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Біздің қоғамда халықтың та-
бысы, ақшалай кірісі арасында, 
отбасылардың жағдайы ара-
сында айырмашылықтың бары 
рас. Оны Батыс елдерімен 
тіпті салыстыруға келмейді. 
Жалпы экономикалық өсім, 
орташа жалақы тағы да 
басқа көрсеткіштер жоғары 
болғанымен, оның 10 пайы-
зы ең кедей топ, 10 пайызы ең 
бай топ деп алатын болсақ, 
екеуінің арасындағы алшақтық 
жер мен көктей. Сондықтан 
біздің қоғамдағы осы кедейшілік 
мәселесін мойындауымыз қажет.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
сөзінде айтылғандай, халықтың 
кірісі елдің экономикалық 
өсімімен байланысты болуы ке-
рек. Алайда бізде экономикалық 
өсім макроэкономикалық көрсет-
кіштен, халықтың тұрмыс 
жағдайынан көрініс таппай келді. 
Президент нарықтық экономика-

БАРЛЫҒЫМЫЗ 
АТСАЛЫСУЫМЫЗ КЕРЕК

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Парламент Мәжілісіндегі 
сөзінде халықтың әлеуметтік көңіл-күйіне әсер еткен дүниелердің 
бастысы – әлеуметтік теңсіздіктің өршуі ашық  айтылды. Бұл 
баршамыздың көңілімізден шықты, қоғамдағы әділетсіздікті, 
парақорлықты жою ілгері басуымызға негіз қалайтындығын 
барлығымыз да түсіндік. Әсіресе, балаларының, ұрпағының 
тағдырына алаңдайтын ата-ана мұндай келеңсіздіктердің алдын 
алуға шын мәнінде де мүдделі.

ны дамытқанда оның әлеуметтік 
бағдарына басымдық беру, соған 
назар аудару және Қазақстан 
өзін Конституцияда құқықтық 
демократиялық және әлеуметтік 
мемлекет ретінде бекітетінін 
тағы да бір еске салды. Және 
халықтың кірісін ұлғайту жөнінде 
арнайы бағдарлама жасауға 
тапсырма берді. Халықтың 
кірісін көбейту үшін әлеуметтік 
төлемдердің түрлері мен санын, 
көлемін көбейтуден бұрын, ең 
алдымен аймақтарда өңдеуші 
өнеркәсіпті, жаңа, тұрақты 
жұмыс орындарын ашу өте 
маңызды деп ойлаймын.

Ел өңірлеріндегі толқулардың 
діни-радикалдық тұсын айтпа-
ғанның өзінде, шынтуайтын-
да наразылықтар халықтың 
әлеуметтік көңіл-күйінде екендігі 
айқын көрінді. Сондықтан да 
Қасым-Жомарт Кемелұлы атап 
көрсеткендей жұмыссыздық 

Баға бақылауда 
болады

Сарқан ауданында көгілдір отынның бағасы төмендеді деп, ха-
барлайды аудан әкімдігінің баспасөз қызметі.

Апта басынан бері, автогаздың 1 литрі 70-75 теңгеге тұрақтаса, 
ал тұрмыстық газ балон 1600 теңгеге тұрақтады. Аудан бойынша 5 
жағар жанармай бекеттері бар. Олардың бағаны шамадан тыс өз 
еріктерімен бекітілген бағадан асырып көтермеуі үшін, күн сайын 
бақыланып, қадағаланып отыратын болады.

«Газды осы күнге дейін 2800 теңгеден сатылымға шығарып 
келдік. Енді оның бағасы едәуір төмендеді. Бүгінгі күні автогаздың 
литрі 70 теңге, ал газбалон 1600 теңге көлемінде. Автокөлікпен 
тасымалдаудағы газбалонның бағасы 1800 теңге» - деді 
«Сарқангазсервис» директоры Ермек Серкебаев.

Сонымен қатар әлеуметтік маңызы бар азық-түліктердің бағасы 
да қатаң бақылауға алынатын болады.

Төтенше жағдай кезінде азық-түлік бағасын қолдан өсірген 
жайтқа куә болсаңыз, мына нөмерге хабарлауыңызды 
сұраймыз!

87055633444.
Если вы стали свидетелем искусственного роста цен на про-

дукты питания во время режима ЧП, просим позвонить на сле-
дующий номер телефона:

87055633444.

Аудан тұрғындарының 
назарына!

Бас прокуратура Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігімен бірлесіп stopterrorism.kz веб-сайтты іске 
қосты. Бұл сайтта азаматтар ағымдағы жылы орын алған террорлық 
актілер мен жаппай тәртіпсіздіктер туралы бейне, фото және аудио-
жазбаларды жасырын түрде жүктей алады.

Қазіргі уақытта прокурорлар дәлелдемелерді жинау мен тіркеуді, 
сондай-ақ қылмыскерлерді бейнежазбалар бойынша сәйкестендіруді 
жүргізуде. Сонымен қатар, азаматтарға Call-center-115 нөміріне 
ұсынылған ақпарат үшін алғыс айтамыз.

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.

Для сведения жителей 
района!

Генеральной прокуратурой совместно Министерством 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промыш-
ленности запущен веб-сайт stopterrorism.kz. На этом сайте 
граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозапи-
си о произошедших в текущем году террористических актах и 
массовых беспорядках.

В настоящее время прокурорами проводится сбор и фик-
сация доказательств, а также идентификация преступников 
по видеозаписям.

Одновременно с этим благодарим граждан за представ-
ленную информацию в Call-center 115.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

Хабарландыру
Құрметті Сарқан ауданының тұрғындары, 

елімізде орын алған  төтенше жағдайға  байланы-
сты барлық деңгейдегі әкімдердің халық алдындағы 
есеп беру кездесулері кейінге шегерілді.  Алдағы 
уақытта есеп беру кестесі қосымша жарияланатын 
болады.

деңгейін азайту, ол үшін жұмыс 
орындарының саны мен са-
пасын арттыру, түптеп келген-
де әлеуметтік-экономикалық 
тұрғыда да түбегейлі өзгерістер 
қажет-ақ.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Мәжіліс отыры-
сында «Қазақстан халқына» қоры 
құрылатынын жеткізді. Прези-
дент ондағы қаражат денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қолдау салаларындағы өзекті 
мәселелерді шешуге бағыт-
талатынын айтты. Сең қозғалды, 
Президент төңірегіне топтасып, 
қордаланған мәселелерді ше-
шуге атсалысу барлық қазақ-
стандықтардың парызы.

Күлшарбан ҚАЛИЕВА,
Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы.

Объявление
Уважаемые жители Сарканского района, в 

связи с произошедшими чрезвычайными ситуа-
циями в стране дата проведения отчетов аки-
мов всех уровней перед населением перенесе-
ны.  В ближайшее время график отчетов будет 
опубликован дополнительно.

-"Мұсылман діні күшейіп 
келе жатыр" деп қуанып 
едік, бұл жаңа ағым 
қазаққа жау болып шықты. 
Өйткені олар қазақтың 
салт-дәстүріне қарсы, тіпті 
Құран қалыптастырған діни 
терминдерді бұзды. Қазақ 
бұрын "шариғат" дейтін еді, 
бұлар "шарият" - деді, Алла-
ны - Аллах дейді, арабшаның 
өзінде Аллах емес екен. Олар 
айтса керек еді: "Ұлттың тілін 
сақтаңдар, әдепті болыңдар, 
ата-ананы сыйлаңдар", - деп. 

Ойтүрткі

Дүдәмалдау дінім бар ...

Бұларда ол жоқ, барлық наси-
хат қазаққа қарсы: "Келін ата-
енеге иіліп сәлем салмауы ке-
рек, Аллаға ғана иілуі  керек", 
- дейді. Келін ата-енеге ғана 
емес, жасы үлкеннің бәріне 
иіліп сәлем береді. Аруақ жоқ 
дейді, аруақ жоқ болса, қазақ 
та жоқ. Айта берсек, әңгіме 
көп.

Содан кейін мың жыл 
тұрған әулие ағашты өртеді, 
ол - табиғаттың өзгеше 
құбылысы. Германияда сон-
дай бір ағаш бар екен, олар 

оған тимеген. "Бейіт салуға 
болмайды, ас беруге бол-
майды", - дейді. Бұл - қазаққа 
қарсы шыққан нәрсе, ал 
қазаққа қарсы шыққан нәрсе 
жойылуы керек, оған қарсы 
күресуіміз керек. Бұған жол 
беруге болмайды, кейінгі 
жастарды аздырып бара-
ды. Мұсылман діні ешқашан 
жергілікті жердің салт-
дәстүріне қарсы шықпаған, 
сол себепті де бейбіт түрде 
әлемді жаулаған".

Біз де аузы дуалы 
қаламгер айтқан пәтуаға 
тоқтап, өзімбілемдікпен желі-
ге таратылатын сауатсыз 
уағыздардың жетегіне ермей, 
дәстүрлі дінімізден ажырама-
уымыз керек. 

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Қазақтың маңдайына біткен талантты 
тұлға, ақиқаттың алдаспаны Мұхтар Мағауин 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ашық есіктен 
анталап енген миссионерлер енгізген, арабтың 
жекеменшік діни оқу орындарынан дәріс алған діни 
іргетасы әлсіз жастарымыз арбалған исламның 
жат ағымдары туралы кезінде жан айқайын 
жеткізген болатын: 
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Пожарная 
безопасность  

в школах
В каждойшколе должныразработыватсяинструкции 

в соответствии с требованиями пожарной безопасно-
сти.Для школ с ночным пребыванием детей в инструк-
ции предусмотреть два варианта действий: в дневное 
и в ночное время. Руководители школ с ночным пребы-
ванием ежедневно в установленное противопожарной 
службой время сообщают в пожарную часть, в районе 
выезда которой находится объект, информацию о коли-
честве людей, находящихся на объекте.Все школы сле-
дует обеспечить исправными первичными средствами 
пожаротушения, средствами связи для вызова проти-
вопожарной службы. Привести в исправное состояние 
имеющиеся системы противопожарного водоснабже-
ния помещений, зданий и сооружений и содержать их 
в исправном рабочем состоянии.

Двери на путях эвакуации должны открываться сво-
бодно и по направлению выхода из здания. Запоры на 
дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
людям, находящимся внутри здания возможность сво-
бодного открывания запоров изнутри без ключа.Не до-
пускатьзагромождения эвакуационных путей и выходов 
различными материалами, изделиямии другими пред-
метами, а также забивать двери эвакуационных выхо-
дов, устраивать на путях эвакуации пороги (за исключе-
нием порогов в дверных проемах), раздвижные двери, 
а также другие устройства, препятствующие свободной 
эвакуации людей. 

В школах с ночным пребыванием детеи на случай 
отключения электроэнергии, у обслуживающего персо-
нала должны быть электрические фонари. Количество 
фонарей не менее одного на каждого работника дежур-
ного персонала.

Все токоведущие части, распределительные 
устройства, а также предохранительные устройства 
разрывного типа, рубильники, и все прочие аппараты 
и приспособления монтировать только на негорючих 
основаниях (мрамор, текстолит, гетинакс). 

Размещение и эксплуатация систем газоснабжения 
должны осуществляться в соответствии с требования-
ми действующих нормативных документов по безопас-
ности в газовом хозяйстве.

В зданиях школы должно быть не менее двух эва-
куационных выходов непосредственно наружу. Школы 
необходимо обеспечить сигналом тревоги на случай 
пожара и первичными средствами пожаротушения. 

Е.ТУРСУНОВ,
главный специалист ОЧС Сарканского района,

майор гражданской защиты.

Ұлттық сараптама орталығы 
(ҰСО) - халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық салауаттылығы 
саласындағы қызмет көрсететін жеке-
ше ұйым болып табылады.

Кез-келген объектілер мен қоршаған 
орта факторларының қауіпсіздігі және са-
пасы бізбен тексерілуі мүмкін.

Заңды тұлғаларға біздің сарапшылар 
барлық қауіпсіздік тәуекелдерін анықтауға 
және бағалауға көмектеседі.

ҰСО-ның негізгі бағыттары: 
Медициналық тексеру және гигиеналық 
оқыту; Клиникалық-диагностикалық 
зерттеулер; Өндірістік бақылау; 
Санитариялық-эпидемиологиялық 
мәселелер бойынша кеңес беру; 
Мемлекеттік тіркеу үшін сарапшы пікірі; 
Дезинфекция, дезинсекция және дерати-
зация;

Біздің артықшылығымыз:
Акредиттелген зертханалар
зертханалық жұмыс сапасымен жұмыс 

құзретіне тұтынушылырадың сенімін 
қамтамасыз етеді;

Қызметтердің кең спектрі
зертханалық зерттеулер саласындағы;
Қызметтер сапасы
мемлекеттік кәсіпорын бола отырып, 

біз барлық талаптар мен рәсімдерді 
сақтаймыз;

Сенімділік және тану
зертханалық зерттеулер саласында 

98 жылдан астам жұмыс тәжірибесі;
Жоғары сапалы зерттеулер
заманауи медициналық жабдықтар, 

соңғы жедел әдістермен зерттеу-
лер жүргізуге мүмкіндік беретін 
автоматтандырылған анализаторлар

Өндірістік бақылау

Ұлттық сараптама 
орталығының зертханалық 

зерттеулері
Өндірістің адам мен сыртқы орта үшін 

қауіпсіздігі мен зиянсыздығын белгілеуге 
бағытталған кәсіпкерлер жүзеге асы-
ратын өнім, жұмыс және қызметтерді 
сынау арқылы кешенді зерттеу, оның 
ішінде, зертханалық зерттеу шаралары: 
Өндірістік қызмет тәуекелдерін анықтау 
және жою; Санитарлық ережелерді 
сақтау; Өнімділік; Өнім сапасы; Тауарлар 
мен қызметтер қаіпсіздігі; Кірісті арттыру; 
Әкімшілік жазалаудан босату

Дезинфекция, дезинсекция, дератиза-
ция

 Дезинфекция - жұқпалы және 
жұқпалы емес ауру қоздырғыштарын жою 
бойынша;

 Дезинсекция – жәндіктер мен 
басқа да буынаяқтыларды жою бойынша;

 Дератизация – кеміргіштерді жою 
бойынша зарасыздандыру жұмыстары 
жүргізіледі;

 Кеміргіштерді және жәндіктерді 
жою үшін зарасыздандыру құралдарын 
өткізу

Дезинфекция, дезинсекция, дератиза-
ция бойынша тиімді:

- Зарарсыздандыру құралдарының 
кең түрлері;

- Құпия сақтауға кепілдік беру;
- Өңдеу кезінде толық қауіпсіздік;
- Көрсетілітін қазметтердің сапасын 

бақылау

Құқықтық статистика органдарымен мемлекеттік 
қызметтің 3 түрі көрсетіледі: соттылықтың болуы туралы 
анықтама, мұрағаттық анықтама және прокуратура орган-
дарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын 
ресми құжаттарға апостиль қою туралы анықтама беру. 

