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Ауданныњ қоғамдық -
саяси апталық газетіSARQAN

Еларалық тұлғаның  
ескерілгені орынды 

Талғат ҚАЙНАРБЕКОВ,
Сарқан ауданының әкімі.

Ұлт тарихы тек қана сая-
си әлеуметтік, қоғамдық 
оқиғалардан ғана емес, 
сонымен қатар ұрпақтар 
жалғастығынан, өміршең 
дәстүрлерден құралады. Сол 
игі дәстүрлерден тағылым ала 
отырып, мемлекет, әлеумет, 
жеке адам көшін түзейді. 
Бағытын айқындайды. 
Халқымыз жүріп өткен ұзақ 
жолдың шежірелі күндеріне 
көз салсақ, тарих аты жады-
на тоқыған талай тағылымды 
істерді көреміз. Қазақ 
тарихының осындай белесті 
асуларының бірі - қазақ 
жерінің тұтамдай бөлігін де 
жаупиғылдыларға таптатпаған қазақ батырлары. Осы батырлардың 
алғы сапында біздің бабамыз Алдияр батырдың тұрғаны анық.

Биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 30 жыл 
толып отыр. Тәуелсіздік жайлы өткенге көз жүгіртіп, ой қозғағанда 
ең алдымен мемлекеттің тірегі - қазақ халқының мұрасы қазақтың 
атамекенін, кең байтақ жерін қасық қаны қалғанша қорғаған ба-
тырларымыз еске түседі. Сондықтан да Алдияр батырды ұлықтау 
жөніндегі ұсынысты естігенде қолдауды, жүзеге асыруды басты па-
рызым деп білдім. Қоғамдық қорға көпшіліктің ынта білдіруіне өзім 
де үлес қоса отырып, ұйытқы болдым.

Алдияр батыр Тәуке ханның оң жағындағы тұлғалардың сапын-
да туған жердің азаттығы, тәуелсіздігі жолында жан аямай күрескен 
қаһарман. Біз батырымызды ұлықтау арқылы елдің рухын көтереміз, 
келешек күндердің іргетасын қалаймыз.

Жаңадан тәуелсіздік алған мемлекет өзінің саяси бағытын, 
экономикалық-әлеуметтік жүйесін қалыптастырумен бірге 
мемлекеттілігін сақтау әрі жетілдіру үшін, мемлекеттің ішкі руха-
ни ахуалын дұрыстау үшін кешегі отаршылдықтың зардаптарынан 
арылу қажет. Мұны отарсыздану саясаты дейді. Бұл жөнінде белгілі 
саясаттанушылардың бірі Э.Томсон «Отаршылдыққа түскен ел 
отарлық қамыттан құтылғаннан кейін міндетті түрде отарсыздануы 
керек. Отаршылдардың өздері елден кетсе де, олардың көлеңкесі 
қалады. Отаршылдық – азаттық алған елдің барлық саласында 
төбе көрсетіп отырады. Саяси жүйе өзгерсе де отаршылдардың ой-
ран салуынан әбден зардап шеккен ұлттық сана көп уақытқа дейін 
ойрандалған қалпында қалады» депті. Бұл терең пікір бүгінгі қазақ 
ұлтының басындағы хәлді айнытпай дәл танытады. Біз батырлары-
мыз арқылы рухымызды көтерсек қана отарлық санадан арыламыз.

Қазақ халқы өзінің ғасырлар бойғы тарихында көптеген 
қиындықтарды басынан кешіргені баршаға аян. Дегенмен Алдияр 
батыр сынды ел қорғандарының арқасында сол қиындықтарға төтеп 
беріп, абыроймен жеңіп шықтық. Ендеше батыр тұлғасының туған 
жерімізде бой көтеруі келешегімізге қаланатын берік негіз деуімізге 
болады. Көптің қолдауымен жүзеге асатын абыройлы іс ертеңіміз 
үшін мызғымайтын іргетас болатындығы анық.

 Қырғызстанда мәңгі қоныс 
тапқан Найман Күшілік хан 
мазарына арнайы сапармен 
барған экспедиция мүшелері 
бабамыздың кіндік қаны тамған   
Алтайдан топырақ апарып, 
бейітіне салынып, сол капсулаға 
бейіт басынан алынған 
топырақты салып, елге алып 
қайтқан еді. 19-қыркүйекте сол 
топырақ Өскемен қаласының 
жанындағы Атығай белесіне 
қойылып, белгі орнатылды. 
Осы шараға орай бабамызға ас 
беріліп, құран бағышталды.

Өскемендегі өткен ағайын-
дардың бас қосуында сол 
Атығай белесіне қойылған белгі 
тұрған жерге Күшілік ханның 
кесенесі салынсын деген шешім 
қабылданды. Құрылыстың ба-
сталуына шығыстық кәсіпкерлер 
тарапынан 30 миллион теңге 
бөлініпті. 

Баба рухы туған 
жеріне оралды 

Сарқан ауданында табиғат-
тың ерекше сыйы – қойтастар 
көптеп кездеседі. Әртүрлі 
пішіндерімен ерекшеленіп тұ-
ратын тастарға көз тастап қарар 
болсаң, кең жайлаудың етегінде 
жайылып жүрген отарлы қой 
тәрізді сурет түзіледі. Сондықтан 
бұл тастарды сарқандықтар 
«Қойтас» атап кеткен. Мұндай 
қойтастарды Жетісу өлкесінде, 
тек саялы Сарқанда ғана 
кездестіруге болады.

Енді осы Сарқан ауданын-
да қойтас арасында жайғасқан 
ерекше саябақ ашылмақ. 
Аумағы 6 гектарды құрайтын 
саябақта жаяу жүргіншілер 
жолы, заманауи футбол, скейд-
борд, стрит воркаут және бала-
лар алаңдары болмақ. Сондай-
ақ күркелер, орындықтар 
және түрлі жарық шамдар бой 
көтермек.

-Қойтас саябағын салу екі 
кезеңмен жүзеге асырыла-
ды. Биыл жол, арық, жарық 
жүйелерін ретке келтіретін 
болсақ, содан кейінгі жұмыстар, 
ол әрине көшеттер отырғызу, 
тас арасына қосымша дема-
лыс орындарын жасау. Соны-
мен қатар болашақта саябақ 
ортасында орналасқан жа-
санды көлшікті жаңа қалыпқа 

Қойтастар маңында саябақ 
салынады

келтіріп, арнайы жаз айларын-
да суға шомылу орнын ашуды 
қолға аламыз,-дейді Сарқан 
қаласының әкімі Амантай 
Мұқанов.

Қайта жандандыру жұмыс-
тарын мамыр айында бастаған 
«Хан Тенгри» серіктестігі аталған 
демалыс орнын қазан айында ел 
игілігіне ұсынбақ. Қазір құрылыс 
аумағында жиырма беске 
жуық қала тұрғыны маусымдық 
жұмыспен қамтылған. Солардың 
бірі 18 жастағы Нұркен 
Ержанұлы.

-Біздер үшін жасалынып 
жатқан саябақтың бір тасын бол-
сын қалап жатқаныма қуанамын. 

Саябақ ашылған соң осы жер-
де спортпен айналысып, бос 
уақытымызды достарымызбен 
өткізетін орынға айналады деп 
сенемін,-дейді жас құрылысшы.

Сонымен қатар саябақты 
ретке келтіру кезінде құлауға аз 
қалған ескі аспалы көпір де қайта 
жасалып жатыр екен. Бұған 
Сарқан қаласының тұрғындары 
дән риза. Айтпақшы, Қойтас 
саябағы құрылысының бірінші 
кезеңіне жергілікті бюджеттен 62 
млн теңге қаражат бөлінген.

Қалмаханбет 
МҰХАМЕТҚАЛИ.

egemen.kz

Жолдауға қолдау

Ұстанымымыз 
айқын

Бүгінде пандемияның 
бізді үлкен сынаққа са-
лып отырғаны белгілі. Бұл 
індетке тосқауыл қоятын 
бірден-бір амал-вакцина сал-
дыру. Президент өзінің жол-
дауында вакцина салдыруға 
қарсы шыққандардың айнала-
сына зиянын тигізетінін өте 
орынды айтты. Екпе алу өз 
алдына, дәл қазіргі уақытта 
біздің азаматтарымыздың 
тәжтажалдың таралуы-
на той-томалақ пен көп 
адамның бас қосылатын 
түрлі отбасылық жиындар-
дың тікелей әсер ететінін 
түсінетін уақыты жетті. 
Отандастарымыз ел ішінде 
ойран салған індетпен са-
налы түрде күреспесе, 
жағдайдың оңала қоятын 
түрі көрінбейді.

Келешегімізге тікелей қауіп 
төндіріп отырған қатерлі дертпен 
бір кісідей жұмыла күресе білсек, 
Жолдауда айтылған жақсы ба-
стама, игі қадамдардың-жалақы 
мөлшерінің артқанын, баспа-
на алудағы жеңілдіктердің, 
жаңашыл реформалардың, 
басқа да оң өзгерістердің жемісін 
бірге көру бұйырар еді деп нық 
сеніммен айта аламын.

Асхат ИСКАКОВ,
аудандық мәслихаттың

 депутаты.

Тәуелсіздік – біздің ең қастерлі 
құндылығымыз. Егемендік дегеніміз – жалаң 
ұран мен жалынды сөз емес.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың "Халық бірлігі және жүйелі рефор-
малар - ел өркендеуінің берік негізі" атты Жолдауынан.
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Өз өнерін, білімін, өмірде көргені 
мен тоқығанын, жиыстырған тәжірибесін 
жас ұрпаққа үйретуші адамды ежел-
ден ұстаз деп атайды. Ұрпағымыздың 
ұятты, табиғаты таза болуы біріншіден 
туған жер, өскен ортасына байланы-
сты болса, екіншіден үлкендер үлгісін, 
бабалар тағылымын санасына сіңіріп, 
бойына жиған өнегесімен еншілесіп жа-
тады. Сондықтан да елдің жүгін атан-
ша арқалайтын, қайырымдылықты 
қасиет деп білетін, өзінен бұрын өзгенің 
тауқыметіне жүгініп тұратын аға буын 
өкілдері қашанда құрметке лайық. 

