.
Қымыз ішіп күн көрген,
Тоғыздап сойып сый берген
Шүлен асын тарқатып,
Кем-кетігі жөнделген.
Ашық есік дастарқан,
Алтын сандық атанған.
Шөлдегенге су ұсынып,
Шиелгенді шештірген.
Кедейдің көңілін өстірген.
Бір кемеңгер ер еді,
Бір бұл емес ілгергі,
О заманда аңғарсаң
Не наһаңдар бар еді.
Сары қымыз сапырып,
Жолбарыстай ақырып,
«Аттаған адам арықты
Өледі аштан» дер еді.
Өнерден сөйтіп бос қалған,
Ақиқат осылай дерегі.
Бір күні таудан Онас бай
Келелеп айдап түйесін
Шұбыртып үйге жөнеді.
Бота-тайлақ ыңырсып,
Бәрі арттан ыңыранып,
Біреуі қалмай ереді.
Тау басына зер салса,
Екі қарақұс айланып,
Қалықтап жақын келеді.
Үстіне келіп төнеді.
Бүркіт екен аңғарса,
Көңіліне қайғы келеді.
Көп түйені иіріп,
Басын тығып, паналап,
Көлеңкелей береді.
Әне-міне дегенше,
Айтып ауыз жиғанша,
Жерге оқтай құйылды.
«Аллаһу әкбар, кеттім» деп,
Бай жанынан түңілді.
Жаны келді алқымға,
«Арыздаспай, қоштаспай,
Көрмей қалдым үйімді»,
Деп жылап шал күйінді.
Сығалап жатып көреді,
Әлгі бүркіт көтеріп,
Нар түйені іледі.
Көзкөрім жерге ауырлап,
Енді әлі келмеді.
Қоя берді босатып,
Төмендеп зырлап келеді.
Түсуге жақын кеп еді,
Біреуі алып шеңгелдеп,
Онан да биік өрлейді.
Көзкөрім жерге ауырлап,
Анаған кезек береді.
Кезек-кезек шеңгелдеп,
Атқан оқтай зырқырап,
Жайына алып жөнеді.
Өз көзімен көріп тұр,
Басқаға күмән бұл ісі.
Һешкім бұған сенбейді-ау,
«Не әдиса?» – дер еді.
«Мұның өзі көрім бе?
Пері ме, жын ба?!» – деп енді.
«Аһ, пірім-ау», – деп таң қалды.
Әрі-бері сандалды.
Жүн қанатты құстар да
Мұнан қыран болмайды.
«Баласын алып салсам», – деп
Ышқы кетіп ойланды.
Жаратқан жанын Құдайдың
Қайырып салса қоймайды.
Аңға, сірә, тоймайды.

Тастай беріп түйесін,
Шоқырақтап артынан
Ышқынып шауып қалмайды.
Барған зеңін аңғарды.
Үйіне келіп кідірмей,
Елін жиып, түсінтіп, 
Қайта-қайта қоймайды,
Айтуменен тоймайды.
«Осындай, жұртым, сыр көрдім,
Айдап едім түйемді,
Шұбыртып таудан бағана,
Қарақұс десем, бір бүркіт
Нар, мая, атан түйемді
Көтеріп ұшты ауаға.
Шыбыным тәнде қалмастан,
Тарта бердім панаға.
Аңғарып келдім ұясын,
Шолаққорған, Созақтың
«Келіншек» деген тауында.
Бар ма екен жұртта талапкер?
Екі ердің құнын берер ем,
Шыңға түскен адамға».
Бұл «Келіншек» тауының мәнісін 

бір қилы қазақтың қариялары былай-
ынша айтады: Бір бай қызын ұзатып, 
малынан бөліп беріп, тоғыз есесін 
бергенде: «Енді ризамысың, бір 
есесі өзімде қалды. Қалғанымен күн 
көрейін», – дегенде, байдың қызы: 
«Наразымын», – дей берген соң, 
«Балам, тас бол!» – депті. Сонан 
тас болып қалған екен. «Келіншек 
тауының мәнісі, сол ұзатқан 
келіншектей боп тұрады», – дейді…

Әлгі сөздің соңы:
Онас бай салды сарын талай елге, 
Бұ хабар жайылады елден елге.
Шарт қылып: 

«Екі мың  сом пұл беремін,
Талапкер болып келсе қайсы пен-
де».
Бір кедей жаннан тойған  

«мақұл», - дейді,
«Өліп ем жоқшылықтан  енді  мен де,
Арт жағым өліп  кетсем ауқаттансын, 
Әгәрдәм тірі шықсам, тиін деме».
«Мақұл, - деп бай да ақша 

санап берді,
Шырағым, тірі  болғын

 алып бер де».
Арқанын неше қабат дайындады, 
Заңғарға неше адаммен алып бар-
ды. 
Пендеге жоқтың ісі жүдә қиын,
Көрген соң  көп ойланып қабыл 
алды.
Қабаттап неше арқанмен 

салды шыңға,
Бұ  жазған қанша құсып, 

бас айналды.
Ұяда темірқанат  жалғыз екен, 
Алды да балапанын ұшырады.
Көрген соң көп қуанып жігітті  ертіп,
Мейман қып бай үйіне алып барды. 
Бүркітті жаннан артық тәрбият қып, 
Мініскер енді  бұған таба алмады.
Қатыны Байтеректің жаңа түсіп,
Өткерген еді арада үш-төрт айды.
«Атеке-ау, жоқты қайдан 

табасыз?» -деп 
Келіні мініскер боп қолына алды.

О замандарда қазақтың қызы 
отызға келгенше отырушы еді. «Бұл 
өзі жиырма алты жасында түскен 
еді», - дейді.
Онас бай деген сөзін қабыл алды,
Бөлек жан бұған дауа таба алмады.
Бәрінен мініскердің  тапкер екен,
Бұ жосын теңемеді бұған жанды.
Бәйтерек ертелі-кеш ермек қылып, 
Сыпырып қарайғанда аң қоймады.
Аңдарда неше қылы 
       жануарлар бар,
Көрінген құтылмай жүр қай-қайдагы.
Жолбарыс, қаскыр, түлкі,

 аю, қабылан,
Бұғы, марал, таутеке, құлан аңды. 
Жерге іздеп екі-үш күндік  

кетер болды,
Жақында біткен аңды қырып салды.
Бір күні  бір жұмысқа айланды да,
Үйінде  төрт-бес күндей тұрып қалды.
Қатын жүр сылап-сипап жемін беріп,
Тағдыр ғып үйреніскен тәуір көріп.
Ақыры аңға бармақ, болады енді,
Байтерек айналақтап бір күн келіп.
Бәйбіше  Байтерекке айтты бір сөз:
«Айтайын жүрмесеңіз ауыр көріп. 
Зілінде осы сапар қойсаңызшы, 
Бүркіттің шошынамын табын көріп.
Кек сақтап дітімізде қалған ұсайды, 
Төрт-бес күн байлағанды 

зәбір  көріп. 
Игілік ертелі-кеш болады да,

Тәшпіште қалып тұрмын 
шағын көріп.

