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Жиналысты аудандық партия 
филиалының төрағасы Талғат 
Қайнарбеков ашты.

2021 жылдың 3 ақпанында 
Елбасы, Партия Төрағасы 
Н.Ә.Назарбаев қауіпсіздік 
кеңесінің отырысында "біз 
біртұтас мемлекет және ұлт 
ретінде бетбұрыс кезеңіне келіп 
жеттік, бұл өзгеріске коронави-
рус пандемиясы әсер етті. Оның 
зардабы алдағы онжылдыққа 
созылуы мүмкін, алайда, 
экономикалық, технологиялық, 
әлеуметтік ахуал мен сыртқы 
жағдайлар қалай өзгерсе де, 
біздің ешқашан мызғымайтын 
ұлттық мүдделеріміз бар - 
ол Қазақстанның егемендігі, 
аумақтық тұтастығы, бірлік, сая-
си тұрақтылық, азаматтардың 

әл-ауқаты және әлеуметтік 
әділдік" деп атап көрсетті. 

Депутаттық фракция жина-
лысының күн тәртібінде 2  мәселе 
қарастырылады: «Nur Otan» 
партиясы Сарқан ауданының 
Сайлауалды бағдарламасын 
іске асыру жөніндегі 2021 – 
2025 жылдарға арналған «Жол 
картасын»  талқылау;  Сарқан 
аудандық мәслихатындағы «Nur 
Otan» партиясы депутаттық 
фракция мүшелерінің жеке 
жұмыс жоспарларын бекіту. 

«Nur Otan» партиясы 
Сарқан ауданының Сайлау-

Үстіміздегі жылдың 10 желтоқсан күні елордамыз 
Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының 30 жылдық мерейтойына орай мүфтият 
ғимаратында «Ислам – мәдениет пен ізгіліктің бастауы» 
тақырыбында имамдардың ІV республикалық онлайн-форумы 
болып өтті.  Формум мақсаты – мұсылман қауымы арасын-
да ұлттық рухани дәстүрлерге негізделген діни рәсімдер 
мен жоралардың мәдениетін қалыптастыру және зияткер 
имам мәртебесіне лайықты дін қызметкерлерін іріктейтін 
құжаттар қабылдау болды. Форумның қорытындысы бой-
ынша «Ас беру мәдениеті», «Зират және зиярат мәдениеті», 
«Зияткер имам» құжаттары қабылданды. Аталған құжаттар 
жұртшылық арасында орындалатын діни рәсімдерді 
бірізділікке келтіруге және зияткер имам мәртебесін бе-
руге лайықты дін қызметкерлерін іріктеуге оң ықпалын 
тигізетіні сөзсіз. Енді осы форумның жалғасы ретінде әр 
өңірде құжаттарға түсіндірме ретінде жиындардың өтіп 
жатқаны айқын. 

Осыған орай жуырда Ардагерлер үйінде жергілікті имам-
дар, қазыналы қариялардың басы қосылған жиын өтті. Жиы-
лысты ашқан аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Д. Каи-
пов ашып, жүргізді.

«Ас беру мәдениеті» құжаты жөнінде ҚМДБ Талдықорған өңірі 
бойынша наиб имамы, қалалық Тәубе мешітінің имамы Керімбек 
Дәутов сөз алды.  

-Аталған құжат Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 
жанындағы Ғұламалар кеңесінің бірнеше мәжілісінде талқыланып, 
бекітілгенін баса айтып кеткім келеді. Бұл құжатты қабылдаудағы 
негізгі мақсат – еліміздің барлық аймағы бойынша құдайы астарды 
шариғат шеңберінде, салт-дәстүр аясында өткізу. Сонымен қатар, 
кейбір отбасылардың әлеуметтік жағдайына салмақ салмайтын, 
ысырапқа жол бермейтін ас беру мәдениетін қалыптастыру және 
оны насихаттау. Құжатта құдайы ас берудің тарихи мәні, анықтамасы, 
дін мен дәстүрдегі орны, өзектілігі жан-жақты сараланып, тәптіштеп 
түсіндірілді. Қолыңыздағы құжатта құдайы ас беру мәдениетінің 
негізгі жеті тірегі ұсынылды. Жеті тірек ішінде шынайы ниет ету, 
құдайы асқа жиналу, Құран оқу, бата беру және дұға жасау, ысырапқа 
жол бермеу, құдайы аста уағыз-насихат айту, марқұмды еске алу 
және қаралы отбасын жұбату, құдайы аста қарапайымдылықты 
сақтау сынды  тақырыпшалар қамтылды деді ол.

ҚМДБ Талдықорған өңірі бойынша наиб имамы, қалалық Нұр 
мешітінің имамы Алмас Данағұлов: Зират және зиярат мәдениетін 
таныстырып, баяндама жасады. «Зират және зиярат мәдениеті» 
құжаты екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде зират көтерудің үкімдері, 
зират көтеру мәдениеті, теңдік ұстанымы, құлпытас қою мәдениеті, 
зират құрылыстары мен кесене салу түрлері қамтылған. Ал екінші 
бөлімде зиярат жасаудың әдебі, марқұмдарға сәлем беру, Құран 
оқу, зиратта көңіл бөлінетін жайттар, кесенелерді зиярат жасау, 
әйелдердің зиярат жасауы сынды бірқатар мәселелерге айрықша 
мән берілген. Бүгінде зиярат жасауды бір тәртіпке келтіріп, жалпыға 
ортақ мәдениетті қалыптастыру – аса маңызды істің бірі. Құжат осы 
мақсатты көздейді  

«Зияткер имам» құжаты бойынша баяндаманы  Сарқан 
ауданының бас имамы Серікбек Асқар бұл тақырып бойынша жан-
жақты түсініктеме берді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 
республика бойынша мешіттерде қызмет ететін имамдар арасынан 
білімі мен біліктілігіне, іскерлігі мен жауапкершілігіне сәйкес жоғары 
санатқа іріктеу үшін дін қызметкерлеріне қойылатын бірқатар талап-
тар мен ережелер қамтыған «Зияткер имам» құжатын әзірледі. «Зият-
кер имам» тұжырымдамасы заман талабына сай зияткер имам деген 
мәртебеге лайықты дін қызметіндегі мамандарды іріктеу мен оларға 
мәртебе беруді көздейді. Сонымен қатар мешіттерде қызмет жа-
сайтын имам-ұстаздардың жасампаз, діни мәселелерді үйлестіруді 
шебер меңгерген білімді, білікті, үлгілі, іскер, діни ағартушы маман 
болуын мақсат етеді.

Баяндамашылардың соңынан сөз алған қалалық әжелер 
алқасының төрайымы Шолпан Асқарғалиева, қалалық ардагер-
лер ұйымының төрағасы Баймаман Тлеубаевтар  қабылданған 
құжаттардың өте маңызды екенін атап өтіп, өзектілігін сөз етті. 

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.  

Депутаттық фракция жиналысы өтті

алды бағдарламасын іске 
асыру жөніндегі  2021 – 2025 
жылдарға арналған «Жол кар-
тасын» талқылау үшін сөз алған 
аудандық экономика және 
бюджеттік жоспарлау бөлімінің 
басшысы Талғат Аязбаев 2021 
– 2025 жылдарға арналған 
«Жол картасы» 7 бағыт бой-
ынша әзірленгенін еске салды. 
Олар: экономикалық тұрақты 
аудан; жайлы аудан; әлеуметтік-
бағытталған аудан, жастарға 
арналған аудан, тарих пен 
мәдениетті дамыту, ашық және 
есеп беретін жергілікті орган-
дар, қауіпсіз аудан. Жоғарыда 
көрсетілген жеті бағыт бойынша 
14 көрсеткіш және 84 іс-шара 
жоспарланған.   Қаражат көлемі 
52,6 млрд.теңгені құрайды, оның 

ішінде республикалық бюджет-
тен 7,1 млрд.теңге, жергілікті 
бюджеттен 14,2 млрд.теңге, 
жеке инвестициялар 31,3 млрд.
теңге. Жайлы аудан бағытында 
жол сапасын жақсарту, тұрғын 
үймен қамтамасыз ету, сапа-
лы ауыз сумен және сумен 
жабдықтау көзделген ол үшін 
2021-2025 жылдары облы-
ста шамамен 10 мың шаршы 
метр тұрғын үй салу жоспар-
лануда, оның ішінде «Нұрлы 
жер» бағдарламасы аясында 
1 мың шаршы метр. Сонымен 
қатар, 470-ке жуық әлеуметтік 

осал және 100 көп балалы от-
басы тұрғын үймен қамтылмақ. 
Жергілікті жерлерде жолды 
жақсы және қанағаттанарлық 
деңгейін 2025 жылға дейін 78% 
жеткізу жоспарланған. Ауыз су 
жүйесімен қамту бағытында 
2025 жылы қалалық жерлерде 
100%, ал ауылды елді мекен-
дерде 99,4% көзделген деп атап 
өтті. Сонымен қатар ауданның 
3 елді мекенін қамти отырып, 
«Талдықорған-Үшарал» маги-
стральды газ құбыры салынып, 
елді мекендерді газдандыру 
деңгейі 2025 жылы 25,1%-ды 
құрайды, 9 мың тұрғын немесе 
барлық халықтың 25,6%-ы газға 
қол жеткізе алады деп жоспарла-
нып отыр. Жол картасында әрбір 
сала бойынша тиісті құрылыс 
немесе жөндеуден өтетін ны-
сандар көзделген. Мысалы: 
денсаулық сақтау саласында 
– 1 нысан құрылысы жоспар-
ланса, білім саласына қатысты 
– 2 жаңа нысан салынады. Ту-
ризм саласы бойынша Балқаш 
көлі жағалауындағы инженерлік 
инфрақұрылымды дамытуға 
көңіл бөлініп, демалушылар 
саны 40 мың адамнан асады. 
Туризм саласындағы тағы бір 
бағыт Сарқан тау кластері болып 
табылады, оның шеңберінде 2 
тау жолы жөнделеді: Тополевка 
ауылынан Жалаңаш кордонына 
дейін, екіншісі Жалаңаш кордо-
нынан төменгі Жасылкөл көліне 
дейін. Осылайша 2025 жылға 
қарай аудандағы туристік ағын 
55 мыңнан асады деп болжа-
нуда.  Жол картасын іске асы-
ру нәтижесінде экономиканың 
жыл сайынғы өсімі 3-4%-ды 
құрайды, жалпы өңірлік өнім 
2025 жылға қарай 1,5 млрд.
теңгеден асады. 2021-2025 
жылдары инвестициялардың 

жалпы көлемі 31,3 млрд.теңгені 
құрайтын 24 инвестициялық 
жоба іске асырылатын болады 
деп жоспарлануда.

Күн тәртібінде көзделген  
екінші мәселе бойынша Сарқан 
аудандық мәслихатындағы «Nur 
Otan» партиясы депутаттық 
фракция мүшелерінің жеке 
жұмыс жоспарлары бекітілді.

Жиынды аймақ басшысы, 
аудандық партия филиалының 
төрағасы Талғат Қайнарбеков 
қорытындылады. 

                         
Өз тілшіміз.

Жуырда Сарқан аудандық мәслихатындағы 
«Nur Otan» партиясы депутаттық фракция жи-
налысы  өтті. Отырысқа аудан әкімі, аудандық 
партия филиалының төрағасы Талғат 
Қайнарбеков, аудандық мәслихат хатшысы Ма-
рат Разбеков, аудандық мәслихат депутатта-
ры, бөлім  басшылары қатысты.

Ислам - мәдениет пен 
ізгіліктің бастауы
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VII шақырылым мәслихат 
депутаттарының назарына!

2021 жылғы 23 ақпан күні, сағат 11-00-де аудан әкімдігінің кіші мәжіліс за-
лында аудандық мәслихаттың кезектен тыс 4-ші сессиясы келесі күн тәртібімен 
өткізіледі: 

1. Сарқан аудандық мәслихатының кезектен тыс 4-ші сессиясының күн тәртібі 
мен регламентін бекіту туралы;

2. Сарқан ауданының 2021-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасын бекіту 
туралы; 

(Баяндамашы: аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшы-
сы Т. Аязбаев)

3. Сарқан аудандық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы «Сарқан 
аудандық мәслихатының Регламентін бекіту туралы» № 29-129 шешіміне 
толықтырулар еңгізу туралы;

(Баяндамашы: тұрақты комиссияның төрағасы Қ. Абдрахманов)
4. «Сарқан аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылымына 

өзгерту еңгізу және штат лимитін бекіту туралы;
(Хабарламашы: мәслихат аппаратының басшысы Б. Разбеков)
5. Сарқан аудандық мәслихатының келесі сессиясының төрағасын сайлау тура-

лы.

🧪  Қарағанды өндірістік кешенінің базасын-
да вакцина өндіру туралы шешім ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігі (ҚР ДСМ) және Ресейдің 
Тікелей Инвестициялар Қорының (РТИҚ) 
арнайы мамандар тобының қазақстандық 
фармацевтикалық кәсіпорындарына 
жүргізілген сараптамаларының нәтижесінде 
қабылданды. Сарапшылардың деректері бой-
ынша ҚФК ресейлік субстанциядан дайын 
өнімді өндіруге анағұрлым дайын болып шықты. 
РТИҚ мамандары жүргізген техникалық аудит 
нәтижесі өндірістік алаңның коронавирусқа 
қарсы вакцинаның дайын түрін шығару үшін 
барлық талаптарға сәйкес келетінін растады. 
Бүгінгі таңда ҚФК халықаралық GMP стан-
дартына сай, биотехнологиялық препарат-
тарды өндіруге толық мамандандырылған, 
барлық қажетті инфрақұрылымға ие, әлемдік 
жетекші өндірушілердің технологиялық және 
зертханалық жабдықтарымен жабдықталған 
Қазақстан Республикасындағы алғашқы және 
әзірге жалғыз фармацевтикалық кәсіпорын бо-
лып табылады.