-«Диплом алғанның бәрі педагог 
емес. Ұстаз болуға туа жаралу ке-
рек. Мұғалімдікке жалақы алу үшін, 
күн көру үшін барғаннан артық сор 
жоқ. Ол – балалардың соры, ұрпақтың 
соры. Шаруашылықта, саясатта, тіпті 
соғыста жіберген қатені түзеуге бола-
ды. Ал тәрбиеде жіберген қатені түзеу 
қиын»,- дейді белгілі педагог Орынша 
Қарабалина өзінің «Жүрек сыры» атты 
ғұмырнамалық хикаятында. 

Білім және ғылым қызметкерлері 
кәсіподағы аудандық комитетінің жа-
нынан Ардагерлер кеңесін құрудағы 
мақсатымыз сала ардагерлерімен тығыз 
байланыс жасап, зейнеткерлерге құрмет 
көрсетсек деген мақсаттан туындаған 
еді. Бұл кеңестің төрағалығын Жанат 
Мұқашевқа тапсырдық, құрамына Жа-
мал Құлахметова, Күлшат Мұқашева, 
Балтабек Смаилханов, Серік Оспанов 
сынды ұстаздық еңбектің ардагерлері 
енді.

Ардагерлер өмір көрген,  мәселенің 
мәнісіне, арғы түбіне үңілетін 
салиқалы адамдар. Ауданның білім 
беру мекемелеріндегі жас ұрпаққа 
сапалы білім, саналы тәрбие беріп 
жүрген ұстаздар қауымының үлкенді-
кішілі мәселесін қызбалыққа са-
лынбай ақылмен шешуде аға буын 
өкілдерінің ақыл-кеңесінің маңызы 
зор. Жасөспірімдер арасындағы 
жағымсыз жайттардың бастауы 
әлеуметтік мәселелерде, тәрбиенің 
жетіспеушілігінде екендігін басты назар-
да ұстап, ата-аналармен сұхбат құрып, 

Ардагер-алтын тұғыр
тұрмыстық жағдайларын саралау да осы 
кеңестің міндетіне енеді. Жас ұрпаққа 
өскелең уақыт талабына сай тәлім-
тәрбие беретін, оларды отаншылдыққа, 
адамгершілікке, имандылыққа баулитын 
ұстаздардың әлеуметтік жағдайлары 
және рухани дамуы ардагерлер кеңесінің 
назарынан тыс қалмайды. 

Біздің кеңес құрамы аудандағы 
қоғамдық-саяси жұмыстардың бел орта-
сында жүреді. Соның айғағы ретінде аға 
буын атқарған бірқатар іс-шараларды 
назарларыңызға сала кетейін. Ел на-
мысы, жер намысы, атамекеннің 
бүтіндігі мен ұлт бостандығы жолында 
жан аямай шайқасып, туған жердің бір 
сүйемін де жау табанына таптатпаған 
қазақ батырларының алғы сапындағы 
Алдияр батырға ескерткіш орнатуға 
ұрпақтары өткен жылдан бері жұмыла 
кіріскен болатын. Осы мақсатта «Ба-
балар рухы» қоры құрылып, ауданның 
зиялы қауымының ұйғарымымен 
Сарқан ауданының Құрметті азаматы 
Жанат Мұхаметқалиұлы қор төрағасы 
болып сайланған еді. Халық қашан да 
ел қорғаған батырлардың ерлігіне же-
беу, қайратына демеу болып келген. 
Қазақ елінің азаттығы үшін бүкіл өмірін 
арнаған Алдияр бабамызға арналған 
ескерткіш орнатсақ деген бастама-
ны қалың жұртшылық қуана қолдады, 
қорға өз үлестерін қосты, ортақ іске 
белсене араласты, бел шеше кірісті. 
Шартарапқа даңқы жайылған бабамыз-
ұрпақтары үшін мәңгі мақтаныш. Қазақ 
тарихындағы жалпыұлттық батыр, 
еларалық тұлғаның мәңгілік тұғырының 
сомдалуында Жанат ағамыздың еңбегі 
бар деп мақтануымызға болады. 

Ардагерлеріміздің ұзақ жылғы 
жинақтаған мол тәжірибелерін 
кейінгілерімен бөлісуі біз үшін мерей. 
Қаншама жылдар бойы аудандағы іргелі 
мектептерге басшылық жасап, Алма-
ты облыстық мәслихатының екі мәрте 
депутаты болып сайланған Сарқан 

ауданының Құрметті азаматы Жамал 
Ағабдолдақызы отбасы кабинетін ашып 
ата-аналармен ұрпақ тәрбиесі, отба-
сы берекесі жөнінде ынтымақты жұмыс 
жүргізсе, аудандық білім саласының 
ардагері, Сарқан ауданының Құрметті 
азаматы Күлшарбан Мырзабайқызы 
аудандық соттың медиаторы ретінде 
қаншама отбасының бірлігін қамтамасыз 
етуге аналық ақ тілегімен үлес қосты. 

- Бала сені мойындамаса, сен пе-
дагог емессің. Ол мойындау жақсы 
сабақ берумен ғана шектелмейді. Ой-
өрісіңмен, болмыс-бітіміңмен балаға ру-
хани нәр бересің. Сол нәрдің бірінен құр 
алақан болсаң, ұстаздық тұлғаңа мін,- 
деп Жамал Ағабдолдақызы қашан да 
ізін жалғастырған жастарға ақыл-кеңесін 
беріп отырады. 

Кезінде Н.Островский атындағы 
мектеп-лицейдің тізгінін ұзақ жылдар 
ұстап, оқу ордасының деңгейін көтерген, 
облыстық байқауда «Жыл мұғалімі» ата-
нып, облыс басшысының қолынан пәтер 
алған Сарқан ауданының Құрметті аза-
маты Күлшат Қалиқызы зейнеткерлікке 
шыға салысымен жекеменшік балабақша 
ашып, ұстаздық тәжірибесін мектепке 
дейінгі тәрбиеге арнап, кейінгілерге үлгі 
болуда. 

Шатырбай ауылында туып, осы 
ауылдың орта мектебінің директоры 
лауазымынан зейнеткерлікке шыққан 
Балтабек Құрметжанұлы да туған жер-
ге туын тіккен азаматтардың сапында. 
Демалысқа шықтым деп қол қусырып 
отырмай жылдар бойы жинақталған 
көкейіндегі ілім-білімін кейінгілермен 
бөлісіп жүрген оны ауылдастары құрмет 
тұтады. 

Музыка саласында мектептерде 
дәріс беріп, іргелі оқу орны – Ыбырай 
Алтынсарин атындағы орта мектептің 
директоры болған Серік Нүсіпбайұлы 
ардагерлер арасындағы өнерпаздар 
ұжымын үйлестіруде таптырмайтын 
тұлға. 

Ардагерлердің өткені мен бүгінін 
саралап отырсақ мұғалімнің қандай 
пәннен сабақ бергені емес, мәселе оның 
көрсеткен тәлім-тәрбиесінде, өнегелі 
үлгісінде екендігіне ден қоямыз. Саналы 
ғұмырларында мектеп табалдырығын 
аттаған ұрпақтың рухани дүниесін бай-
ытып, олардың менталитетін, психо-
логиясын қалыптастырып, қоғамның 
алдыңғы қатарлы азаматтарын бау-
лып, ұлтжандылыққа тәрбиелеген 
ардагерлеріміз осы ұстанымнан айны-
май келеді.  

«Тәрбиені төртке бөліп қарастырса 
болады: дене тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, 
сұлулық тәрбиесі һәм құлық тәрбиесі. 
Балам адам болсын деген ата-ана осы 
төрт тәрбиені дұрыс орындасын. Бала 
аурулы, зағип болса баладан емес, 
тәрбиешіден. Бала тар ойлы, ақымақ 
болса, бала кінәлі емес, тәрбиеші кінәлі. 
Бала сұлулықтан ләззат ала білмейтін 
мақау жанды болса бала айыпты емес, 
тәрбиеші жазалы»,- деген ақиық ақын 
Мағжан Жұмабаевтың тәрбие тура-
лы тағылымын аға буын ғұмыр бойы 
ұстанып, ізбасарларына мұра қылып 
қалдыруда.  

Сонымен қатар ардагерлер жас 
мамандармен кеңескенде оқушыны 
әділдікке үйретуді дұрыс санайды. 
Әділдік оған қойылған бағадан бастала-
ды. Артық қойылған баға баланы дан-
дайсытады. Кем қойылған баға ашын-
дырады. Ата-анасының бет-беделіне 
қарап, баға қою қылмысқа тең. Мұғалім 
артық бағамен абырой алам деп ойла-
мауы тиіс. Қайта бұл мұғалімнің беделін 
түсіреді, әділдігіне нұқсан келтіреді. 
Осындай тәрбиелі жұмыстарды жүргізу 
арқасында ардагерлер кеңесі жас 
ұстаздардың рухани жетекшісіне айна-
лып, адастырмас бағдар беруде. 

Ермек АЛИНОВ,
 Білім және ғылым қызметкерлері 
кәсіподағы аудандық комитетінің 

төрағасы, аудандық мәслихаттың 
депутаты.

ARDAGER 

Дәл осы сөздің төркінінде талай 
мағына бар. Себебі, адамға берілген сәл 
ғана ғұмырында ортасына сыйлы, от-
басына қадірлі, кішіге үлгі болатындай іс 
істеп, есейген шағында әдемі, сабырлы, 
«айтарынан  көргені көп» қариялыққа 
жету көптің басына берілмейтін бақ. 

«..Ауылыңда қария болса, жазып 
қойған хатпен тең» халқымыздың осы 
даналығы, дәл Мәсәлім ақсақалға арнап 
айтылғанына күмәнім жоқ. Тынып жатқан 
сабырлығының артында, Кеңес заманын-
да өткен тартыс пен тынымсыз еңбек, 
жігермен қайратпен шыңдалған мінез, 
ұстамдылық пен төзімділікпен жеткен 
абырой, осы мінездеменің бәрі бір бойы-
нан табылған нағыз ер азамат.

Әрине, осындай мықты ердің жанын-
да әр уақытта табылған адал дос, асыл 
ана, аяулы жар бола білген Тышжамал 
апамыздың еңбегі ерен. Алтын құрсақ 
анамыз екеуі тоғыз қызды тәрбиелеп 
жеткізіп, бәрі дерлік жоғарғы білімді, 
білікті маман ретінде, қазіргі таңда мем-
лекет дамуына аз да болса өз үлестерін 
қосып жүрген азаматшалар.  