Мемлекет Басшысының мемлекеттік қызметті 
электрондық форматқа көшіру бойынша тапсырмасын 
іске асыру шеңберінде Комитет мемлекеттік қызметтің 
үш түрін автматтандыру және оңтайландыру жөнінде 
бірқатар іс-шаралар жүргізді.  Сонымен, "Соттылықтың бо-
луы немесе болмауы туралы анықтама беру" мемлкеттік 
қызмет толық автоматтандырылды. 

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметтерді 
көрсету нәтижесін беру www.egov.kz «Электрондық 
үкімет» веб-порталы (әрі қарай – портал) арқылы 
альтернативті түрде де, сонымен бірге анықтаманы қағаз 
үлгісінде алу қажет болған жағдайда Мемлекеттік корпо-
рация арқылы жүзеге асырылады.

Сонымен бірге, қызметтерді оңтайландыру шеңберінде 
азаматтарға жылжымалы жүйенің абоненттік қондырғысы 
арқылы, яғни mGov порталының мобильдік қосымшасы 
арқылы электрондық анықтама алу мүмкіндігі берілген.  
Азаматтарға арналған жаңа енгізулердің бірі Мемлекеттік 
корпорация филилалының мекенжайын таңдаумен ше-
телге шығу үшін анықтама алуға электрондық сұрау беру 
мүмкіндігі болып табылады, ол жерде қағаз түрінде жау-
ап алуға болады. Бұрындары Мемлекеттік корпорацияға 
міндетті бара отыра қағаз варианты ғана жіберу мүмкін 
болатын. 

Электрондық анықтаманы «EgovKzBot»Telegram-бота 
көмегімен алуға болады. 

Анықтама алу үшін «Мобильді азаматтар базасына» 
(МАБ) тіркелу қажет. Бұл үшін eGov.kz порталында Жеке 
кабинетке өзінің деректерін енгізу қажет. 

Анықтама алу үшін Telegram мессенджерді көшіру ке-
рек, «EgovKzBot» іздеу жолына енгізу, енгізу/қайта енгізу. 
Әрі қарай «Қызметтер» бағанында "Соттылықтың болуы 
немесе болмауы туралы анықтама беру" атты сервисті 
таңдау, содан кейін азаматқа растау коды көрсетілген 
SMS – хабарлама келеді, кодты енгізгеннен кейін 
соттылықтың болуы немесе болмауы туралы ақпарат 
берілетін болады. 

Сондай-ақ, порталда электрондық анықтаманы 
ЭЦҚ қоймай-ақ «Бір реттік SMS паролінің сервисінің» 
көмегімен алуға болады. 

Сонымен қатар, порталда «Үшінші тұлғалармен 
анықтама алу сервисі» жүзеге асырылған. Енді, жұмыс 
берушілердің өздері он-лайн қызметін қолдана отыра 
«жеке кабинет» және (немесе) sms-растау арқылы сұрау 
жіберілетін адамға қатысты, адамдардың келісім шарты 

болған кезде басқа адамдарға қатысты соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы электрондық сұрау 
жібере алады.  Осындай қызметті алудың негізгі шар-
ты МАБ-на тіркеу болып табылады. МАБ-не тіркелу 
үшін қызмет алушыға порталдағы «жеке кабинетте» 
«телефон» деген бағанда телефон нөмірін көрсету ке-
рек немесе оны ЖСН-ді Мемлекеттік корпорацияның 
кез келген фронт-офисіне тіркеу қажет.  «Комитеттің 
және оның аумақтық бақсармаларының мұрағаттары 
шеңберінде мұрағаттық анықтамаларды және/неме-
се мұрағаттық құжат көшірмелерін беру» мемлекеттік 
қызметі ішінара автоматтандырылған.  Қызмет алуға 
үшін электрондық сауалдарды жіберу сервисі портал 
арөылы іске қосылды. Қазіргі уақытта, қызметті пор-
тал арқылы немесе Мемлекеттік корпорация арқылы 
тапсыруға болады. Қызметтің нәтижелерін Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы ғана алуға болады. Қызмет 
көрсету мерзімі 30 күнтізбелік күннен 10 күнтізбелік 
күнге дейін қысқартылған.  

«Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау 
органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль 
қою» мемлекеттік қызметі автоматтандырылмаған, 
ол Мемлекеттік корпорация арқылы қағаз түрінде 
көрсетіледі. Қызмет көрсету мерзімі 5 жұмыс күні.  Про-
куратура органдарынан шығатын апостиль қоятын 
құжаттардың 99%  есепке ала отыра, соттылықтың бол-
кы немесе болмауы туралы анықтаманы құрайды, мы-
надай мүмкіндік іске асырылады: 

- композиттік қызметке электрондық өтініш беру 
–соттылықтың болуы немесе болмауы туралы апостиль 
қойылған анықтама;

- мемлекеттік бажды онлайн режимінде 
электрондық үкіметтің төлем шлюзі (ЭҮ ТШ) арқылы 
төлеу;

- қызмет алушының филиалдың мекенжайын 
порталда таңдау.

Қызметтердің нәтижелерін қағаз түрінде алу үшін 
қызмет көрсететін Мемлекеттік корпорациялар. 

Комитеттің қызметін электрондық форматқа 100% 
көшіру мақсатында, ҚР ӘМ «Е-Апостиль» сервисін 
іске асыру шеңберінде апостильдендіру бойынша 
қызметтерді электрондық форматқа толық көшіру 
жұмысы жүргізілуде. 

Т.ОМАРХАНОВ,
Қазақстан Республикасы Бас 

прокуратурасының Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Алма-

ты облысы бойынша басқармасы азаматтық 
және әкімшілік салалардағы құқықтық ақпаратты 

қалыптастыру бөлімінің аға прокуроры.

Сараптамалық қорытынды
Кәсіпкер өтініш берген өнімнің 

санитарлық-гигиеналық және 
эпидемиологиялық қауіпсіздігін растай-
тын құжат.

Өнімдердің жаңа түрлері бойынша 
сараптамалық қорытындыны алу міндетті 
болып табылады.

КЛИНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 
ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Жұқпалы және жұқпалы емес аурулар-
ды зерттеу:

 Жұқпаны анықтау – материалды 
жұқпалы ауруларды анықтау үшін зертте-
уде көшбасшы (нәтижесі 24 сағат ішінде, 
дәлелділігі жоғары және ақпараттық 
құрылғылар);

 Паразитологиялық аурулар – 
зерттеудің барлық түрлері, макро және 
микроскоптық диагностика әдәстері;

 Дисбактериозды анықтау – 15 
микроағзадан артық сандық анықтау;

ҚАУІПСІЗДІКТІ АНЫҚТАУ
Өнімнің, ауаның және судың 

қауіпсіздігін анықтау:
 Тауарларда адамдардың 

денсаулығына әсер ететін зиянды 
заттардың болуын анықтау;

 Тағам өнімдерінің 
бактериологиялық ластануы – 1 минут 
ішінде бактериялық ластануды анықтау;

 Гельминттердің дернәсіл 

кезеңдерін, гельминттердің 
жұмыртқаларын, патогенді 
қарапайымдардың цисталарын анықтау;

 Өсімдік шаруашылығы 
өнімдеріндегі пестицидтер және 
нитраттардың қалдық мөлшерін анықтау ;

 Ф и з а к а л ы қ - х и м и я л ы қ 
көрсеткіштерін және қауіпсіздік 
көрсеткіштерін анықтау;

 Суды зерттеу – 35 артық 
химиялық, 12 радиологиялық және 10 
бактериологиялық көрсеткіштерді талдау;

 З а л а л с ы з д а н д ы р ғ ы ш 
құралдарды зерттеу – ДВ/сағат анықтау, 
глутар альдегидін, сутегі асқын тотығын 
және барлық құрамында хлоры бар пре-
параттарды анықтау;

 Өнімдердің Радиациялық 
заласыздығын анықтау – Дүниежүзілік 
Денсаулық Сақтау Ұйымының (ДСҰ) 
сәулеленген өнімдерді бақылау 
нұсқауларын орындау;

 Ұйымдағы радиациялық 
жағдайды зерттеу, қоршаған ортадағы 
адамдардың табиғи және техногендік 
ластану көздерінен сәулелену деңгейін 
анықтау – артық материалдық жән уақыт 
шығынын қажет етпейтін дәлелдігі жоғары 
заманауи құрылғылармен жүргізіледі;

 Гамма-сәулелену қуатын өлшеу 
– сыртқы сәулелену күшін анықтау үшін 
кез-келген беттен радиациялық түсіру;

 КО ТР көрсеткіштерін анықтау 
– Кеден Одағының Техникалық 
регламеттерінде реттелген 1447 
көрсеткіш.

 А.КАЛИМУЛДИНОВА,      
 «ҰСО» Сарқан аудандық 

бөлімшесінің санитарлық-гигиеналық 
зерттеулер зертханасының дәрігері. 

ҚАЛА ЖӘНЕ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ
 НАЗАРЫНА

Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін мемлекеттік  қызмет алу 
тәртібіндегі оң өзгерістер енгізілгенін хабарлайды
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Атаулы әлеуметтік көмек 
алушылар назарына!

«Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі» ел 
аумағында енгізілген төтенше жағдай кезінде мемлекеттің 
әлеуметтік қамтамасыз ету міндеттерін уақытылы және толық 
орындау үшін барлық іс-шараны жүзеге асырып жатыр. «Егер 
көрсетілетін қызмет алушы 2021 жыл 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті 
(бұдан әрі-атаулы әлеуметтік көмек) алушы болып табыл-
са, онда қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында автоматты 
түрде мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауға 
2022 жылы 1-тоқсанда 2021 жылғы 4-тоқсандағы табыстар-
ды ескере отырып, ақпараттық жүйеде автоматты түрде 
қалыптастырылады». 

К сведению получателям 
государственной адресной 

социальной помощи
«Министерство труда и социальной защиты населения РК» 

на время действия ЧП принимает все необходимые меры по 
выполнению обеспечению. «В случае, если услугополучатель 
являются получателем государственной адресной социальной 
помощи (далее- адресный социальный помощь) по состоянию 
на 31 декабря 2021 года,то в целях соблюдения безопасности 
в информационной системе автоматически формируется за-
явления и назначения адресной социальной помощи без об-
ращения услугополучателя на 1 квартал 2022 года-с учетом 
доходов за 4 квартал 2021 года».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мобильные офисы ЕНПФ в текущем году оказали услуги в 762 населённых пунктах 

Казахстана 
Как известно, наша страна занимает девятое место по площади в мире, и охватить всю республику свои-

ми офисами обслуживания ЕНПФ не представляется возможным. Интернет также еще не покрывает всю тер-
риторию. Чтобы решить проблему с обеспечением доступа услуг Фонда для жителей отдалённых районов и 
населённых пунктов Казахстана, три года назад стартовал проект под названием «Мобильный офис».  Это 
современный микроавтобус, который оборудован всем необходимым для обслуживания вкладчиков (получа-
телей), включая современные средства спутниковой связи. 

Отметим, что жители отдалённых населённых пунктов могут получить в «Мобильном офисе» те же услу-
ги, что и в отделениях ЕНПФ, в частности, получить выписку с индивидуального пенсионного счета, подать 
заявление об изменении/дополнении реквизитов вкладчика, заключить соглашение о способе информиро-
вания, подать заявление на выплату по инвалидности или добровольным пенсионным взносам и т.д.

С 2021 года ЕНПФ охватил передвижными офисами отдалённые населённые пункты Восточно-
Казахстанской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей. Кроме того, мобильный офис обслужи-
вает отдаленные населенные пункты в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, 
Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо – Казахстанской областях. 

Всего с 1 января по 1 октября текущего года в рамках проекта было оказано свыше 85 тысяч услуг, почти 
70 тысячам вкладчиков и получателей. При этом мобильные офисы посетили 762 уникальных населённых 
пунктов Казахстана. 

Напоминаем, что выезды мобильного офиса в районы производятся по предварительно запланирован-
ному графику, а все маршруты согласовываются с местными исполнительными органами, которые, в свою 
очередь, оповещают жителей о приезде «Мобильного офиса».  

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является 
Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Ми-
нистерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осу-
ществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предло-
жений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению 
Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных 
пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предо-
ставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.
enpf.kz)

Құқықтық статистика органдары-
мен мемлекеттік 9 түрі қызметтері 
алдағы уақытта көрсетіліп жүрген бо-
латын, қазіргі кезде мәлімет және 
жұмыста пайдалану үшін Қазақстан 
Республикасының Цифрлық даму, ин-
новациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігінің «Соттылықтың болуы 
немесе болмауы туралы анықтама 
беру», «Наркологиялық ұйымнан 
анықтама беру», «Психоневрологиялық 
ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерін «Е-қызмет» пер-
соналды басқарудың интеграцияланған 
ақпараттық жүйесі арқылы алу мүмкіндігі 
іске толығымен асқандығын хабарлайды.