Ресейлік «Спутник V» вакцинасын өндіру 
шеңберінде ҚФК мен вакцина өндірісінің ли-
цензиясы және ноу-хау иесі болып табылатын 

Қарағанды Фармацевтикалық Кешенінің 
базасында COVID-19 қарсы вакцина 

өндіру – стратегиялық әлеуметтік жоба
РТИҚ арасында серіктестік қарым-қатынас 
орнатылған. РТИҚ-тан жеткізетін шикізаттан 
(фармацевтикалық субстанция) дайын вак-
цина шығарады. ҚФК тиесілі зертханасында 
және вакцина жасаушы - Мәскеудегі Гама-
лея атындағы Ғылыми-зерттеу институтының 
зертханасында сапасы бойынша екі реттік 
бақылауды жүзеге асырады. Қатаң бақылаудан 
өткеннен кейін вакцина ҚР ДСМ бірыңғай дис-
трибьюторына жеткізіледі. Препаратты әрі 
қарай алып жүру - фармакологиялық қадағалау 
ҚФК міндетіне кіреді: екпеден кейінгі жайларды 
мониторингілеу, екпе қабылдаған адамдардың 
өтініштері мен шағымдарын жинау мен талдау 
да кіреді.

Қарағанды фармацевтикалық кешені 
негізінде COVID-19 қарсы вакцина өндіру 
- Қазақстан халқы үшін басым мәнге ие 
стратегиялық маңызды әлеуметтік жоба бо-
лып табылады. Бұл өндіріс жоғары тиімді 
болып табылмайды, себебі, сату бағасы тек 

өндіріс шығындарын жабады. Алайда, вакцина 
өндірісінің басты мақсаты коммерциялық пай-
да көру болмағандықтан, вакцинаны ерекше 
жағдайларда, яғни пайданы ескерусіз шығару 
туралы шешім қабылданды.

Жоба мемлекетаралық келісімдердің 
нәтижесі болып табылады және екі мемле-
кет үкіметтерінің және ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігінің тікелей жетекшілігінде. ҚР ДСМ 
мен РТИҚ арасында ресейлік вакцинаның 2 
млн. мөлшерін жеткізу туралы меморандумға 
қол қойылды. Қол жеткізілген уағдаластықтарға 
сәйкес, 2021 жылдың маусымына дейін 
вакцинаның қажетті көлемін өндіру жоспарла-
нып отыр. Қазіргі уақытта ҚР ДСМ мен ҚФК ара-
сында тиісті келісім жасасу бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. 

🧪 Қарағанды фармацевтикалық кешені
жайында қосымша ақпарат. 

Қарағанды өндірістік кешені – бұл жаңа 
фармацевтикалық технологияларға сәйкес 

жеке инвестициялар үшін жабдықталған 
қазақстан-ресей бірлескен кәсіпорны. Ин-
весторлар тарапынан алдыңғы қатарлы 
фармацевтикалық кешенді жабдықтауға 50 
миллион доллардан астам қаржы жұмсалды. 
Мақсаты - қазақстандық пациенттерді емдеу 
үшін өмірлік маңызды дәрілік препараттар 
өндірісін оқшаулау, сонымен қатар, бұл үшін 
жетекші ресейлік ғылыми зертханалардың 
құзыреті тартылған.

ҚФК жыл сайын жеткізілетін дәрі-
дәрмектердің тізбесін кеңейте және іс жүзінде 
біздің еліміздің тұрғындары үшін стратегиялық 
маңызды бағытта импортты алмастыру 
бағдарламасын жүзеге асыра отырып өмірлік 
маңызы бар дәрі-дәрмектерді ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігінің қажеттіліктері үшін 
жеткізуді іске асырады. ҚФК онкология, гемо-
филия, гепатит, қант диабеті және басқалары 
сияқты әлеуметтік маңызы бар күрделі ауру-
ларды емдеуге арналған заманауи препарат-
тарды шығарады. Осы орайда, 2020 жылдың 
соңына қарай фармацевтикалық кешен соңғы 
бір жылдың өзінде 20-ға жуық жаңа препарат-
ты шығаруды игеріп, 60 атаулы дәрілік құралды 
өндірді.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қала әкімдігі хабарлайды: Сарқан 

қаласында, Атанов көшесі № 33 мекен-жайында 
орналасқан үй мен жер телімі бұрынғы меншік 
иесі Лобанова Надежда Михайловнаның 
атындағы; Тәуелсіздік көшесі № 189 Остроу-
мова Галина Александровна атындағы, 
Абай көшесі № 36 Жабин Виктор Иосевичтің 
атындағы, Балуан Шолақ көшесі № 5/2 Жу-
магельдинов Мереке Жанаевичтің атындағы, 
Сүйінбай көшесі № 18 А Рахмиева Куляй-
ля Кадыржановнаның атындағы, Сүйінбай 
көшесі № 20/3 Рахмиев Нургалидің атындағы 
жер телімдері Сарқан аудандық «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
Алматы облысы бойынша филиалы – Жер ка-
дастры және жылжымайтын мүлікті техникалық 
тексеру департаментінде иесіз мүлік ретінде 
тіркеуде 1 жылдан астам уақыт тұруына байла-
нысты иесіз мүлік ретінде және коммуналдық 
меншікке түсті деп тану үшін сотқа жолдайты-
нымызды хабарлаймыз.

Сарқан қаласы әкімінің аппараты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городской акимат сообщает: недвижимые 

имущества, расположенные в г.Саркан по 
ул.Атанова № 33 владелец Лобанова Надежда 
Михайловна, по ул.Тауелсыздык № 189 владе-
лец Остроумова Галина Александровна, ул. 
Абая № 36 владелец Жабин Виктор Иосевич, 
ул. Балуан Шолак № 5/2 владелец Жумагель-
динов Мереке Жанаевич, ул. Суинбай № 18 
А владелец Рахмиева Куляйля Кадыржанов-
на, ул. Суинбай  № 20/3  владелец Рахмиев 
Нургали больше года находились на учете в 
Сарканском районе по земельному кадастру и 
недвижимости филиала некоммерческого ак-
ционерного общества «Государственная кор-
порация для граждан» по Алматинской обла-
сти, как бесхозное имущество. В связи с чем, 
сообщаем, что документы по вышеуказанным 
земельным участкам будут направлены в суд 
для признания их бесхозными и поступившими 
в коммунальную собственность г.Саркан.

Аппарат акима города Саркан.

Күнделікті "Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры" КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалына 
халықтан сақтандыру мәртебесі бойынша сұрақтар мен 
қоңыраулар түседі, өзекті сұрақтарға Қор филиалының 
орынбасары Қарлығаш Құрманалиева жауап берді:

-Ай сайын БЖТ төлеген, бірақ мәртебесі 
сақтандырылмаған болып шығатын азамттар пайда бо-
лады, неге?

Бұл жағдайда өтініш берген сәтте ағымдағы ай үшін 
БЖТ төленбеген немесе алдыңғы үш ай ішінде төленбеген 
болар. "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
туралы" Заңға сәйкес, сақтандыру мәртебесін алу үшін 
БЖТ төлеуді кем дегенде үш ай қатарынан жүргізу қажет. 
Сонымен қатар, егер ол төртінші айда медициналық 
көмек алуға ниет білдірсе, онда ол БЖТ төлеуі керек. 
Яғни, әр ай сайын үздіксіз БЖТ төлеу қажет.

Мүмкін, адам техникалық себептермен жүйеден 
"шығып кеткен" шығар. Ол үшін әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына жүгіну қажет. 

-Мәртебесі, «сақтандырылмаған» жұмыссыз аза-
мат қай кезеңнен бастап төлемдер төлеуі қажет Егер 
бірынғай жийынтық төлем (БЖТ) төлемесе, онда МӘМС 
үшін төлемеуге болады ма?  

Егер жеке тұлға жұмыспен қамту орталығында 
жұмыссыз ретінде ресми тіркелмеген болса, онда мұндай 
тұлға дербес төлеуші болып табылады және МӘМС 
жүйесіне төлем жасалмаған кезеңдегі берешек бойынша 
2125 теңге мөлшерінде жарналар төлеуі қажет (бірақ 12 
айдан артық емес). Алайда, егер адам 2020 жылдың 
қарашасында жұмысынан айрылса, онда 2020 жылдың 
қарашасынан бастап төлеу керек. Яғни, жұмыс беруші 
жарналар мен аударымдарды төлеуді тоқтатқан сәттен 
бастап дербес төлеуші жарналарды төлеуді үздіксіз 
жүзеге асыруы тиіс.   

Бірыңғай жиынтық төлем (БЖТ) міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруға жарналарды да қамтиды. 
БЖТ төлеушілер-бұл кәсіпкерлік қызметті ЖК (ИП) 
ретінде тіркеусіз жүзеге асыратын жеке тұлғалар. 

МӘМС жүйесінде медициналық көмек алу құқығын 
алу үшін БЖТ төлеушілер БЖТ-ны медициналық көмек 
алу күнінің алдындағы қатарынан кемінде үш ай, сондай-
ақ ағымдағы ай үшін төлеуі қажет, МӘМС жүйесіндегі 
сақтандырылу мәртебесі ағымдағы ай үшін төлем болған 
кезде өзекті болып табылатынын және айдың соңына 
дейін қолданыста болатынын есте сақтау маңызды

 «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
  КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

Әлеуметтік 
медициналық 

сақтандыру қоры
«Жемқорлық тот 

секілді мемлекетті аппа-
ратты шірітіп барады. 

Тек 2020 жылдың жеті ай-
ында сыбайлас жемқорлық 

үшін қылмыстық 
жауапкершілікке 

тартылғандардың саны 
912 адамға жеткен. Бұл 

өткен жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 

11% көп» -  деді ел 
Президенті Қ.Тоқаев.

Бүгінгі таңда коронови-
рустан да қауіпті індет – ол 
жемқорлық. Короновирус 
пен жемқорлықтың ұқсас 
жағы бар, короновирус ол 
адам бойындағы дерт болса, 
жемқорлық ол қоғамның дерті.

Қазіргі кезде сыбайлас  жемқорлық  әлемнің кез кел-
ген елінде оның саяси дамуына байланыссыз, оның ішінде 
Қазақстанда да, әлеуметтік құбылыс ретінде өмірін жалғастырып 
келеді, ол тек ауқымдылығымен ғана ерекшеленеді. Сыбайлас 
жемқорлық әлеуметтік-экономикалық даму үдерісін, нарықтық 
экономиканың құрылуын,  инвестициялар тарту процесін 
тежейді. Демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық ин-
ституттарына кері әсерін тигізеді, елдің болашақ дамуына елеулі 
қауіп төндіреді  Қазақстанның мемлекеттік саясатының  негізгі 
басымдықтарының бірі - сыбайлас жемқорлықпен күрес болып 
табылады.

Биыл «Жау жағадан алғанда, бөрі етектен» дегеннің  өзі 
болды. Короновирус дерті аз болғандай, оған бөлінген қаржыны 
жемқорлық дертіне шалдыққандар талан-таржыға ұшыратып жат-
ты. Тек пандемиямен байланысты 100 қылмыстық іс тіркелген, 
бұл тек тіркелгені ғана, ал тіркелмегені қанша? Оның жарты-
сына жуығы дағдарысқа қарсы шараларға бөлінген қаражатты 
жымқыру. Пандемия кезінде халық билікке үміт артып, қамқорлық 
пен көмек күтіп отырғанда, кейбір арсыз шенеуніктер мен топ-
менеджерлер заңнан да, құдайдан да қорықпай, қалтасын толты-
рып, жүйелі түрде пара алып, бюджет қаражатын  жымқырды. Бұл 
деген өз халқының қайғы-қасіреті арқылы баю – сатқындық пен 
адам өлтірумен тең.

Жемқорлықтың басты анықтамасы қазақы менталитет бой-
ынша - ол халықты қанау, елді тонау, сатқындық. Отанды сату 
жемқорлықтан басталатыны белгілі. Жемқорларға ешқандай 
аяушылық болмау керек. Жемқорлардың сана сезімі, менталитеті, 
ділі бұзылған. Кезінде ата-бабаларымыз баукеспе ұрыларды ділі 
бұзылған деп қатаң жазалаған, ит жекенге айдап, қоғамнан алшақ 
ұстаған.

Әлемде жемқорлық үшін қолданылатын жаза түрлері: 
Қытайда ең жеңілі 3 жыл бас бостандығынан айыру, ең ауыры 
өлім жазасы, Кубада 20 жылға бас бостандығынан айыру, ең 

Жемқорлық – қоғамның жегі құрты
ауыры өлім жазасы, АҚШ-та 15 
жылға дейін, Францияда 10 жыл, 
Қазақстанда 7 жылға дейін бас 
бостандығынан айыру көзделген. 
Жаза жеңіл болған сайын 
қылмыстың өршитінін осыдан-ақ 
аңғаруға болады.

Елімізде сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу үшін 
қыруар жұмыстар атқарылуда, 
бірақ оның өзі жеткіліксіз, 
нәтижесі көңілге толмай 
отырғаны жасырын емес. 
«Адалдық алаңы» жобасы, 
қоғам мен билік арасындағы 
алтын көпір болды; Антикор 
орталықтары  халықтың мұң-
мұқтажын, ойларын айтатын 
жерге айналып отыр; Ақпараттық 

ағарту штабтары ашылды, ол тікелей аудиториямен еңбек 
ұжымдарымен жұмыс істейді. Жаңадан қолға алынған Сервистік 
әкімдіктер және тағы басқа жұмыстар өз нәтижесін ақырындап 
беруде.

   Электронды форматта көрсетілетін қызметтер 2020 жылы 
93% жетті, тікелелей халықпен мемлекетік қызметші арсындағы 
байланысты азайту керек, сонда ғана сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдері азаяды. Халықаралық ұйымдардың зерттеуі бойын-
ша электронды форматта қызмет көрсету 90%  асса жемқорлық 
көрсеткіші төмендейді. Тағы бір зерттеулерге сүйенсек қай елде 
сайлауда ірі партиялар 50-60% жеңсе ол елде жемқорлықтың 
деңгейі төмен болады екен,70% - 80% жоғары дауыс алса 
жемқорлық деңгейі көп болады екен.  Еліміздегі ұйымдардың 
жүргізген сауалнамасы бойынша жемқорлық фактілеріне жиі 
тап болатын өңірлер: Алматы облысы көш басында, Қарағанды 
облысы, Жамбыл облысы үштікке кіріп тұр. Жемқорлық қаупі 
жоғары мекемелер: ауруханалар, ХҚКО, ішкі істер органдары, 
жер қатынас басқармалары, мемлекеттік  және жекеменшік 
балабақшалар тізгінін тартар емес.