Мәсәлім ақсақал 1936 жылы 
Сарқан ауданы Қарауылтөбе ауылын-
да дүниеге келген. Еңбек жолын «Энер-
гия» колхозында 1955 жылы бастап 
малшаруашылығында ұзақ жылдар еңбек 
етіп, 1992 жылы құрметті зейнеткерлік 
демалысқа шықты. Жасаған елеулі еңбегі 
үшін үкімет тарапынан «Қазақ ССР-
нің құрмет грамотасымен», Қазақстан  
коммунистік партиясының, минис-
трлер советінің, кәсіподақ комитетінің, 
Талдықорған обкомының, облсоветтің 
және облыстық ЛКСМ комитетінің алғыс 
хаттарымен марапатталды. 1988 жылы 

Саналы ғұмыр, салиқалы қарттық...

«Жигули» автомашинасы сыйлыққа 
берілді.

Алмалы ауылының «Ақсақалдар 
алқасының» төрағасы, учаскелік сай-
лау комиссиясының төрағасы болып 
жұмыстарға араласып, істеген еңбегі үшін 
Қазақстан Республикасы Орталық сай-
лау комиссиясының  алғыс хатымен, Ал-
маты облысы Ардагерлер ұйымының 25 

жылдық құрметіне арналған Сарқан ау-
даны әкімінің алғысхатымен, ерен еңбегі 
үшін  Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай, 
тыл еңбеккері ретінде алғыс хатымен 
марапатталған.

Б.АҚЫПБЕКОВА,
Алмалы ауылдық әкімшілігінің

 кітапханашысы.

Қазағымның 
жастарына сенемін
Өткен күннен 
сыр менен жыр толғайды,
Өткен күнмен 
бүгінді әкеп жалғайды.

Кілтін тапсаң
таңға дейін талмайды,
Қазағымның
домбырасы қандай-ды?!

Бұлттанбасын 
деп елінің аспанын,
Ақыл айтып
келешекке қосқан үн.
Ойлап жүрген
болашағын, жастарын,
Қазағымның 
қарттарын айт, қарттарын!

Жалғастырып
жолын қарттың, көненің,
Еліне арнап
қабілетін, өнерін,
Аямайтын 
туған елден берерін,

Қазағымның
жастарына сенемін!

Дүйсеқожа ЖҰМАБЕКҰЛЫ.
Сарқан қаласы.
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БИОТЕХНИЯЛЫҚ IС - ШАРАЛАР
Қыста суық болып, қалың қар жамылғысы орнағанда, аңдардың көпшiлiгi қалың қар 

астынан өзiне шөп табу мүмкiн болмай, аштықтан қатты зардап шегедi. Сондықтан 
қысқы кезеңде аңдар қоныс аудармау үшін биотехниялық iс-шараларды өткiзу 
қажеттiлiгi туындайды.

Биотехниялық iс-шаралар дегенiмiз не? Бұл - аңшылық алқаптардың биологиялық 
және шаруашылық өнiмдiлiгiн арттыру үшiн жабайы жануарлардың өмiр сүру 
жағдайларын жақсартуға, оларды қорғауға және санын арттыруға, аңдар мен құстардың 
өмiр сүруiнiң азықтық және қорғау жағдайларын жақсартуға бағытталған iс-шаралар. 
Олар орман алқаптарында да, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда да жүргiзiледi. 

 «Жоңғар-Алатауы» МҰТП РММ-де тұрақты түрде бiрнеше биотехниялық iс-
шаралар өткiзiледi, азықтандыру жүргiзiледi. Барлық осы iс-шаралармен аңшы және 
орман күзетi айналысады. Жабайы жануарларды азықтандыру үшін ормандарда шөп 
пен бұта – бумалары дайындалады.

Жануарлардың қар үйiндiлерiне жақындауын жеңiлдету үшiн жол тесiледi. Табиғи 
жемнiң жетiспеушiлiгiн (саны немесе сапасы бойынша) өтеу үшiн бұта – бумалар iлiнедi, 
шөп жиналады. Жануарлардың ағзадағы минералды заттардың қорын толықтыру 
мүмкiндiгi болу үшiн орман учаскелерiндегі арнайы орнатылған тұз жалақтарына тұз 
салынады.

Орман алқаптары мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биотехниялық iс-
шараларды жүргiзу жануарлардың өздерiн қауiпсiз қорғалатын аумақта жайлы сезiнуi 
және олардың саны тұрақты болуы үшiн өте маңызды роль атқарады.

Н. МУСАБАЛАНОВ,
 «Жоңғар - Алатауы» МҰТП РММ  аңшылықтанушы - биологы.                     

2021 жылдың 24 қыркүйегінде БЖЗҚ 
АҚ «Ашық есік күнін» өткізеді.

Қазіргі уақытта барлық зейнетақы 
жүйесін дамытудың маңызды 
міндеттерінің бірі зейнетақыны жоспар-
лау болып табылады. Жасыратыны жоқ, 
қазір 25 жасқа толмаған жастар өздерінің 
қарттық шағы туралы сирек ойланады. 
Алайда уақыт өте тез өтеді. Сондықтан 
болашақта өз келешегіңіз үшін салған 
инвестицияның пайдасын көру үшін 
зейнетақыңызды жастайыңыздан жо-
спарлау қажет. 

Биылғы жылы Қазақстанның 
жинақтаушы зейнетақы жүйесі өзінің 
жиырма үшінші туған күнін атап өтуде. 
Осы уақыт ішінде еліміздің жаңа 
азаматтарының тұтас ұрпағы дүниеге 
келіп, өсіп-өнуде. Олардың әрқайсысы 

Жеке зейнетақы жоспары – 
жаңа ұрпақтың тренді 

жақын арада зейнетақы жүйесінің 
қатысушысы болуға дайындалуда не-
месе қазірдің өзінде қатысушысы болып 
үлгерген. Жастар енді ортақ төлемдерді 
алмайтын болады. Десек те, олардың 
болашақта ата-аналарына немесе ата-
әжелеріне қарағанда лайықты зейнетақы 
алуларына мүмкіндіктері бар. 

Қазіргі жастар жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің толық цикліне қатыса алады. 
Ол – 40 жыл және одан жоғары уақыт. 
Бүгінгі студенттер, ертеңгі жас маман-
дар үшін тұрақты жарналар аударумен 

қатар жұмыс берушімен жасалатын еңбек 
шарты және ресми жалақы өздерінің 
болашақта табысқа жетулерінің кепілі 
екенін білу маңызды. 

Іс-шара барысында оған қатысушылар 
«зейнетақы калькуляторының» көмегімен, 
жеке мысал арқылы келешек қарттыққа 
бүгінгі күннің өзінде қалай әсер етуге бо-
латынына көз жеткізе алады.

Жастардың үйден шықпай-ақ, іс-шара 
тақырыбы бойынша ғана емес, зейнетақы 
жүйесі мен жеке зейнетақы жинақтарына 
қатысты өзге де сұрақтарға жауап алуға 

мүмкіндіктері болады.
Колледж, жоғары оқу орындарының 

студенттерін және жастарды біздің 
іс-шарамызға шақырамыз! Ешкім де 
жалықпайтын болады!

Естеріңізге сала кетейік, «Ашық 
есік күні» онлайн-форматта 24 
қыркүйекте сағат  10.00-де өтеді. Іс-
шараға қатысу үшін тіркелу қажет. 
Әр қатысушыға сілтеме (https://enpf.
webex.com/enpf/onstage/g.php?MTI
D=ebaaf44cf953b39780fab2fbb193339
3e) бойынша өту керек. Содан кейін 
event-мәжіліс нөмірін (25113633147) 
және event-мәжіліс паролін (24092021) 
енгізіңіз. 

«БЖЗҚ» АҚ өз салымшылары 
мен алушыларын, барлық ниет 
білдірушілерді «Ашық есік күнінде» 
асыға күтеді!  

Тіл мәртебесі - ел мәртебесі
Әлемдік ғылым, білім 

жетістіктері жекелеген ұлтқа 
қызмет етуі үшін, кез келген 
ғылым-білімнің бастапқы 
негізі ұлттық тілде, яғни білім 
алушының өз ана тілінде 
қалануы керек. Қазақстан Ре-
спубликасы өз тәуелсіздігін 
жариялап, өз алдына дербес 
егемен ел болғаннан бері 
мемлекеттік тілді дамытуға 
аса мән беріліп келеді. 
Ана тілі – халықтың өткен 
ұрпағын, қазіргі және келешек 
ұрпағын тарихи бір тұтастық, 
мызғымас бірлік, ажырамас 

туыстық, жағдайда мәңгілік біріктіретін сенімді құрал. 
Қазақ халқы ұлт болып қалыптасқалы бері, қазақ тілі өмір сүріп келеді. Тілдің иесі 

– кешегі қазақ, бүгінгі қазақ және болашақтағы қазақ. Тілдің ғұмыры уақыт тәрізді 
мәңгілік. Тіл -  халықтың мәңгілік халық болып қалуының айғағы. Тіл – өткеннің 
ұрпаққа қалдырған аманаты, бүгінгі күннің абыройы, ертеңгі күннің кепілі. Ата Заңда  
«Мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп анық та айқын жазылған.

Мемлекеттік тіл – қай елдің болсын даму құрылымын қалыптастыруда және 
оның әлемдік қауымдастықтағы өзіндік орнын анықтап, нақтылау үдерісінде саяси-
экономикалық, саяси-идеологиялық әрі қоғамдық-әлеуметтік маңызды қызмет 
атқарады. Қоғам мүшелеріне білім мен ғылым тіл арқылы беріліп, халыққа қызмет 
етеді. 