Тілімді қанша айтсам да алмадыңыз,
Я шықсын қасыңызға адам еріп.
Cонда Байтерек: 
Байтерек сонда сөзге ауыз ашты: 
«Есі жоқ, ақылы қысқа , ұзын шаш-
ты .
 Ақылың сен халықтың төмен біткен , 
Жүн қанат бұл қарақұс не қылмақшы? 
Әйелдің тілін алған жігіт оңбас, 
Қатын(ын) қараң қалар 

қылған басшы».
Осыны айтып Байтерек 
Жүре берді жайына, 
Қатын қалды мұңайып: 
«Қалдым, - деп, – ердің дағына».
Уайым қып түңілді, 
Атасына жүгірді 
Қыла алмай сабыр тағы да.
«Балаңа болды - ау бір қатер 
Шыдап тұр сіздің жаныңа.
Мастықпен құсын ап кетті,
Шабытты тұрған бабында.
Атажан, соны аңғаршы, 
Жарақпенен қамданып, 
Адам ертіп барғын да».
Түсiндi Онас аңғарып,
Келіні тұр зарланып.
Бармақ болды артынан
Неше адамды ертіп ап,
Айбалта , бақан қолға алып.
Жүрген жолын шолады, 
Биікке шығып зер салып 
Аямай атын шабады,
Әл - дірмәні қалмады, 
Сүрінгенше сандалып,
Алыстан қара көреді,
Ойласып бәрі: «Сол », – дейді .
Әне - міне дегенше,
Айтып ауыз жиғанша,
Желдей гулеп жөнеді.
Қасына жетіп келеді.
Аты қапты сіресіп,
Кеудесінде жаны бар
Бүркіті отыр қомданып,
«Тірімісің, шырағым, 
Жайыңды айтшы, тыңдалық».
Бұлдырдан дыбыс есітіп,
Көзін ашып бір уақта 
Ыңыранып зорға сөйледі:
«Әйтеуір, ата, жатырмын,
Қазір тірі жандарым.
Осы екен де жазуы
Келініңнің тілін алмадым. 
Табылмады һешбір аң, 
Бармаған жерім қалмады.
Аю , қабылан , жолбарыс, 
Ошаң еткен қарға жоқ,
Ақыры торғай нәрсе жоқ,
Һәрекет қып талпынып 
Қолымды қысып баратыр. 
Жібермекке ойландым,
Әрі - бері толғандым.
Аспанға шығып айланып, 
Құйылды жерге бір уақта.
Атымды дереу байладым,
Атқан оқтай зырқырап,
Сасқанымнан паналап
Астына кіріп қамдандым . 
Бір сығып барып отырды ,
«Өлді » , - деп атты ойландым . 
Шалқамнан түсіп құладым , 
Келсе де келмей қозғалғым . 
Жатып - жатып бір уақта 
«Кетті ме ? деп бүркітті
Құйрығымен көзімнің
Ымалап сәл қарадым. 
Тірі екенімді  білді де  
Ұша бастап келді де, 
Бір сығып кетті өзімді.
Қан кетті білем ішіме, 
Күмәнсіз мен өлесі.
Бас қамыңды қыла бер,
Зілі мен адам болмаймын . 
Бір насихатым, атажан,
Қашан көзіңді жұмғанша 
Қырық кісінің ақылы 
Бір өзінде байқаушы ем, 
Сол келiнiңнен айырылма. 
Әйелдің күллі төресі, 
Күмәнсіз мен өлесі» .
Арыздасып , қоштасып,
Жете алмастан үйіне
Дүниеден қайтты баласы.
Қуат беріп сөзбенен
Қалатұғын адам жоқ.
«Сабыр қыл», - дейді һаммасы. 
Қауым , қарындас жанасы. 
Жалғызымнан аяйтын, 
Сірә , менің нем бар?» - деп,
Нар маяның сүтімен 
Соғыпты сырлап моласын. 
«Шудан әрі күншілік

Бұзылмай әлі тұр», - дейді.
Даласында Бетбақтың»
Деп айтады моласы.
«Бірге, - дейді,- бұл күнде 
Атасы мен баласы».
Кейінгі мынау баяны:
Ашуы келin Онастың
Бүркітті ұстап алады. 
Екі бірдей саусағын 
Мойыннан кесіп аяғын,
Қоя берді тірідей.
Өлтіріп зәбір қылмады . 
«Тұғылымен бұғыны 
Ұрып жайғап жеп жүрді» 
Дейді екен көргендер: 
«Қырқылған бүркіт баяғы».
Атасы мен келіннен
Біраз нақыл қылайын. 
Үш - төрт айдай өтен қып 
Қап еді жас әйелі.
Атасы қалды иіліп,
Күйікпенен күйініп,
Өлесі жазған байғұс шал
Қасіретпен бүкшиin. 
Бір күні сиіп отырса , 
Болжатпастан артынан 
Келіні келді тікшиin . 
Болжағанға бұл енді 
Бақан тастап алдына 
Қиялменен көреді . 
Көбік пен сідік аралас
«Болады - ау бала», - дейді енді , 
Көңіліне қуаныш енеді.
Сөздерінде Абайдың:
«Онас емес, Ақсопы 
Шалдың аты»,- деп еді. 
«Айнатан деген қатын»,- деп, 
Күллі Найман анасы.
Осылайша дейді енді: 
Бір күндері болғанда 
Атасына Ақсопы
Қол қусырып арыз боп, 
Айнатан бір сөз дегені: 
«Жан ата, арыз айтады- ау келіндерің  
Білмеймін, шошып тұрмын, 