Қорыта келгенде сыбайлас жемқорлықты азайту немесе жою 
үшін ең алдымен заңды барынша қатаң қылу керек, сонымен 
қатар тәлім-тәрбиені арттыру керек, мектеп қабырғасынан ба-
стап адалдық сағаттарын көптеп өткізіп, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілікті қалыптастыру керек. «Түрмесіз далада қорасыз 
мал баққан», дала философиясын жоғары қойған халықтың 
ұрпағымыз, біреудің ала жібін аттамаған халық едік, бұйыртса 
әлі-ақ сол қалпымызға ораларымыз анық, ол үшін не істеуіміз ке-
рек?  Қазақта «Тамырынан шіріген ағаш бұтағынан емделмейді» 
деген жақсы сөз бар, сол үшін күресті белгілі мекемелер мен 
тұлғалар жүргізсін деп қарап отырмай, сіз болып, біз болып жал-
пы халық боп күресуіміз керек. Сонда ғана жемқорлықты жойып, 
болашағымыз баянды, бай-қуатты елге айналарымыз хақ!

      Д.ЖАРДАНБЕК,
«Амангелді» БПҰ мүшесі, 

Амангелді а/о әкімі аппаратының жетекші маманы.                                                                  
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Санитарные  мероприятия  проводимые на        

территории Сарканского  филиала
На склонах Джунгарского Алатау раскинулся Жонгар-Алатауский государственный нацио-

нальный природный парк. Общая площадь парка составляет 356 022га. Данный парк состоит из 
трех филиалов Алакольского, Лепсинского и Сарканского. Общая площадь Сарканского филиала 
составляет 134 075 га из них 3370 га занимают дикоплодовые яблоневые леса. Природа здесь на-
ходится под пристальной защитой, и благодаря этому удается сохранить всю первозданную кра-
соту и нетронутые пейзажи. Биоразнообразие парка представляет огромную ценность не только 
для региона, но и для всего континента.

Сегодня в национальном парке идет скрупулезная работа по восстановлению уникальных 
яблоневых лесов. Действительно , изумительны по красоте эти предгорья весной, когда на фоне 
склонов цветут рощи яблонь, усыпанные белым цветом. Благодаря отдаленности от населенных 
пунктов и отсутствию антропогенного стресса, яблони еще сохранились в Джунгарском Алатау. 
Но деревья стареют, исчерпав свой биологический потенциал, к этому всему наблюдается появ-
ление яблонной моли. С целью сохранения и повышения устойчивости и качественного состоя-
ния лесов, на территории Сарканского филиала проводятся уходные мероприятия . Осуществля-
ется уход за кроной деревьев (обрезка сухих ветвей), авиационная обработка биологическими 
препаратами. Конечно природа борется с антропогенными факторами и природными катаклиз-
мами и естественное возобновление происходит но в замедленном порядке. Помимо проведения 
уходных работ за яблоней проводится ряд других мероприятий, к примеру такие как закладка 
ловчих деревьев. Это мероприятие направлена на частичный отлов и уничтожение стволовых 
вредителей. Такие мероприятия проводятся государственными инспекторами Сарканского фи-
лиала ежегодно, поэтому сохранение этих лесов является главной задачей не только филиала 
но и всего парка.

К.АКЫЛБАЕВ,
директор Сарканского филиала РГУ «Жонгар Алатауского» ГНПП.

Кітапхана – адалдық 
алаңы

Жуырда Сарқан аудандық кітапханасында  «Кітапхана – адалдық алаңы»- Парасат жолы 
орталығы COVID-19 пандемиясының алдын алу мақсатында сақтық шараларын қатаң сақтай 

отырып салтанатты түрде ашыл-
ды. Парасат жолы орталығының 
лентасын  «Сарқан» газетінің бас 
редакторы Жомарт Игіман мен 
аудандық ішкі саясат бөлімінің бас 
маманы Жасұлан Басшығұлов 
қиып, тұрмыстық сыбайлас 
жемқорлықты жою бағытындағы 
іс-шараның маңыздылығы атап 
көрсетілді. 

Басқосуға  аудандық 
мәдениет  және тілдерді дамыту 
бөлімінің бас маманы Ақмарал 

Садықова, ардагер ұстаздар  Кәукер Колубекова, Ұлжан Дүйсембекова, аудандық аналар кеңесінің 
төрайымы Күлшарбан Қалиева, аудан әкімі аппаратының заң және құқықтық бөлімшесінің бас ма-
маны Айбек Рысханов қатысты. 

Адалдық адам  бойындағы асыл қасиеттердің бірі, адам бағасының бір өлшемі. Аудандық 
кітапхана әдіскері Айсұлу Сейполдина  2019 жылдан бастап «Адалдық алаңы» жобасы Еліміздің 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауы аясында ҚР Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен қолға алынып, қазіргі таңда еліміздің барлық өңірлерінде 
жобалық кеңселердің қызмет атқарып келе жатқандығына тоқталды. Жобаның басты мақсаты 
жағымды  моральдік қасиеттер, ішкі парасаттылық және адалдыққа тәрбиелеу арқылы жалпы 
сыбайлас жемқорлықты қабылдамау және оның көріністеріне қарсы күшті, оқырмандар бойына 
адалдық пен сенімділікті, парасаттылықты және сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікті 
қалыптастыру болып табылады.          

Қатысушылар өздерінің пікірлерін білдіріп,  «Кітапхана – адалдық алаңы» Парасат жолы 
орталығының жұмысының жалғасуына бағыт бағдар бере отырып, қазақ халқының даналығы 
да, даралығы жайында тәлім тәрбиені кітап оқу арқылы оқырмандар өз бойларына сіңіретінін 
құптады.  Жалпы  ұят жетілмей, қараңғылық тұманы басып тұрғанда, таланттылардың көбін сол 
тоғышарлық құрдымы тартып кетеді. Ал қазақ халқы болса баяғы заманнан бері адалдықты, 
әділдікті, шындықты ту етіп көтерген.  Кез-келген зұлымдық пен әділетсіздікті ушықтырмай бір 
ғана қара қылды қақ жарар салмақты сөзбен басып отырған.

«Адалдық алаңы» жобасының бір ерекшелігі, еліміздегі жаңа ілім, жаңа ұғым, басқарудың 
жаңа құралы «жобалық менеджмент» саласының қолданылуында. Яғни, белгіленген мерзім 
ішінде, көздеген мақсатқа қол жеткізу. Ал мақсат анық, бағдар айқын, ол жемқорлықтың алдын 
алып, сананы өзгерту, ояту. Жоба ең алдымен, адамның санасына сәуле түсіріп, адамды, қоғамды 
түзетуге бағытталған. Сондықтан, адалдық, әділдік жолындағы басты құндылығымыз – қоғам, ал 
қоғамды өзгертер күш – білім мен адал еңбек. 

Сарқан аудандық кітапханасы. 

«Алматы облысының жастар ресурстық орталығы» КММ-нің филиалы «Сарқан ауданының 
жастар ресурстық орталығының» және «Алматы облысы бойынша ҚАЖД Сарқан аудандық про-
бация қызметі бөлімшесінің» ұйымдастыруымен «Ардагерлерді ардақтайық» атты акция өткізді.  

Мақсаты: жалғыз басты қарияларға қамқорлық көрсету, жастарды үлкен адамдарға ықыласпен 
қарауға тәрбиелеу, өмірдің қатал сындарына шыдап, көңілдеріндегі үміт отын өшірмеген әжелер 
мен аталарымызға қуанышты көңіл-күй сыйлау, жүздеріне қуаныш ұялату болып табылады. Осы 
уақытқа дейін ауданымыздың ерікті жастары  қарияларға, ардагерлерге көмектерін көрсетіп, үй 
ауласындағы қарларын тазалау, ағарту, ауласын жинастыру, отынын бұтау сияқты жұмыстарын 
тиянақты жасап, қариялардың алғысына бөленуде. Осы орайда бүгінгі күні аудандық проба-
ция тіркеуінде тұрған еріктілермен NEET санатындағы жастар Сарқан қаласы, Арычная №72 
үйінде тұратын жалғызбасты қарт апамыздың үйіне барып, қал-жағдайын сұрап, қариямыздың 
ауласындағы қарын күреп берді. Қадірлі қарттарымыз көмек көрсеткен жастарға ізгі ниетпен рах-
мет білдірді.

Ануар САЛИМБЕКОВ,
«Сарқан ауданының жастар ресурстық орталығының»  жетекшісі.                                                                                                         

«Ардагерлерді ардақтайық» 
акциясы аясында Сарқан аудандық прокуратурасының ұсынысымен «Алматы облысы Сарқан ауданы 

әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 2021 
жылдың 1 ақпанында Сарқан аудандық пробация қызметі бөлімшесінің бастығы әділет капита-
ны А.Аубакиров, Сарқан аудандық жеке сот орындаушысы Д.Тукановтың қатысуымен аудандық 
пробация қызметі бөлімінде қоғамнан оқшаулаусыз жазасын өтеуші ретінде есепте тұрған, жеке 
сот орындаушыларының есебінде тұрған алимент бойынша берешектері бар азаматтармен 
қашықтықтан «ZOOM» бағдарламасы арқылы бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өткізілді. 

Отырыстың мақсаты, жоғарыда аталған есепте тұрған азаматтарды жұмыспен қамтуға және 
кәсіпкерлікке тарту.

Отырысқа келген «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы түсіндіріліп, Сарқан ауданы бойынша 
бос жұмыс орындары ұсынылды.

Аудандық пробация қызметі есебінде тұрған жалпы 15 азамат қатысқан жәрмеңкеде 6 аза-
мат ұсынылған жұмыстарға тартылса, 4 азамат кәсіпкерлік негіздерін оқу курсын оқуға ниет 
білдірді. 2 азамат наурыз айында қоғамдық жұмыстарға тартылатын болады. Алимент бойынша 
берешектері бар 3 азаматтың біреуі  қысқа мерзімді кәсіптік оқуға ниет білдірді. 

С.ДАРМЫШЕВ,
«Алматы облысы Сарқан ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жоғары дәрежелі маманы.

Пандемия COVID-19 — теку-
щая пандемия коронавирусной 
инфекции, вызванная коронавиру-
сом SARS-CoV-2. Вспышка впер-
вые была зафиксирована в Ухане, 
Китай, в декабре 2019 года. 30 
января 2020 года Всемирная ор-
ганизация здравоохранения объ-
явила эту вспышку чрезвычайной 
ситуацией в области обществен-
ного здравоохранения, имеющей 
международное значение, а 11 
марта — пандемией.

Симптомы COVID – 19
Повышенная температура 

тела, лихорадка, сухой кашель, 
утосляемость, утрата обоняния 
или вкуса. 

Диагностика
Наиболее распространенным 

методом диагностики является 
полимеразно – цепная реакция 
(ПЦР). Образец материала полу-
чают из полости носа или из горла. 
Кроме того, имеется и другой вид диагностики 
– экспресс-тест. Данным методом определяют 
наличие вирусных белков, позволяют быстрее 
получить результат, но их точность, как прави-
ло, ниже.

Вакцины ежегодно спасают миллионы жиз-
ней. Их действие заключается в настройке и 
подготовке защитных сил организма – его им-
мунной системы – к распознаванию и отраже-
нию атаки определенных вирусов и бактерий. 
Впоследствии при встрече с такими болезнет-
ворными возбудителями организм сразу же 
мобилизует силы для их уничтожения и тем 
самым предотвращает болезнь.

Вакцинация добровольная, согласно ста-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID - 19
-студенты; 
-персонал и контингент 

медико – социальных и за-
крытых детских учрежде-
ний; 

-сотрудники службы ЧС, 
министерств обороны, вну-
тренних дел, КНБ, Службы 
Государственной охраны 
РК; 

-государственные слу-
жащие, сотрудники дипло-
матических, консульских 
учреждений, аккредитован-
ных в Казахстане, члены 
национальных сборных ко-
манд; 

-лица с хроническими 
заболеваниями; 

-все желающие пройти 
вакцинацию. 

Лица не подлежащие 
вакцинации против корона-

вирусной инфекции:
- лица имеющие постоянные и временные 

противопоказания согласно приказу МЗ РК от 
21 октября 2020 года №ҚР ДСМ – 146/2020 
«Об утверждении перечня медицинских проти-
вопоказаний к проведению профилактических 
прививок»;

- лица с острой и бессимптомной формой 
коронавирусной инфекции;

- гиперчувствительность к какому – либо 
компоненту вакцины; 

- тяжелые аллергические реакции в анам-
незе; 

- беременность и период грудного вскарм-
ливания; 

- возраст до 18 лет. 
Лица подлежащие вакцинации против ко-

ронавирусной инфекции с учетом состояния:
-Переболевшие любыми формами КВИ 

прививаются через 6 месяцев после выздоров-
ления и с учетотм оценки состояния перед вак-
цинацией. Переболевшими считаются люди с 
установленным и задокументированным фак-
том инфекции. Важно помнить, что вакцинация 
переболевших может расцениваться как ре-
вакцинация и не несет дополнительных рисков 
развития осложнений;

-Лица контактировавшие с больным инфек-
ционным заболеванием, включая КВИ, приви-
ваются после завершения срока карантина;

-Пациенты, получающие иммуносупрес-
сивную терапию 1 месяц до и после вакцина-
ции, из – за риска снижения иммунногенности, 
а также пациенты с иммунодефицитом;

-Острые инфекционные и неинфекцион-
ные заболевания являются временными про-
тивопоказаниями для проведения прививок. 
Вакцинацию проводят через 2 – 4 недели по-
сле выздоровления или ремиссии. При острых 
кишечных заболеваниях вакцинацию проводят 
после нормализации состояния здоровья. 

Вакцинация вводится 2 раза – промежуток 
21 день. Первый раз вырабатывается неболь-
шое количество антител. Второй раз – коли-
чество антител увеличивается, закрепляется 
действие первой дозы.  