Мемлекеттік тіл – мемлекеттік Ту, Елтаңба, Әнұран, Ата заң секілді қасиетті 
рәміздердің қатарына жатады. Оны егемен еліміздің барлық азаматы оқып-үйреніп, 
жетік меңгеріп, құрметтеуі тиіс. Тіл ұлттың жаны, рухы, оның бет бейнесі, өткені мен 
бүгіні және болашағы. А.Байтұрсынұлы  «Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады», - 
деп тілдің ұлт үшін қандай маңызды екенін бір-ақ ауыз сөзге сыйдырған. Тоқсан ауыз 
сөздің тобықтай түйініне келер болсам, тілге деген құрмет - халыққа деген құрмет. Тіл 
мәртебесі – ел мерейі. Тілсіз халықтың, елдің өмір сүруі мүмкін емес. Әлем таныған 
ел болу үшін тіліміздің жұлдызын биіктетуіміз керек. Мерейін асыратын да, құтын 
қашыратын да өзіміз.Адам баласы тек қана білім арқылы дүниенің құпия сырын 
ашады. Білім алдымен тіл арқылы игеріледі. «Тіл бесікте бекиді, үйде қалыптасады, 
бойға ұялайды, шаңырақта шыңдалады, мектепте дамиды, сөйлегенде жетіледі, 
жазғанда қалыптасады» деген Асылы Османованың сөзімен толық келісемін. Қазақтың 
қазақтығының басты белгісі – қазақша сөйлеуі. Тек осыларды жасаған адам өз ана 
тілін өркендетуге аз да болса үлесін қоса алады. Өз баласына қазақша сөйлемеген 
қазақтың «қазақ тілі» деп сарнауының ешбір реті жоқ. Өркениет өнегесі - өз тіліңмен 
өмір сүру.

 М.КИРГАБАКОВ,
Сарқан аудандық сот төрағасының  міндетін атқарушы.                                      

Сіріңке балаға 
ойыншық емес

 
Балалар – біздің болашағымыз. Бірақ та, біздің сол балаларымыздың өмірі қызықты 

әрі бақытты болып, олар қайғылы жағдайға тап болмауын ойлаймыз ба?
Өкінішке орай бұл жайды барлық ересек адамдар естерінде сақтамайды. 

Балалардың отпен ойнауы - қайғылы жағдайға әкеліп соғатынын әр ата-ана ұмытпағаны 
абзал. Оттың зардаптары мемлекетке әрі азаматтардың жеке дүние-мүлкіне де өз за-
лалын тигізеді. Ал отпен ойнағандар қайғылы қазаға да ұшырайды. 

Мұндай жағдайлар қалай болады? Көпшілігінде ересек адамдар кінәлі. Өз бетінше 
үйде бақылаусыз қалған балалары тыйым салынған ойындармен ойнап сіріңкені 
ермек етеді. Сіріңкемен ойнау адамға қайғы әкелетіні олардың есіне де кірмейді. 
Мұндай жағдайлар ата-аналары электр құралдарын, жанып жатқан пешті бақылаусыз 
қалдырып, сіріңкені баланың қолы жетпейтін жерге жасырып кетпегендіктен болады. 
Мынандай жәйттер де кездеседі, кейбір ата-аналар баланың отқа қызығушылығын көре 
тұрса да, баланың көз алдында сіріңкені тұтатып, баланың ойнауына еркіндік береді. 
Әрине бұл баланы қызықтырып, жанған от есінде ұзақ сақталады. Бір қарағанда ештеңе 
жоқ сияқты көрінгенмен бала бойында отпен ойнау дағдысы қалыптасады.Бала отпен 
ойнауға болмайтынын түсінуі үшін, оған осы жайлы әркез есіне салып отыру қажет. От-
пен ойнаған баланың тентектігі жайлы әңгімелеп берген де орынды.

Жас ұрпақтың денсаулығына қамқорлық мемлекет пен мектептің ғана еншісіне 
тимейді. Бұл біздің қоғамның, әр жанұя мүшесінің құрметті борышы. 

Есіңізде болсын, балалардың отпен ойнауына қарсы күрес бұл отпен ғана күрес 
емес. Бұл ең алдымен біздің балаларымыздың бақытты, қуанышты, шат өмірі үшін 
күрес.

Е.ИСАГАЛИЕВ,
Сарқан ауданының ТЖБ аға инженері, азаматтық қорғау капитаны.

Действия в случае 
возникновения пожара

Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные мину-
ты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. 
Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара. 

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану 
по телефону 101 или 112. Сообщая дежурному о пожаре, необходимо указать сле-
дующие сведения: – кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, и.ж.дом или 
иное), и по возможности – примерную площадь пожара; –назвать адрес (населенный 
пункт,улица, номер дома,квартиры); – назвать свою ФИО и телефон;– сообщить, есть 
ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям; - если у 
Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и 
криками привлеките внимание прохожих; - старайтесь оповестить о пожаре как можно 
большее число людей; - если есть возможность, примите меры по спасению людей, 
животных, материальных ценностей. Делать это нужно быстро и спокойно. 

Соблюдение мер пожарной безопасности–это залог вашего благополучия, сохран-
ности вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!

Р. АХМАРОВ,
инженер ОЧС Сарканского района.

Как получить ЭЦП, если вы
 находитесь за границей

Никто не застрахован от непредвиденных ситуаций и если раньше получить ЭЦП 
находясь за рубежом было почти невозможно, то сейчас вы можете обратиться в по-
сольство или консульство за получением ЭЦП.

Для этого необходимо:
- установить программу NCALayer;
- подать заявку на получение «ЭЦП для физических лиц» на портале www.pki.gov.

kz;
 - ввести свой ИИН и заполнить соответствующие поля;
- предоставить удостоверение личности и заявление, сформированное после по-

дачи заявки, консульскому должностному лицу;
- дождаться подтверждения заявки должностным лицом в информационной систе-

ме;
- активировать выпущенные сертификаты (ЭЦП) на портале www.pki.gov.kz.
На сегодняшний день услуга доступна в 10 дипломатических представительствах, 

находящихся в городах Абу-Даби, Бишкек, Вашингтон, Москва, Нью-Йорк, Прага, 
Санкт-Петербург, Сеул, Стамбул и Франкфурт-на-Майне.

Л.ЕЖЕНОВА,
специалист ЦОН по Сарканскому района.



24 қыркүйек  2021 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 4ARQANS

КОНКУРСҚА ШЫҒАРЫЛАТЫН, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ ЖЕР 
УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ

Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беру жөніндегі конкурс жариялау туралы хабарлама

Алматы облысы, Сарқан ауданы әкімдігі, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 ба-
бында және «Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 
уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен 
өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 518 
бұйрығы негізінде, «Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 
уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс өткізетіндігі туралы 
хабарлайды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді (конкурстық ұсыныс) қабылдау, жарияланғанан соң 30 
күнтізбелік күннен кейін, 15 жұмыс күні ішінде,    25 қазанан 12 қарашаға дейін қабылданады. 
Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тынышбаев көшесі №8, Сарқан аудандық жер 
қатынастары бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінімдерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 
2021 жылдың  12 қараша айының 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2021 жылғы 15 қарашада 10.00-де мына-мекен 
жайда ашылады: Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі № 111, 
аудан әкімінің орынбасары кабинетінде.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі 
жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде:

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның 
атауы, оның тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы 
мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің 
мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары 
немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;

2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын 
куәландыратын құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру 
нөмірі, өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4) конкурстық ұсыныс;
5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 

уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп 
танылған жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу 
үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде 
көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс. 

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі 
жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлғаның 
немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасының уәкілетті өкілдері 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген және ресімделген сенімхаттың 
негізінде ұсына алады.

Конкурстық ұсыныста мынадай құжаттар болуы қажет:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын 

өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехноло-
гиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы 
саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны); 

2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы 
инфрақұрылымын дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, 
Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануы-
на сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру 
бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, 
фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, 
беттері нөмірленіп, тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады. 

Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе 
фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартының ажырамас бөлігі болып та-
былады. 

Сонымен қатар, Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру 
жағдайларын қоспағанда, конкурсқа қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген не-
месе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті 
жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін - қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін 
- бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

Өтінімде және конкурстық ұсыныста қатысушыға грамматикалық және арифметикалық 
қателерді түзету қажет болған жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, 
өшірулер немесе қосып жазулар болмауы тиіс.

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл 
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру 
жөніндегі конкурс" және " жылғы __________"_____ " дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні 
көрсетіледі) деген сөздер жазылады.           

Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72839) 2-16-72, 2-17-93 телефон арқылы 
хабарласуға  болады.

                                   
    Сарқан аудандық жер қатынастары бөлімі.

Сарқан аудандық 
к і т а п х а н а с ы н д а 
«Туған жерге тағзым» 
бағдарламасының 
«Өлкетану» клубы 
аясында жергілікті 

ақын Ұлжан Нұрғалымқызының «Білгің 
келсе сен мені» атты кітабының жарыққа 
шығуына орай осы тақырыпта әдеби кеш 
өтті. Іс-шара барысында Қазақстан Жазу-
шылар одағының мүшесі Жомарт Игіман 
мен өлең өрінде қалам тартып жүрген 
ақын Нүсіпхан Ақжолов жаңа кітаптың 
тұсауын кесіп, жылы лебіздерін білдірді. 
Ұлжан апай оқыған Абай ауылындағы 
Тасарық орта мектебінің оқушылары 
Талшын Ысқақ, Диляра Орманғали, Ая-
жан Көпебаева автордың өлеңдерін 
мәнерлеп оқыса, Іңкәр Берікбол өз 
шығармашылығынан «Алтын бесік Абай-
ым»  өлеңін ортаға салды. Кеш қонақтары  
Ықылас Құттыбеков, Гүлжан Қисабекова, 
Марат Алтынбеков және Ұлжан апайдың 
әпкелері Күләтай мен Сағатай ақынға өз 

RUHANI JAÑĞYRU

БІЛГІҢ КЕЛСЕ СЕН МЕНІ құттықтауларын жеткізді. 
Ұлжан Нұрғалымқызының жырлаған 

жырлары ақынның өзіндік толғаныстары, 
өзіндік түйіні көзге шалынып отырады. 
Ол табиғаттың басқалар көрмеген жаңа 
бір көріністерін, жұмбақ сырларын, әсем 
сұлулығын ашуға бар ынтасын қояды. 
Ақын лирикасының басты кейіпкерлері – 
қазақтың құба даласы, отаны, атамекені. 
«Білгің келсе сен мені» кітабы  - «Өлеңім-
өмірім», «Ауылым Алмалытау баурайын-
да», «Бір туғандар», «От басым-Отаным», 
«Ақын жанды жақсыларым», «Арнаулар», 
«Ізгі тілектер», «Суреттер сөйлейді», 
«Менің өмірімдегі ардақтылар», 
«Мақалалар» атты бөлімдерден тұрады. 