сіз не дерің? 
Жанашыр сіз бен бізде 

болмай қалды-ау, 
Балаңның келте қылып өмірлерін. 
Сіз бен біз бас иеден ажырадық, 
Сатылып мен де малға келіп едім.
Бір күні бір сәурік кеп қойып кетер, 
Белгісіз кім болары менің де ерім. 
Ұнатсаң қиялымда бір сырым бар, 
Азырақ болғалы тұр телім - телім. 
Бекерге иесіз малды тастамаңыз,
Әрекет бір мәртебе қылып көргін.
Айттырып мінгін беріп қыз алыңыз, 
«Бір нәсіл бола ма » деп үміткермін.
Сізден де бірер тұяқ қалып кетсе, 
Бұл күнде жиырма алты 

жасқа келдім. 
Ұйытқыңыз әжеп емес бұзылмаса , 
Бес-он жыл сабыр қылып 

шыдар едім.
«Сары алтын сабыр түбі» 

дер ем- дағы,
hеш пәнде болжамайды 

Құдай кеңін».
Сонда Ақсопы :
«Дұрыс-ақ  қатесі жоқ сөзің, келін, 
Арзисың қырық адамға өзің, келін.
Апырма-ау, осыншалық 

кеңес шықты, 
Дариға, бір жапырақ терің кемін.
Қайтемін патша Құдай құралтпаса,
Бір талды бұдан бөлек 

перзент көрдім,
Біреуін hеш болмаса қояр еді - ау,
«Ұйытқымды бұзбайым» десе 

Құдай менің 
Баладан енді маған бұлт жуық,
Әне тұр аузы ашылып қазған көрім.
Шырағым , енді маған иман берсін,
"Әйел деп қырық шырақты"

сенің керің.
Шынымды қыстау күнде 

тура айтайын, 
Бұл күнде мен де қатын, 

сізбен теңмін. 
Малды да ал, батамды да ал, 

Құдай риза, 
Мақсатым – көзім жұмсам, 

өзің көмгін. 
Турғанда бұ дүниенің пәнде болсам,
Тартпассың кімге тисең 

бастың кемін».
Сонда Айнатан:
«Түсінгін, ата- ау, тағы арызым бар, 
Мақұл-ақ көрулі тұр жерім даяр. 
«Науміт шайтан болсын» 

дейсіздер ғой,
Өзімнің қамым емес, құлағың сал.
«Жұмылса сіздің көзің 

сатармын», - деп
Бір сорлы малдан үлкен қиялданар. 
Артынша нәменгері даяр тұрып, 
Жылы кеп тоқтамайды небір харлар.
Болмаса мен де байды қойғанымда,
Бір қатын азарлығы кім - ақ туар. 
«Бір жерде дарақ тұрып көгереді», 
Деуші еді, ырас па екен бұрыңғылар.
Құдайды ниет қылдым 

«сынайын» деп, 
Бір мәрте мені десең тілімді ал». 
Осындай деп келіні 
Атасына зарлады. 
Алмасына қоймады, 
Бірнеше күн ойланып, 
Неше алуан толғанып 
Жауап берді Онас бай 
Бір есептен алғалы. 
Басқа жаушы жібермей, 
Келіннің өзі барғалы. 
«Тауып бер өзің лайық,
 Сізге жақсы болғаны»
Дүниеге қыз қысһат па,
Есепсіз қанша мал беріп, 
Қоралап жылқы, нар беріп,
Қора-қора қой беріп, 
Бір қызды қосты сандағы. 
Қарағай найза қолға алып,
Кәрі бабаң қамданды. 
Заманы тайды демесең.
Алтын еді-ау балдағы.
Қоймайды-ау, әлі көксәлің
Араласты шаңына 
Тігіліс жауға сайдағы.
Тозаңы шықты бұрқ етіп, 
Кақпаның өзі жайрады. 
Осы күйдің үстінде,
Дүниеден көшті Онас бай
Өкіріп жатып жан берді .
Өзі де ұзай алмайды, 
Ниетке қарай іс болар 
Айттырып алған әлгі қыз 
Жүкті боп қапты сол түні.
Уақты, күні біткен соң, 
Бір ұл бала туады.
Қамкөңіл жазған сорлылар 
Һәр түліктен мал сойып, 
Той қылып халыққа салады. 
Жөргектеп алды баланы, 
Бір-екі жыл өткен соң, 
Жөргек иісі кеткен соң,
Еншi берin hәр түлік,
«Разы бол, Айна!»- деп, 
Құшақтасып көрісіп, 
Қайғы - мұңын терісіп,
Шығарып жолға салады. 
«Нәмеңгерің жоқ еді, 
Тисе- деп,- кімге қалауы», 
«Ендігі ерім осы», - деп 
Тәрбият қылды баланы. 
Бірнеше жыл қарады,
Уәдемен баяғы.
Қатын да болса, бейшара
Қылмады жылап сөзіне 
Артық еді өзі де. 
«Сегіз жасқа барғанда
Қосылсам»,- дейді талабы
Отыз алты жасында, 
Некеленіп қосылып, 
Сегіз жасар баланы
Құшағына алады.
Ақырынан сүйінтіп,
Дарыпты енді түбіне. 
Төрт жұп бала туыпты, 
Егіздеn Кудай беріпті,
Тараған сонан Шүкірі. 
Осы күнде, жақсылар, 
Отыз бес мың үй болыпты. 
Көзімменен көргем жоқ, 
Менде де халқым кінә жоқ.
Әбдірахман қожадан, 
Жекей деген Найманнан
Есітіп едім мына гәп.
Аяғына қол қойдым
«Қазанқап Байболұлы»,- деп. 
Он бірінде апрель,
Мың тоғыз жүз отыз төрт. 
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Билік пен бұқараның арасында алтын көпірге айналған «Nur Otan» партиясының 
азаматтық қоғамда орны бөлек. Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мемлекеттік мекемесінің «Нұр» Сарқан 
арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
стационарлық үлгідегі әлеуметтік медициналық ұйым. Мекеме өзіне қызмет көрсетуге 
қабілетсіз, мүмкіндігі шектеулі 1-2 топқа жататын  психоневрологиялық ауытқулары 
бар 18 жастан асқан жандардың  тұруына қолайлы жағдайды қамтамасыз етеді. 
«Nur Otan» партиясы Сарқан аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбаса-
ры А.Кубентаев бастаған топ қызмет алушылардың жасы мен денсаулық жағдайын 
ескере отырып жағдайын жасау, қызмет алушылардың жеке қажеттіліктерін еске-
ре отырып, олардың жеке даму, әлеуметтену деңгейін арттыруға бағытталған ар-
наулы қызметтердің орындалуын қадағалап, бақылайды. Үнемі әлеуметтік сала 
қызметкерлер күні және мүмкіндігі шектеулі жандар декадасында әрдайым біздің 
үйге келіп, қызмет алушылардың тыныс-тіршілігімен танысып отырады.