Вакцину против коронавирусной инфекции 
вы можете получить в поликлинике по месту 
прикрепления. 

А.ШУЛГАУБАЕВ,
директор ГКП на ПХВ 

«Сарканская ЦРБ».

тье 77 пункту 1 подпункта 18 Кодекса  Респу-
блики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI 
ЗРК «О Здоровье народа и системе здраво-
охранения» граждане Республики Казахстан 
имеют право на «дачу информированного со-
гласия или отказа на лечение и проведение 
других медицинских вмешательств, в том чис-
ле профилактических прививок». 

В Казахстане вакцинация против коронави-
русной инфекций началась с 1 февраля 2021 
года. 

Подлежат вакцинации против коронавирус-
ной инфекции:

-медицинские работники; 
-педагоги;
-участковые полицейские; 

Онлайн бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өткізілді
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 Сары батыр мен Көлдей мырзаны 
Жәміш көлінің маңынан «елшіге тиіспейтін 
тәртіпке қарамастан» 1693 жылдың күз 
айында орыстар Сібір астанасы Тобольск 
қаласына ұстап әкетеді. Оқиға баяны Ре-
сей деректерінде: «1693 жылы Жәміш көлі 
жанында, жолаушы түсетін жерде Тәуке 
ханның адамдары Көлдей мырза, Сары 
батыр тұтқынға алынды. Олар екі жүз 
жасақпен ақ патшаның әскери адамда-
рын найзамен шаншып, мылтықпен атып, 
тонады. Тұтқындамақ болды. Тобыл уәзі, 
Тар бекінісінде көп кісіні кескілеп өлтіріп, 
бекіністі өртеді. Сол салдардан Көлдей 
мырза, Сары батыр тұтқындалды», - деп 
жазылған.

 Ресей жағының таққан кінәсі жалған 
еді. Сары батыр мен Көлдей мырза 
бастаған Қазақ елшілігі Ертіс өзені сол 
жағасында Ресей тарапынан келісім 
сөз жүргізетін саудагерлер, әскер адам-
дармен кезігеді. Екі жақ Ертістің сол 
жағасында, Жәміш көліне қарама-қарсы 
тұста, келісім сөз жүргізіп жатқанында, 
көлденең топ жортуылшылар бұларға 
соқтығып, екі жақтың да тас-талқанын 
шығарады. Ресей жағы осыған «Қазақ 
жағы тікелей қатысты» деп айып тағады. 
Қазақ жағы ол қалмақтардың істегені 
дегенді айтады. Анығында Тобольск гу-
бернатор кеңсесінде Сары батыр: «Цар-
ского пресветлого величества служивые 
люди за калмыков не пристали и людям 
его шкоды не учинили», - деп жауап 
беріпті. Келісімді бұзған қалмақтар екенін 
Сары батыр қанықты айтқан.  Бірақ, Қиыр 
Сібір басшылары істің өңін өзгертіп, оры-
сты қазақ шапты қылады. Осыдан екі 
ел арасындағы сауда-саттық,  келісім 
тоқтайды.

 Оқиға қазақ пен орыс арасындағы 
қатынасты ушықтырады. Бітімге дейін 
қазақ жағы барымта бастайды. Көлдей 
мырзаның әкесі Түке би бұл іске аянбай 
кіріседі. Елден қол жинап, жаугершілікке 
дейін барады. Түке биді Абылай мен 
Қази ханзадалар қолдап, жол ба-
стайды. Жаугершіліктің баяны Ресей 
деректерінде: «1693 жылы Тәуке ханның 
қазақтары Өтес пен Қалмақ слабода-
ларына келіп, үйлерді өртеп, дүкеншіні 
және шаруа адамдарды кескілеп өлтіріп, 
орыс еркектері мен әйелдерді тұтқындап 
әкетті. Тәуке ханның қазақтары То-
был уезіндегі Ялуторов слабодасына 
жасақпен келіп ойран салып, слабоданы 
өртеп, адамдарын ұрып-соғып, тұтқынға 
алып кетті. Семізкөлдің жанында әскери 
адамдардың көбін далада қырып тастап, 
біразын тұтқынға алды. Әлі де жасақпен 
келіп ойран салатындарын мақтан 
етті», - делінеді. 1693 жылы қыста Ре-
сей көпестерінің Кашку бастаған керуені 
тоналып, жаласы қазаққа жабылады. 
Орыстардың ол назына Әз Тәуке хан: 
«Ел ұрысыз, дала қырсыз болмайды», - 
деп жауап береді. 1693 жылдың қысында 
Түмен округінің Тархан острогі ойранда-
лып, Царев-городища бекінісі шабылады. 
Тобыл губерниясының Утяцкое слабода-
сы, Орынбор губерниясының Куртамыш 
қонысы талан - таражға ұшырайды. 1693-
1694 жылдарда қазақ жасақтары Қиыр-
Сібірдің Тара қаласына дейінгі аймақтағы 
елге тыныштық бермей барымталап, 
ойран салады. Сібір басшылары 1693 
жылы боярдың ұлы Андрей Неприпа-
сов бастаған елшілерін Әз-Тәуке ханға 
жібереді.

 1693 жылдың шілде айының 14 күні 
Ұлы патша Петр І-ші жарлығымен және 
Сібір приказының (полиция) шешімімен 
Сары батыр, Көлдей мырза тұтқынға алы-
нып, тоналғаны» туралы, боярин Степан 
Салтыков, атты казак Александр Але-

Қазақ елшісі
Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ

Әз Тәуке хандық дәуірінде Ресеймен сауда-саттық пен саяси қарым-қатынас орнатпақ болады. 
1687 жылы Әз-Тәукенің оң жағында отыратын батыры Тәшім екі ел аралық сауда-саттықты ашу 
міндетімен Тобольскіге жіберіледі. Оның міндеті Қазақ Ордасының орталығы Түркістанға орыс 
көпестеріне жол ашу болатын.

Тәшімнен кейін Тұманшы батыр бастаған қазақ елшілігі, жанына ірі саудагерлер ерген, тағы да Ре-
сейге аттандырылады. 1693 жылы Ресеймен сауда-саттық келісіміне Әз-Тәуке хан атынан қол қою 
үшін Сары батыр, Көлдей мырза, Қабай аталық бастаған қазақ елшілігі үлкен кесапатқа тап болғаны 
тарихи шындық. Олар Тобольск қаласының ірі саудагері Әуезбай Құлмаметовке Әз Тәуке хан жазған 
хат тапсырып, екі ел арасындағы сауда жүргізілуіне дәнекер болуды сұраған. Қазақ елшілігінің Орыс 
елшілігімен кездескен жері Жәміш көлінің маңы. Орыс жағынан Тобольск қаласынан келген столь-
ник Павел Шарыгин өкілетті елші саналған. Елі Матай-Ноғас Қабай аталық қосшыларымен Тобольск 
қаласына Қиыр Сібір губернаторына жолығуға және оған Әз Тәуке хан арнап жазған хатты тапсыруға 
аттанып кетіп,  ісін оңды бітіріп, елге есен қайтады.

месов, тілмаш, татар Юлучка Шемана-
ев, ақсүйектің ұлы Андрей Неприпасов 
Қазақ Ордасына Тобольскіден елшілікке 
жібереді. Олар Түркістандағы Тәуке ханға 
жетеді. Әз Тәуке хан: «Слабодаларыңды 
тонаған қазақтар емес, қалмақтар. 
Сары батыр, Көлдей мырзаны бекер 
ұстадыңдар. Олар Қазақ елшілері бола-
тын. Қазақ елі атынан барған», - дейді. 
А.Неприпасов: «Сары батыр, Көлдей 
мырза өздерімен қарақшыларды ерте 
келді. Көлдей мырза сауда-саттық пен 
келісімге шақырды. Ресей адамдары көл 
жағасына барды. Көлдей мырза, Сары ба-
тыр қарақшыларымен біздің адамдарды 
найзамен шаншып, садақпен атты. Сауда 
тауарларды тонады. Сол әрекеттері үшін 
екеуі ұсталып, Тобольскіге жіберілді», - 
дейді.

 Андрей Неприпасов патша ағзамның 
жарлығын оқымаққа Тәуке ханнан бас 
киімін шешіп, орнынан тұруын сұрайды. 
Тәуке хан орнынан тұрмақ түгіл, бас 
киімін де шешпейді. Андрей басқа елде 
патша ағзамның бұйрығын құрметпен 
қабылдайды деп шүленсиді. Тәуке 
хан аяғының ауыратынын сылтау етіп, 
ал бас киімді «Аллаға сиынғанда да 
шешпеймін» дейді. Андрей Неприпа-
сов жаугершілікте тұтқынға түскен орыс 
слабодасының адамдарын қайтаруды 
талап етеді. Орындалмаса соғыс жария-
ланады деп қорытады. Мұны естіген хан 
маңайындағы қазақтың асылдары: «Бізге 
орысқа барудың қажеті жоқ. Олардың 
бізге келгендері малай болады», - деп 
орындарынан өре түрегеледі. Андрей 
Неприпасов кері қайтатынын білдіреді. 
Тәуке хан өтінішін қабыл етпейді. Көктем 
шыға Бұқара саудагерлеріне қосып 
қайтарамын. Қазір қайтарсам, Сарысу 
бойындағы қалмақтар кәтер қылады де-
ген сылтау айтады. Әз-Тәуке хан орда-
сында Ресей елшілері қыстап шығады.

 Көктемде еліне қайтуға тағы сұранады. 
Хан оларға патша ағзамға жіберетін елші 
таңдап алып, бірге қосып жіберетіндігін 
жеткізеді. 1694 жылдың орта шенінде 
Түркістанда жүрген тобылдық татар, сау-
дагер Тәуішке Тәуке ханнан Бұқараға 
саудамен баруға рұқсат сұрайды. Хан 
Андрейді өзіңмен ерте кетесің деп, рұқсат 
етеді. Олар Бұқараға кетісімен Абылай 
мен Қази ханзадалар жасақтарымен 
орыс қалаларына шабуылдар жасайды. 
Ресей қалаларын шапқан екі ханзада, 
Тәуішке мен Андрейден екі апта бұрын, 
Түркістанға оралады. Тәуішке мен Ан-
дрей Бұқарада үш ай жүріп оралады. 
Келе Андрей еліне қайтаруға рұқсат 
сұрайды. «Қырда жортуылшылар көп» 
деп Әз-Тәуке хан Андрейді қайтармайды.

 Тәуке хан Ұрға бекінісінен ханзада-

лар жасағы шабуылдағанда тұтқынға 
түскен Орыстарды Түркістанға алдыр-
тады. Андрей Неприпасовқа олар: 
«Қазақтар Бәшенкеге келіп, Тобылдың 
ақсүйегі Василий Шульгинді тұтқындап 
әкеткенін, үш жүз кісі өлгенін, он екі 
адамның басын кесіп Бұқараға әкеткенін, 
Қазақтардың екінші тобы Шипицын сла-
бодасын шапқанын, сол қазақтар 1693 
жылдың орта шенінде Көлдей мырза 
жазған хат ала келгендігін айтып береді. 
Тәуке хан Көлдей мырзадан келген хат-
ты оқуды бұйырады. Хатта: «Түрменің 
қиыншылығына шыдамай Сары батыр 
қайтыс болды. Ресей елшілерін бекер-
ге ұстамай, құрметпен қайтарған жөн. 
Келісім сөздер жалғастырылғаны оң», 
- деген сөздер жазылыпты. Тәуке хан: 
«Сары батырдың жылдығы өткізілгенше 
жаугершілік пен барымта-қарымтаны 
доғарыңдар», - деп қазаққа тоқтам сала-
ды.

 Андрей Неприпасов бас бостандығын 
ойлап, еліне қайтуға көмек сұрап Көлдей 
мырзаның қайын атасы Түркебайға жалы-
нады. Түркебай Тәуке ханнан Андрейді 
еліне қайтаруды өтінеді. Қазақтың бетке 
ұстар  асылдарын жинаған Тәуке хан: 
«Қай қазақ ақ патшаға елші болып бара-
ды?» - дейді. Қазақ асылдары ықылас 
білдіре қоймайды. «Ешкім жоқ», - деп хан 
қабағы түйіледі. Дегенмен біреу шығады. 
Ол Тайқоңыр еді. 1694 жылы көктемде 
Тәуке хан Петр І-ге Ресей мен қазақ елі 
достығы, қарым-қатынасын жаңарту ту-
ралы және Тобыл қаласында тұтқында 
отырған Көлдей мырзаны қайтару туралы 
хатпен өтініш қылады. Хатта: «Жақсылық 
іспен Сібір Тобыл уезіне елші етіп 
жіберген екі адамның біреуі Сары батыр 
қайтыс болып, қызметшім Көлдей мырза-
ны ұстап отыр. Ұрылардың орнына елшіні 
қамауға алған дегенді естіген емеспіз. Ұлы 
мәртебелім, өтінішімді тапсыруға сенімді 
адамым Құлтабай Аталықов батырдың 
ұлы Тайқоңырды жібердім. Ілтипат 
көрсетіңіз», - делінген. Тайқоңырға сапар 
оңайға түспегенімен, іс межесіне жетеді. 
Петерборға 55 күн жол жүріп барады. 
Қасына керуен басы Түркістандық Әлсейіт 
Шүкіров, Андрей Неприпасовтың елшілігі 
құрамында келген Александр Алемесов 
пен Юлуй Шаманаевты ертеді. Петр І - ші: 
«На русских людей будет мыслить всякое 
зло. От Тявки (Әз-Тәуке) хана все можно 
ожидать», - деп жұқарады. Көлдей мырза 
«кінәсіз болса» деп, Әз-Тәуке хан тілегін 
орындауға ықылас етеді.

 Тобыл татары, саудагер Тәуішке 
мерген Көлдей мырзаның қайын атасы 
Түркебайға «мұндағы А.Неприпасовты 
қайтарса, Көлдей мырзаның еліне тірі 
жетуі күдікті» деген мәлімет жеткізеді. 