Атап айтқанда, осы бағытта Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі Мемлекет 
басшысының неғұрлым талап етілетін 
анықтамалар мен қағаз растамалар-
ды алып тастау жөніндегі тапсырма-
сын орындау шеңберінде ақпаратты 
цифрлық растауды қамтамасыз ете 
отырып, яғни өткен жылдың қазан айын-
да және ағымдағы жылдың сәуір айын-
да мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
тізіліміне (бұдан әрі – тізілім) мемлекеттік 
органдардың ұсынған ұсыныстары және 
анықтамалардың күшін жою бойынша 
жүргізіліп жатқан жұмыстар негізінде 
өзгерістер енгізілді, 9 мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер қазіргі кезде алы-
нып тасталды, мысалы мына төмендегі 
көрсетілгендей: 

- Тұлғаның әкімшілік құқық бұзушылық 
жасағаны туралы Қазақстан Республи-
касы Бас прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетінің есептері бойынша 
мәліметтер беру (404 629 жыл бойы қағаз  
айналымдар); 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры салымшысының (алушысының) 
зейнетақы жинақтарының (инвестициялық 
кірістерін ескере отырып) жай-күйі туралы 
ақпарат беру (жылына 1 млн-нан астам 
анықтама); 

- Жалғыз тұрғын үйі авариялық деп 
танылған азаматтарға анықтама беру 
(жылына 44 анықтама); 

- Жылжымайтын мүліктің меншік иесі 
(құқық иеленушісі) туралы мәліметтерді 
қамтитын техникалық паспортқа қосымша 
беру (жылына 307 224 анықтама); 

- «Заңды тұлғалар» мемлекеттік де-
ректер қорынан анықтама беру (жылына 
3 288 055 анықтама); 

- Жылжымайтын мүлікке тіркелген 
құқықтар және тоқтатылған құқықтар ту-
ралы анықтамалар беру (жылына 40 856 
анықтама); 

- Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу 
тізілімінен үзінді-көшірме беру (жылына 
106 079 анықтама); 

- Тауар таңбаларының мемлекеттік 
тізілімдерінен, тауар шығарылған 
жерлердің атауларынан үзінді көшірме 
беру (жылына 192 анықтама).

  Жоғарыда көрсетілетін қызметтер 

Қала және аудан 
тұрғындарының  назарына!

Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер мен Цифрлық даму, инноваци-
ялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Мемлекет басшысының 
неғұрлым талап етілетін анықтамалар мен қағаз растамаларды алып 
тастау жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде ақпаратты 
цифрлық растауды қамтамасыз етілгендігін хабарлайды.

қазіргі кезде 9 мемлекеттік қызмет көрсету 
анықтамаларды алып тастағаннан 
кейін мұндай ақпаратқа қол жеткізуді 
қамтамасыз етудің әртүрлі тәсілдері бар, 
мысалы: 

1) мекенжай анықтамасы дербес 
деректердің болуын ескере отырып, 
үшінші тұлғаларға арналған сервис 
арқылы беріледі (https://egov.kz/cms/ru/
services/pass_sr11); 

2) есепке алынуы Мемлекеттік кірістер 
органдарында жүргізілетін берешектің 
жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді 
ақпараттық ресурста қолжетімді ету бо-
лып табылады kgd.gov.kz (https://kgd.gov.
kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web); 

3) азаматтың жеке өзіне қажетті кейбір 
мәліметтер оның «электрондық үкімет» 
порталының жеке кабинетінде қосымша 
көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін 
интеграциялық өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» порталында 
жалпыға қолжетімді нысанда жүзеге асы-
рылады.

Осыған орай, азаматтар мен 
мемлекеттік органдар арасындағы 
артық қағаз айналымын болдырмау 
мақсатында «электрондық үкімет» пор-
талында Шығыс құжатты басып шығару 
мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау режимінде 
тізілімнен шығарылған мәліметтерді 
көрсетуді іске асыру туралы атап өтеміз. 
Алайда, жеке және заңды тұлғалардан 
анықтамалардың қағаз нысанын, әсіресе 
«Заңды тұлғалар» «мемлекеттік базасы-
нан анықтамалар беру» қызметі бойын-
ша басып шығарудың мүмкін еместігіне 
қатысты өтініштер келіп түседі. 

Жоғарыда көрсетілген анықтаманың 
10 кіші түрі бойынша ақпарат жалпыға 
қолжетімді болып табылады, яғни ол ЭЦҚ-
сыз (бір реттік пароль бойынша) тапсырыс 
бере алатын кез келген портал пайдала-
нушысына қарау режимінде қолжетімді. 
Сонымен қатар, заңды тұлғаларды, 
олардың филиалдары мен өкілдіктерін 
мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы 
анықтама тізілімнен шығарылмаған, оны 
алу техникалық жағынан pdf-форматында 
қолжетімді.

Мемлекеттік қызметтер тізілімінен 
(бұдан әрі – МҚТ) шығарылған жеке-
леген мемлекеттік қызметтер бойын-
ша мәліметтерді «электрондық үкімет» 
порталында шығу құжатын басып 

шығару мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау 
режимінде көрсету жүзеге асырылғаны 
туралы халыққа түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу қажет. Шығу құжатын ба-
сып шығару мүмкіндігінің болмауы 
техникалық ақаудың салдарынан емес, 
азаматтар мен мемлекеттік органдардың 
арасындағы артық қағаз айналымын жою 
мақсатында жасалғанын азаматтарға 
түсіндірілді. Бұдан бөлек, цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрінің 2020 жылғы 17 қазандағы 
№390/НҚ бұйрығымен (2020 жылы 21 
қазанда № 21463 Әділет министерлігінде 
тіркелген) «Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статисти-
ка және арнайы есепке алу жөніндегі 
комитеттің есебі бойынша тұлғаның 
әкімшілік құқық бұзушылық жасауы тура-
лы мәлімет беру» мемлекеттік қызметі 
оны толықтай автоматтандыруға және 
порталдың жеке кабинеті арқылы ұсынуға 
байланысты МҚТ алынып тасталған. 

Бұл процесстің автоматтандырылуы 
Мемлекеттік корпорацияны және қызмет 
берушінің кеңсесін айналып өтіп, ЖСН 
бойынша онлайн режимде азаматтардың 
әкімшілік анықтамасын алуға мүмкіндік 
берді. Анықтама алу уақыты 3 жұмыс 
күнінен 15 минутқа дейін қысқарды. Бұдан 
бөлек, «Анықтаманы үшінші тұлғамен 
алу сервисі» және eGov mobile арқылы 
әкімшілік анықтаманы үшінші тұлғамен 
алу мүмкіндігі жүзеге асырылған.

Бұдан басқа, көрсетілген ақпараттарды 
еркін қолжетімділікте «Өзіңнің 
айыппұлыңды біл» атты қосымшадағы 
Комитеттің http://qamqor.gov.kz сайтынан 
алуға болады, өзіңнің ЖСН және жеке бас 
куәлігінің нөмірін енгізе отырып. 

Бүгінгі күнде, біздің үш мемлекеттік 
қызыметімізді оңайлатып және жеделдетіп 
порталдан алуға болатын мүмкіндік жүзеге 
асырылған. «Соттылықтың болуы не бол-
мауы туралы анықтама беру» мемлекеттік 
қызметі толықтай автоматтандырылған. 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге құжаттар 
қабылдау және нәтижесін беру портал 
арқылы жүзеге асырылады. 

Жүргізілген бұл жұмыс азаматтардың 
сұрауларының көп бөлігін үйден шықпай, 
10 минуттың ішінде алуға мүмкіндік берді. 

Қызметті оңтайландыру аясында 
азаматтарға оны ұялы байланыстың 
абоненттік қондырғылары арқылы, 
яғни порталдың ұялы түрі арқылы алу 

мүмкіндігі ұсынылған. 
Азаматтар үшін тағы да бір 

ыңғайлылық шет елге шығу үшін 
анықтамаға сұрауды электронды түрде 
беру мүмкіндігі, қағаз жүзінде алуға өтініш 
білдірген Мемлекеттік корпорацияның 
филилдарының мекенжайын таңдай 
отырып. Бұрын сұрау тек қағаз жүзінде 
міндетті түрде Мемлекеттік корпорацияға 
барып жолданатын. 

Порталда «Анықтаманы үшінші 
тұлғамен алу сервисі» көмегімен сұрау 
салған бастамашы өз бетінше егер де бұл 
тұлғаның келісімі болған жағдайда, басқа 
тұлғаға қатысты электрондық сұрау жол-
дай алады.  Электрондық анықтама 
алуға Мемлекеттік корпорацияның 
форнт-кеңсесіне азаматтарды жіберудің 
қажеті жоқ. Анықтаманы «EgovKzBot» 
қосып Telegram мессенджері көмегімен де 
алуға болады. Анықтама алуға керектің 
барлығы - азаматтардың мобильді ба-
засына тіркелу. Соттылықтың болуы 
не болмауы туралы анықтаманы апо-
стильмен беру бізге оны азаматтарға 
композитті беруге мүмкіндік берді, яғни 
«бір өтініш» қағидаты бойынша. Бұл үшін 
композитті қызмет алуға өтінішті элек-
тронды түрде беру, электрондық үкіметтің 
төлем шлюзінің көмегімен онлайн ре-
жимде баж салығын төлеу, қағаз жүзінде 
нәтижені алу үшін, порталда Мемлекеттік 
корпорацияның филилдарының ме-
кенжайын таңдау мүмкіндігі жүзеге 
асырылған. 

Комитеттің қызметтерін 100% 
электрондық нысанға көшіру мақсатында, 
ҚР Әділет министрлігінің «Е-Апостиль» 
сервисін жүзеге асыру аясында апостиль 
қою бойынша қызметті толықтай автомат-
тандыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитеті және оның аумақтық 
басқармаларының архивтері шегінде 
архивтік анықтамалар және/болмаса 
архивтік құжаттардың көшірмесін беру» 
мемлекеттік қызметі жеке және (немесе) 
заңды тұлғаларға электронды (жартылай 
автоматтандырылған) және қағаз жүзінде 
көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерінің кадр қызметтері 
азаматтарға жүк салмай, құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 
органдарының мәліметтерін дер-
бес құрамды басқарудың «Е-Кызмет» 
интеграцияланған ақпараттар жүйесі 
арқылы жеке және заңды түлғалар өздері 
ала алатындары туралы түсіндірілді.

Т.ОМАРХАНОВ,
Қазақстан Республикасы Бас 

прокуратурасының    Құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 

жөніндегі комитетінің Алматы облы-
сы бойынша басқармасы азаматтық 

және әкімшілік салалардағы құқықтық 
ақпаратты қалыптастыру бөлімінің аға 

прокуроры.
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Бесімде оқу білсін деп,
Ата-анам берді сабаққа.
Жеті жаста жетім боп,
Түскендей болдым абаққа.

Ардақты, кенже, жетім деп,
Әлпештеді мені көп.
Надандыққа болды сеп,
Қақпай ешкім қабаққа.

Қосылмай өзге балаға,
Ойнаушы ем жалғыз далада.
Адамзат көнбей қала ма,
Тағдырда тартқан табаққа.

Күн-түн демей ойнадым,
Ойынға тіпті тоймадым.
Барған сайын бойладым,
Бұрылмай ұйқы, тамаққа.

Он жасыма кірген соң,
Домбыра, гармон білген соң,
Мылтық атып жүрген соң,
Аңшы боп түстім азапқа.

Өзгеше болмақ сүйгенім,
Осыған басты игенім.
Киімді бөтен кигенім,
Ұқсатпай біраз заматқа.

Шеберлікке де бет қойдым,
Сурет жасап, түр ойдым.
Ұқсамақ емес бұл ойдың
Түбі олақ нәмартқа.

Он бесіме келгенде,
Қаршыға, бүркіт көргенде.
Құс салып жүрдім серуенде,
Еркіндеп шығып азатқа.

Ойым бар өлең айтқандай,
Ғылымға таман қайтқандай,
Жыбырлатып тартқандай,
Қармақ салып шабаққа.

Жиырмадан өткенде,
Азғана ғылым оқыдым.
Алғызып кітап шеттен де,
Көңілге біраз тоқыдым.

Білмегенді сұрадым,
Жиыстырдым, құрадым,
Оқыған сайын ұнадым,
Жолына түстім осының.

Білімге салып тілекті,
Сыбанып едім білекті,
Ағартуға жүректі,
Аршымақ болып қоқымын.

"Өнерлі, шебер, тіл-жақты,
Алады, - деп - бұл бақты" -
Еріксіз маған ел жапты

Шәкәрім Құдайбердиев мұрасы таусылмайтын қазына. Жаңа үкіметтен 
күткен үміті ақталмай, билік иелерінің көрсоқырлығына күйінген ақын 
жан күйзелісін өлеңдерімен жеткізді. Газеттерге жолдаған өлеңдеріне 
«Мұтылған» деп псевдоним қойған талантты тұлға ұзақ жылдар бойы есімі 
аталмай ұмытылатынын болжаған болар. Біз бүгін Шәкәрім бабамыздың  
«Мұтылғанның өмірі» атты өмірбаяндық өлеңі мен көрнекті ақын Сабыр 
Адайдың арнауын назарларыңызға ұсынамыз.  

Таным

Даналықтың 
сәулесі

Болыстықтың тақымын.

Болыстық салды жаман ой:
"Ғылымды әзір қума, қой,
Ұлықтық деген үлкен той", -
Деп осыған лоқыдым.

Ашылмас кесел болды бұл,
Іздеген ғылым қалды тұл.
Азат басым болды құл,
Еріксіз жемтік шоқыдым.

Ұлық пен елге жағындым,
Әртүрлі атақ тағындым.

Ар кетіп, айла жамылдым,
Бейне алдамшы сопымын.

Жиырма жыл өткенше,
Өткіздім сүйтіп өмірін.
Қырыққа жасым жеткенше,
Осының жақтым көмірін.