М.РАЗБЕКОВА,
«Нұр» Сарқан арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің кадрлар жөніндегі инспекторы.

Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы мемлекеттік мекемесінің «Нұр» Сарқан арнаулы әлеуметтік қызмет 
көрсету орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 110 қызмет алушы және 
98 қызметкер бар. Мекемеде карантиндік режиімде барлық санитарлық-эпидемиялық 
іс-шаралар толығымен сақталуда. Мекемеде  күнделікті  қызмет алушылардың 
қолдары бірнеше рет  жуылып, 2 уақыт таңертең және кешке  дене қызулары 
тексерілуде. Қызмет алушылардың және  қызметкерлердің күнделікті бетперде киіп 
жүруі қадағалануда. Сонымен қатар бөлмелерді күніне алты рет үнемі желдету, үш 
рет ылғалды жинау, санитариялық-дезинфекциялық режим қатаң сақталады.  Анти-
септиктер мен санитариялық-дезинфекциялық құралдар, обаға қарсы костюмдер 
жеткілікті. Мекемеде қызмет алушылардың дене қызуларын өлшеу журналы, желде-
ту, ылғалды жинау,қызметкерлердің дене қызуларын өлшеу журналдары жүргізіледі. 
Бүгінгі күнге COVID-19-ға  ұқсас көріністер бар, дене қызуы жоғарылаған қызмет алу-
шылар және қызметкерлер жоқ. Бүгінгі таңда мекемеде қызметкерлер мен  қызмет 
алушылар 100% COVID-19-ға тест тапсырып,  барлығы  теріс нәтиже көрсетті.

«NUR OTAN» мекеме 
жұмысын бақылайды     

Covid-19-ға тексерiлдi

Н.ЖАМАНБАЕВА,
«Нұр» Сарқан арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің аға мейірбикесі.

«Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік 
мектепке дейінгі білім беру ұйымының 
басшысының лауазымы орнына кон-
курс жариялайды.

Бос орын:  «Сарқан ауданының 
Екіаша ауылдық округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесінің Екіаша 
ауылындағы «Балдәурен бөбекжай 
бақшасы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының меңгерушісі.

Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: Ал-
маты облысы, Сарқан ауданы, Екіаша 
ауылы, Аманжолов көшесі, 74; мек-
тепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуді 
жүзеге асыратын «Сарқан ауданының 
Екіаша ауылдық округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесінің Екіаша 
ауылындағы «Балдәурен бөбекжай 
бақшасы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны. 

Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын біліктілік талаптары:

1) жоғары (жоғары оқу орнынан 
кейінгі) педагогикалық білім;

2)  педагогикалық жұмыс өтілі бес 
жыл, оның ішінде соңғы екі жыл мектепке 
дейінгі ұйымда;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының немесе педагог-
сарапшының, педагог-зерттеушінің, 
педагог-шебердің біліктілік санатының 
болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі бес жылдан 
кем емес жоғары оқу орындарының 
оқытушыларын, әдістемелік 
кабинеттердің (орталықтардың), 
біліктілікті арттыру жүйесінің әдіскерлерін 
қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы 
басшысының лауазымдық 
міндеттері:

Нормативтік құқықтық актілерге 
сәйкес мектепке дейінгі оқыту және 
тәрбие ұйымның қызметін басқарады.

Педагогикалық кеңес жұмысын 
басқарады.

Оқу жұмыс жоспарларын, 
қосымша мектепке дейінгі білім беру 
бағдарламаларын әзірлеуді және бекітуді 

ұйымдастырады, ішкі тәртіп ережелерін 
бақылайды.

Мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытудың мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандартына сәйкес білім беру 
бағдарламаларының іске асырылуын 
қамтамасыз етеді, оқу-тәрбие процесі 
барысында білім беру ұйымдарының 
тәрбиеленушілері мен қызметкерлерінің 
денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігіне 
қажетті жағдайлар жасайды.

Ерекше білім беру қажеттіліктері 
бар баланы тәрбиелеу және дамы-
ту мәселелерінде балалар мен ата-
аналарға психологиялық-педагогикалық 
қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді.

Ерекше білім беру қажеттіліктері 
бар балаларды тәрбиелеу мен оқытуды 
ұйымдастыру, оның ішінде кедергісіз 
орта құру үшін арнайы жағдайлар жасай-
ды.

Білім беру ұйымын басқару 
құрылымын анықтайды, қаржылық, 
шаруашылық, ғылыми, әдістемелік және 
басқа да мәселелерді шешеді.

Тәрбиеленушілердің контингентін 
қалыптастырады, оларды әлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз етеді.

Қоғамдық педагогикалық ұйымдар 
мен әдістемелік бірлестіктердің 
қызметіне ықпал етеді.

Тәрбиеленушілердің денсаулығын 
сақтау мен нығайту, тамақтандыру және 
балаларға дәрігерлік қызмет көрсету 
үшін ұйымды қажетті жағдайлармен 
қамтамасыз етеді.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымының мүлкі мен қаражатына 
заңнамада белгіленген тәртіппен иелік 
етеді, жыл сайын құрылтайшылардан 
түскен қаражат пен оның жұмсалуы ту-
ралы есеп береді.

Оқу-материалдық базаны сақтау мен 
нығайтуды, есеп жүргізуді, санитарлық-
гигиеналық тәртіптің, еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік техникасы ережелерінің 
сақталуын қамтамасыз етеді.

Жұртшылықпен, ұйымдармен, ата-

аналармен (оларды алмастырушылар-
мен) өзара байланысты жүзеге асырады.

Педагог кадрларды және көмекші 
қызметшілерді іріктеу мен орналасты-
руды жүзеге асырады, қызметкерлердің 
лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлейді.

Кадрлардың кәсіби шеберліктерін 
арттыруға жағдай жасайды.