Түркебай Тәуке ханнан Андрейді 
қайтармай, кідіртуін өтініп, Көлдей мыр-
за Ұрға бекінісіне жеткізілгенше ұстап 
тұруды сұрайды. Қази ханзадаға Көлдей 
мырзаның әкесі Түке би: «Орыстың 
әскерін жеңген шығарсың. Оның өзінде 
жауынгер Матай жасақ ерлігімен. 
Елдестірмек елшіден. Тағы елші жіберт», – 
деп шүйлігеді. Әз Тәуке хан 1694 жылдың 
5 қазан күні Тайқоңырды қосшыларымен, 
қасына орыс елшілігімен келген казак 
Александр Алемесовты, Юлучка Шама-
наевты, татар Ырыс Қаранаевты 15 адам-
мен қосып,  Қиыр-Сібірдегі Тобыл дуаны-
на елші қылып жібереді. Көлдей мырзаны 
босатуға ықпал етуді сұрайды. Тобылдың 
дуан басшысына хат та жазып жолдайды.

 Көлдей мырза Тобольскіден Ұрға 
бекінісіне жөнелтілетінін білген рулас 
Матайлар үш мың қолмен Ұрға бекінісіне 
жетеді. Тәуке хан оларды тоқтата алмай-
ды. Оқиға өзгеше өріс алады.

 Көлдей мырза Тобольскіден Ұрғаға 
жөнелтілгенде қасында екі орыс атқосшы, 
атты казак Федька Скибин, Матвей Тро-
шин адамдарымен, саудагер, тілмәш, 
мерген Тәуішке бес серігімен болады. 
Олар Ұрғаға кірмей, Түркістанға же-
туге үш күн қалғанында екі атқосшы, 
татар Тәуішке мерген серіктерімен 
өлтіріледі. Федька Скибин, Матвей Тро-
шин Түркістандағы Тәуке ханға Көлдей 
мырзаны сый-сияпатпен жеткізеді. 
Олар боярдың ұлы ақсүйек Андрей Не-
припасовты қайтаруды тілейді. Непри-
пасовты Әз Тәуке хан Бұқараға сатып 
жібергендіктен, қайтармайтынын айтады. 
Федька Скибин шарасыз қалады. Тәуке 
хан Ресейге жаугершілік жалғасатынын 
мәлімдеуге шақ қалған еді. Сонымен 
Тәуке хан жіберген Тайқоңыр бастаған 
қазақ елшілігі 1694 жылы күзде Көлдей 
мырзаны босаттырып, іс оң бітеді. Үш 
мың Матай қолы жаугершілік жасамай, 
Ұрғадан қайтады.

Әз-Тәуке хан Түркістанда 
А.Неприпасовты адамдарымен екі жыл, 
үш ай ұстайды. А.Неприпасов 1695 жылы, 
24 ақпанда Түркістанда ауырып өледі. 
Васька Шульгинді адамдарымен Әз-Тәуке 
хан 1696 жылы 20 шілдеде Бұқараға ат-
тандырады. Сыр өзені бойында қазақтар 
оларды тонайды. Васька Бұқараға жаяу 
барып, алты ай сонда тұрады. 1697 жылы 
13 қарашада Хиуаға жол тартады. Хиуада 
он апта тұрады. 1698 жылы 8 наурызда 
Ресейге баратын Бұқара керуенге ілесіп, 
Астраханға жетеді. Орыс басшыларына 
Васька Шульгин білгенінін баян етеді.

 Көлдей мырза есімімен Найманның 
Матай, Қаптағай тармағында ел ата-
лады. Сары батыр кіндігінен тараған 
ұрпақтардан Матай, Қаптағайда Құлшан, 
Елшен, Қыдыралы, Бікен, Қара атты рулы 
елдер тарам жайды. Ұрпақтары есімі үш 
Матай елі ұранына айналған Бөрібай 
батыр, Қыдырәлі би, Досет би, Тәнеке 
(Нұралы) батыр, Сырттан  (Дүйсенбі) ба-
тыр, Маман құт, алғашқы Матай елінің 
қажысы, ағартушы Тұрысбек, нар Есімбек, 
«Бөрібай» көтерілісінің басшысының бірі 
Қожабек болыс, «Мамания» мектебін 
салдырған Сейітбаттал қажы, қазақ ро-
манына бәйге жариялаған Есенқұл қажы, 
«Қазақ Уставын» жазған Барлыбек – игі 
істерімен елге танымал тұлғалар болды.   

«От Тявки (Әз Тәуке) хана 
все можно ожидать»

 Петр І
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Президент  Қасым-Жомарт Тоқаевтың Сот жүйесін жаңғырту 
мәселелері жөніндегі кеңесте сөйлеген сөзінен 
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«Бала естігенін айтады, көргенін істейді» - деп қазақ 
халқы бекер айтпаған. Мектеп жасына дейінгі балалар-
ды адамгершілікке тәрбиелеудің маңызы зор. Кішкентай 
сәбилеріміз ата - анасының, тәрбиешісінің, достарының 
мінезінен, жүріс - тұрысынан, сөйлеген сөзінен, істеген 
ісінен үлгі алуға тырысады. Балабақша – баланың жүйелі 
түрде білім – тәрбие алатын ең алғашқы қоғамдық 
ошағы. Балабақшаның балаға беретін тәлім – тәрбиесінің 
қаншалықты мықты болуы, сол балабақшада қызмет 
ететін педагогикалық ұжымға, нақтырақ айтар болсақ, 
ұстазға байланысты. 

Ұстаз – киелі мамандық. Ол ертеңгі болашақты, 
болашақ иесін – ұлтын тәрбиелейді. Адам тәрбиелеу, оған 
ғылым негіздерінен мағлұмат беру, баланы өмір сүруге 
икемдеу, адами қылықтарды бойына дарыту – ол оңай 
шаруа емес. 

Тәрбиеші – суретші, әртіс, әдебиетші, ақылшы, дос 
және бала жанын бағамдар психолог. 

 Балабақшада балалармен әртүрлі қызықты ойындар 
ұйымдастырылады, коммуникативтік, шығармашылық, 
денсаулық, айналамен таныстыру бағыттары бойынша 
сабақтар өтеді. Осы бүлдіршіндеріміз әр мерекелік іс-
шараларға белсене ат салысып өз өнерлерін көрсетуге 
тырысады

Балалардың ішінде әнші, биші, бояушы, сызушы бала-
ларды байқауға болады.

Кішкентай балалар тәрбиеші көмегімен киініп, жуы-

ТӘРБИЕНІҢ АЛТЫН БЕСІГІ
нып, сүртінеді, бір - біріне көмектеседі, «рахмет, кешір, 
өтінемін» сөздерін айтып отырады. Ұжымға тәрбиелеу, 
балалардың өзара ұжымда қарым - қатынастарын 
қалыптастыру.

Осылайша мейірімділіктің негізі қаланады 
немқұрайлықтың пайда болуына, құрбыларына, 
үлкендерге қалай болса солай қарауға мүмкіндігі жасал-
майды.

Тұрмыстық қызметте топтағы ойыншықтарды жинау, 
оларды күтіп ұстау, топты таза ұстау. Ұйымдастырылған 
оқу іс – әрекетіне қажет ермексаз, тақтайша, 
қылқалам т. б дайындауға көмектесуі. Осылайша біз 
бүлдіршіндерімізді қайырымдылыққа, кішіпейілділікке 
шақырып, жақын адамдарына қамқор болуға үйретеміз. 
Әрбір жасалынған істен кейін «Жарайсыңдар бала-
лар! Тобымыз немесе ойын алаңымыз қандай сәнді 
болып қалды, бәрекелді!» деген сөздерді есту арқылы 
жасаған еңбектерінің дұрыс екеніне көз жеткізеді. Ұжым 
болып жұмыс жасай білуі, ұқыптылық, ізденімпаздық, 
аяушылық, қамқорлық, сезімдерін бойына сіңіруі аса 
маңызды.

Айымгүл  ЖУМАСИЛОВА, 
әл-Фараби атындағы орта мектебі

«Балдырған» шағын орталығының тәрбиешісі.

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес

Бұл дертті жаппай жоюды жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана-
сын қалыптастырудан бастауымыз керек. Ендеше жас буынға жемқорлықтың 
теріс салдары туралы ақпаратты дұрыс жеткізу олардың сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетінің қалыптасуына, өз құқықтары мен міндеттерін 
терең ұғынуына және орындауына көмектесудің алғышарттарының бірінен 
саналады. Атап айтқанда, ол үшін, ең алдымен, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы сана қажет. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана қалыптасқан жағдайда 
адам адамгершілікке жат қылықтардан бойын аулақ ұстай бастайды, заңға 
қайшы келетін әрекеттерді жасауға жол бермейді.

Жастардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптасуы 
үшін жастарымыз сыбайлас жемқорлықты елдің дамуын тежейтін аса қауіпті 
қоғамдық дерт деп тануы тиіс. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет әр 
адамда құқықтық сауаттылығына да байланысты төмен немесе жоғары 
болуы мүмкін. Мемлекеттегі заңнамаларды жақсы білу әр адамның өз іс-
әрекетіне деген сенімділігін күшейтеді. «Нұр Отан» партиясының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасында: «Отбасы және білім беру 
саласы бұл үдеріске мүдделілік таныта отырып қатысуы керек. Бұл жұмысты 
мектепке дейінгі бала тәрбиесінен бастаған абзал» делінген. Бұл жерде 
жас ұрпақтың құқықтық санасы мен мәдениетін қалыптастыру, отансүйгіштік 
сезімін күшейту маңызды. 

Ж.ЖУНИСБЕКОВА,
Аманбөктер ауылдық  округінің жастар ісі жөніндегі әдіскер 

нұсқаушысы. 

Ауыл шаруашылық құрылымдары 
басшыларының назарына!

«Жайылымдар мәселесіне арнайы тоқталғым келеді. Бұл жерлер ең 
алдымен ауыл тұрғындарына қолжетімді болуы керек. Жергілікті әкімдіктер 
жұмысты дұрыс ұйымдастырмай жатыр. Соның салдарынан ауыл тұрғындары 
мал жаятын жайылым таппай қиналуда. Әсіресе Алматы, Түркістан об-
лыстарынан арыз-шағымдар көп түсуде. Жайылымдардың 99 % шаруа 
қожалықтардың иелігінде. Алайда оның 36 % ғана мал жайылады. Қалған 46 
млн гектар жайылым жер бос жатыр. Үкіметке Бас прокуратурамен бірлесіп, 
биылғы жылдың соңына дейін осындай жайылымдарды қайтаруды тапсыра-
мын», - деді Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметтің кеңейтілген 
отырысында. Сонымен қатар, бос жатқан миллиондаған гектар жайылым 
жердің арасында біздің ауданымыз да бар. Шаруа қожалықтардың иелігінде 
тіркелген жайылым жер болғанымен, аттарында ауыл шаруашылық жануар-
лары тіркеуде жоқтығына байланысты, осы жер игерілмейді, мақсатына сай 
пайдаланбайды деп есептеледі.  Осыған байланысты, өз иелігіңізде жайы-
лым жерлеріңіз болған жағдайда, ауыл шаруашылық жануарларыңыз ветери-
нария станциясының АБЖ бағдарламысының базасында тіркелуі тиіс. 

Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін Жер кодексінің 
92-бабына сәйкес, мақсаты бойынша пайдаланылмаған және игерілмеген 
жер учаскесiн меншiк иесiнен және жер пайдаланушыдан мәжбүрлеп алып 
қойылатындығың ескертеміз.

Т.ҚОЖАБЕКОВ,
Сарқан жер қатынастары бөлімінің  жетекші маманы.

Зейнетақы жинақтарының бір 
бөлігін тұрғын үй жағдайларын 
жақсартуға, емделуге ақы төлеуге 
және (немесе) инвестициялық 
портфельді басқарушыға беру үшін 
қалай пайдалану керек?

«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
экономикалық өсуді қалпына келтіру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңға 
сәйкес азаматтардың зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту және (не-
месе) тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлеміне кірмейтін 
емделуге және міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруға ақы 
төлеу үшін, сондай-ақ, жеке 
басқарушы компанияларға 
инвестициялық басқаруға беру үшін 
пайдалануға құқықтары бар.

БЖЗҚ-да міндетті зейнетақы 
жарналары (МЗЖ) және (неме-
се) міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары (МКЗЖ) есебінен 
қалыптастырылған зейнетақы 
жинақтары бар төмендегі адамдар 
зейнетақы жинақтарының бір бөлігін 
өзінің, жұбайының (зайыбының) 
жақын туыстарының тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту мақсатында 
және (немесе) өздері немесе жұбайы 
(зайыбы) не жақын туыстары үшін 
емделу ақысын төлеу үшін пайдала-
ну құқығын қолдана алады:

1) олардың зейнетақы 
жинақтарының сомасы зейнетақы 
жинағының белгіленген ең аз 
жеткіліктілік шегінен асып түсуі ке-
рек.

Бұл ретте біржолғы зейнетақы 
төлемі салымшының (алушының) 
МЗЖ және (немесе) МКЗЖ есебінен 
зейнетақы жинақтарының со-
масы мен уәкілетті оператордан 
электрондық хабарлама алған күнге 
Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекіткен Зейнетақы жинақтарының 
ең төмен жеткіліктілік шегін айқындау 
әдістемесіне сәйкес есептелген 
зейнетақы жинақтарының ең төмен 
жеткіліктілік шегі арасындағы айыр-

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
ды. Ыңғайлы болу үшін пайдалану-
шы қызмет көрсетудің қазақ немесе 
орыс тілдерін таңдай алады.

БЖЗҚ-дағы зейнетақы 
жинақтарын тексергеннен кейін 
зейнетақы жинақтарының бір бөлігін 
тұрғын үй жағдайын жақсартуға 
және/немесе емделуге пайдалану 
туралы шешім қабылдаған салым-
шылар (алушылар) арнайы шот 
ашу үшін электрондық цифрлық 
қолтаңбаны (ЭЦҚ) пайдалана оты-
рып, біржолғы зейнетақы төлеміне 
өтініш (бұдан әрі-төлемге өтініш) 
беру үшін уәкілетті оператордың ин-
тернет – порталы арқылы уәкілетті 
операторға жүгінулері тиіс.