Кітапты оқи отырып ақынның жан 
дүниесін, еліне, жеріне, адамзатқа деген 
сүйіспеншілігін сезінесің. Өлке тарихы 
мен сол өлкедегі тұлғалар туралы танып 
білесің. Кітап өз оқырманын табар деген 
ойдамыз.

 Л.ҚҰЛЫМБЕТОВА,
 аудандық кітапхана библиографы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС

Извещение о проведении конкурса по предоставлению права временного возмездно-
го землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 
сельскохозяйственноно производства.

Сарканский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодекса Республи-
ки Казахстан и Приказа № 518 от 20 декабря 2018 года Заместителя Премьер-министра Респу-
блики Казахстан - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан «Об утверждении Правил 
организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного земле-
пользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяй-
ственного производства», в районной газете «Саркан» и интернет-ресурсе Акимата Сарканского 
района объявляет о проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного 
землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохо-
зяйственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 
30 календарных дней после публикации, в течении 15 рабочих дней; с 25 октября по 12 ноября, 
по адресу: (Алматинская область, Сарканский район, город Саркан, улица Тынышбаева № 8) в 
кабинете отдела земельных отношений Сарканского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается : 12 ноября 
2021 года, в 18 часов 30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена 15 ноября 2021 года в 10 
часов 00 минут (Алматинская область, Сарканский район, г. Саркан, улица Тауелсиздик № 111) в 
кабинете заместителя Акима района.

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землеполь-
зования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственно-
го производства должна содержать:

 для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридиче-
ского лица, его место нахождения, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) 
в качестве юридического лица, сведения о руководителях и участниках или акционерах заявите-
ля – юридического лица с указанием размера их доли в уставном капитале (от общего размера 
уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;

 для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостове-
ряющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификаци-
онный номер, сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя;

 местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
 конкурсное предложение;
 обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (арен-

ды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фер-
мерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства в течение трех рабочих дней со 
дня получения уведомления о необходимости подписания указанного договора в случае при-
знания заявителя победителем конкурса по предоставлению права временного возмездного зем-
лепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяй-
ственного производства.

Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землеполь-
зования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйствен-
ного производства могут представлять уполномоченные представители физического лица или 
негосударственного юридического лица Республики Казахстан на основании доверенности, вы-
данной и оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Конкурсное предложение должно содержать:
 бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных 

культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специа-
листов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, 
выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казах-
стан, включая правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначе-
ния, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей 
сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно 
обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронуме-
рованными страницами, за исключением случаев его подачи посредством веб-портала "элек-
тронного правительства".

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, яв-
ляются неотъемлемой частью договора временного возмездного землепользования (аренды) 
земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермер-
ского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

В заявке и на конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строчками, 
подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда участнику необходимо исправить 
грамматические или арифметические ошибки.

    В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предо-
ставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьян-
ского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства" и "Не вскрывать до: 
"___" _______ года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните  8 (72839) 2-17-93, 2-16-72 
(районное управление земельных отношений).

Отдел земельных отношений Сарканского района.

Көне нумизматикалық бұйымдар өткен та-
рихты зерттеуге, әсіресе көмескі оқиғалардың 
уақытын нақтылауға табылмас дерек. Мы-
салы, 1979 жылы Алматы қаласының Ле-
нин даңғылы бойында орналасқан Шекара 
училищесінің маңайынан табылған таңбалы 
нумизматикалық дирхамдар шаһардың жа-
сын анықтауға бірден-бір дерек болды.

Осындай нумизматикалық мәні бар 
заттың бірі – Күшілік ханның күміс теңгесі. 
Бұл жәдігерді өткен ғасырдың 90-шы жыл-
дары дүние бүлініп, құнды бұйымдар талан-
таражға түсіп жатқан тұста танымал нумиз-
матор һәм шығыс эпиграфикасының білгірі, 
Алматы қаласының тумасы Владимир Настич 
азиялық қалта саудагерлердің бірінен сатып 
алған екен.

Қазіргі таңда Ресей Ғылым Академиясы 
Шығыстану институтының бөлім меңгерушісі 
Владимир Нилович әуелі, күміспен аптап, 
қоламен қаптаған бұл жәдігер 1213-1214 
жылдары Эл-Узжанд (Үзген, Өзген, Үзгент) 
қаласында құйылғанын анықтаған. Бұл шаһар 
қазір Қырғыз Республикасы Ош облысындағы 
аудан орталығы ретінде белгілі. Қаланың көне 
орны Қарадария өзеннің оң жағалауында 
орналасқан. Шаһар ХІ ғасырда Күшілік ханның 
ордасы болғанын тарихтан білеміз.

 Тарихты тарқатып айтар болсақ, 1204 
жылдың жазында Шыңғыс хан әскері Найман 

елін шапты. Қадырғали Жалайырдың жазуы-
на қарағанда, ұрыс кезінде Таян хан қайтыс 
болып, бүтін ұлысы жеңіліске ұшырайды. 
Таян ханның ұлы Күшілік аман қалған сар-
баздарын бастап Бесбалық арқылы шегініп, 
Шу аңғарында билік құрып жатқан Ляо 
патшалығына келіп бас сауғалайды. Кешікпей 
Күшілік сұлтан билікті өзіне аударып алады. 

Тарихшылардың айтуына қарағанда, бұл 
оқиға 1212 жылы болған екен. Арада көп 
уақыт өтпей 1218 жылы Күшілік хан Жебе 
ноян бастаған моңғол қосынынан жеңіліп 
қаза тапқаны жайлы «Моңғолдың құпия 
шежіресінде» айтылады.

Шығыстанушы Владимир Настич 1998 
жылы жоғарыдағы күміс теңгенің қос бетіне 

жазылған жазуларды оқып, оның аудар-
масын ғылыми ортаға жариялапты. Күміс 
теңгенің сол жақтағы бөлігінің бетіне араб 
тілінде «Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед 
оның елшісі» деп жазылса, осы жазудың 
жиегін айналдыра қоршап «Алланың аты-
мен бұл дирхам (теңге) хижраның 610 жылы 
Узжанб қаласында құйылды» деген жазу 
жазылған екен. Ал теңгенің келесі бетіне (су-
ретте оң жақта) «Аш-жалаңаш бұқараны бай, 
бағлан болдыратын Khānān-Khān мың жаса-
сын» деп жазылып, осы жазуды айналдыра 
«Бұл дих¬рам хижраның 610 жылы Узжанб 
қаласында құйылды» деген жазу жазылған 
(Настич В. Н.Загадочный узгендский «голод-
ный» дирхам 610 г. х. – чекан карахытайского 
гурхана? // 6-я Всерос. нумизмат. конф.: ТДС 
. – СПб . – 1998 . – С. 59-60).

Жоғарыда тиын бетіне бәдізделген 
«Khānān-Khān» атауын В.Н.Настич: «Бұл сөз 
«Хандардың ханы» деген ұғымды білдіреді. 
Яғни Ляо елінің билігін басып алған Күшілікті 
сол заман тарихшылары «Қара Кидан¬ның 
Гүр ханы» немесе «Хандардың ханы» деген 
лақап атпен белгілеген», дейді.

 Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ
© egemen.kz

Күшілік ханның күміс теңгесі
RUHANI JAÑĞYRU
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Фастфуд тағамдарының зияны 
Фастфуд – денсаулыққа зиян тигізетін тағам 

екенін әрбір адам біледі. Бұл өнімнен бас тар-
татын себептер көп және солар жайлы айтып 
кетейік. Фаст-фуд өнімдері  «Fast food» деген 
сөз, ағылшын тілінен аударғанда «жылдам 
тамақ» дегенді білдіреді. Бұндай мекемелер 
Ежелгі Римде де болған. Бірақ ол заманда 
тағамдарды табиғи өнімдерден жасаған. Ал 
қазір оған дәмді күшейтетін және иіс шығаратын 
қоспалар қосылады. Фастфуд – ыңғайлы, жыл-
дам және арзан болғанына қарамастан, оның бір 

кемшілігі бар – ол денсаулыққа зиянды. Қазақстанда үй тағамының орнына, гамбургер 
мен фри картобын таңдайтын адамдардың саны көбейіп келеді. Олар тамақ әзірлеуге 
уақыт болмағандықтан, фастфудқа көштік деп ақталады. Оның адам ағзасына тигізетін 
кері әсері: Ең басты кемшіліктерінің бірі – калорияның көп болуы. Ол семіздікке 
әкелетін басты себеп. Құрамындағы транс-майларын, «өлтіруші-майлар» деп атай-
ды. Ол Альцгеймер ауруы, инфаркт және қатерлі ісікке әкеліп соғады. Бұл тағамдарға 
натрий (тұз) көп мөлшерде қосылады. Натрий қан қысымын арттырып, жүрек-тамыр 
жүйесінің жұмысына жүктеме жасайды. Фаст-фуд өнімдерінде пайдалы компоненттер 
өте аз, оны жиі жейтін адамда витамин жетіспеушілігі болады. Тағамдардың көпшілігі 
тазартылған көмірсулардан тұрады. Жасұнық (клетчатка) болмағандықтан, глюкоза 
түріндегі көмірсулар қанмен араласады. Нәтижесінде қанның қант деңгейі көтеріліп, ди-
абет және семіздікке әкелуі мүмкін. Глутамат натрий – иіс және дәмді күшейтетін қоспа. 
Оны шамадан тыс тұтыну, бүйрек және ас қорыту жүйесіне зақым келтіреді. Консер-
вант – ең зиянды қоспалардың қатарына жатады. Өндірушілер оның көмегімен сақтау 
мерзімін ұзартады. Аллергияларға бейім адамдарға оны қолданбауға кеңес беріледі. 
Көмірсулар мен қант ауыздағы қышқылдықты жоғарылатып, тіс эмальінің бұзылуына 
және кариестің пайда болуына әкеледі. Бұл тағамдарды тұрақты түрде пайдалану – ги-
пертония ауруына, иммунитеттің төмендеуіне және созылмалы аурулардың асқынуын 
тудырады. Зерттеуге сәйкес, фастфудты көп жейтін балалар астма ауруынан жиі зар-
дап шегеді. Сондай-ақ, олар тері ауруларына бейім болады екен. Денсаулығыңызды 
ойлайтын болсаңыз, үй тағамдарын жеуге тырысыңыз.