Жиырма мен қырық арасы -
Жас өмірдің сарасы,
Бос өткенін қарашы
Жүрекке төгіп қанды ірің.

Бар керекті екі он жас
Желікпен өтсе болып мас,
Болса да жүрек мұздай тас,
Зарламай қайтсін 

мұң-жырын.

Жас қырыққа кірген соң
Бір ой түсті жаңадан.
Қылығын сынап білген соң.
Дедім: "Қазақ неткен жан?".

Өнері жоқ, ғылым жоқ,
Партия қуған көп надан.
Адам улап, жеген боқ,
Іші - айуан, сырты - адам.

Көңілім қайтты жуандық,
Бай, бағлан, қарадан.
Осындай елде туғандық
Ағызды ірің жарадан.

Жуаннан туған ірімін,
Көп наданның бірімін.
Жарадан аққан іріңін
Жұтыппын мен де шарадан.

Қырықтан аса бергенде,
Ақылым қылды шерменде:
"Дінім қалай, жаным не,
Жоғалам ба өлгенде?

Әлемді кім жаратқан,
Осынша түрлеп, таратқан?
Көрінген сансыз планет,
Бірінен-бірін бөлген бе?

Ақырет деген немене,
Шыққан жан қайта келе ме,
Кіре ме осы денеге,
Дәлелі қайсы сенгенде?".

Осы оймен Мекке барғамын,
Әртүрлі кітап алғамын.
Ақылға сыймас жалғанын,
Алмадым сынай келгенде.

Ноқтасыз оймен тексердім,
Бояулы діннен сескендім.
Дін шатағын көп көрдім,
Қатесін сынап тергенде.

Іздедім, таптым анығын,
Тастадым ескі, танығын.
Хақиқат нұрдың жарығын
Жарылды жүрек көргенде.

Ақылмен нанбай иман жоқ,
Ойлаудан ақыл тыйған жоқ.
Талай дінді тексердім,
Ешбірі миға сыйған жоқ.

Алпыстан жасым асқанша,
Жетпіске аяқ басқанша,
Зарладым, жаздым,

 ұқтырдым,
Құлаққа ешкім құйған жоқ.

Философ, ойшыл, данышпан,
Терең ойлап алыстан:
"Құдай бар ма, жан бар ма?" -
Деп ақылмен жарысқан.

Ақырет, Құдай, жан сырын,
Тексере келіп әрбірін,
Шеше алмай анық тағдырын,

Әртүрлі айтып қарысқан.

Оны да сынға салғамын,
Керектісін алғамын.
Қалдырып қате, жалғанын,
Шатақ ойлап шабысқан.

"Жан сыры" деп жазылған,
"Психология" деген пән.
Орайсыз ойлап адасқан,
Оған да едім танысқан.

Тәпсірші, діншіл, сопының
Кітабын да оқыдым.
Тазартып талай қоқымын,
Түзеттім дінді шалыстан.

Отыз жылдай жиғаным,
Сау ақылмен менің иманым,
Аламын соған сыйғанын,
Мейлің күл, мейлің 

намыстан.

Қырықтан соңғы қырымды,
Сынамақ болсаң түрімді,
Көрейін десең нұрымды,
Жи-дағы оқы жырымды.

Күн сайын, яки айында,
Жаттап оқып пайымда,

Жан мен тәңірі жайында
Дәлелім көп тынымды.

Отыз жылды өткіздім,
Жетпіске жасты жеткіздім,
Бар қуатты кеткіздім,
Қасықпен аршып жылымды.

Ой құлағын ашпасаң,
Надандықтан қашпасаң,
Жетелесем, баспасаң,
Білем бе өлі, тіріңді.

Әулие, білгіш айтты деп,
Жазылған талай қате көп.
Улама ондай уды жеп,
Шатаққа сатпа шынымды.

Қазақтан мендей ұл туса,
Осындай түзу жол қуса,
Хақиқат іздеп бел буса,
Ол да бір жақсы ырым-ды.

Молдалар аяп пақыр деп,
Бұзылып бара жатыр деп,
Ат қойыпты "кәпір" деп,
Өздері соқыр мұным рас.

Көп елім мені күндейді,
"Тағады бізге мін", - дейді.
Өз қылығын білмейді,
Оңалмайтын өңкей нас.

"Алжыды", - деп ел де айтты,
"Дін бұзды", - деп молда

 айтты,
"Ескішіл", - деп ол да айтты,
Жалғыз қалдым жалаңаш.

"Жетім бала иесіз,
Өзі кесер кіндігін", -
Түрік айтқан, білесіз,
Белгілі мақал ол бүгін.

Менің өмірім - отсыз үй,
Елсізде қалған болмас күй,
Сынауға қылдым сізді би,
Өзім ашып түндігін.

Өмірім суық бәріңе,
Шыдамассың зәріне,
Жазбаған жөн, әрине,
Сорлы шалдың кімдігін.

Ойла, мен бір азатпын,
Бар бейнеттен құтылған,
Тіпті, қызық мазақпын,
Жетпіс жыл ойнап ұтылған.

Жаралы жаным шықсын деп,
Қара жер мені жұтсын деп,
Өлген соң елім мұтсын деп,
Атымды қойдым - "Мұтылған".

Кеудемізді алды да 
қуыс қылып,

Суыстырып
Кемеңгер даналарды,
Қу ысқырып, 

алыптар қараланды.
(Сол күндерден белгі боп                                                                                                            

мола қалды)
Ысқаяқтар ұсылдап

 жағынысып,
Шекесінде шерлінің 

тамыр ісіп,
Жаңылысып ел қайғыдан

 бүктетілді,
Соның бірі сатқындар жіпке

 тізді.
Бата қылды Сталин 

Кремльде,
"ӘУМИН" - деді шолақтар қыр

 елінде.
Жүрегіне оқ атты білімдінің,
Шашсам деген халқына

 ғылым нұрын.
Ата жауға қосылып құл мен

 күңі,
Моласына сарыды

 бұрынғының.
Жұлынғырың көгінен, 

тамырынан,
Сол сатқындар салады әлі 

де ұран.
Абай кетті сөз салып 

танабына,
Шәкәрімнің қан қатты

 қабағына.
Ахметтер өртеніп
Өліп кетті,
Өз иттері жабысып балағына.
Бишікеш көп, әкім боп 

жарбиятын,
(Қос уыстап кеудеңе 

қар құятын)
Өлттың өлі болуды
Кім үйретер,
Адал жүріп, ақ сөйлеп 

сардиятын.
Кесірінен кер Есек

 кектілердің.
Ей Шәкәрім?.. Сен де әне,

 тепкі жедің.
Құландай боп құдыққа

 құладың да,
Бақа-шаян ойнады

 құлағыңда.

Шырақ жаққан Алланың
 нұрыменен,

Сенің жолың тым бөлек сыры 
да ерен.

Көз сабақтап Құранның
 сүресіне,

Жиі түсіп жырларың жүр
 есіме.

Жаспен жуып күнәсын
 жүрегіңнің,

Аманатын Алланың мұра
 қылдың.

Мұраңыздың мұрыныма исі 
бармай,

Миқұрттанған мен де бір 
шырағыңмын.

Теріскендей-теңіммен,
 қатарым бар,

Шығып алған көзіне бұла
 күннің.

Санам менің уызға 
жарымаған,

Естімейтін себебі
 құлағымның.

Сендік жырдың бал-шекер
 дәмі басқа,

Түсіндірер жан болса 
кәрі-жасқа...

Күллі адамзат Алланы білер
 еді,

Кісіліктің
Кіршіксіз кілтін іздеп,
Кішілікпен басыңа түнер еді,
Нұрлы-әлемнің есігін
Еппен ашып,
Есі кетіп ішіне кірер еді.
Тек өзі емес, басқаның
Барлығына,

Шапағатын Алланың тілер 
еді.

Ту көтерген даңғаза
                             Ұрансыз-ақ,
Даналықтың сәулесі 

сіңер еді.
Қасқамыз ғой көз 

біткен шекесіне,
Сенің бірақ сөзіңді кім еледі...
Сенен ғана өзекті тамыр

 табам,
Шағалаңмын шарқ 

ұрып шамырқаған.
Кесіртке бас
Кер әдеп біз сияқты, -
Ұрпағыңды қолдай 

гөр аңырқаған.
Босаға мен төрі жоқ ...

Станымды,

Жаратқан мен тапсырдым 
жаным саған.

Жалындаған Шәкәрім...
Танылмаған Шәкәрім...
Шәкәрім...
Шәкәрім...

Сабыр АДАЙ
Шәкәрім

Шәкәрім 
Құдайбердіұлы

RUHANIAT
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Бірінші курстың аяғында жазғы егіс 
науқанында Іле зерносовхозына бардық. 
Онда тракторларда жұмыс жасап, күндіз 
астық сеуіп, түнгі кезекшілікте жер 
жырттық. Совхозда сол кезде механизатор 
жетіспегендіктен біздер тракторист болып 
жұмыс жасадық. Екінші курста 1955 жылы 
Тастақ МТС-ында практикада болып, 
трактордың әрбір бөлшектерін жөндеуді 
үйрендік. Жөнделген бөлшектердің ре-
гулировкаларын өздеріміз жасап, бір 
ай сонда болдық. Институтта білікті 
мұғалімдерден дәріс алдық. Трактор-
дан техника ғылымдарының кандидаты 
Қыпшақбаев сабақ берді. Сельхозма-
шиналардан техника ғылымдарының 
кандидаты Алшынбаев дәріс оқыды. 
«Эксплуатация машина-тракторного пар-
ка» дегеннен профессор Сахаров И.В. 
беретін. Кейін бұл кісі менің дипломымда 
жетекші болды. 

1956 жылы сабақ аяқталғаннан кейін 
Павлодар облысының Ертіс ауданының 
«Кутузов» совхозына жұмысқа апарды. 
Ол совхозда шілде айының ортасынан 
бастап астық оратын комбайндарды 
өздеріміз жөндеп, астық оруда сол ком-
байндармен жұмыс жасадық. Астық орып 
бітірген соң қайтарда еңбекақымызды 
түгелдей ақшамен берді. Біздер осы кезде 
бір байып қалатынбыз. 

1957 жылы үшінші курстың аяғында 
Ташкент қаласының жанындағы 54 
разъезде автобатальонда офицерлік 
дайындық курсында бір ай болып, шілде 
айының басында Павлодар облысының 
Ертіс ауданының «Суворов» совхозы-
на комбайнда жұмыс жасауға бардық. 
Бұл бір совхозда 200-ден артық ком-
байн бар екен. Егістік көлемі өте көп. 
Совхоздың бөлімшелері бір-бірінен қашық 
орналасқан. Кейіннен осы бөлімшелері 
жеке-жеке совхоз болып кетіпті. 

Институтта оқып жүргенде жылдың 
аяғында актовый залда жиналыс болып, 
сол жиналыста «За освоение целины» 
деген төсбелгіні куәлігімен берді. Бұл 
целинада астық оруға үлес қосқанымыз 
үшін деді. 1958 жылы төртінші курстың 
соңында Түрікменстанның Кушка 
қаласындағы автобатальонға бір айлық 
офицерлік дайындықта болдық. Казарма 
Совет үкіметінің ең оңтүстік шекарасына 
салынған екен. Асханасы төменде, ойда. 
Автопарк Ауғанстаннан бастау алатын 
«Мургап» өзенінің жағасында орналасқан. 
Жері өте ыстық. Таңертең тұрғаннан кейін 
жуынуға барсақ суы жып-жылы. Сөйтсек 
күндіз ысыған су түнде суып үлгермейді 
екен. Лагерьден келген соң әскери 
дайындықтан емтихан тапсырдық. 

Осы емтиханнан кейін Павло-
дар облысының Лебяжье совхозына 
астық жинауға бардық. Онда да ком-
байнер болып жұмыс жасадық. Менің 
көмекшім болып Литва республикасы-
нан келген бала болды. Ол механизация 
училищесінде оқиды екен. Совхоз ау-
дан орталығында Шарбақты селосында 
орналасқан. Егістік жері тегіс, өте үлкен. 
Негізінен бидай себеді. Біраз жеріне тары 
егеді, тарының түсімі өте жақсы болды. 
Алғашқы 15 жұмыс күнінде сезондық нор-
маны орындадым. Содан кейінгі орған 
әр гектарына көтеріңкі бағамен төледі. 
Жұмыс аяқталғанда қомақты ақша ал-
дым. Қайтарда аягөздік жолдастарым 
Бейімбетов Кисмель мен Карленов Аман-
тай үшеуіміз автобуспен Семей қаласына 
келдік. Заттарымызды камера храненияға 
өткізіп, кешке дейін қаланы араладық. 
Кешке мені поезға отырғызып, олар 
қалада қалды. Поездан станция Лепсіден 
түсіп, автобуспен Антоновкаға келіп, ары 
қарай көлікпен ауылға келдім. Ол кез-
де үйіміз Белсенді колхозында болатын. 
Үйде әкемнің шешесі Рахия апам, өз ше-
шем Биғайша, інім Борис, әйелім Гүлсім 
бар болатын. Осы төртінші курста оқып 
жүріп қысқы каникулда Гүлсім екеуіміз 
үйленген болатынбыз. 

Қайтарда Семей қаласынан үйге 
сарқытқа шай, тәттілер, тағы басқа да 
заттар алғанмын. Үйдегілер келгеніме 
қуанып қалды. Келгенімді естіп, 
амандасуға ағайындар да, көршілер де 
келіп, үйде абыр-сабыр болды. Сөйтіп бір 
жұма дем алып, Алматыға бесінші курсқа 
оқуға кеттім.  Бесінші курста оқып жүріп 
ауылға жиірек келіп тұрдым. Дипломды 
тез жазып бітіріп ауылда біраз болдым. 

1959 жылы 30 мамырда ұл туды деп 
ауылдан хабар келді. Сол күні қасымдағы 
жолдастарыма жуып бердім. 2 июнь 1959 
жылы дипломымды қорғап ауылға келдім. 