Белгіленген тәртіппен қыз-
меткерлердің біліктілік санатын беру 
(растау) жүргізеді.

Білім беру ұйымы туралы қажетті 
есепті дайындауды және ұсынуды жүзеге 
асырады.

Лауазымдық жалақының мөлшері: 
«Балдәурен бөбекжай бақшасы» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорнының меңгерушісі, қызметтік 
айлықақысы еңбек сіңірген жылдары-
на қарай 77158 теңгеден 84060 теңгеге 
дейін.

Құжаттарды төмендегі мекен жайда 
хабарлама жарияланған күннен бастап 
жеті жұмыс күні ішінде қабылданады. 
Құжаттар қабылданып болғаннан кейін 
аталған мекен жайда конкурс өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін 
ұсынылатын құжаттардың тізбесі:

1) ұсынылатын нысан бойынша 
өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжат 
(сәйкестендіру үшін);

3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі 
құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке 
үлгісіндегі құжат);

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу жеке парағы 
және фото;

6) қолданыстағы жазалаулары 
мен көтермелеулерін көрсете отырып, 
алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік 
мінездеме;

7) қолданыстағы біліктілік санаты 
және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 
көшірмесі (болған жағдайда);

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының 
алғашқы медициналық құжаттама нысан-

дарын бекіту туралы" Қазақстан Респу-
бликасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 бо-
лып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы 
анықтама;

10) сыбайлас жемқорлық сипатында 
қылмыс жасағаны туралы мәліметтің бо-
луы не болмауы туралы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат 
(болған жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даяр-
лау курстарынан өткені туралы құжат 
(болған жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бой-
ынша 72 сағаттан кем емес біліктілікті 
арттыру курстарынан өткенін растайтын 
құжат;

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

  3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда 
көрсетілген құжаттарды жұмыс орны-
нан кадр қызметі немесе білім беру 
ұйымының жауапты қызметкері мөрмен 
расталуы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топтама-
сы толық ұсынылмаса, кандидаттың 
конкурсқа қатысу үшін берген құжаттарын 
қабылдаудан бас тартылады.

Конкурсқа қатысу үшін канди-
дат білім беруді басқару органының 
қарауына кәсіби жетістіктері, біліктілігін 
арттыру, ғылыми зерттеулер, өзінің 
педагогикалық тәжірибесін жинақтау, 
наградалары туралы материалдарды, 
тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу ту-
ралы ақпаратты ұсынуға құқылы.

Кокурс өткізетін ұйымның ме-
кен жайы:  Алматы облысы, Сарқан 
қаласы, М.Тынышбаев көшесі, 8 
а; «Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі. Байланыс те-
лефондар: 8 (72839) 2-27-39, 2-12-51, 
2-24-66; электронды адрес: sarkan_
metod_kab@mail.ru. 

  Ж.БЕЙТЕК,
          Бөлім басшысының м.а.

Хабарландыру
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Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Тез арада Жөнкебаев көшесі № 
31 үлкен үй сатылады. Ақын Сара 
мектебі, бала бақша жақын. Мон-
ша, қора жайы, үлкен бау-бақша 
бар. Үйде су, телефон, санузел бар. 
Хабарласыңыздар үй тел. 2-72-50, 
ұялы. 8702 1156471.

Продается шестикомнатный дом 
в городе Саркан по улице Кабанбай 
батыра 238 «а». Имеются все надле-
жащие постройки, водопровод. Об-
ращаться по тел: 8702 376 50 99.

Пушкин көшесі №14 үй, 3 
пәтердегі  үш бөлмелі үй сатылады. 
Даласында учаскелік жері, қорасы, 
дәретханасы бар. Су үйдің ішінде. 
Орталықта орналасқан, қасында мек-
теп, базары бар. Қыста жылы, көмір 
көп қажет етпейді. Бағасы 3 млн 
теңге, келісуге де болады. Мына но-
мер бойынша хабарласыныздар: 
87752935225 немесе 87479826106, 
87475366359.

Основной задачей, возложенной законом на государственные национальные природные парки, является осуществление охраны природ-
ных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных объектов.

В целях обеспечения режима охраны территорий национальных парков земельные участки и другие природные ресурсы полностью изыма-
ются из оборота (не могут отчуждаться и переходить от одного лица к другому иными способами). Имущество государственных национальных 
природных парков является государственной собственностью. Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости за-
крепляются за государственными национальными природными парками на праве оперативного управления. На территории государственного 
национального природного парка запрещается любая деятельность, противоречащая его задачам и режиму особой охраны его территории.

Непосредственно законом Республики Казахстан установлены два важных запрета: 1. Ввиду того, что нац.парки создаются для сохранения 
местной, аборигенной природы, а не с целью ее изменения, «улучшения», «облагораживания» и т.п., на территориях государственных нацио-
нальных природных парков запрещается интродукция живых организмов в целях их акклиматизации. 2. Территории нац.парков предназначены 
для изучения ненарушенной природы, а потому закрыты для свободного доступа. Пребывание на территории государственных национальных 
природных парков граждан, не являющихся работниками данных учреждений, допускается только при наличии разрешений дирекции ГНПП.

В исключение из общего правила предусматриваются мероприятия направленные на сохранение в естественном состоянии, восстановле-
ние и предотвращение изменений природных комплексов в результате антропогенного воздействия; поддержание условий, обеспечивающих 
санитарную и противопожарную безопасность, предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и 
населенным пунктам. На участках ограниченного хозяйственного использования, не включающих особо ценные экологические системы и объ-
екты, ради сохранения которых создавался национальный парк, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функциониро-
вания ГНПП, также разрешается проведение научных исследований и различные виды рекреации и культурно-просветительной деятельности.

В целях защиты земель национальных парков от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним землях создаются 
охранные зоны. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы ООПТ. Зе-
мельные участки в границах охранных зон у землепользователей, землевладельцев не изымаются и используются с соблюдением особого 
правового режима. Охрана природных комплексов и объектов на территориях государственных национальных природных парков осуществля-
ется государственными инспекторами служб охраны особо охраняемых природных территорий.

Директора государственных национальных природных парков и их заместители являются соответственно главными государственными 
инспекторами и их заместителями по охране территорий государственных природных парков.