                                                 Р.ОРЫНБЕКОВА,
 Сарқан аудандық санитариялық-эпидемиологиялық

                                               бақылау басқармасының жетекші маманы. 

Жіті респираторлық 
вирустық жұқпа, тұмау

Алматы облысында жыл сайын 500-ден 55 мыңға дейін жіті респираторлық 
вирустық аурулар тіркеледі. Ауырғандардың басым көпшілігі 14 жасқа дейінгі балалар, 
үлес салмағы сырқаттанушылықтың 65%-70% құрайды. 

Сырқаттанушылықтың көтерілуі қарашадан басталып, қаңтар, ақпан айларында 
жоғарғы деңгейге жетеді. 

Вирус адамнан адамға ауа-тамшылы жолмен жөтелу немесе түшкіру кезінде, ал 
кейбір кезде сөйлеу барысында майда бөлшектердің науқас адамнан шығуы  арқылы 
жеңіл тарайды. 

Жұқпа көзі - ауру адам, әсіресе сырқаттанғаннан бастап алғашқы 2-3 күндері 
айналасындағыларға қауіпті. Жұқпаның жасырын кезеңі орташа алғанда 3 күнге дейін. 
Ауру жіті басталып, клиникалық белгілер тез пайда болады. Алғашқы 24-36 сағаттың 
ішінде дене қызуы 39-40С жоғарылайды, бас ауруы, бұлшық еттер мен буындардың 
ауруы, жөтел, мұрынның бітуі, кейбір науқастарда ауыр жиі тыныс алу, конъюктивит, 
асқазан-ішек қызметінің бұзылыстары байқалады.

Тұмау жұқпасының алдын алудың ең тиімді шарасы – тұрғындарды иммундаумен 
қамту. Жыл сайын облыстық бюджеттен иммундауға жататын контингенттерді егуге 
қаржы бөлінеді. 

Тұмауға қарсы ақысыз иммундауға жататын мақсатты топтар - ұйымдасқан жабық 
мекемелер (бүлдіршіндер, балалар, мүгедектер, қарттар  үйі және мектеп интернат-
тары), жиі ауыратын иммунитеті төмен балалар мен созылмалы аурулары бар ересек 
медициналық қызметкерлер, 2-ші, 3-ші триместрдегі жүкті әйелдер.

Тұмауға қарсы арнайы иммундаудан басқа тұмау және жіті респираторлық вирустық 
жұқпаның жоғарылау кезеңінде жұқпаның арнайы емес алдын алу шараларын да 
естен шығармауымыз керек. Қазіргі уақытта тұмау және жіті респираторлық вирустық 
жұқпаның жедел және жоспарлы түрде алдын алу үшін дәрілік заттардың түрлері 
кеңінен таралған. Тұмаумен науқастанған адам уақытында медициналық көмекке 
жүгінгені дұрыс. Науқасқа төсек тәртібі ұсынылады, дәрумендік диета және сұйық 
тағам түрлерін молынан пайдалану керек. Науқастың бөлмесін жиі желдету қажет. 

Тұмаудың алдын алуда жеке бас гигиенасын сақтаудың пайдасы мол (жиі қолды са-
бынмен жуу). Түшкіріп жөтелген кезде ауызды немесе мұрынды бет орамалмен жабу. 
Мүмкіндігінше халық тығыз орналасқан және жаппай шаралар ұйымдастырған жерлер-
ге бармаған  дұрыс, өздеріңізді күтіңіздер!

А. ЖАРТЫБАЕВА,
Сарқан аудандық СЭББ бас маманы.

Удалось провести сложную операцию 
в ГКП на ПХВ «Многопрофильной  

областной детской больницы»
4 сентября подросток попал в ГКП на ПХВ «Многопрофильной  областной детской 

больницы»  после падения с турника на руку, после осмотра детскими хирургами был 
выставлен диагноз - сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей (За-
крытый оскольчатый перелом с/3 обеих костей левого предплечья со смещением).

Благодаря высокому уровню бригады врачей – детских хирургов ГКП на ПХВ «Мно-
гопрофильной  областной детской больницы», удалось провести сложную операцию 
- Закрытая репозиция костных отломков лучевой и локтевой кости с внутренней фик-
сацией гибким титановым имплантатом. 

В условиях операционной, через микродоспут в н/з левой лучевой кости, шилом 
2,0 мм создан канал в лучевой кости, под контролем ЭОП проведен гибкий стержень 
2,0 мм до места перелома, произведена закрытая репозиция, стрежень проведен за 
линию перелома, конец стрежня блокирован экстрамедуллярно. Через микродоспут в 
в/з левой локтевой кости , шилом 2,0 мм создан канал в локтевой кости, под контро-
лем ЭОП проведен гибкий стержень 2,0 мм до места перелома, произведена закры-
тая репозиция, стрежень проведен за линию перелома. Наложена гипсовая лонгета в 
среднефизиологическом положении от с/з плеча до кончиков пальцев.

«В результате проведенной операции не задеты зоны роста лучевой и локтевой  
кости и не повреждены лучезапястный и локтевой  суставы, что ведет к полному сохра-
нению объема движений в суставах, скорейшей реабилитации после операции и ис-
ключает повреждение зоны роста ,что является неоспоримым преимуществом у детей  
в связи продолжающимся  ростом  кости  в детском возрасте, сложность представляет 
то, что у детей нервные волокна в три раза тоньше чем у взрослого, и оперировать 
пришлось в непривычно узком пространстве в непосредственной близости с нервами, 
отвечающими за жизненно важные функции организма» - уточнил заместитель дирек-
тора Тулеев Б.И.

Слова благодарности выразила мама пациента врачам ГКП на ПХВ «Многопро-
фильной областной детской больницы» - «От всей души говорю большое спасибо. Вы-
ражаю самую большую благодарность врачам и медсестрам Детской областной боль-
ницы. Огромное спасибо за их высокий профессионализм, доброту, отзывчивость, 
чуткость и понимание. Спасибо за Ваш труд!».

Напоминаем, что дети до 18 лет находятся в льготной категории в системе ОСМС, 
обследование и лечение проходит за счет взносов государства на обязательное со-
циальное медицинское страхование.   

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд социального медицинского страхования». 

Регистрировать недвижимость теперь станет проще благодаря новому сервису от 
Госкорпорации "Правительство для граждан" и Kaspi.kz. Теперь клиенты, совершив-
шие сделку с недвижимым имуществом у нотариуса, могут оплатить госпошлину в 
приложении Кaspi.kz. Для этого нужно отсканировать QR-код, указанный в квитанции 
от нотариуса либо провести оплату через раздел «Государственные услуги» в при-
ложении.

Раньше после совершения нотариальной сделки, нотариус направлял электрон-
ные копии документов через единую нотариальную информационную систему. Затем, 
чтобы завершить сделку клиентам приходилось идти в банк или кассы "Казпочты" что-
бы оплатить госпошлину и повторно обращаться к нотариусу для предоставления чека 
оплаты. С новым сервисом необходимость снова возвращаться к нотариусу отпала. 
Казахстанцы значительно экономят свое время.

На сегодняшний день подать заявление на регистрацию недвижимости можно как 
через ЦОНы, так и через нотариусов.

Ә.ХАМЗА, 
специалист ЦОН Сарканского района.

Казахстанцы значительно 
экономят свое время

Ғасыр дертінен құтылған тәуелсіз 
Қазақстан!

Табиғаттың адамның ықпалымен бұзылуы, яғни табиғат байлықтарын есепсіз 
пайдалануы табиғи орта заңдылықтарын ескермеу экологиялық зардаптарға 
әкеліп соқтыруда. Жер бетінде ала шұбар дақтар көп. Соның бәрі де адам қолымен 
салынған таңбалар. Сулы- нулы көкорай планетаны талай ғасыр мекен етіп келген 
адамдар ХХ ғасырдың қарсаңында өзен-көлді суалтып қу тақырға, жасыл шалғынды 
күйдіріп - күлге, тау мен далаға дамылсыз тәжірибе жасап тескілеп, үңгірлерге ай-
налдыруда. Қазақстанда экологиялық зардапқа душар болған аймақтар бар. Мұндай 
аймақтар ағаштан жұрдай болып, суы тұзды, жері сортаң, ауасы лас болды.Сол апатты 
аймақтардың бірі – Семей ядролық полигоны.

Мұқан Төлебаевтың  мемориалды музейі 6 қыркүйек күні Семей полигонының 
жабылғанына 30 жыл толуына орай  «Ғасыр дертінен құтылған тәуелсіз Қазақстан!» 
атты танымдық шараны Лепсі ауылының жастар арасында өткізді. Шараның мақсаты: 
Адамзат өміріне қауіп төндірген Семей полигоны жайлы, оның зардаптары туралы 
түсіндіру. Экологиялық білімін, табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру.Оқушыларды 
адамгершілікке, инабаттылыққа, елжандылыққа, табиғатты қорғауға, қастерлеуге 
тәрбиелеу. Шара барысында Семей ядорлық полигонының 40 жыл бойы сыналып 
келгенін және қатерлі зардабын,жазықсыз  жапа шеккен халық туралы өз ойларымыз-
ды айтып, артынан « Семей полигоны» атты бейнеролик көрсетілді.1949 жылғы 29 
тамызда тұп-тура таңғы сағат жетіде көз ілеспес жылдамдықпен ұлғайып бара жатқан 
отты доп кенеттен Жер денесіне қадалып, оны шарпып өтіп, аспанға көтерілген. Отты 
шардан соң, сұрапыл қуат пен көз қарықтырар сәуле бас айналдырып жібергендей 
бір сәтте жер қабығының ыстық күлі мен иісі көкке көтерілген. Жер лыпасының өртең 
иісі қолқа атар түтіннің ащы иісін қолдан жасалған жел әп-сәтте жан жаққа таратты. 
Таяу жерлердегі сирек ауылдарда тұратын адамдар дір ете түскен жер мен жар-
ты аспанды алып кеткен от-жалынға таңырқап, үйлерінен қарап тұрған. Жалғыз түп 
шөп қалмаған, түтігіп қарайып кеткен даланың тұл жамылғысы. Жан-тәсілім алдында 
жанталасқан тышқандардың, қарсақтардың, кесірткелердің өлі денесі табылған. 1955 
жылы 22 қарашада ТУ-16А әскери бомбалағышы Семей полигонының үстінен ұшып 
бара жатып, жаңадан жасалған қуаты 1,7 мегатонна болатын, термоядролық РДС-37 
зарядын тастады. Бомба бір жарым километрлік биіктікте жарылды. Бұл жарылыстың 
соққы толқыны мен жер қабатының дірілі бүкіл дерлік Қазақстан аумағы мен Ресейдің 
көршіліс аймақтарында сезілді. 1962-1989 жылдар арасында Семей полигонындағы 
Дегелең тауының жер астындағы шахталарында 340 жарылыс жасалды. Бұл арада 
жыл сайын 14-18 ядролық сынақ өткізіліп тұрды. Халықтың бастамасымен тұңғыш рет 
КСРО Үкіметі ядролық қаруды сынауға тыйым салу – мораторий жасау туралы шешім 
шығарды. Қазақстан Республикасының егемендігі туралы Декларацияда ел ауағы 
ядросыз аймақ деп жарияланды. Қазақстан Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев Се-
мей полигонын жабу туралы Жарлық шығарған күн – 1991 жылдың 28 тамызы. 1991 
жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигоны жабылды. 