Керуен - ғұмыр
Болат РАХМЕТҚАЛИЕВ.

15-16 күн үйде болып институтқа қайтсам 
әлі түгел қорғап бітпепті.  Өйткені күніне 
4-5 баладан ғана қорғайтын. Диплом 
алған соң біздерді облыстарға бөлді. 
Облсельхозинспекцияға барасың. Олар 
баратын жерге направления береді. Мені 
облыстан Андреевка ауданының сель-
хозинспекциясына бөлген. Онда бастық 
болып Дайыров деген кісі жасайды екен. 
Одан мені аудандағы жалғыз совхоз 
Лепсинскіге жіберді. Осыдан алғашқы 
жұмыс жылдарым басталды. 

Алғашқы еңбек жолым
Институтты  бітіріп келген соң жолда-

мамен «Лепсинскі» ет-сүт совхозының ма-
шина –трактор шеберханасының бастығы 
болып еңбек жолымды бастадым. Совхоз 
директоры Иван Степанович Скориков 
сөзге шешен, жұмыскер, өз ісінің шебері. 
Бас инженер Мелетей Тарасович Еме-
льянов та өмірлік тәжірибесі мол білікті 
маман екен. Бақытыма қарай осындай 
адамдармен әріптес болып өз салам 
бойынша тәжірибе жинақтай білдім. 
Кейін өмірлік жолыма мол пайдасы ти-
ген біліктілік алғашқы еңбек жолымда 
жолыққан жақсы адамдардың игі ықпалы 
арқылы жинақталғаны анық. 

Шаруашылықтың сол жылдардағы бас 
агрономы В.П.Дмитровский, бас зоотех-
ник Виктор Уняевичтен, бас мал дәрігері 
Беспарточный болатын. Машина-трактор 
шеберханасында қойма меңгерушісі Шел-
коплясов деген қырықтан асқан азамат. 
Техникалардың саймандарын ол жақсы 
білетін. Қандай сайманның көпке шыдай-
тынын, қандай сайманның қай уақытта 
істен шығатынын жатқа соғып отырады. 
Алдын ала тапсырыс беріп қояды. Мен 
сайманға тапсырыс беруді осы қойма 
меңгерушісінен үйреніп, жұмысқа тез 
бейімделіп кеттім. Сол жылдары ауыл 
шаруашылығын жабдықтау мекемесі 
(Сельхозснаб), ауданаралық база (меж-
райбаза) Лепсі станциясында болатын. 
Біз саймандарды сол Лепсіден алып 
жүрдік. Көбінесе өзім барамын, кейде Ал-
матыдан тікелей алып келемін. Бұл кезде 
ауданда тек «Лепсинскі» ғана совхоз бо-
латын, қалғандарының бәрі колхоз еді. 

Бір жылдан кейін сельхозмеханик бо-
лып Абрар Аллаяров, тракторға механик 
болып Юрий Гиш келді. Бұлар техникум 
бітірген жігіттер. Осы жас мамандармен 
жұмыс істеу жеңіл болды. 

Келесі жылы совхозда қысқа мерзімде 
тракторшылар дайындайтын курс аштық. 
Трактордан сабақты мен өткіздім. Өсімдік 
шаруашылығынан, агротехникадан 
агроном Дмитровский, ұйымдастыру 
шаруашылығынан М.Т.Емельянов берді. 
Осы курсты бітірген 24 жігіт емтиханнан 
өтті. Комиссия шешімімен бәрі трактор – 
машинист деген куәлік алып, дербес тех-
ника иеленді. 

1959 жылдың аяғы мен 1960 жылдың 
басында қыс өте қатты болып, қоғамдық 
мал қырылды. Осы себептен совхоздың 
директорын орнынан алды да директор 
болып Николай Степанович Червонных 
келді. Комиссия мүшелері совхоз техни-
каларын өткізу үшін фермаларға атшана-
мен бардық.

Совхозда бес ферма бар бола-
тын. Оның біреуі шалғайдағы отгонда. 
Отгондағы фермамен рация арқылы мор-
зе әліппесімен хабарласып тұратынбыз. 
Совхоздан шыққан машиналар қалың 
қардан өте алмай,  трактор сүйреп 
шығарады. Келерде Базиректегі ферма-
дан трактор шығарып салады. Жол ауыр. 
Сол жылғы қалың қардан өтудің амалы 
осы болды. 

Совхоз комсомол комитетінің бірінші 
хатшысы Николай Павлович Рыйбин бо-
латын. Мен оның бірінші орынбасары 
болдым. Клубта жиналыс өткізіп, түрлі 
ойындар ұйымдастырдық, викториналар 
өткіздік. Ең алғаш айналып тұратын шыр-
ша орнаттық. 

1961 жылы мені партия қатарына 
қабылдады. Ауыл кеңеске депутат болып 
сайландым. Осы жылы Москваға ауыл 
шаруашылық көрмесіне жіберді. 

Москваға поезбен бардық Қазан вок-

залынан біздерді күтіп алып, «Золотой 
колос» қонақ үйіне орналастырды. Он 
күн көрмеде болып ауылшаруашылық 
жетістіктерімен таныстық. Бос уақытта 
қаланы араладық. 

Қонақ үйде бір еврей жігітімен бір 
бөлмеде жаттым. Ол докторлық диссер-
тация қорғауға дайындалып жүр екен. 

1963 жылдың наурыз айында 
Шіліктідегі фермада сайлау учаскесінің 
бастығы болып сайлау өткізіп, 
Сарқанға келдім. Сайлау өткізген күні 
шаруашылықты аралап жүрген аумақтық 
басқарманың бастығы М.В.Наумов 
кездесіп, таңертең тас жолға шығуымды 
ескерткен болатын. 

1963 жыл
Сарқанда сол жылдары аумақтық 

басқарма құрылған. Басқармаға Ақсу, 
Сарқан, Андреевка аудандары қарайтын. 
Аумақтық басқарманың бастығы 
М.В.Наумов, партия комитетінің хатшысы 
Мейіртай Әділтайұлы Усатаев болатын. 

Мені әуелі басқармаға инженер етіп 
ауыстырды. Екі ай қызмет атқарғанннан 
кейін аудандық «Казсельхозтехникаға» 
бас инженерлікке бекітті. Бұл мекемеде 
180 адам жұмыс жасайды. Барлығы басқа 
ұлттардың өкілдері. Арасында токарь 
болып жұмыс істейтін жалғыз мұсылман 
татар жігіті Рахымжан  Каримов бар екен. 
Менімен бірге училищеде қызмет жасаған 
Петр Дмитриевич Тарасенконы инже-
нер – технолог, Николай Архипович Ан-
тоненконы МТМ меңгерушісі етіп әкелді. 
Мекеменің басқарма басшысы Михаил 
Яковлевич Подин болатын. 

Жаңа жұмыс орнымда бұрыннан 
істейтін слесарлар, жоғарғы разрядты ма-
стерлер алғашқы күннен менің білімімді 
тексере бастады. Узелдерді аралап 
жүргенде саймандарды салу, салмау 
жөнінде түсінігімді білгісі келіп жиі сұрақ 
қоятын. Мен оларға қалдыруға болатын 
стандартты мөлшерлерін айтып берген-
де менің біліктілігімді сезіп ары қарай 
тексерулерін жалғастыра алмайтын. 
Совхозда өзім МТМ меңгерушісі, өзім 
қадағалаушы, өзім жабдықтаушы болып 
істегеннің пайдасы осы жерде жүзеге 
асты.  

Осы кезде «Союзсельхозтехникадан» 
алты разрядты сеткаға көшіру туралы 
бұйрық келді. Көшіру үшін арнайы комис-
сия құрып, бір ай шамасында жұмыстан 
кейін барлығын оқыттым. Осының 
нәтижесінде слесарлар 7-інші,  8-інші, 
9-ыншы разрядпен жұмыс істейтін. Осы 
бұйрықпен бірге әр бір разрядтың қандай 
жұмыс ауқымын атқаратыны, нені білу ке-
рек екендігі  туралы нұсқаулықтар болды. 
Бір ай өткен соң арнайы комиссия арқылы 
емтихан алып, слесарларға біліктілігіне 
сай разряд бердік. Оны бұйырықпен 
бекіттік. Жалақы осы разрядқа сәйкес 
төленетін болды. Бастапқыда қаншама 
наразылықтар болды десеңізші. 
Барлығын түсіндіру үшін әр қайсымен 
жеке-жеке жұмыс жүргізу қажет болды. 

Жөндеу шеберханасында топтап 
тракторлар жөндеуден өтіп жатты, астық 
оратын комбайындар әзірлік сапына 
қойылды. 

1970 жылдан бастап мені осы 
мекеменің басқарма басшысы етіп сай-
лады. Сол жылдары сельхозтехниканың 
құрамында механикаландырылған от-
ряд бар болатын. Ол отряд сапында 
бульдозер, эксковатор, грейдер болды. 
Жазы – қысы колхоз-совхозда жол жасау, 
сүрлем салатын ор қазу, қыста жол таза-
лау сияқты жұмыстар осы отряд күшімен 
атқарылатын. 

Казсельхозтехникада линейно – мон-
тажный участік болды. Бұл учаскені Це-
гельников Яков басқарды. Құрамында 
электро-газосварщик, электрик, слесар-
лар, техникалар жүргізушілерімен бол-
ды. Бұлар колхоз – совхоздарда, сиыр 
фермаларында, мехдойкада, водопоил-
када қи шығаратын, жем-шөп дайындап 
үлестіретін, механизмдерді орнататын. 
Осы кезде «Энергия» колхозын Садиев 
Ғайнул Абдулович басқаратын. Бұл кол-
хозда төрт ферма толық механикалан-

дырып, сол фермаларда аудан бойынша 
семинар өткізілді. Семинарға ауданның 
бірінші хатшысы Усатаев Мейіртай ағай, 
ауыл шаруашылық басқармасының 
бастығы Боранбаев Оспанбек ағай және 
колхоз-совхоздардың бастықтары, зоотех-
никтер, бас ниженерлер, мал мамандары 
тегіс қатысатын. Осылайша «Семиречье» 
колхозындағы фермалар да толық меха-
никаландырылды. Ол шаруашылықтың 
басшысы Тарасун еді,   осы колхозда да 
семинар ұйымдастырдық. М.Д.Льянов 
басқарып тұрған тұста «Ленин» 
колхозының фермалары да механикалан-
дырылып үлгерді. Барлық колхоздарда 
өткен семинарларға аудан прокуроры, 
милиция бастығы, автобаза директоры, 
ветстанция бас дәрігерлері және тағы 
басқалар қатынасатын. 

Сельхоз техника құрамында автопарк 
болды. Алғашқы жылдары 36 автомаши-
на болса, кейінгі кездерде 122-ге жетті. 
Сол бір кезеңде бізге Алажиде химба-
засын қосқан еді. Автопарктің міндеті 
Ақсу, Қапал, Сарқан аудандарына 
тыңайтқыш тасу, Алажидеге түскен ауыл 
шаруашылығы машиналары мен трактор-
ларды Сарқанға жеткізу. Бөлінген наряд 
бойынша бұдан соң шаруашылықтарға 
жеткізілетін. Осы ауқымды жұмыстарды 
атқару үшін кадрларды өзіміз 
дайындадық. Сырттан мамандар алдық. 
көбінесе бұрыннан істеп жүрген ұжым 
мүшелерін мамандандырдық. Мысалы 
электросварщик Моисеев Станислав 
басқарма басшысының сауда жөніндегі 
орынбасарына дейін көтерілді. Кейін ол 
облыс басшыларының назарына ілініп 
автобазаға директор болып кетті. Біздің 
мекемеге слесарь болып келген Н.Д. Ру-
кавичников бас инженерге дейін көтерілді. 
Осы екеуін мен кезекті еңбек демалысы-
на кеткенімде орныма кезекпен қалдырып 
жүрдім.  1977 жылы маусым айында сель-
хозтехниканы өткізіп бергенімде мұнда 
340 адам жұмыс атқарып жүрді. Олардың 
60 -70 пайызы мұсылмандар болды. 
Мамандардың көбісі жақсы дайындықтан 
өтіп, өз ісінің білгірі атанып үлгерді. Бұл 
жылдары жаңа котельный, алмасты-
ру пунктін салдық, мекеме аумағын ас-
фальттап, қосымша бірнеше цехтарды 
пайдалануға бердік. Мекеме жыл сайын 
экономикалық тұрғыдан пайдамен шығып, 
тоқсан сайын, жыл қорытындысында 
бүкіл жұмысшылар сыйақы алатын. Осы-
лайша облыстық сельхозтехникалар ара-
сында үздік мекемеге айналғанымызды 
мақтан тұтатынбыз.  Сельхозтехника 
құрамында жеке товароведтері, қойма 
меңгерушілері, жұмысшылары бар сау-
да бөлімі болды. Бұл арқылы ауданның 
шаруашылықтарын жаңадан түскен 
тракторлармен, ауылшаруашылығы 
машиналарымен, тыңайтқыштармен, 
құрылыс материалдарымен, арнаулы 
киімдермен қамтамасыз етіп отырдық. 
Басқарма басшысының сауда жөніндегі 
орынбасарлығын С. Моисеев, кейіннен 
В.Ф.Калтыгин атқарды. Бас бухгалтер 
П.А.Овсянников, орынбасары Евгений 
Ткачук, бас экономист К.Карипова, норми-
ровщица А.А. Мацкова, инженер –техно-
лог Б.Оразбаев және тағы басқа маман-
дар өз міндеттерін мінсіз атқарды. 

TAĞYLYM



21 қаңтар  2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 6ARQANS BILIM

Лекарственные растения были из-
вестны человеку с давних времён. Расте-
ния были не только источником питания 
человека.  Занимаясь сбором плодов, 
кореньев и трав, человек пытался с их по-
мощью избавиться от страданий, которые 
причиняли ему различные болезни.

Из поколения в поколение передава-
лись сведения о растениях-целителях, 
легенды и мифы об излечении болез-
ней волшебными травами. Растения-
целители исстари почитались и получили 
название «зелёной аптеки».