Салымшы (алушы) біржолғы 
зейнетақы төлемін алған кезінде 
төлейтін жеке табыс салығын (ЖТС) 
төлеу тәсілін өзі таңдауы тиіс (жар-
наларды БЖЗҚ-ға аударған кезде 
ЖТС алынбайтынын естеріңізге 
саламыз). Ол уәкілетті операторға 
төлемге өтініш берген кезінде ЖТС 
ұстап қалу туралы өтінішке таңдаған 
тәсілді көрсетіп, ЭЦҚ арқылы қол қою 
жолымен іске асырады.

Яғни, азаматтар БЖЗҚ-ға ЖТС 
біржолғы зейнетақы төлемі сома-
сынан қай уақытта: төлем сәтінде 
толық көлемде дереу немесе ЖТС 
кейінге қалдырылған кезеңде ұстап 
қалу (зейнетақы төлемдерінің кестесі 
бойынша зейнетақы жасына жеткен 
кезде ай сайын тең үлестермен) 
керектігін өздері көрсетеді.

Уәкілетті оператор 2 (екі) жұмыс 
күні ішінде БЖЗҚ-ға электрондық 
хабарлама жібереді, онда төлемге 
қабылданған өтініш туралы 
мәліметтер, оның ішінде алу мақсаты, 
ТАӘ, туған күні, ЖСН, салымшы 
(алушы) айқындаған мөлшердегі 
біржолғы зейнетақы төлемінің со-
масы, ЖТС ұстап қалу тәсілі тура-
лы мәліметтер қамтылады, сондай-
ақ, салымшының (алушының) ЭЦҚ 

қойылған ЖТС ұстап қалу туралы 
өтініші электрондық хабарламаға 
қоса берілетін болады.

БЖЗҚ уәкілетті оператор-
дан электрондық хабарлама 
алғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде 
уәкілетті операторға салымшының 
(алушының) біржолғы зейнетақы 
төлемінің сомасын аударады, ол өз 
кезегінде бұл соманы салымшының 
(алушының) арнайы шотына аудара-
ды.

Біржолғы зейнетақы төлемінің 
сомасы уәкілетті операторда («Отба-
сы банк» АҚ) ашылған салымшының 
(алушының) арнайы шотында 45 
жұмыс күнінен аспайтын мерзім 
ішінде сақталады.

Осы мерзім ішінде салымшы 
(алушы) уәкілетті операторға нысана-
лы мақсаттар бойынша құжаттарын 
ұсынуы тиіс. Егер ол көрсетілген 
мерзімдерде ұсынылмаған 
жағдайда, уәкілетті оператор 
біржолғы зейнетақы төлемінің сома-
сын БЖЗҚ-ға қайтаруға тиіс, Қор ол 
соманы салымшының (алушының) 
жеке зейнетақы шотына есептейді.

Осылайша азаматтардың 
тұрғын үй жағдайларын жақсарту 
және (немесе) емделуге ақы төлеу 
мәселелері бойынша барлық 
өтініштері уәкілетті операторға «бір 
терезе» қағидаты бойынша келіп 
түседі және қаралады. Азаматтар 
тарапынан БЖЗҚ-ға жеке өтініш беру 
талап етілмейді. Тек салымшылар 
БЖЗҚ-дан алуға болатын зейнетақы 
жинақтарының сомасы туралы 
мәліметтерді өз бетінше онлайн 
тәртібімен алулары керек.

Зейнетақы жинақтарын тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту және (неме-
се) емделуге ақы төлеу мақсатында 
алудан басқа, 2021 жылдан бастап 
азаматтар түрлі инвестициялық 
стратегияларды ұсынатын 
инвестициялық портфельді бас-
қарушыларды (ИПБ) дербес таңдау 

ма сомасынан аспауы тиіс;
2) зейнетақы мөлшері алушының 

Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындаған тәртіппен белгіленетін 
40 пайыздан төмен емес деңгейдегі 
орташа айлық табысын алмасты-
ру коэффициентін қамтамасыз ете 
алуы керек.

Бұл ретте біржолғы зейнетақы 
төлемі уәкілетті оператордан 
бастапқы электрондық хабарла-
маны алған күнге салымшының 
(алушының) МЗЖ және (неме-
се) МКЗЖ есебінен зейнетақы 
жинақтары мөлшерінің 50 пайызы-
нан аспауға тиіс;

3) сақтандыру ұйымымен 
зейнетақы аннуитеті шартын 
жасасқандар;

Бұл ретте біржолғы зейнетақы 
төлемі салымшының (алушының) 
жеке зейнетақы шотындағы МЗЖ 
және (немесе) МКЗЖ есебінен 
жинақталған зейнетақы жинағының 
мөлшерінен аспауы қажет.

Зейнетақы жинақтарының бір 
бөлігін пайдалану құқығын іске асы-
ру үшін азаматтар, ең алдымен, 
өздерінің зейнетақы жинақтарын 
тексеріп, БЖЗҚ-дағы жеке зейнетақы 
шотында алуға болатын соманың 
бар екеніне көз жеткізулері тиіс.

Қордың enpf.kz корпоративтік 
сайтындағы Жеке кабинетте, 
сондай-ақ, БЖЗҚ-ның жаңартылған 
ұялы қосымшасында, Telegram-да 
алуға болатын қолжетімді сома ту-
ралы ақпаратты онлайн режимінде 
тексеру мүмкіндігі іске асырылды.

Қордың корпоративтік 
сайтындағы Жеке кабинетте және 
ұялы қосымшада авторланудың екі 
тәсілі қолжетімді: ЖСН мен парольді 
енгізу немесе электрондық цифрлық 
қолтаңбаны пайдалану. Сондай-
ақ, ұялы қосымшаға кейіннен 
қайта кіретін болсаңыз, ұялы 
құрылғыңызда бар болса Touch ID 
немесе Face ID пайдалануға бола-

арқылы МЗЖ және (немесе) МКЗЖ 
есебінен өздерінің зейнетақы 
жинақтарын басқаруға қатыса алады. 
Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін 
ИПБ-ға аудару үшін салымшы БЖЗҚ-
ның өңірлік кеңселеріне жеке өзі 
жүгіну жолымен немесе электрондық 
цифрлық қолтаңбаны пайдалана от-
ырып, БЖЗҚ-ның интернет-ресурсы 
арқылы қашықтықтан БЖЗҚ-ның ішкі 
құжатында белгіленген нысан бой-
ынша өтініш беруі қажет.

Зейнетақы жинақтарының бір 
бөлігін ИПБ-ға аудару үшін пай-
далану құқығын БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлікпен басқару 
туралы шарттар, сондай-ақ, 
кастодиандық шарттар жасаса-
тын, Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығын реттеу және дамыту 
агенттігі айқындаған, Қазақстанның 
қаржы нарығында ИПБ ретінде пай-
да болғаннан кейін ғана қолдануға 
болатынына назар аударамыз.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда 
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. 
БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері 
– Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің «Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі 
жүзеге асырады. 2016 жылғы 
1 қаңтардан бастап зейнетақы 
активтерін басқару тиімділігін арт-
тыру бойынша ұсыныстар жасау 
қызметі Қазақстан Республикасының 
Президенті басшылық ететін Ұлттық 
қорды басқару кеңесіне берілді. 
Зейнетақы заңнамасына сәйкес 
БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарна-
ларын, міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарын, ерікті зейнетақы 
жарналарын тартуды, зейнетақы 
төлемдерін, зейнетақы жинақтары 
мен төлемдерін жеке есепке алу-
ды жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақтарының 
жай-күйі туралы ақпарат береді 
(толығырақ www.enpf.kz сайтында). 

Қызмет көрсетілетін аумақта жүрген шетелдіктерге тиісті 
бақылауды, криминогендік жағдайды онтайландыру және ҚР ІІМ 
полиция-генерал лейтенанты Е.З.Турғымбаевтың нұсқауын орын-
дау мақсатында әкімшілік, криминалдық полция, жергілікті поли-
ция және көші-қон қызметі бөліністерін тарата отырып ағымдағы 
жылғы 15-19 ақпан аралығында Сарқан ауданы аумағында «Ми-
грант» жедел алдын алу іс-шарасы өткізілуде.

                             Аудандық  көші-қон полиция бөлімі.

В целях обеспечения надлежащего контроля за пребывани-
ем иностранцев в  стране, оздоровления криминогенной обсто-
новки и во исполнения указания МВД РК генерал-лейтенанта 
полиции Тургумбаева Е.З. ,с привлечением подразделений ад-
министративной, криминальной полиции, местной полицейской 
и миграцинной служб, в период с 15 по 19 февраля 2021 года 
на территории Сарканского района проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «МИГРАНТ».   

Районный отдел миграции.

Сочинение 
«Моя семья» 
Я горжусь своей семьей. У меня 

большая и дружная семья. В семье 
есть дедушка, папа, мама, две се-
стры, я и младший брат. 

Мой дедушка  пенсионер. Он нас 
часто балует и рассказывает инте-
ресные истории.Папа ухаживает за 
домашним скотом. Мама работает 
в школе учителем.Старшие сестры 
мне помогают делать уроки. Млад-
ший брат ходит в детский сад. Я 
учусь в первом классе.

У меня  родители очень госте-
приимные. К нам часто в гости при-
ходят наши родственники и друзья 
родителей.  В доме накрывается 
богатый дастархан  и дедушка дает 
бата.

Інжу ҚАБДУАЛИ,
ученица 1 «В» класса 

Алмалинской средней школы с 
дошкольным  мини – центром.

«МИГРАНТ» ЖЕДЕЛ АЛДЫН АЛУ ІС-ШАРАСЫ

ОПМ «МИГРАНТ» 
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Жоңғар – Алатауы ұлттық паркінің табиғат 

мұражайы өзіндік ерекшелігімен көзге түсетін 
паркіміздің әсемде табиғаттың сұлулығын, 
флорасы мен фаунасының өкілдері, сондай-
ақ сирек кездесетін және ерекше қорғауға 
мұқтаж жануарлар мен өсімдіктер тура-
лы ақпарат береді. Сарқырап аққан өзен 
көлдермен тұнып тұрған мөлдір бұлақтардың 
сурет бейнесін көруге болады. Кіші Басқан, 
Үлкен Басқан, Сарқан өзендері Балқаш көліне 
құятын жеті өзеннің санына қосылатын Лепсі, 
Ақсу өзендерінің бастау алып шығатын жеріде 
осы ұлттық парк аймағында орналасқан. Ал 
тұнықтығы көз жасындай сылдырлаған кәусар 
бұлақтардың саны ешқандай адам айта ал-
мас. Шіркін осы бұлақтың суын бір ішшеңіз 
шөліңіз қанып, көңіл күйіңіз көтеріліп қала 
береді.  Ал жерінің құнарына келсек, қара 
топырақты өте құнарлы екенін ел – жұрттың 
бәрі біледі. Сондай - ақ, Қазақстанның Қызыл 
кітабына енгізілген өсімдіктер мен жануарларға 
арналған стендтер бар. Осындай ортада өскен 
өсімдік дүниесіне өте бай, сан алуан. Шипалық 
емдік қасиеті бар өсімдіктердің өзін түгендеп 
айтуға қиынға соғатыны сөзсіз. Қайың, долана, 
марал тамыры, қарақат, мойыл, таңқурай, тағы 
басқалары паркіміздің әрін де сәнін келтіріп 
тұр.  

Шыңында Алатаудың ақиығы атанған 
бүркіт, қаршыға бар. Құмай күшіген, тазқара 
сияқты тазалықшы құстары да бар.  Ұлы 

 Тылсым табиғат!
таудың ұлары, кекілік, кептерлердің сан алуан 
түрлері кездеседі. 

Мұражайда Жоңғар - Алатауының 
биоалуантүрлілігі туралы көп мағлұмат алуға 
болады. Алма ағашының түпкі атасы болып 
табылатын жабайы Сиверс алмаағашыда 
осы парктің аумағында (8000 га жуық) жабайы 
жемісті орман алқабын қамтиды өседі. Атап 
айтқанда, бүкіл әлемдік маңызы зор Сиверс 
алмасы жабайы алмаларды зерттеген  А.Ж 
Жангалиевтің өмірбаяны, ғылыми жолдары 
баяндалған. Парктің жабайы жемісті орман-
дары генетикалық ресурстардың ғаламдық 
табиғи қоймасы болғандықтан,  әлемдік 
және ұлттық байлығы болып табылады. Си-
верс алма ағашының ғылыми атауы 1827 
жылы ең алғаш рет осы алма ағашы туралы 
баяндаған Санкт – Петербург дәріханашысы 
Иоани Сиверс атымен аталған. Кейінірек 
1929 жылы орыстың ғалымы Н. Вавилов 
өзінің Орталық Азияда жүргізген экспеди-
циясы барысында Қазақстанның оңтүстік 
батысын ішкі алуантүрлілікті сұрыптауға 
қолайлы жабайы алма мен өрік ағашының 
тектік қоры орналасқанын сипаттаған. 
Кейінірек осы болжам Қазақстан ғалымы ака-
демик жабайы алманың тұқымдық түрлерін 
зерттеудің ұлы тұлғасы А. Джангалиевтің 

шетелдік ғалымдарының көп жылдық ора-
сан зор еңбектерінің арқасында дәлелденді. 
Алманың алғаш шыққан жері Орта Азияның 
таулы аймағы екені 1978 жылы Мәскеуде өткен 
Халықаралық генетикалық конгресте алғаш 
рет жарияланды. Жоңғар – Алатауында 1200 
– 1500 м теңіз деңгейінен биітігінде кездеседі.

Биігінде қар жамылған, мәңгі мұзы бар; 
Тянь – Шянь шыңы, Ақшұғанақ шыңдары 
асқақтап тұр. Ақырын ағып, мүйізі қарағайдай 
маралы, тасында тау текесі, шаңқылдап тұрған 
суыры, сілеусін елік, қасқыр, тиін, қар барысы-
да бар.

Парк мұражайында фото және бейне ма-
териалдар жинақталған. Бұл қайталанбас 
кадрлар адамның тіршілік әрекетінің табиғи 
ағымында өрескел араласпастан алынған 
жануарлардың өмірі туралы құнды ақпарат 
береді. Сонымен қатар мұражай қабырғасында 
паркіміздің экологиялық бағыттары туристік 
маршруттармен танысуға болады.