Қазақ жері, қазақ халқы қырық жыл бойы адам өмірін улап, жалмап жатқан аждаһаны 
көре тұра үнсіз қасірет шегумен келді. Мыңдаған адамдар кемтар болып қалды, көбі көз 
жұмды, мыңдаған сәби шетінеп полигон құрбанына айналды. Мұндай сұрапыл апатты 
1945 жылғы Хиросима мен Нагасакидегі адам қырғынымен ғана салыстыруға болады.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы саясаты мен көрегенділігінің арқасында біз, 
қазақ елі – егеменді елміз, «ядролық қаруға» тыйым салған елміз, бейбітшілік пен 
тыныштықта еркін өмір сүріп жатқан елміз. Енді ешқашан аспанымызды қайғы бұлты 
торламасын! 

Әсия ЖҰМАБЕК,
Мұқан Төлебаевтың  мемориалды музейінің 

                            экскурсия жүргізушісі.
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ÁLEÝMET

KÖKEIKESTI  

Өрт шығу орындарын талдап-зерттеу нәтижесі аудандық төтенше жағдайлар 
бөлімінің қызметкерлерінің қолданып жатқан шараларына қарамастан тұрғын үйлер 
екенін көрсетіп отыр. 

Яғни, азаматтардың үйлерінде өрт басқа орындарға қарағанда жиі орын алады. 
Оның себептері де әр түрлі. Оның ішінде басты 4 себептерді айтуға болады. Олар отты 
абайсыз қолдану, пештің ақаулығы, электр желілері мен құралдарын пайдалануда өрт 
қауіпсіздік ережелерін сақтамау, сонымен бірге балаларды қараусыз қалдыру болып 
табылады. Ең бастысы, үйде бірден-бір от жағылып, қыс бойы пайдаланылатын пеш 
ақаулы болса, онда ол өрттің баспанада орын алуына бірден-бір себепші. Сондықтан 
да үйдегі пешке аса үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Пеш жаздың күні міндетті 
түрде жөндеуден өткізілуі керек. Мұржалары жылына кем дегенде 2 рет тазартылып, 
сыланып, әктелуі тиіс. Пештің алдына 50-70 см. темір міндетті түрде төселуі қажет. 
Пештің үстіне ағашты, қағазды және басқа да заттар мен бұйымдарды қоюға болмай-
ды. Балаларға пешті қарауға және жағуға тыйым салынады.

Сонымен қатар өрт оқиғаларының басты себепшілердің бірі ол газ баллондарды 
пайдаланудағы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамау болып отыр. Газ баллоны өртке 
қауіптілігімен бірге үйде жарылысқа себепші болып, үлкен апатқа да соқтыруы мүмкін. 
Газ баллоны газ плитасына дұрыс орнатылуы қажет. Газ баллонынан газдың шығып 
жатқанын, тек сабын көпіршіктері арқылы білуге болады. Газдың иісін ауадан сезген 
уақытта сіріңке жағуға, темекі шегуге, басқа да электр қондырғыларын іске қосуға бол-
майды.  

  Газ шыққанын байқасаңыз, тез арада есік пен терезені ашып, бөлмені желдетіп, 
баллонды далаға шығарып, апаттан құтқару қызметіне хабарласыңыз. Баллонды 
қыздыруға, егер баллон  бұзылған болса оны өзіңіз жөндеуге тыйым салынады.

  
  Е.ТУРСУНОВ,

Сарқан ауданының ТЖБ бас маманы, азаматтық қорғау майоры.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ БЕРМЕУ- 
ЖИЫН АРҚАУЫ

     Алматы облысы ПД ӨҚБ жеке құрам жөніндегі инспекциясының ерекше тапсырма-
лар жөніндегі аға инспекторы, полиция подполковнигі Н.Мадимов 2021 жылы қыркүйек 
айының 16-сы күні Сарқан ауданы ПБ-нің жеке құрамына сыбайлас жемқорлыққа жол 
бермеу жұмыстарын нығайту және жемқорлыққа қарсы күрес заңдарының қағидалары 
толықтай жеткізіп, жиын өткізді.

 Қ.САҒЫМБАЕВ,
Сарқан АПБ КСТ инспекторы, полиция капитаны.                                                                                                           

Сыбайлас жемқорлыққа 
жол жоқ!

Егер Сыбайлас жемқорлық белгілі бір қоғамда дамыған болса, ол қоғам 
жемқорлыққа қарсы еш іс-әрекет қолданбайды немесе жеткіліксіз шаралар қолданады 

деп түсінуге болады және 
белгілі бір қоғамдағы сыбай-
лас жемқорлықтың деңгейі 
сол қоғамда өмір сүріп жатқан 
адамдардың білімділігіне 
байланысты.

«Жоңғар-Алатауы» МҰТП 
РММ-де 2021 жылдың, 
қыркүйек айының он үшінде, 
қызметкерлердің арасында, 
«ZOOM» арқылы, сыбайлас 
жемқорлықпен күресу және 
заңның талаптарын сақтау ту-
ралы ішкі талқылау  өткізілді. 
Осы жиналыста: әкімшілік  
жаза және қылмыстық 

жауапкершілік  жемқорлыққа қарсы күресте нәтижелі әдіс болып есептелетінін көрсетті. 
Керітартпалық, шешім қабылдаудың жауаптылығы бақылау жүргізудің, тексерудің не-
месе мүдделер қақтығысының  мүмкіндігін қарастырудың, шектеулі мүмкіндіктерімен бір 
адамға жүктелуі себептері, аталған фактілер айқындық пен есеп беру болмағандықтан, 
кең тараған пара, сый алушылық, тамыр-таныстық, ағайынгершілік, ысырапшылдық, 
алаяқтық және қызмет бабын пайдалану – жемқорлықтың қауіпті екенін айқындайды.

Осы аталған мәселені шешудің тиімдірек жолдарын тауып, жемқорлыққа тойта-
рыс берілуі керек. Заңда сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзұшылық жасаған 
адамдардың жауапкершілігі қарастырылуы көзделеді.

Мемлекеттік қызметшілердің алда тұрған міндеті сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алу және оған қарсы күрестің тиімдірек және әсерлірек жолдарына бағытталған ша-
раларды қабылдауға және нығайтуға ықпал жасау. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» заңында қарастырылған талаптар мен шараларды жүзеге асыруға бір 
кісідей ат салысуы керектігі аталып өтті.

Е. САДЫКОВ,
«Жоңғар-Алатауы» МҰТП  РММ заңгері.    

08.09.2020 жылы Алматы об-
лысы Сарқан аудандық сотының 
үкімімен:

- Алматы облысы Сарқан ауданы 
әкімдігінің ШЖҚ «Сарқан су Құбыры» 
МКК директоры А. Шайх-ұлы (ҚК 
189-бабы 3-бөлігі 1,2-тармақтары) 3 
жылға бас бостандығынан айыруға;

- МҚК бас бухгалтері М. 
Күнжуманова (ҚК 189-бабы 3-бөлігі 
1,2-тармақтары) 2 жылға бас 
бостандығынан айыруға сотталды.

Сот залынан А. Шайх-ұлы мен М. 
Күнжуманова қамауға алынды.

Олар қызметкерлердің шоттарына заңсыз аудару жолымен 8 млн. теңге сомасында 
бюджет қаражатын бірнеше рет ұрлады деген күдікке ілінген.

Алматы облысының Талдықорған қалалық сотының үкімімен «Талдықорған 
қаласының білім бөлімі» ММ балалардың құқықтарын қорғау секторының меңгерушісі 
А.Тұяқбаевқа (ҚК 366-бабы 2-бөлігі) 12 млн. теңге көлемінде айыппұл салынды.

Сол үкімімен К. Полномочноваға (ҚК 368-бабы 1-бөлігі) 4 млн.теңге мөлшерінде 
айыппұл салынды.

Тұяқбаев К. Полномочнованың делдалдығымен жетім баланы отбасына тәрбиелеуге 
бергені үшін 400 мың теңге сомасында пара алуда күдікті болған.

Алматы облысы Талдықорған қалалық сотының үкімімен:
- Алматы облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті басшысының 

орынбасары К. Ормановқа (ҚК 190-бабы 3-бөлігі 2-тармағы) 10 млн. теңге айыппұл;
– Облыстың ІМАД №1 сәйкестік аудиті бөлімінің бас маманы-мемлекеттік аудитор 

Н. Айдабұловаға (ҚК 190-бабы 3-бөлігі 2-тармағы) 10 млн.теңге сомасында айыппұл 
салынды.

Олар «Алматы облысы Жамбыл ауданы Самсы ауылының сумен жабдықтау 
жүйесін қайта жаңарту және салу» нысаны бойынша бұрын 15.09.2020 жылы жасалған 
аудиторлық тексеру қорытындысын азайтуға ықпал еткені үшін аудан әкімдігінің бір 
ММ басшысынан жалпы сомасы 1 млн.теңге ақша алуда күдікті болған.