Государственные инспектора имеют обширный круг обязанностей, в том числе: - проверять у лиц, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях, разрешение на право пребывания; - посещать объекты физических и юридических лиц, находящиеся на территории 
природоохранного учреждения и его охранной зоны, в целях проведения контроля за соблюдением требований законов Республики Казахстан, 
указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области особо охраняемых природных 
территорий; - задерживать на особо охраняемой природной территории, ее охранной зоны лиц, нарушивших законодательство Республики 
Казахстан в области особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесное законода-
тельство Республики Казахстан, и доставлять их в правоохранительные органы; - останавливать транспортные и плавучие средства на особо 
охраняемой природной территории, в ее охранной зоне, производить их досмотр; - изымать у физических и юридических лиц, нарушивших 
законодательство Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и использования жи-
вотного мира, лесное законодательство Республики Казахстан, огнестрельное оружие, незаконно добытую продукцию и орудия ее добывания, 
транспортные и плавучие средства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

Государственные инспектора служб охраны ООПТ при исполнении служебных обязанностей имеют право применять в установленном по-
рядке специальные средства, а также им разрешено ношение служебного огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей. 
Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий установлена Кодексом об административных правонаруше-
ниях и Уголовным кодексом Республики Казахстан.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по факти-
ческим затратам на их восстановление.

А.СЕРКЕБАЕВ,
Главный специалист

Алматинской областной территориальной 
инспекции лесного хозяйства и животного мира. 

ОХРАНА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ  В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКАХ

М.Төлебаев ауылының тұрғыны,  
абзал әке, сүйікті жар, ардақты  аға, 
қадірлі  жезде,  қимас  дос бола білген 
мектебіміздің ардақты ұстазы, 1963 жылы 
1 қаңтарда «Үлгі» ауылында дүниеге кел-
ген Жакитов Манат Кенжебайұлы 14 
шілде күні мәңгілік келмес сапарға кетті.

Жакитов Манат Кенжебайұлы 
1983 жылы Балқаш педагогикалық 
училищесінің дене тәрбиесі факультетіне 
оқуға түсіп, оны 1985 жылы бітіріп, 1989 
жылы «Жасөспірімдер мен балалар» 
спорт мектебінде жаттықтырушы бо-
лып еңбек жолын бастады. Қызметін 
1993 жылы ВЛКСМ–ның 30 жылдығы 
атындағы орта мектепке дене тәрбиесі 
пән мұғалімі болып жалғастырды.

Одан әрі еңбек жолын М.Төлебаев 
атындағы орта мектебінде дене тәрбиесі 
пән мұғалімі болып бүгінгі күнге дейін 
жұмыс атқарды.

Жеткіншек ұрпақты оқытумен 
тәрбиелеуде ұстазымыз Жакитов Ма-
нат Кенжебайұлы жеткен жетістіктері 
облыстық және аудандық спорттық жа-
рыстарда көптеген жүлделі орындар-
ды иеленуімен көрінді. «Үздік спорт 
жетекшісі», «Баскетболдан аймақтық жа-
рыс жеңімпазы», «Ең үздік шабуылшы» 
қатарлы марапаттарды иеленді.

Өмір жолында адамдарға көмек 
қолын созып, жанашыр болып, жақындық 
танытып, жайдарлы мінезімен ел есінде 
мәңгілік сақталмақ.

Жығылып кетті бәйтерек,
Үзіліп  түсті – көзден жас.
Келмеске кетті – қимас жан,
Жолдасың  болып  иманың,
Жәннатта болсын  тұрағың - деп  

қайғыдан  қабырғамыз  қайысып, аяулы  
бейнесін ұжым арасынан қайта көруге, 
айтқан әрбір салмақты сөздерін  есту-
ге,  оған  деген  сағыныш  уақыт өткен 
сайын кеудені кернеп, жүректі тербеп 
жүрері анық. Көңіліміздегі  жалғыз  ме-
дет - артында қалған туған-туыстары, 
әпке қарындастары, қыздары  мен  ұлы 
Серікке, әкесінің  атын өшірмесе  екен, 
оларды жеткізуге  жары  Сәуле апайға  
құдай  қуат  берсе  екен  деп  тілейміз.

Тағдырға  не шара, өмірге келмек 
барда, кетпек бар. Ажал құрығынан кім 
қашып құтыла алады деуден  басқа амал 
жоқ.

Еске  алушылар: М.Төлебаев 
атындағы орта мектебінің ұжымы.

Пейіште болсын жаныңыз
Уважаемые жители Сарканского района!
Отдел по делам обороны Сарканского района объявляет о начале нового этапа в работе 

по набору граждан на воинскую службу по контракту.
Всем гражданам мужского пола в возрасте от 19 до 29 лет, сержантам (старшинам) и 

солдатам(матросам) запаса, желающим посвятить себя карьере профессионального воен-
нослужащего предлагается обратиться в ПУНКТ НАБОРА НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ ПО КОН-
ТРАКТУ, который находиться в административном здании отдела по делам обороны Саркан-
ского района по адресу: г. Саркан ул.Жамбыла 96, кабинет 2,3 тел:8(72839)2-21-56, 2-21-76. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ
1.Гарантированная и своевременная выплата достойной заработной платы. 
2.Обеспечение жильём за счет государства. 
В случае отсутствия служебного жилья в жилищном фонде – денежная компенсация за 

наем (аренду) жилища. Аренду жильца военнослужащему ВС РК наем жилища для полу-
чения компенсации необходимо представить договор на имя (аренда) справку о признании 
нуждающимся в жилье и справку о составе семьи

3. Медицинское обеспечение (диагностика, лечение) военнослужащих и членов их семей 
в военно-медицинских учреждениях за счёт государства.

4. Обеспечение вещевым имуществом (формой одежды) по установленным нормам за 
счёт государства.

 5.Обеспечение питанием по установленным нормам за счёт государства    в случае не-
сения дежурства, участия в полевых выходах, подготовки и выполнении полётов, сопрово-
ждения воинских эшеленов, нахождения на стационарном лечении и др.

6.Предоставление ежегодного основного отпуска. При предоставлении отпуска военнос-
лужащему выплачивается пособие для оздоровления в размере двух должностных окладов.

7.Предоставление, помимо ежегодного основного отпуска, дополнительных отпусков.
- учебные (для вступительных экзаменов в высшие учебные заведения и последующего 

заочного обучения):
- творческие (для соискателей учёной степени доктора наук) и др.
8.Право на возмещение затрат на обучение в высших учебных заведениях Республики 

Казахстан на платной основе в размере пятидесяти процентов от стоимости обучения за счёт 
бюджетных средств.