Табиғат мұражайы ұлттық парктің 
табиғатын, аймақтың тарихын айшықтайтын 
құжаттарымен, құс және сүтқоректілер, 
құс ұялары мен жұмыртқалары, тұяқты 
жануарлардың мүйіздері, тұлыптар, 
терілер,минералдар үлгілері, өсімдіктер 
тұқымдары, ағаш өсіру кесінділері мен дәрілік 

өсімдіктерінің гербарилері экспозицияларының 
коллекциялары жинақталынып, олар парктің 
қызметкерлерімен үнемі толықтырылып отыра-
ды.

Табиғат мұражайына келушілер Жоңғар 
– Алатауы ұлттық паркі туралы қызықты 
ақпаратты білуге, сондай-ақ фото және бейне 
экспозицияларды өткізуге мүмкіндігі бар.

Мұражайға тек оқушылар мен студенттер 
ғана емес, сонымен қатар әр түрлі жастағы 
және түрлі қызушылық танытқан азаматтар да 
шақырылады.

Парк қызметкерлері мұражай бойынша 
қызықты экскурсиялар өткізеді. Дәрісті өткізу 
кезінде адамдардың жаңа нәрселерді тануға, 
соның ішінде қоршаған ортаны зерттеуге де-
ген қызығушылығының көрінісімен, саналы 
ұрпағымызға экологиялық тәрбиені дәріптеу 
болып көрінеді. Мұражаймен танысқаннан кейін 
көбінде паркке баруға, Жоңғар Алатауының 
табиғи алуан түрлілігі туралы көбірек білу 
қызығушылық туындайды. 

 Осы аталғандардың барлығы біздің 
баға жетпес байлығымыз, ата – бабадан 
біздерге қалған асыл мұрамыз. Осы табиғат 
байлықтарын келешек ұрпаққа қаз қалпында 
сақтау барша тіршілік иесінің ең маңызды 
міндеті.

С. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ

орманды қорғау және сақтау инженері.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

В быту повсеместно используются газовые приборы, которые просты и удобны в обра-
щении. Однако пренебрежение правилами пользования газом приводит к непоправимым по-
следствиям.

При установке газового баллона необходимо проверить наличие резинового кольца и его 
целостность. На редукторе проверьте наличие трех металлических шариков. После установки 
категорически запрещается проверять места соединения на утечку газа зажженной спичкой, 
для этого нужно использовать мыльный раствор.

При пользовании газовыми приборами не забудьте открыть форточку. Не оставляйте га-
зовые приборы без присмотра. Не допускайте к использованию газовыми приборами детей 
дошкольного возраста, а также лиц, не знающих правил обращения с этими приборами.      

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-         загромождать газовые приборы, какими-либо посторонними предметами.
-         оставлять горелки зажженными, уходя из дома.
-         пользоваться духовыми шкафами для обогрева кухни.
-         самовольно заниматься ремонтом плит и перестановкой газового оборудования.
 ПОМНИТЕ, что при утечке газа необходимо немедленно проветрить помещение, прекра-

тить пользование газовым прибором и вызвать аварийную службу.  
Е. ТУРСУНОВ,

главный специалист ОЧС  Сарканского района,  майор гражданской защиты.

Будьте осторож-
ны при пользова-

нии газом!
В быту повсеместно используются га-

зовые приборы, которые просты и удобны 
в обращении. Однако пренебрежение пра-
вилами пользования газом приводит к не-
поправимым последствиям.

При установке газового баллона не-
обходимо проверить наличие резинового 
кольца и его целостность. На редукторе 
проверьте наличие трех металлических 
шариков. После установки категорически 
запрещается проверять места соединения 
на утечку газа зажженной спичкой, для это-
го нужно использовать мыльный раствор.

При пользовании газовыми приборами 
не забудьте открыть форточку. Не остав-
ляйте газовые приборы без присмотра. 
Не допускайте к использованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста, а 
также лиц, не знающих правил обращения 
с этими приборами.      

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-         загромождать газовые приборы, 

какими-либо посторонними предметами.
-         оставлять горелки зажженными, 

уходя из дома.
-         пользоваться духовыми шкафами 

для обогрева кухни.
-         самовольно заниматься ремон-

том плит и перестановкой газового обору-
дования.

 ПОМНИТЕ, что при утечке газа необ-
ходимо немедленно проветрить помеще-
ние, прекратить пользование газовым при-
бором и вызвать аварийную службу.  

Г. КАНАПИЯНОВА,
старший инженер  ОЧС Сарканского 

района,  старший лейтенант граждан-
ской защиты.

Отравление угарным газом при не 
соблюдении правил пожарной безопасности 

Неисправность отопительной системы  –  распространенная причина трагедий, связан-
ных с отравлением угарным газом. И, это зачастую приводит к непоправимой беде.

Также перед началом отопительного сезона следует незамедлительно устранять такие 
неисправности как топочная дверка она должна быть плотно закрывающейся через который 
начинает пробивать угарный газ из дымохода из печей дома. Например, в печи появились 
трещины. С течением времени они становятся больше и через них уже начинают проби-
ваться во время топки не только дым, но даже язычки пламени. И если трещины появятся 
в тех местах, где вплотную к печи или дымоходу примыкают деревянные перегородки или 
перекрытие, то это неминуемо приведет к пожару. Поэтому появляющиеся трещины надо 
немедленно затирать. Как правило, перед каждым отопительном сезоном производят по-
белку печей и дымоходов. А чтобы от случайно выпавших из печей углей не загорелся пол, 
перед топочным отверстием каждой печи прибивается металлический лист размером 50 х 
70 см. Очень часто пожары возникают от того, что вплотную к печам вешают для просушки 
одежду или ставят мебель и другие горючие предметы. Происходит это, как правило, зимой, 
когда начинается усиленная топка печи.

Уважаемые жители города Саркан! Для того чтобы не повторить подобных последствий 
и чтобы  беда обходила Ваш дом стороной необходимо соблюдать  правила пожарной без-
опасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей.  

Е. ИСАГАЛИЕВ,
старший инженер  ОЧС Сарканского района,  капитан гражданской защиты.

Мейірімділік – 
ізгі қасиет

Сарқан ауда-
ны, Жетісу орта 
мектебінде 8-12 
ақпан аралығында 
5 - 1 0 - с ы н ы п 
оқушылар арасында 
«Мейірімділік» акция-
сы ұйымдастырылды  
Мейірімділік – адам 
бойындағы игі 
қасиеттердің бірі, 
өмірдің мәні  туралы 
мектеп қабырғасында 

жүргізіп «Мейірімділік – жан шуағы» атты дәліздегі тілектер ағашына 
сыныптың әр оқушысы өзінің  арман-тілектерін жазып, бөлісті. Арманға 
қол жеткізу үшін әрқайсының білдірген пікірлері мағыналы, әсерлі болды. 

«Мейірімділік – ізгі қасиет» сынып сағаттарында оқушылар 
«Мейірімділік», «Сыйластық», «Кең  пейілділік», «Жанашырлық» 
терминдеріне  толығырақ  тоқтала  білді. Мейірімділік адамның  
жоғары  адамгершілік белгісі ретінде жағдаяттар қарастырылды. Ақын, 
жазушылардың нақыл сөздерін  негізге ала отырып, оқушылар пікір-
таласқа түсіп, қазақтың дәстүрлі әдеп  жүйесінде мейірімділік адамдар 
арасындағы  адамгершілік, ізгілік  пен  ізеттілік секілді  асыл қасиеттерге 
шолу жасады. Мектеп оқушылары «Мейірімді  ағаш», «Сенім жәшігі» 
акциясын өткізді. Онда оқушылар арман тілектерін, ұстаздарға хат 
жолдаған. 8-сынып жетекшісі Г.Мухамадьярованың ұйымдастыруымен 
сыныбындағы қыздар  бірігіп, әркім өз үйінде карантин кезіндегі 
азқамтылған, көпбалалы отбасындағы мектеп оқушыларына арналған бет-
перде тігуді ұйымдастырды. Тігілген бетперделер мектеп медбикесіне та-
бысталды. 8-сынып пен 7-сынып ұлдары ауылымыздың соғыс ардагерінің 
Г.Ф.Ульяновтың ауласындағы қалың қарды тазалап берді. Олар түстен 
кейінгі уақытқа жиналып, жұмыс құралдарын алып, жұмыс киімдерімен 
алға қойған  істі жұмылып жасап бітірді. Үй иелері оқушыларға алғыстарын 
білдірді. Осындай қайырымды істерімен көмекке зәру жандарға қуаныш 
сыйлады. Әрине, қайырымдылық жасап жатқанда адамның оң қолы 
жасаса, сол қолы оны көрмеуі керек екенін бәріміз білеміз. Дегенмен-
де осындай істер арқылы оқушылар өздерін мейірімділікке тәрбиелеп, 
жақсы жағынан көрсетті. Оқушылар сынып жетекшіге осы «Мейірімділік 
апталығына» жүргізілген жұмыстарға кері байланыстар жасады. 

Л.АЛЫБАЕВА,
 Жетісу  орта  мектебінің  тәрбие ісі меңгерушісі.

Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестікті мемлекеттік 

тіркеу және филиалдар мен 
өкілдіктердің (өкілдіктерді) 
есептік тіркеуі (қайта тіркеу) 

туралы
 Еgov.kz арқылы: Порталдың "Бизнесті тіркеу және 

оны дамыту" бөлімшесінен қажетті қызметті тауып, онлайн 
сұратыңыз; Бірінші қадамда ұйым жайлы деректерді тол-
тырып, компанияңыздың толық және қысқа атауын қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерінде жазыңыз; Ұйымның құқықтық 
формалары мен құрылтайшылары жайлы ақпараттарды да 
толық толтырыңыз; 📌Заңды мекенжайын, байланыстарын
және экономикалық қызметтің негізгі түрінің кодын, жұмыспен 
қамтылған адамдардың санын көрсетіңіз. Егер банк шотын 
онлайн ашқыңыз келсе, оны үшінші қадамда банк талап ет-
кен құжаттарды тіркей отырып рәсімдеңсіз. Келесі қадамда 
сақтандыру шартын онлайн жасауға болады. Өтінішке ЭЦҚ 
арқылы қол қойыңыз. 📌Егер банк шоты мен сақтандыру шар-
тын өз бетіңізше жасауды жоспарласаңыз, 1-қадамнан соң, бет 
соңындағы тиісті тармақты белгілемеңіз. Егер компания басшы-
сы басқа адам болса, оның ЖСН нөмірі порталда көрсетілген 
соң, ол 1 сағат ішінде әрекетті растауы қажет. Қызмет уақыты - 1 
сағ. (Қайта тіркеу- 1 жұмыс күні). Нәтижесін жеке кабинетіңізден 
аласыз.       Тіркеуді ХҚКО арқылы жүзеге асыру үшін Сізге 
келесі құжаттар тізімі қажет:  жеке куәлік;  заңды тұлғаны 
тіркеу туралы өтініш; Қызмет құны 📌Ірі бизнес субъектілері 
үшін - 18382 тг; 📌Шағын және орта бизнес субъектілері үшін 
тіркеу – тегін. ЖШС-нің атауы, құрылтайшылар құрамы өзгерген 
жағдайда және жарғылық капитал сомасы төмендеген жағдайда 
ХҚКО арқылы құжаттарды қайта тіркеу қажет. Ол үшін келесі 
құжаттар тапсырылады:  өтініш (ХҚК-да беріледі)  өзгеріс бой-
ынша қаулы мерзімі 1 айдан аспаған БАҚ баспа басылымында 
жарғылық капиталдың өзгеруі туралы жарияланым (жарғылық 
капитал сомасы төмендеген жағдайда)  келісімшарт түпнұсқасы 
(құрылтайшылар өзгерген жағдайда) Қызмет құны 📌Шағын 
кәсіпкерлік субъектілеріне – 5656 тг; 📌Орта және ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне – 18382 тг. Қызмет нәтижесі 1 жұмыс күні ішінде 
дайын болады. 

«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік  корпо-
рациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының  

Алматы облысы бойынша  филилының Халыққа қызмт 
көрсету бойынша Сарқан аудандық бөлімі.



Меншік иесі: "Сарқан газеті" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет «Алатау  баспа-полиграфиялық корпорациясы» ЖШС филиалы - Сарқан баспаханасында (Тәуелсіздік, 108) басылады.

Директор - бас редактор   
ИГІМАН Жомарт Мақатұлы

Газет Қазақстан Республикасының 
инвестициялар және даму министрлігі 
байланыс, ақпараттандыру және ақпарат  
комитетінде 2015 жылғы 16-қарашада  
тіркеліп, №15703-Г куәлігі берілген.

Редакцияның мекен-жайы: 
041500 Сарқан қаласы Тәуелсіздік 

көшесі, 117 
Телефон: 2-20-47, 2-23-53

e-mail:
igiman01@mail.ru

Газет аптасына бір рет жұма күні 
қазақ және орыс тілдерінде шығады.

Жарнама мен 
хабарландырулардың мәтініне 

жарнама беруші жауапты. 

Жарияланған мақала 
авторларының пікірлері редакция 

көзқарасын білдірмейді.

Құрылтайшысы: 
Сарқан ауданының 

әкімдігі

арқанС 19 ақпан 2021жылe-mail: Igiman01@mail.ru  8

арқанС
Таралымы: 3100

Осы шығарылымның 
таралымы: 3100

Газет индексі: 35202,15202
Офсеттік басылым 1 баспа табақ

SHARAINA

Продается дом! Продам кирпичный дом с мебелью 1991 года постройки. Дом 
120кв.м.,интернет,телефон. Холодная и горячая вода (Аристон) в доме.Со всеми над-
ворнами постройками:баня,летняя кухня,сарай,углярка,крытый навес. Торг уместен.
тел.87773935583,87081875808,8-72839-20147

Сен туған күн, 
мерекеңмен

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Шұғыл түрде Алмалы ауылы жағында ПМК-72 № 12 13х14 үлкен үй сатылады. Қора жайы, 
1 га жері, бақ, артезиан суы бар. Үйде де су бар. Хабарласыңыздар:  тел. 8708 3678589, 8777 
4893989.