Заңды бұзғандар жазаланды 

Өркениетті қоғамның кеселді құрты 
Бұрынғы өткен ата-бабаларымыз дөп басып «тура биде туған жоқ, туғанды 

биде иман жоқ» деген. Олардың әділдік пен турашылдықты ту еткендігіне ғасыр 
қайраткерлері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би және тағы да басқа біртуар билер мен 
шешендердің өмірі дәлел болатындығын біз тарихтан жақсы білеміз.  Қазақстан 
Республикасының заңнамаларына сәйкес, сыбайлас жемқорлық қылмыстарға 
негізінен лауазымды қылмыстар жатады. Өмір көрсеткендей, қызмет өкілеттігін 
теріс пайдалану, билікті не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, пара 
беру, парақорлыққа делдал болу, қызметтік жалғандық жасау, көрінеу жалған 
сөз жеткізу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету, 
көрінеу жалған жауап беру, сарапшының жалған қорытындысы немесе қате ау-
дару, жалған жауап беруге немесе жауап беруден жалтаруға, жалған қорытынды 
беруге не қате аударуға лауазымды адамдардың сот үкімін, сот шешімін немесе 
өзге де сот актісін орындамауы, осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық 
сыбайластық байланыстарды пайдалану арқылы жасалады.

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік – экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру 
инвестициялар тарту процесін баяулататын және демократиялық мемлекеттің саяси 
және қоғамдық институттарына кері әсер ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай 
қауіп төндіретін құбылыс. Мемлекеттің осы жағымсыз құбылысты жою бағытындағы 
кешенді және жүйелі күрес жүргізу саясаты жанданып, әрі қарай жалғасын табуы ке-
рек. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жою, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру 
керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір 
құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану керектігінің 
нақты жолдарын толық білулері қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбайлас 
жемқорлықпен күрес аясында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, 
мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық 
пен оның көріністері деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке және оның институт-
тарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат болып табылады. Осы мақсаттағы 
жұмыстарды жүйелі жүргізуге тағы бір серпін ретінде «Қазақстан Республикасын-
да қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту және құқық қорғау 
қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің Жарлығы қолданысқа енгізілген. Бұл Жарлық еліміздегі құқық 
қорғау органдары қызметтерін жетілдіруге бағыттала отырып, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы әрекеттермен олардың пайда болуының алдын-алуда жүйелі, әрі тұрақты шара-
лар атқаруды қамтамасыз етеді.

 Қызмет құзыреті бойынша Тәртіптік кеңесі Қазақстан Республикасының «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметкерлерінің Ар-намыс кодексі талаптарының сақталуын қадағалап, аталған 
заңнама мен кодекс талаптарының бұзылуына жол берген қызметкерлердің тәртіптік 
жауапкершілігін қарау белгіленген.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен 
жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-
қатер әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
саясатының негізгі басымдылықтарының бірі осы зұлымдықпен күресу болып табы-
лады. Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын 
қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады.

Т.АЯЗБАЕВ,
Cарқан ауданы статистика  басқармасының басшысы. 

Өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар
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Сен туған күн, мерекеңмен!

Алмалы орта мектебінің 6-сынып оқушысы Аяжан Тұрсын республикалық «Дара 
бала» журналы ұйымдастырған байқауда дараланып, төлтума ертегісі жеке жинақ бо-
лып жарық көрді. 

Жуырда «Сарқан» газетінің редакторы Жомарт Игіман жас талантқа республикалық 
басылымның дипломы мен медалін табыс етті.

- Аяжан отбасындағы екінші перзентіміз. Бастауыш сыныпта жүріп-ақ көркем сөзге 
құштарлығын танытты, болашағынан мол үміт күтемін,- дейді Аяжанның анасы Баян 
Ақыпбекова.  

П.ЖЕҢІСХАН.

Жағымды жаңалық

Талантымен дараланды Ұлағатты ұстаз, адал дос, Екіаша орта мектебінің 
мұғалімі  Жақсылықова Салтанат Солтанбекқызын 
туған күнімен құттықтаймыз. Алпыс - тал түс. Алда 
әлі талай асулар мен белес-беделдер бар. Өз еңбек 
жолыңызда талай белеске шығып, ұжымның және 
достарыңыздың құрметіне бөлендіңіз. Сізге жарқын да 
мағыналы өмір, көтеріңкі де кіршіксіз көңіл, деніңіздің 
саулығын, отбасының амандығын тілейміз. Қызыққа толы 
ғұмыр кешіп, көпшіліктің ыстық ықыласы мен құрметіне, 
ризашылығына бөлене беріңіз. Абыройыңыз асқақтай 
берсін дей отырып, төмендегі өлең жолдарың арнаймыз.
Осы қуанышты күні Сізге деніңізге саулық, ырыс байлық, 
дос- жаран, туыс арасында абырой тілейміз.

Тілейміз бақытты өмір, ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма одан асқан?
Аман  боп жанұяң мен бауырларың,
Жалғансын ақ таңдарың нұрын шашқан.       
Ізгілікті нұрын шашар маңайға,
Адамсыз ғой үлгі болар талайға. 
Жақсылықты өзіңізден көп көрген, 
Ұмытпайды туған-туыс қалайда! 
Үлгі болған үлкенге де, жасқа да, 
Сыйлар сізді туған-туыс, басқа да. 
Бақытты боп бұл өмірде мәңгілік, 
Қуанышыңыз таусылмасын 100 жаста да!
Ізгі тілекпен: достары және Екіаша орта мектебінің ұжымы.

Ата-аналар назарына!

Қамқоршылық кеңес 
туралы

  
 «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру 

және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі №355 бұйрығы 
негізінде қамқоршылық кеңестердің құрылатыны  туралы хабарлаймыз.

Осыған байланысты мектепке дейінгі ұйымдағы бала өмірі мен 
денсаулығындағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тәрбие мен оқыту са-
пасын жақсарту, материалдық – техникалық базасын дамыту үшін қамқоршылық 
кеңестің құрамын сайлау үшін сіздердің ұсыныстарыңыз қабылданады.

Қамқоршылық кеңестің құрамына: Жергілікті тұрғындар, ата – аналар 
шақырылады. Құрметті ата – аналар!  Сіздердің қамқоршылық кеңестің құрамы 
бойынша ұсыныстарыңызды күтеміз! Ұсыныстарыңыз 1.10.2021.ж дейін 
қабылданады. Сарқан қаласы МКҚК «Балдырған» бөбекжай –бақшасы, МКҚК 
«Құлыншақ», «Ақбота», «Балдәурен», «Ертөстік», «Айдана» балабақшаларында.

Мекен – жайымыз: МКҚК «Балдырған» бөбекжай – бақшасы, Абай көшесі 
№65.

"Мектепке жол" республикалық 
қайырымдылық акциясы

"Мектепке жол" республикалық 
қайырымдылық акциясы жыл сайын ауданы-
мызда тұрақты түрде ұйымдастырылып келеді. 
Дәстүрге айналған шара биыл да жалғасын 
тапты.

Шараның мақсаты жаңа оқу жылында 
кәсіподақ мүшелерінің ішінен аз қамтылған 
және көпбалалы отбасылардан шыққан 
балаларға қолдау көрсету.

"Алматы облыстық білім және ғылым 
қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы" қоғамдық 
бірлестігі Сарқан аудандық филиалы да осы 

шараға өз үлестерін қосты.
Ауданымызға қарасты мектептерде білім алатын 5 оқушыға оқуға керекті құрал 

жабдықтар алынып берілді.
Ермек АЛИНОВ,

 "Алматы облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы" 
қоғамдық бірлестігі Сарқан аудандық филиалының төрағасы, аудандық 

мәслихаттың депутаты.

Қыркүйек айының 22-ші жұлдызы баршамыз үшін орны 
бөлек жан Қоңқайқызы Бибігүлді меншікті мерекесі 
- туған күнімен, 50 жасқа   толуымен шын жүректен 
құттықтаймыз! Ақ жүректі, адал пейілді ардақтымызды 
осынау қуанышты мерейтойымен құттықтай отырып, зор 
денсаулық тілейміз. Айналаңыз қуаныш пен шаттыққа, 
бақыт пен табысқа, шат күлкі мен махаббатқа, мейірім 
мен қамқорлыққа толсын! Әр сәт сізге тек бақыт пен 
қуаныш сыйласын! Баршамызды қуантып, ортамызда 
аман-есен жүре беруіңізге алла нәсіп етсін!

Жұлдыз жанып, пейіліңе таң күліп,
Елу де жетті сыбаға алып, сән құрып.
Қалпыңыздан айнымаңыз – шат көңіл,
Басыңыздан бақ кетпесін мәңгілік.

Елу деген толы той мен думанға,
Тау секілді көрінеді тұлғаң да.
Құшақ-құшақ гүлін алып келіпті,
Ақ көңілмен бауыр, туыс-туған да.
Ізгі тілекпен: барша Қоңқай әулеті. 

Продам весы автомобильные; краны мостовые, крановые. 
Обращаться тел. 8771 5179725.

4 бөлмелі үй сатылады. Жер көлемі 
12 сотық. Мал ұстауға ыңғайлы жер бар. 
Екі үйдің жері бар. Үй жылы әрі құрғақ. 
Қора-қопсы, монша, 2 жертөле, жаңа 
көмір қора, бау-бақша, жеміс-жидек 
көп. Бағасы келісімді. Төлемді бөліп 
төлеуге болады. Мекен-жай: Сарқан 
қаласы, М.Жұмабаев №17 үй. Тел: 
8747 8671461.   

Продается дом с общей площа-
дью - 400 кв.м., с земельным участком 
- 0,22 га, имеется вода, санузел отдель-
но, телефон, другие хоз.постройки или 
обменяю на г. Талдыкорган на 3-х ком-
натную квартиру или на частный дом с 
центральным отоплением. Обращать-
ся: ул. Тәуелсіздік № 247, тел. 2-04-
99, сот. 8702 6687681. 

Сарқан қаласындағы Құрманғазы көшесі № 13 үй сатылады немесе көп 
қабатты үйдегі пәтерге айырбасталады. Үй 4 бөлмелі, жеке ас үйі, монша, қора-
жайы, бау-бақшасы бар.  Сонымен қатар тоңазытқыш, диван т.б. жиһаздар сатылады. 
Хабарласыңыздар тел. 8778 3824317.

В г. Саркан, по ул. Тәуелсіздік № 132 (центр города), продается здание спор-
тивного зала бывшего Детского дома общей площадью 321,2 метр квадрат (мож-
но использовать под склады). Здание кирпичное. Обращаться по телефону 8771 
4069005.