На горной местности село Тополев-
ка Сарканском районе лекарственные 
растения применяли также давно, как и 
в других странах. Сбор дикорастущего 
сырья и выращивание лекарственных 
растений получили широкое развитие в 
период правления  Петра1, издавшего 
несколько указов, в том числе и об орга-
низации «аптекарских огородов» во всех 
крупных городах Казахстане при военных 
госпиталях. В последствии  из этих « ого-
родов» были организованы прекрасные 
ботанические сады.

Лекарственные растения
Свойства целебных растений опи-

сывались в «травниках», «цветниках», 
«зельниках», некоторые из которых дош-
ли до наших времён. В настоящее время 
отечественная научная медицина имеет в 
своём арсенале приблизительно 300 ви-
дов лекарственных растений. А в народе 
используют более 500 видов. И большин-
ство из этих растений растут у нас в То-
полевке.

Особую  помощь оказывают лекар-
ственные растения в походе, на прогулке, 
вдали от дома, когда нет  таблеток, нель-
зя сделать уколы.

Сегодня мы познакомимся с некото-
рыми лекарственными растениями, кото-
рые встречаются нам практически на каж-
дом шагу  и которые могут служить нам 
средством первой помощи. Мы часто их 
не замечаем, вытаптываем, а порой даже 
не знаем о том, что растение у нас под 
ногами – лекарственное. Это одуванчик, 

мать –и- мачеха, зверобой, ромашка, но-
готки, липа, подорожник, лопух, полынь. 
Загляните за огороды, сады, увидите 
тысячелистник, пустырник, а под ногами 
прыткую травку спорыш. Каждое из этих 
растений обладает лечебными свойства-
ми. И почти у каждого есть своя интерес-
ная история.

Местами ещё лежит снег, а там, где 
пригревает солнце, - на окраинах полей, 
по берегам рек и оврагов, на опушке леса 
в начале апреля появляются золотые го-
ловки мать-и-мачехи.

Ученик читает стихотворение.
Ярко-жёлтый цветок неказистый:
Сверху листьев холодная гладь,
Снизу – ласковый слой бархатистый,
Словно тронет приветливо мать
Мать-трава, трава - ранник, вот да-

леко не полный перечень названий этого 
растения, цветки которого – первые ра-
достные солнечно-жёлтые вестники вес-

ны. О нём писал В. Берестов: «Это яркий 
жёлтый цветок на мохнатом стебельке. 
Появляется он весной вместе с подснеж-
никами. Он так торопится, что не успева-
ет выпустить листья.

Люди варят из этих цветов отвары и 
лечатся от кашля. Понюхав его, вы по-
чувствуете запах мёда». Но вот проходит 
время цветов и наступает пора больших 
зелёных листьев. С изнанки они мягкие, 
светлые, бархатные, потрёшь о щёку –и 
станет тепло. Это мать – говорят люди. 
Зато снаружи листья твёрдые, скользкие, 
приложишь к щеке – почувствуешь холод. 
Это - мачеха.

Листья заваривают кипятком и пьют  
отвар при кашле. На этом заканчиваю 
свой рассказ  помните что есть такое село 
Тополевка в Сарканском районе.

Ж.КУРМАНГАЛИЕВА,
учитель химии и биологии,

завуч по учебной части  СШ 
Теректі.

Желтоқсандықтарға  құрмет- 
ұрпаққа міндет

 

Кеңес үкіметінің қаһарынан қаймықпай  елінің еркіндігі мен болашағы үшін  билік ба-
сына басқа ұлт өкілінің келуіне наразылығын білдіріп алаңға шыққан жастарымыздың 
айбынды рухы мен жалынды жастығы ерлік істері құрбан болған  боздақтарымыз  
жадымызда жаңғырады. 1986 жылғы Желтоқсан дүрбелеңі азаттық пен жаңарудың 
бастауы болды. Желтоқсан көтерілісіне қатысқан қаһармандарымыздың ерлік жол-
дарын дәріптеу, тәлім мен тәрбие берумен қатар  жас ұрпақтың бойына патриоттық 
шынайы имандылық , бауырмалдық құндылықтарымызды сіңіруде маңызы зор. Осы 
орайда мектебімізде желтоқсандық  қаһармандарымыз ауылымыздың әкімі  Смағұлов 
Серік Құрманұлы, музыка пәнінің мұғалімі  Серғазина Сағат Жолбосыновна, жеке 
кәсіпкер Қалимолдинова Анаргүл,   Ауған ардагері  Иманбеков Оралбек, Данабекова 
Гулсімхан, Сағымбаев Сарсенбек, Жаманбаева Гүлнази,   Карипбаев Архимед, Бе-
дильбаева Гүлмира    Тәуелсіздік мерекесі құрметіне "Тәуелсіздіктің 30 жылдығы" және    
"Желтоқсан  оқиғасының 35 жылдығы"  төсбелгісімен марапатталды. Осыған орай 
мектебімізде салтанатты жиын өткізіліп, кездесу ұйымдастырылды. Кездесуге келген 
жерлестеріміз  мектеп тынысымен кеңінен танысып, оқушылар мен  ұстаздарымызға 
ыстық ықыласы мен ізгі тілектерін білдірді. 

Ауылымыз орталықтан шалғай болса дүбірлі оқиғалардан қалыс қалған емес. Ұлы 
Отан соғысына  қатысқан қаншама азаматтарымыздың  есімдері танымал.  Ауған 
жерін азат етуге он алты азаматымыз қатысып, ерліктің ерен үлгісін көрсетті.  Тәжік 
еліне де Отан алдындағы борышын өтеуге төрт азаматымыздың  барғанын, желтоқсан 
оқиғасына да ауылымыздан көптеген аға-апаларымыздың қатысқанын  оқушылар естіп 
білді.  Осының өзі батырлар мекені, киелі аруақты ауылдың қасиеті емес пе?!  Ұрпақтар 
сабақтастығы жалғасын тапқан еліміз өркендеп, жеріміз көркейе берсін, ағайын!               

 Гүлшат ҚАСЕНОВА.
Көктерек ауылы. 

Отанды сүю отбасынан басталады
Отанды сүю отбасынан басталады. Отбасына қамқор болған азаматтың Отанын 

сүюі, қорғауы заңдылық. Қазақстан Республикасының әрбір азаматы Отан алдындағы 
борышын өтеу арқылы ғана Отанды қорғауға міндетті емес. Әрбір ел азаматы, әскер 
қатарына белгілі себептермен болсын жарамай қалған жандар да елін және жерін 
қорғауға міндетті. Себебі ол сол елдің тумасы, сол елдің заңды азаматы ретінде бәріне 
дайын болу керек. 

Жыл сайын әскерге шақырту алатын әрбір жас буынның санасында ең бірінші 
ұлттық мүддені қорғау, Отанды сүю және әрбір отбасының амандығын күзету дейтін 
түсінік болу керек. Қолға қару алып соғыса беру ешқандай тәрбиенің көзі емес. Себебі 
қаруды жақсы және жаман жағына да пайдалануға болады. Сондықтан ең бірінші 
тәрбие көзі отбасынан басталу керек. 

Патриот болу деген сөз өз ұлтыңды ғана сүйіп, өзгеге құрмет танытпау де-
ген сөз емес. Ең бірінші достық қарым-қатынас, екінші сыйластық, үшінші берілген 
тапсырманың үдесінен шыға білу керек. Әскери адамдардың бойында болатын ең 
үлкен қасиеттер де осы болса керек. Сабырлық пен ақылды қатар ұстап, тәрбиені 
тереңнен алған азаматқа елдің болашағын сеніп тапсыруға болады. 

С. АТЕКЕЕВ,
Теректі орта мектебінің АӘД пәні мұғалімі.

Білім негізі – бастауышта
Халқымыз әрқашан да ұстаз мәртебесін көтеріп, аса жоғары қастерлеп, бағалаған. 

«Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға», «Адамның адамшылығы жақсы 
ұстаздан болады», - деп айтқан ұлы Абай. Ал чехтің педагогы Я.А.Коменский:«Мұғалім 
мәңгі нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, 
нұр құятын тынымсыз жалын иесі», - деп ұстаздар қауымын жоғары бағалаған. 
Педагогикалық мамандықтардың ішінде бастауыш сынып мұғалімі мамандығы – ерек-
ше мамандық. Өйткені кез – келген мамандық иегері бастауыш сынып мұғалімінен 
тәлім-тәрбие алады. Бастауыш мектептің негізгі міндеті – жеке тұлғаны дамытып, 
оның алғашқы қалыптасуын қамтамасыз ету, білімге деген сенімін нығайту, іскерлігі 
мен дүниетанымын қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын оятып, ынтасын арт-
тыру болып табылады. «Білім негізі – бастауышта» демекші, білім берудің алғашқы 
атасы – бастауыш білім. Баланы бастауыш сыныптан бастап шығармашылық ойлауға, 
өз бетінше шешім қабылдай алуға, практикалық әрекеттерге дайын болуға, оларды 
шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту – бүгінгі күннің басты талабы.«Егеменді 
еліміздің тірегі – білімді ұрпақ» десек, білімнің негізі бастауышта қаланатыны белгілі. 
Бастауыш сыныптағы әртүрлі пәндер оқушы білімін дамытып, танымдық қабілеттерін 
қалыптастыруға үлкен үлес қосады. Мектепте, ғылым саласының қай-қайсысынан 
болмасын, берілетін білімнің негізі бастауышта қаланады. Сондықтан да болар, 
А.Байтұрсыновтың: «... бастауыш мектепте үйренетін білім жұрттың бәріне тегіс керек 
білім ғой. Адамға тіл, құлақ, қол қандай керек болса, бастауыш мектептерде үйренетін 
білімдер де сондай керек»,- деуі. Бастауышта берілетін білімге ерекше көңіл бөлінеді. 
Яғни ғылыми білімдердің негізі осы бастауыштан басталады. Баланың оқу әрекетінің 
танымдық белсенділігі де осында қалыптасып, олар білімдерін өз беттерімен 
толықтыра алатындай деңгейге көтеріледі. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, мектепте 
білім беруді жетілдірудің нақты жолдары мен тәсілдері қазіргі кезде сан алуан әдіспен 
іске асырылуда. Әр мұғалім: ««Менің бүгінгі сабағымнан оқушым не үйренді?», « Мен 
өз білімімді толықтыру үшін не істедім?» деген сұрақтар төңірегінде істеген ісіне есеп 
беріп отыру керек. Әрбір сабақ мұғалімнен үлкен қажырлы еңбекті, ізденісті, шеберлікті, 
шығармашылықты қажет етеді.

М.СМАИЛХАНОВА,
Бірлік орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Рухани-адамгершілік тәрбие
Ұстаздың білім беру үрдісінде адамның үйлесімді даму міндеті 

тек әлемдік және ұлттық мәдениеттің үлгілерін құндылықты 
меңгеру арқылы ғана шешілетіні анық, өйткені тұлғаның бой-
ында дүние танымдық және мінез - құлықтық бағдарламалардың 
қалыптасуы білім беру сапалы болғандығын білдіреді.

Қазіргі таңда осы мәселе, яғни келешек ұрпақтың адамгершілік рухани 
құндылықтарын дамыту арқылы білім беру мәселесі алға қойылып отыр. Жаңа 
ғасыр толқыны әкелген жаңалықтарға сәйкес қазіргі заманда адамның тұлғалық да-
муына баса назар аударылып, жас жеткіншектерге берілетін білім негіздері олардың 
жеке даралық қабілеттерін жетілдіруге қызмет етеді. Әр баланың ішкі мүмкіндігі 
мен өзіндік қарымын дамытуға әсер ететін рухани адамгершілік қағидалары жеке 
тұлғаның өзін - өзі дамытуының, өзін - өзі жүзеге асыруының аса қажетті шарты 
болып табылады.

«Өзін - өзі тану» пәнінің басты мақсаты - рухани-адамгершілік құндылықтарды 
негізге алатын, ойы, сөзі мен ісі бір жерден шығатын нағыз мінезді адамды 
тәрбиелеу. Тіпті Абай өз заманында былай деген екен: «Білім мен ақыл - ойды 
сақтайтын қойма - адамның мінезі. Білімді сақтайтын берік қойма болмаса, оқудан 
пайда болмас». Ал тәрбиенің негізі дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ой-
лау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар - ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойын-
да басқа да игі қасиеттер қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеп өсіру.

Рухани - адамгершілік тәрбие баланы мейірімділікке, әдептілікке, отаншылдыққа, 
өзінің қадірін өзі білуге, өзін сыйлауға, өзін - өзі жетілдіруге, табиғатты сүюге, рухани 
өмірде және қоршаған өмір жағдайларында өзінің бағыт - бағдарының болуына, өз 
бетінше шешім қабылдай алуына және өз сөзі мен әрекеттері үшін жауапкершілікті 
сезіне білуге үйретеді.

Осы қасиеттерді үйрететін пән мұғалімі балаларға жылы жүзбен қарайтын, 
мейірімді, адамгершілігі мол, балаларды баурап алатындай маман болуы керек. 
Сонда ғана бала жүрегі мейірге толып, осы пәнді сүйіп, өмірге деген қызығушылығын 
танытып, айналасындағылармен жан жылуын бөлісе алады.

Е.БИЛЕШБАЙ,
Бірлік орта мектебінің өзін - өзі тану пәнінің мұғалімі.
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Около 90% всех лесных пожаров 
вызваны людьми. Человеческая без-
заботность, такая как оставленные 
без присмотра костры и небрежное 
выбрасывание тлеющих окурков 
сигарет, приводят к стихийным бед-
ствиям каждый год. Несчастные слу-
чаи, преднамеренные акты поджога, 
сжигание мусора и фейерверки так-
же являются существенными причи-
нами лесных пожаров.