9.Внеочередное предоставление детям военнослужащих мест в детских дошкольных 
учреждениях по месту жительства.

Ж.КЕНЕСТАЕВ,
ВрИО начальника отдела по делам обороны Сарканского района, майор.

«Великая честь - иметь возможность защищать 
Родину в рядах Вооруженных Сил РК»

Жители города Саркан и Сарканского района!
В настоящее время в воинских частях Сухопутных войск имеются вакантные должности медицинской службы для офицеров 

запаса (врач общей практики, хирург, анастезиолог, стомотолог). А так же в воинских частях Сил воздушной обороны ВС РК 
имеются вакантные должности юридических служб.

По вопросам поступления на воинскую службу  обращаться по адресу г.Саркан, ул.Жамбыла 96 Отдел по делам обороны 
Сарканского района, тел.8(72839) 2-21-56.

 Ж.КЕНЕСТАЕВ,
ВрИО начальника отдела по делам обороны Сарканского района, майор.

Продам благоустроенную 2-х 
комнатную квартиру с центральным 
отоплением. Обращаться по тел 
87017732841.

Сдам 2-х комнатную квартиру. 
Обращаться по тел 87017732841.

Кондитер мамандығына ниет 
білдірген жұмыссыз азаматтарды 3 
айлық қысқа мерзімді оқуға (онлайн) 
курсқа шақырамыз. Байланыс теле-
фондары 8 (72839) 2-22-65.

Мы приглашаем безработных, 
которые хотят обучиться курсам-
кондитера, обучение онлайн в те-
чение короткого периода 3 месяца. 
Обращаться по номеру: 8 (72839) 
2-22-65.
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Сен туған күн, мерекеңмен!

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!

Сарқан аудандық білім бөлімі және Сарқан аудандық 
кәсіподақ комитеті Сарқан ауданының Құрметті азаматы, 
Ақын Сара атындағы орта мектебінің бұрынғы директоры 

Джакупова Бибіш Төлегенқызының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты туған - туыстары-

на қайғысына ортақтасып көңіл айтады. 

Сарқан аудандық білім бөлімі және Сарқан аудандық 
кәсіподақ комитеті № 54 орта мектебінің бұрынғы директоры 

Умералинова Гүлстан Кендірбекқызының
  мезгілсіз қайтыс болуына байланысты туған - туыстары-

на қайғысына ортақтасып көңіл айтады. 

Сарқан аудандық білім бөлімі және Сарқан аудандық 
кәсіподақ комитеті  М.Төлебаев атындағы орта мектебінің 
дене тәрбиесі пән мұғалімі  

Жакитов Манат Кенжебайұлының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты туған - туыстары-

на қайғысына ортақтасып көңіл айтады. 

Әріптесіміз Умералинова Гүлстан Кендірбекқызы 1957 жылы 23 қаңтарда дүниеге кел-
ген. 1979 жылы бұрынғы Бөрлітөбе ауданы қазіргі Сарқан ауданының №54 орта мектебіне 
тарих, құқық пәндерінің мұғалімі болып жұмысқа тұрды. Саналы ғұмырын бала тәрбиесіне 
арнаған ұлағатты ұстаз. 1984 жылдан 2000 жылдар аралығында аталған мектепте 
директордың оқу тәрбие жөніндегі орынбасары болды. 2000-2018 жылдар аралығында 
зейнетке шыққанға дейін жоғарыда аталған мектептің  директоры болып қызмет жасады. 
Мектепте 40 жылға жуық ұстаздық етіп, соның 34 жылын басшылыққа арнап, ұжыммен 
бірлікте абыройлы жұмыс атқарып көптеген жетістіктерге жетті. Еңбегі еленіп, «Нұр Отан»  
партиясының құрмет грамотасымен, "ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл" медалімен, ҚР Орталық 
сайлау комиссиясының, ҚР Білім және ғылым министрлігінің алғыс хаттарымен марапат-
талды.

Аяулы ана, қадірлі ұстаз, үлкенге құрмет, кішіге қамқор болған үлкен жүректі адам еді. 
Әрқашан ақыл-кеңесін айтып, жастарды жігерлендіріп,өз ортасында көңілді, жаны жайсаң 
мықты жан еді. Мықтылығына қарамады, сұм ажал ортамыздан ақылшымызды, жанашы-
рымызды мезгілсіз алып кетті.  Артында қалған балаларына, немере, ағайын-туыстарына 
қайғырып көңіл айтамыз. Жаны жаннатта, иманы жолдас болсын! 

 Сарқан аудандық касіподақ комитетінің төрағасы Е.Алинов

Умералинова Гүлстан Кендірбекқызы

Әулетіміздің бір ошағының шамын жаққан, әке орнына әке болып, сол 
ошақтың түтінін түтетіп отырған, анамыз – Ақылтай Сүлейменқызы 2020 
жылдың 25 шілдесінде мерейлі 70 жасқа толады. 
Сіздің өміріңізге ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, әрбір 
күніңізге сәттілік, қызық пен қуаныш тілейміз. 
Ана деген ардақты атқа ие болған Анашымыз, 
Сізге әлі де болса біздің ортамызда қызық–
қуанышымызды бөлісіп, ұрпақтарыңызбен мың 
жасаңыз демекпіз. Заман бұлай болмағанда 
ертең 25 шілде күні Сіздің мерейтойыңыз 
дүркіреп тойханада тойланар еді. Аман болсақ 
бұл сынақтан да өтерміз.

Анашымыз, қартаймаңыз, қартаймаңыз,
Ешқашан көңіліңіз ортаймасын.
Бәріміз туған – туыс, дос – жарандар,
Алда болар әр-түрлі мерейтойлар,
Сол тойларды қуанышпен тойлайық біз.
Құрметтеген қайың-жұртың, туғаның,
Тарқамасын қуанышың-думаның.
Аузыңды ашсаң ақ жүрегің көрініп,
Ақ пейілмен аңқылдап-ақ тұрғаның.

Ізгі ниетпен: туған – туыстар, өзіңізді пір тұтып құрметтейтін қайын – 
жұртыңыз, бала – шаға, немере – шөберелеріңіз.  