Продается коттедж с мебелью. Участок 10 
соток, 200 кв.м., год постройки 2015 г. Имеет-
ся все хоз.постройки, все удобства для жизни 
интернет, сан.узел, вода в доме. Обращать-
ся г. Саркан, ул. Жангельдина 21, сот. 8701 
6077360. 

Продается по адресу г. Саркан ул. М. Жумабаева, 57 (Комарова – верхний край) 
на участке площадью 0,1800га (18,0 соток) жилой дом полезной площадью - 106,8 
кв.м, жилой площадью – 66,3 кв.м из 5 жилых комнат с бытовой комнатой с водо-
проводом, горячей водой, санитарным узлом, печью водяного отопления, смежно 
кухней с погребом, навесом. Последовательно размещены надворные постройки: 
кладовая, 2 сарая для скотопомещений с пристроенным навесом, сеновал, с фа-
садной стороны дома – углярник и баня. На территории участка плодоносящий 
сад (13 яблонь, 3 груши, персик, абрикос, урюк, боярка, вишня, кустарники черной 
и красной смородины, крыжовника, ежемалины, вселетней малины и клубники),  
сдвоенных 2 огорода. Полив из арычной сети удобный, доступен в любое время. 
Фасадная и парадная стороны дома полностью озеленены хвойными деревьями 
(ель, сосна, туя). На прилегающей территории разбит уличный скверик. С домом 
совместно продается перспективный соседний земельный участок площадью 
0,1000 га (10,0 соток) с насаждениями плодоносящих 5 яблонь, красной сливы, 
декоративных деревьев с северной и западной сторон по границе участка. Полив 
удобный, участок доступен к водопроводной сети. ТОРГ УМЕСТЕН. Возможен ва-
риант обмена. Контактный телефон: 8 701 194 50 12.

Продается кирпичный дом, 2005 года 
постройки, 2 уровня. Имеется все хоз.по-
стройки, сан.узел, вода. Отопление твердое, 
жидкое и газовое. Обращаться: г.Саркан, 
ул.Петровского № 27.  Сот. 8702 2240404.

МИКРОКРЕДИТЫ ОТ АЗИАТСКОГО КРЕДИТНОГО 
ФОНДА

БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНО!
•  Групповой кредит до 1 000 000  тенге на каждого 

участника
•  Беззалоговый кредит – до 1 500 000 тенге
•  Залоговый кредит – до 53 000 000 тенге
Мы гарантируем: быстрое рассмотрение, отсутствие 

комиссии, досрочное погашение без штрафов, возможен 
индивидуальный график погашения. Мы ждем вас по 
адресу: Аксуский р/н., с.Жансугуров, ул.Желтоксан, 
д.20 (возле больницы,4-х этажный дом)  Тел:2 13 34. 
Руслан 87717195525, Азамат 87079220913.

Сарқан қаласының  тұрғыны Әлімбаев Сер-
икпай Сейкимбайұлын  63 жасқа толуымен әрі 
зейнеткерлік жасқа жетуімен құттықтаймыз. Өзіңізге 
және отбасыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ырыс 
пен ынтымақ, бақыт пен береке тілейміз! Шығар 
шыңдарыңыз қашан да биік болғай. Әрқашан 
жүзіңізден мейірім нышаны кетпей, айналаңызға 
нұрыңызды шашып жүре беріңіз!

Бір әулеттің бәйтерегі, орманы,
Шын бақытты аялаған қолдағы.
Құтты болсын зейнеткерлік  жасыңыз,
Бір өзіңіз отбасының қорғаны. 

Жасыңыз жүзді сергек алқымдасын,
Біз үшін бәз баяғы қалпыңдасың.
Әулетіңіз  сізбенен өркен жайып,

                                                 Берері жаратқанның сарқылмасын.
Құттықтаушылар: "Аслан" ШҚ, "Мақай" ЖШС. 

Өнегелі өмірі ұрпаққа үлгі Өнегелі өмірі ұрпаққа үлгі 
Өмірдің өзі – ұстахана. Адам баласы қиыншылықты көрген сайын алмас 

қылыштай жарқ-жұрқ етеді. Темір төспен балғаға шағылғанда ғана қайралады. 
Адам да қылыш сияқты. Қайрауы келсе қара тасты қақ жарады. Иі қанып су-
арылса, жүзі жасымайтын шын асылға айналады. Ұстахананың қожайыны 
темірші болса, өмірдің қожайыны адам. Өмірде кез келген қиындықты жеңіп, 
алмастай жарқылдап жүрген, елге үлгі болатын абыз ақсақалдарымыз 
баршылық. Солардың бірегейі – Болат Рахметқалиұлы.

Болат Рахметқалиұлы Сарқан ауданына қарасты Белсенді кол-
хозында 1936 жылы ақпан айының 26-сы күні дүниеге келген. Осы 
ауылдағы мектепте бастауыш 4 сыныпты аяқтаған. Соғыстан кейінгі 
ауыр кезең. Жазғы демалыс кезінде колхоздағы жұмыстың түр-түрін 
істеді. Қырмандағы жұмыс, шөп жинау, волокуш айдау, қойшы әйтеуір 
ес білгелі еңбекке ерте араласқан. 4 сыныптан соң аудан орталығы 
Сарқан қаласындағы Абай атындағы қазақ орта мектебінде оқуын 
жалғастырып, 1953 жылы орта білім туралы куәлігін алып, білім қуалай 
Алматыдағы Қазақтың Мемлекеттік ауылшаруашылығы институтының 
инженер-механик факультетіне түсіп, оны 1959 жылы ойдағыдай 
аяқтап шыққан.

 Жоғары дәрежелі білімді жас маман Болат Андреев ау-
данына қарасты «Лепсинск» ет-сүт совхозының машина-трактор ше-
берханасына меңгеруші болып, сонан 1963-1968 жылдар аралығында 
осы аудандағы «Казсельхозтехника» бірлестігінде бас инженер болып 
қызметін абыроймен атқарған. Ал, 1968-1969 жылдар аралығында 
Сарқан ауданына қарасты «Энергия» колхозында бас инженер болып 

жұмыс істеген.
Өмірде өзінің қарапайымдылығымен, адами қадыр-қасиетімен жүріп өткен ізгілік жолымен 

көптің құрметіне бөленді. Болат ағамыз қай жерде қандай қызмет атқармасын адалдықты атта-
мады, білгенін жас мамандарға үйретті, өзі үлгі көрсетті. Өзінің білім тәжірибесімен қызмет істеп 
жүрген ортасына үлгі-өнегесін көрсетіп, танытты.

Осындай ұтқыр ұйымдастырушылық қабілетін бағалаған Сарқан ауданының басшылары 
Болат ағамызды 1970 жылы Сарқан аудандық «Казсельхозтехника» бірлестігінің басқарушысы 
қызметіне жіберді. Болат ағамыз бұл қызметті ұршықша иіріп, ұжымдағы береке-бірлікті, 
сыйластықты, татулықты сақтап жас мамандарды елін-жерін, Отанын сүюге тәрбиеледі. Өзі бар 
білімін, тәжірибесін, ынтасын ұжым жұмысшыларының сергек, серпінді еңбек етулеріне арнады. 
Нәтижесінде Сарқан «Казсельхозтехника» бірлестігі облыс деңгейінде алдыңғы қатардан көрінді.

Бірақ та, Болат ағаның мәртебесі өсіп, беделінің биіктей бастағанын көре алмағандар орнына 
басқа ұлт өкілін тағайындау үшін жанталасты. Осының салдарынан Бөкең облыстық «Казсельхоз-
техника» бірлестігі басшыларының теріс, орынсыз әрекеттерінің салдарынан 1977 жылы Сарқан 
аудандық «Казсельхозтехника» бірлестігі басқарушысынан босайды.

Осы жылы Болат ағамыз еш мойымастан Бөрлітөбе ауданына қарасты «Прибалхаш» со-
вхозына бас инженер қызметіне орналасады. Болат ағамыз бұл шаруашылықта да өзінің 
білімін іскерлігімен, жұмысқа деген ынта-жігерімен дәлелдеп талай жас мамандарды саты-
лай лауазымдарын жоғарылата білді. Онан әрі Сарқан  ауданына қайта оралып, 1979-1985 ж. 
аралығында «Ленин» колхозында бас инженер, 1985-1987 жылдары аудандық тұтынушылар 
қоғамы автокөлік базасының директоры, 1987-1997 жылдары «Красный Октябрь» совхозының 
«Бірлік» бөлімшесінің басқарушы қызметін абыроймен атқарған. Болат Рахметқалиұлының 
еселі еңбегі, толағай табысы мемлекет тарапынан ескерусіз қалған жоқ. Ол 1961-1995 жылдар 
аралығында аудандық Кеңестің бірнеше шақырылымының депутаты, үш мәрте облыстық партия 
конференциясының делегаты болып сайланған. 1967 ж. «Ерен еңбегі үшін», 1970 ж. «Лениннің 
туғанына 100 жыл», 1972 жылы екінші мәрте «Ерен еңбегі үшін», 1973 жылы «Азаматтық қорғаныс 
үздігі» медальдарымен марапатталған. Сондай-ақ ұзақ жылғы еңбегінің жемісі ескеріліп, 2009 
жылы «Мұхаметжан Тынышбаевтың туғанына 130 жыл», «Ұлы Отан соғысының жеңісіне 65 жыл», 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Ұлы Отан соғысының жеңісіне 75 жыл» 
мерекелік медальдарымен және «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл» медалімен марапатталған. 
«Сарқан ауданының Құрметті азаматы».

Ер жігіт ат жалын тартып мінгенде екі нәрседен қателеспеуі керек екен. Бірінші, өмірлік жарды 
таңдағанда, екіншісі, мамандық таңдағанда. Болат ақсақал екеуін де қателеспей дәл таңдаған 
азамат. Белгілі данышпан ғалым атамыз Мәшһүр-Жүсіп Көпеев Абайға сәлем беруге барып, 
«Ассалаумағалейкум» деп табалдырықтан аттай бергенде, Абай: «Тоқта Иман қайда? Жұмақ 
қайда?»- деп сұрапты. Сонда Мәшһүр-Жүсіп «Иман жүрегімде, жұмақ кімнің әйелі жақсы бол-
са соның үйінде»,- деген екен. Қанағаттанған Абай төрге шығарыпты. Бір данышпан: «Үйінде 
бақытты адам – ең бақытты адам» деген екен. Олай болса Болат бақытты адам, жұмақ та үйінде. 
Болаттың балаларының анасы, құдай қосқан қосағы Тұрсынхан отбасының шаруасына ешкімді 
алаңдатқан жоқ. Өзінің жібек мінезімен, тұрған тұрысымен, жүрген жүрісімен, тындырымды 
ісімен, отбасылық үлгі-өнегесімен ел назарын аударған, жылы жүрегі мейірімге толы, тұла бойы 
нұрдан жаралғандай жазық маңдай, жүзі жарқын, жанұяда сыйластығының сәнін келтіріп отырған 
болмыс-бітімі сыпайылығымен адамгершілік қасиеті жоғары аяулы да қадірлі ана-әпке.

Сонымен қатар Тұрсынхан ұстаздық міндетті 33 жыл атқарып, мыңдаған шәкірт тәрбиелеген. 
Шәкірттері еліміздің түкпір-түкпірінде әртүрлі мемлекеттік лауазымдарда. Соның бірі 
ауданымыздың мақтанышы Стамбекова Әсел Серкебайқызы педагогика ғылымдарының кан-
дидаты, профессор. Қазіргі уақытта Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық университетінің 
оқытушысы.

Ол өз балаларымен мақтана алатын өнегелі ана, әже. Балалары, немерелері үлкен лауазым-
ды қызметтер атқарып келеді. Болат Рахметқалиұлымен 60 жылға жуық отасқан, өнегелі отбасы, 
екеуі 7 бала, 15 немере, 11 шөберелерінің зор сүйіспеншілігіне бөленіп отырған абыз ақсақал мен 
әз әже.

Таңертең де, кешке де Алласына сыйынып, елі мен ұрпағына баянды бақыт тілеген екеуі 
тәрбиелі, тәртіпті балалар тәрбиелеп, олардың жетістіктерінен қуат алып отырған асыл жандар. 
Болат ағамыз ауданда орын алып жатқан көптеген қоғамдық шаралардың бел ортасында жүреді. 
Ауданымыздағы «Мерейлі отбасы» конкурсының жеңімпазы болып, облыстық конкурста өнегелі 
құндылықтарды жаңғыртудағы жетістіктері үшін жүлдегер атанып облыс әкімінің алғыс хатымен 
және сыйақымен марапатталған.

Бата – халқымыздың мәдени мұрасы, ұлттық игілігі, асыл қазынасы, рухани азығы екенін 
жастардың бойына сіңіру мақсатында аудан, облыстағы өткен конкурстарға қатысып жоғарыдан 
көрінді. Жастармен, мектеп оқушыларымен көптеген кездесулерге қатысып, өзінің жатық тілімен 
өміріндегі бай тәжірибесін ортаға салып, жас ұрпаққа өнеге үлгі боларлықтай тылсым дүние 
құпияларын, ата-баба дәстүрлерін, өмірде болған оқиғаларды, адамгершілік туралы жастарға ой 
толғап, оларды қызықтыратын. Болат ағамыздың әлі де болса қоғамға берері мол.  Ағарып атқан 
таң шаңырағыңызға шаттығы мен қуанышын сыйласын,- деп аудандық «Ардагерлер ұйымы» 
атынан 85 жылдық мерейтойыңызбен құттықтаймын. Отбасыңызға амандық, зор денсаулық, ұзақ 
ғұмыр тілеймін.

Қ. ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық «Ардагерлер ұйымының» төрағасы.

"Сарқан газеті" ЖШС ұжымы белгілі журналист, жазушы, баспагер, "Алатау" баспа-
полиграфиялық корпорациясының және "Алматы - Болашақ" АҚ президенті 

ЫРЫМ СУАНБАЙҰЛЫ КЕНЕНБАЙДЫҢ 
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған –туыстарының қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.                                                                                                      