Курение
Курильщики порой становятся 

небрежными при тушении окурков 
сигарет после курения. Некоторые 
из них могут курить во время езды на 
велосипеде, авто или на прогулке, а 
после окончания они просто выбра-
сывают тлеющий окурок. Такая не-
брежность может привести к стихий-
ным бедствиям во многих областях, 
поскольку окурок способен спрово-
цировать серьезный пожар.

Походные костры
Поход – увлекательный опыт 

общения с природой и хорошее вре-
мяпровождение на свежем воздухе. 
Однако во время такого активного 
отдыха люди зачастую оставляют 
горящие угли костра без присмотра, 
и результатом такой неосторожности 
являются лесные пожары. Поэтому, 
чтобы избежать стихийных бедствий, 
следует выбирать безопасные места 
для разведения огня, а после отдыха 
убедиться, что костёр полностью по-
тушен и не несет угрозы воспламе-
нения.

Сжигание мусора и листьев
Различные отходы и опавшие с 

Причины лесных пожаров: 
Человеческий фактор

деревьев листья сжигаются дотла, 
как способ уменьшить накопление 
мусора. Медленно тлеющий мусор 
может спровоцировать поджег чего-
то легко воспламеняющегося и на-
чать лесной пожар.

Поджоги
Некоторые люди могут предна-

меренно поджигать леса, дома или 
любое другое имущество. Такие зло-
намеренные действия ответственны 
за около 30% всех случаев пожаров. 
Пожары, вызванные поджогами, 
можно избежать в том случае, если 
люди откажутся от такого рода не-
честивого поведения, что маловеро-
ятно.

Естественные (природные) 
причины

Природные причины составля-
ют около 10% всех лесных пожаров. 
Тем не менее лесные пожары, про-
исходящие в результате естествен-
ных причин, варьируются от одного 
региона к другому в зависимости от 
растительности, погоды, климата и 
топографии. Выделяют две основ-
ные природные причины лесных по-
жаров:

Молния
Всякий раз, когда бушует мол-

ния, возникают искры, которые могут 

вызвать лесные пожары. Как пра-
вило, пожары, вызванные ударом 
молнии происходят в сухую погоду 
(без осадков). Возгорание лесов из-
за молнии в отдаленных от людей 
районах, зачастую имеет более раз-
рушительные последствия, чем те 
пожары, которые спровоцированы 
людьми.

Лесные пожары уничтожают сре-
ду обитания и сложные межвидовые 
отношения разнообразной флоры и 
фауны, а также приводят к потере 
экосистем леса и биоразнообра-
зия. Они наносят ущерб обитаемой 
и пригодной для жизни конкретных 
видов животных и растений среды 
обитания. Пожары изменяют или 
уничтожают огромное количество 
растений, которые поддерживают 
жизнь тысяч диких видов, тем самым 
вытесняя животных из определен-
ных регионов или даже убивая их.

Маленькие и редкие животные, 
включая птиц, белок, насекомых, 
кроликов и змей, в основном под-
вержены высоким рискам гибели, в 
случае полного сгорания некоторых 
видов растений. Кроме того, пожары 
могут даже привести к исчезновению 
некоторых видов животных.

Деградация лесов

Лесные пожары, такие как те, 
которые обычно происходят в сухих 
тропических лесах, являются основ-
ной причиной деградации лесов. 
Всякий раз, когда происходят лес-
ные пожары, уничтожаются тысячи 
гектаров деревьев и растительного 
покрова. Почти каждый год в разных 
лесных регионах наблюдаются по-
жары, которые сильно снижают каче-
ство некоторых видов леса, включая 
плодородие почв, биоразнообразие 
и экосистемы.

Снижение качества и загрязне-
ние воздуха

Деревья и растительный покров 
действуют как очистители воздуха, 
которым мы дышим, поглощая ди-
оксид углерода и другие парниковые 
газы, а также выделяя кислород, в 
процессе фотосинтеза. Когда горят 
деревья, в атмосфере увеличивает-
ся концентрация парниковых газов, 
что приводит к глобальному поте-
плению. Кроме того, в атмосферу 
выбрасывается огромное количе-
ство дыма и пыли, вызывая загряз-
нение окружающей среды.

Деградация почв
Лесные пожары наносят непо-

средственный ущерб наземной сре-
де, почве, сжигая ее составляющие. 
В результате почва теряет свою пло-

дородность и ценность в отношении 
составов природных элементов и пи-
тательных веществ. Лесные пожары 
также убивают полезные почвенные 
микроорганизмы. Сжигание дере-
вьев и растительного покрова также 
оставляет почву обнаженной, что де-
лает ее уязвимой перед эрозией.

Экономические потери
Лесные пожары затрагивают все 

на своем пути, включая землю, ди-
кую природу, дома и многое другое. 
Миллионы долларов расходуются 
во время и после пожаров, чтобы 
погасить огонь, и восстановить раз-
рушенные объекты.

Когда такие пожары распростра-
няются на сельскохозяйственные 
земли, урожай и животные уничто-
жаются. Аналогичным образом по-
тери также возникают, когда пожары 
распространяются на зоны отдыха. 
Экономические потери, связанные с 
лесными пожарами, значительные.

Воздействие на благополучие 
и здоровье людей

Лесные пожары могут повлечь за 
собой гибель людей, особенно это 
относится к пожарным и спасателям. 
Дым и пыль вызывают сильный дис-
комфорт при дыхании и могут ухуд-
шить состояние здоровье людей с 
аллергией и респираторными забо-
леваниями.

Е.ТОКПАКОВ,
государственный инспектор

 Сарканского филиала
 Тополевского лесничества. 

                                                              

Регулярные наблюдения за 
сезонными изменениями осущест-
вляются на основании заметных яв-
лений в природе. Все полученные 
данные структурируются в единую 
систему. Называется она – общая 
фенология. Далее подробнее по-
знакомимся с этой дисциплиной. 
Выясним, что изучает наука фе-
нология. Официальная история 
фенологии началась в середине 
19 столетия. Термин впервые был 
предложен Шарлем Морраном (бо-
таником из Бельгии). Фенология как 
наука представляет собой систему 
знаний и совокупность сведений о 
сезонных явлениях в природе, их 
причинах и сроках появления. На-
блюдения производятся на основе 
так называемых феноиндикаторов 
(что это такое - обсудим чуть ниже). 
Говоря о том, что изучает феноло-
гия, следует упомянуть и о том, что 
в ходе исследований определяются 
пространственно-временные зако-
номерности циклического измене-
ния природных объектов и их групп, 
связанных с перемещением Земли 
вокруг Солнца в течение года. Ин-
дикаторы Как было сказано выше, 
фенологические наблюдения про-
изводятся на основе заметных яв-
лений природы. К ним, например, 
можно отнести цветение черемухи, 
появление "сережек" на березе или 
пожелтение листьев. Все эти при-
знаки носят название "феноиндика-
торы". Они характеризуют переход 
живой природы из одной сезонной 
фазы в другую. Показатели сред-
них температур. На основании этих 
параметров осуществляется бо-
лее конкретное определение при-
родных явлений. Так, к примеру, 
устойчивый переход к средней тем-
пературе в сутки выше 0 градусов 
считается климатическим приходом 
весны, а свыше 15 – лета. Говоря о 
том, что такое фенология, нельзя не 
сказать, что вся система исследова-
ний построена на анализе периодов 
разной продолжительности. Так, 
например, рассматриваются более 
узкие изменения температурных 
показателей – через пять градусов. 
В результате каждый сезон делится 
на короткие промежутки – феноло-
гические фазы. В каждом периоде 
есть свой комплекс природных яв-
лений (феноменов). Благодаря им 
исследователи отличают одни фазы 
от других. Периоды по наиболее ха-
рактерным феноменам имеют свои 
названия, которые закрепляются в 
народных календарях. Способ ис-
следования Сезоны и времена года 
соответствуют друг другу. Визуаль-
ные фенологические наблюдения, 
являющиеся традиционным прие-
мом, или методом, исследования, 
позволяют регистрировать сроки 
наступления тех или иных явлений. 
Для достижения сопоставимости 
сведений, полученных разными 
исследователями, составляются 
специальные программы, атласы 

Фенологические наблюдения
и разъяснения к ним. В таких ме-
тодических изданиях описываются 
фенофазы растений и сезонные яв-
ления животного мира. Для научных 
целей фенологические наблюдения 
являются способом исследования 
географических и биологических 
объектов и установления законо-
мерностей. Весна: общие сведе-
ния Выше, рассматривая вопрос 
о том, что такое фенология, мы 
упомянули, что эта система имеет 
особую структуру. Кроме того, что 
в дисциплине выделяют сезоны 
(сравнительно продолжительные 
периоды, соответствующие вре-
менам года), существуют и более 
короткие отрезки времени – фазы. 
Так, весна включает в себя 4 под-
сезона. В каждом из них есть свои 
индикаторы. Таяние снега. Это пер-
вый подсезон весны. Начинается 
он с образования в поле первых 
проталин. Завершение периода 
определяется по первому цветению 
орешника-лещины и ольхи серой. 
На протяжение этого этапа приле-
тают жаворонки, скворцы, чайки и 
грачи. У берез и кленов отмечается 
набухание почек и движение сока. 
На полях начинает сходить и по-
степенно исчезает снег, водоемы 
освобождаются ото льда. В этом 
подсезоне завершается рыбалка по 
льду и начинается ловля на откры-
той воде. Некоторые обитатели во-
доемов (ерш, жерех, подуст, елец, 
язь, щука) начинают готовиться, а 
в некоторых местах приступают к 
нересту. На отдельных территориях 
достаточно хорошо ловятся в этот 
период лещ и плотва. Оживление 
весны. Начало второго подсезона 
совпадает с зацветанием ольхи 
серой. Наиболее точным индикато-
ром данного периода для жителей 
городов считается мать-и-мачеха, 
желтеющая на пустырях. Начало 
явлений, характерных для данного 
периода, в Центральной полосе от-
мечается обычно 15-20 апреля. В 
это время наблюдается окончатель-
ное исчезновение льда в водоемах. 
Почва начинает подсыхать сверху. 
При этом становятся проходимыми 
для людей и доступными для транс-
порта проселочные дороги. Это, в 
свою очередь, открывает путь рыбо-
ловам к глухим местам. Во втором 
подсезоне прилетают вальдшнепы 
и журавли, появляются шмели, на-
чинают "голосить" лягушки. Тогда 
же отмечается оживление дожде-
вых червей. Что касается речных 
обитателей, завершается нерест 
язя и щуки, у жереха и ерша он про-
должается, а у окуня и леща – толь-
ко начинается. В этом подсезоне на 
березах уже распустились почки, а 
вяз "пылится". 

 Разгар весны. В начале третье-
го подсезона березки уже оделись 
в зеленую листву. Приблизительно 
на протяжении двух декад в это 

время наблюдается потепление. 
Повышается температура воздуха 
не только днем, но и ночью. Зелень 
кустарников и деревьев становится 
гуще, начинается цветение фрукто-
вых садов. Насекомых становится 
больше, равно как и певчих птиц, 
питающихся ими. В полях, на лугах 
и в лесах отмечается бурное зеле-
нение и цветение. В прибрежных 
зарослях становятся слышны со-
ловьиные трели, а в лугах и полях 
– перепелиные. Начинает петь и 
коростель-дергач. К прочим приме-
там следует отнести завершение 
нереста у язя и продолжение у по-
дуста и плотвы. Начинается щу-
чий жор, открывается ловля леща, 
успевшего частично отнереститься, 
голавля и карася. Об окончании 
подсезона свидетельствует цве-
тение лиловой сирени и рябины. 
"Предлетье". Четвертый подсезон 
характеризуется завершением 
цветения фруктовых садов, выко-
лашиванием луговых злаков и ози-
мой ржи. Явления, происходящие в 
этот период, совпадают с вылетом 
стрекоз. На суходолах отмечается 
цветение нивяника-поповника, а на 
сырых участках – незабудки. Лето: 
1 подсезон. Прежде всего надо ска-
зать, что этот период делится на три 
фазы. Первая – это начало лета. 
Об этом этапе свидетельствует за-
цветание шиповника. Оно, в свою 
очередь, сопровождается и про-
чими явлениями. Так, например, в 
садах цветут чубушник и калина, в 
поле – рожь, льнянка и василек, на 
воде – белая кувшинка. Температу-
ра повышается, воздух все больше 
прогревается. В это время самые 
длинные дни в году. Отмечается по-
вышение температуры в водоемах. 

Полное лето. Начало второго, 
основного, подсезона совпадает с 
цветением липы мелколистной. Это 
явление в Центральной полосе на-
блюдается, как правило, между 5 и 
15 июля. В больших городах, впро-
чем, это случается несколько рань-
ше. В качестве попутного указателя 
наступления полного лета следует 
использовать созревание черной и 
красной смородины, земляники са-
довой, а в лесу – черники. Начинают 
стихать соловьи и умолкают кукуш-
ки. На городских газонах зацветает 
желтая пижма и голубой цикорий. 
Появляются кузнечики в большом 
количестве. Спад лета. Это послед-
ний, третий подсезон. Период ха-
рактеризуется началом созревания 
брусники. Ночи становятся заметно 
длиннее. На зоре начинает выпа-
дать холодная роса. Температура 
воды в реках и прудах понемногу 
снижается. Трава, которая была 
срезана во время сенокоса, к этому 
времени успевает подрасти. Осень: 
начало. Этот сезон, как и летний, 
включает в себя три фазы. На ев-

ропейской части весь период длит-
ся чуть более 3 месяцев. Начало 
осени характеризуется появлением 
желтых прядей в кроне вяза, липы 
и березы. Завершение подсезона 
отмечается тогда, когда количество 
зеленых и расцвеченных листьев 
становится приблизительно одина-
ковым. Это чаще всего отмечается 
в последнюю декаду сентября, а во 
влажную и теплую осень – в начале 
октября. В лесу начинают появлять-
ся опята. В воздухе наблюдается 
тенетник, летающая паутина. Вода 
продолжает охлаждаться, одна-
ко в больших водоемах снижение 
температуры происходит неравно-
мерно, начиная с верхнего слоя. 
"Золотая осень". Второй подсезон 
характеризуется повсеместным по-
желтением и опаданием листвы. 
Леса постепенно начинают ого-
ляться, птицы собираются в стаи и 
улетают в теплые края. Готовятся к 
миграции и кочующие по обочинам 
дорог и окраинам полей скворцы и 
грачи. Окончание листопада у вяза, 
осины и березы свидетельствует о 
начале глубокой осени. Длится этот 
период до самого первого снега. 
Температура все ниже, перелетают 
на юг последние стаи уток, лебедей 
и гусей. Вода и приземный воздух 
охлаждаются все быстрее. Пред-
зимье. Завершает осень период, 
являющийся при этом переходом 
к зиме. Собственно, за это данный 
подсезон и получил свое название. 
В начале этого периода выпадает 
первый снег. Завершается фаза 
ледоставом и образованием сан-
ного пути. Зима. Данный сезон ис-
следователи разделяют также на 
три фазы. В течение всего периода 
растения пребывают в глубоком по-
кое, а из всего многообразия птиц 
остаются только те, которые хоро-
шо приспособлены к зимним холо-
дам. В лесу становится практически 
пусто – почти все звери впадают в 
спячку, а кто не спит - прячется по 
норам. Как правило, зима начинает-
ся с конца ноября и продолжается 
примерно до второй половины мар-
та. 