Сарқан қаласының тұрғыны, қадірлі заманда-
сымыз Дармышева Ақылтай Сүлейменқызын 
шілде айының 25-ші жұлдызы күнгі 70 жастық 
мерейтойымен құттықтаймыз! Адал жар, 
ардақты ана, инабатты келін бола білген біздің 
ұзық жылдар бойы Сарқан халық банкінде бірге 
қызметтес болған өз ісіне жауапты, жастарға 
үлгі, үлкенді құрметтеп, туыстай көретін осынау 
әріптесімізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.  
Балаларының, немерелерінің, шөберелерінің 
қызығын қызықтап, арамызда аман-есен жүре 
беруін Алла нәсіп етсін! 

 Асулардан асуға өрлегенде,
 Кез болды қиналған да, терлеген де.
 Мерекелі мерейтой құтты болсын,
 Жетпіске келген де бар, келмеген де!

 Үлгі болды әрқашан көпке ісіңіз,
 Болашақта баянды бақ құшыңыз.
 Шын ниетпен тілейміз – құтты болсын,
 Желбегей шекпен киген жетпісіңіз!

Ізгі ниетпен: Разия Баймуханбетовна, Күріштай, Нұрбике, Күнсұлу Аби-
шевна, Белора, Зинаида Ефимовна, Надежда Ивановна, Сақыпжамал, 
Бақыт Әукеновна, Мағрипа, Айжан.

Айтарымыз тек алғыс!
Жақында аудандық орталық ауруханада жатып, ем алып шықтық. Айтпағымыз ақ 

халат жамылған жүздерінен шуақ көрінген, қолдарынан шипа төгілген жандарға деген 
ризашылығымыз. Осы ретте емдеуші дәрігерлер Каналбеков Жәнібек Назарбекұлына, 
Алимханова Салтанатқа және дәрігер-терапевт Кәрібаева Арайлым Бекарысқызына де-
ген алғысымыз шексіз. Сондай-ақ медбикелер мен ағалар Салтанат, Жадыра, Айнұр, Сал-
танат, Бақыт, Әділ, Рүстем есімді жандарға да ризашылығымызды білдіреміз. Ауданның 
денсаулық сақтау саласына өлшеусіз үлес қосып жүрген осынау жандарға тек жақсылық 
тілейміз. Еткен еңбектерің әрдайым жемісті болсын!

Бекмұратова Күнсұлу Советқызы, Жанбаева Шынар, Вахитова Гүлнар,
№ 5 палата ем алушылары.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
«Сарқан газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кандидаттардың сайлауалды 

үгіт материалдарын орналастыруға арналған баспа көлемін берудің шарттарын хабар-
лайды:

Редакция мақалалар түріндегі үгіт материалдарын жариялайды. Кандидат немесе 
ол сенім білдірген тұлға үгіт материалын жариялаудың 100 пайыз құнын газет көлемінің 
1 шаршы сантиметрі үшін ҚҚС-ны қоса есептегенде 250 (екі жүз елу) теңгеден төлейді.

Редакцияның электронды адресі: igiman01@mail.ru
Байланыс телефондары: 8 (72839) 2-20-47, 2-23-53.

Сарқан қаласында тұратын қадірлі құрбым Дармышева Ақылтай 
Сүлейменқызы Бақалы ауылында  1950 
жылы шілде айының 25-ші жұлдызында дүние 
есігін ашқан еді. Қазір  мерейлі 70 жасқа толып 
отыр. Осынау жас туған-туыс, бала-шаға, дос-
жарандары – біздер үшін мерейлі мереке, шат-
шадыман қуаныш. Туған-туысқандары үшін ғана 
емес абзал құрбы Ақылтай өзін білетін барша жан 
үшін ерекше сыйлы. Құдай қосқан қосағы Дар-
мышев Ерұзақпен 1972 жылы шаңырақ көтеріп, 
40 жылға жуық бақытты өмір сүрді. Бауырлары-
нан 3 бала өрбіді. Қазіргі таңда жолдасы өмірден 
озғанмен қос қанаты Ерлан мен Серік әке-шеше 
тағылымынан нәр алып, өз шаңырақтарының 
түтінін түтетуде. Ерланы осы өңірдегі беделді 
оқу орны – Сарқан гуманитарлық колледжін 
біліктілікпен басқарса, Серігі аудандық жұмыспен 
қамту орталығында заңгер қызметін атқарады.   

Осынау өмірлік жолында Ақылтай өзін адал жар, инабатты келін, әдемі әже 
ретінде көрсете білді. Қазіргі таңда айналасында жеті немересі «апалап» шау-
ып жүр. Әрдайым қуанышта туған-туысқандарының жанынан табылатын біздің 
кейіпкеріміз береке мен бірліктің, тектіліктің иесі екенін танытып келеді. Осын-
дай айрықша жанның достары қашанда қадірлі құрбыларының әлемдегі ең 
бақытты ана, әже болып арамызда аман-есен жүре беруіне тілектестік білдіреді.  
Осы қуанышыңды Алла ұзағынан қостасын, шаңырағыңнан шаттық, құт-береке 
арылмасын. Әрдайым жүзіңнен шуақ төгілсін, денсаулығыңан қуат үзілмесін! 

Ізгі тілекпен сыныптас достары: Тоқтасын,  Баян, Алматай, Өсімхан, 
Сафура, Қамажай, Бейсенгүл және Күлшарбан Мырзабайқызы.    

Пай, пай, Өмір,
Өтесің-ау бір күні.
Тыясың-ау қуанышты, күлкіні.
Өмір деген - бір жарқ еткен найзағай,
Өмір деген - көк аспанның күркірі.
Пай, пай, Өмір,
Өтесің-ау бір күні!
Болмағандай, жүрмегендей сенде біз,
Кетеміз-ау, әй, кетеміз,.. пендеміз.
Ұрпақтарға береміз де кезекті,
Біз кетеміз.

Кету үшін келгеміз.
Өмір деген - бұйым емес қолдағы,
Өмір дейтін - ұлы бекет жолдағы.
Қаның кеуіп қаталаған кезіңде
Сусыныңды қандырсаң бір болғаны.
Мына күн де, мына аспан да,

 дала анау,
Бәрі бізден, бәрі бізден қалады-ау!
Өмір дейтін - тағатсыз бір қозғалыс,
Өмір дейтін - өлемін деп қарамау.

М.МАҚАТАЕВ.

Пай, пай, Өмір!