 В начале этого первого под-
сезона водоемы покрываются 
прочным льдом. С этого момента 
открывается подледная рыбалка. 
Завершается фаза в 20-х числах 
декабря, во время зимнего солнце-
стояния. Первое время интенсив-
ный клев становится в некоторой 
степени "капризным", поскольку 
ледяной покров становится толще, 
дни короче, а в воде снижается 
объем растворенного кислорода. 
Коренная зима. Это второй подсе-
зон. Начинается он, как правило, 
в феврале. В это время начинает 
"петь" большая синица. Перелом 
зимы. Завершающая фаза наступа-
ет с прибавлением светового дня. 

С этого момента наступает "весна 
света". Начинают расти сосульки, 
звенит капель. В течение дня замет-
но пригревает солнце. Взаимосвязь 
явлений. Возвращаясь к вопросу о 
том, что такое фенология, заметим, 
что в рамках дисциплины исследу-
ются не только природные явления. 
Здесь следует отметить зависи-
мость продолжительности сезонов 
и фаз от ландшафта и географиче-
ского положения территории. Все 
периоды взаимосвязаны. Каждая 
фаза наступает в определенный 
промежуток времени. К примеру, ве-
сеннее движение сока раньше все-
го наступает у клена остролистного. 
Спустя 2 недели после его начала 
будет отмечаться набухание почек 
у березы, что, в свою очередь, яв-
ляется сигналом для рыболовов: 
значит, язь становится активным. 
Как уже было сказано, большое 
значение имеет и средняя темпе-
ратура в течение суток. Пока она 
не поднимется выше 5 градусов (со 
знаком плюс), растения пребывают 
в вынужденном покое. Зачем нуж-
ны исследования? Методы и зада-
чи фенологии имеют практическое 
значение, и в первую очередь - для 
народного хозяйства. Закономер-
ности лежат в основе составления 
календарей сезонных мероприятий. 
Они, в свою очередь, применяются 
при организации работ по охране 
природы, борьбе с заболевания-
ми полезных растений, своевре-
менному устранению вредителей. 
Сведения о периодах массового 
перелета птиц важны для авиа-
ции. Дистанционное исследование 
земной поверхности нуждается в 
данных об оптимальном времени 
для осуществления исследований 
сроков миграции пернатых. Резуль-
таты визуальных фенологических 
наблюдений применяются при про-
ектировании санаториев, планиро-
вании туристических маршрутов. 
Исследования позволяют выявлять 
местные природные индикаторы, 
которые, в свою очередь, дают воз-
можность определять сезонное со-
стояние природы и прогнозировать 
характер вегетационного периода. 
Фенологические карты, в особенно-
сти крупномасштабные, нужны для 
планирования тех или других сезон-
ных производств. Природные сигна-
лы важны при освоении территорий 
и выведении новых видов животных 
и растений. Таким образом, говоря 
о том, что такое фенология, можно 
сделать очевидный вывод: данная 
дисциплина является комплексной. 
Она включает в себя различные 
приемы и методы исследований. 
Все, что изучает фенология, по-
зволяет наиболее рационально ис-
пользовать природную среду. 

 С.БАРАНОВ,
государственный инспектор

 Сарканского филиала
 Тополевского лесничества. 

TABIǴAT
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SHARAINA

ХАБАРЛАНДЫРУ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продается дом по улице Балуан 
Шолақ 13/2 вместе с мебелью. Мебель 
вся новая покупали в 2021 году (детский 
гарнитур, диван г образный новая мо-
дель, холодильник, газ, кухонный гарни-
тур). Построен  два года назад. В доме 
имеются все условия для проживания. 
Душ, туалет, горячая вода. Документы  в 
порядке, налог оплачен. Во дворе имеют-
ся углярник, баня незаконченная имеется 
новая печка, огород, небольшой сад. Об-
ращаться по номеру 87003413734.

Тез арада Жөнкебаев көшесі № 31-
де үлкен жылы үй сатылады. Үйде 
су, телефон, санузел, монша, гараж, 2 
бөлмелі жаздық ас үй, мал қора бар. Мек-
теп, балабақша жанында. Жер көлемі 1 
га. Немесе көпқабатты үйдегі 3 бөлмелі 
пәтерге айырбастаймын (2-3 қабат). 
Хабарласыңыздар тел.2-72-50, 8702 
1156471.

Репетитор по 
 казахскому языку 
-школьная программа;
-разговорный казахский;
-развитие писменной и устной речи; 
-увеличение словарного запаса; 
-усвоение грамматики; 
-закрепление проиденного материала;  
- занятия по 60 мин 
Репетиторы с опытом работы бо-

лее 15-20 лет индивидуальный подход 
к каждому ребенку. Все вопросы по 
ватсап 87003413734 Назым

Қазақ тілінен жаттықтырушы!
-мектеп бағдарламасы;
-қазақша сөйлеу;
-жазбаша және ауызша сөйлеуді да-

мыту;
-сөздік қорын молайту;
- грамматиканы меңгеру;
-өткен материалды бекіту;
- 60 минуттық сабақтар
15-20 жылдан астам тәжірибесі 

бар тәрбиешілер әр балаға жеке 
көзқараспен қарайды. Барлық 
сұрақтар ватсап 87003413734 Назым

"Жоңғар-Алатауы" мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркі  экологиялық, мәдени, та-
рихи және эстетикалық құндылығы 
жоғары табиғи таулы ландшафттарды 
өз қалпында сақтап қалу мақсатында 
құрылған. Ұлттық парк Жетісу Алатауының 
солтүстік жотасында орналасқан және ба-
тыстан шығысқа қарай 300 км созылып 
жатыр. Бәрімізге мәлім Жетісу Алатауы 
сұлу тұмса табиғатымен келген жанның 
назарын аудартпай қоймасы анық. Бүгінгі 
таңда ұлттық парк аумағында экологиялық 
туризм кең етек жаюда. Қазіргі уақытта 
Жоңғар-Алатауы МҰТП туристік-
рекреациялық аймағында 13 туристік 
бағыт жұмыс істеуде. Бұл бағыттар өзінің 
ерекшелігімен, мәдени және табиғи 
мұрасымен, көрікті жерлерімен  туристер 
жадынан орын алуда. Сондай туристік 

№3 Туристік  бағытының 
әсерлі табиғаты

бағыттардың бірі №3 туристік бағыты 
«Ғылыми танымдылық туры (Сиверс 
алмасының жабайы табиғи түрде өсетін 
орманды алқабы)». Маршрут қозғалыс 
түрі бойынша автомобильді және жаяу 
жүруге, жазғы маусымға арналған. Өзінің 
бастауын саялы Сарқан қаласынан ала-
ды. Одан әрі  Тополевка ауылынан өтіп 
Теректі өзенің тақталы тастарына шолу 
жасап болып, «Осиновый » орманшы үйіне 
табан тірейді. Бұл аумақта туристер жаяу-
латып Сиверс жабайы алма ағашының 
табиғи түрде өсетін генетикалық қорына 
барып, Сиверс алма ағашының тарихы-
мен танысады. Бұл алманың тарихына 
тоқталар болсақ, Сиверс алма ағашының 
ғылыми атауы 1827 жылы ең алғаш рет 
осы алма ағашы туралы баяндаған Санкт 
– Петербург дәріханашысы Иоганн Си-
верс атымен аталған. 

Кейінірек, 1929 жылы орыстың ұлы 
ғалымы Н.Вавилов өзінің Орталық 
Азияға жүргізген экспедициясы барысын-
да Қазақстанның оңтүстік батысын ішкі 
алуантүрлілікті сұрыптауға қолайлы жа-

байы алма мен өрік ағашының тектік қоры 
орналасқан аумақ деп танып, сипаттаған. 
Бұдан кейін осы болжам Қазақстан 
ғалымы, академик, жабайы алманың 
тұқымдық түрлерін зерттеудің пионері А. 
Жанғалиевтің және шетел ғалымдарының 
көп жылдық орасан зор еңбектерінің 
арқасында дәлелденді. Алманың 
алғаш шыққан жері Орта Азияның тау-
лы аймағы екені 1978 жылы Мәскеуде 
өткен Халықаралық генетикалық кон-
гресте алғаш рет жарияланды. Англия, 
АҚШ, Франция, Германия, Канадаға 
апарылған гермоплазманың молекулалық 
– генетикалық зерттеулері бойынша 
дүние жүзіне таралған алмалардың ба-
сым көпшілігінің атасы біздің жабайы 
алма екені дәлелденді. Табиғат ареа-
лында Сиверс алмасы ішкі түрлілігінің 
сан алуандылығымен, әсіресе көлемі, 
түсі, пішіні және жемістерінің дәмімен 
ерекшеленеді. 

Бүгінде  Сиверс алмасы орман 
алқаптары парк аумағының жалпы 
көлемінің 1,05 % алып жатыр және ерек-

ше қорғауға алынған. Осындай қызықты 
ақпаратпен таныса отырып   әрі демалу-
шылар «Көкжота» орманшы үйіне бағыт 
алады. Жетісу Алатауының айбынды тау-
ларын тамашалай отырып Көкжотадағы 
генетикалық резерватқа шолу жасайды. 
Туристік топ ары қарай Лепсі ауылына 
бет алады. Жол-жөнекей аралас орман-
ды алқаптың флорасы мен фаунасын 
қызықтап  Ағынықатты өзенінен өтіп 
«Жалаңаш» орманшы үйіне келіп мауқын 
басады. Визит орталыққа аяқ басып 
ондағы қызықты ақпараттармен таны-
сып танымдарын кеңейтеді. Одан кейін  
Лепсі ауылын басып өтіп, «Черная речка» 
шатқалындағы 300 жылдық алма ағашын 
тамашалап, тарихымен танысады. 
Көркем сұлулығымен және бірегейлігімен 
әрбір жанды таңдандырмай қоймасы 
анық. Осылайша демалушылар тобы 
табиғаттың сұлулығына тамсанып қана 
қоймай таным көкжиегін кеңейтіп, флора 
және фауна жайлы көп ақпаратпен сусын-
дайды. 

А.ЕСИМБЕКОВ,
Жоңғар-Алатауы МҰТП

Сарқан  филиалы
Тополевка орманшылығының

мемлекеттік инспекторы.

ҚР ІІМ-нен Қойшибай Арислам 
Қайратұлының атына берілген жеке куәлік 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп таныл-
сын.

Утерянный гос.акт кад.№ 03-263-017-1033 с 
зем.площадью 0,1500 га зарегистрированный 
на имя Молдыбаевой Галины Владимировны 
по адресу с. Койлык, ул. Шакарима Кудайбер-
диева № 7 считать недействительным.

Ибраимов Амиржан Касеновичтің атына 
тіркелген Черкасск ауылдық округі, Петро-
павл (Ақтұма) ауылы, Партизанский (Ақын 
Сара) көшесі № 123 үйдің 1500 шаршы метрлі 
көлемді жердің (кад.№ 03-263-027-411) № 
1153028 мемлекеттік актісі жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын.

Соңғы күндері елімізде коронавирустық 
инфекциямен сырқаттанушылықтың өсуі 
байқалады. Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры коронавирустың белгілерін 
анықтаған пациенттерге қалай әрекет ету 
керектігін еске салады. 

ПТР-тест
Егер Сіз суықтың, тұмаудың немесе 

пневмонияның белгілерін сезсеңіз, онда 
ПТР әдісімен коронавирусқа тест тапсыра 
аласыз. Мұны емхананың сүзгі-кабинетіне 
жүгіну арқылы жасауға болады. Сондай-ақ, 
басқаларға жұқтыру қаупін төндірмеу үшін Сіз 
емхананың тіркеу бөліміне немесе анықтама 
бөліміне қоңырау шалып, үйге мобильді топ 
шақыра аласыз. Бұл жағдайда зерттеу тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде ақысыз жүргізіледі, өйткені 
бұл айналадағылар үшін қауіп төндіретін 
инфекциялық ауру. Яғни сақтандырылған болу 
міндетті емес. 

Сондай-ақ, ПТР-тестілеу коронавирус 
анықталған пациентпен байланыста болған 
адамдарға жүргізіледі. Сонымен қатар, сүзгі 
кабинеті арқылы байланысуға немесе мобильді 
топты үйге шақыруға болады.

Шетелге шығуға мүмкіндік алу үшін ПТР 
азаматтың  өз есебінен төленеді. Сондай-ақ, 
егер теріс ПТР бар сертификат қандай да бір 
ұйымға немесе жұмыс орнына бару үшін талап 
етілсе, онда тестілеу өз қаражаты есебінен не-
месе жұмыс берушілердің келісімі бойынша 
төленеді. 

ПТР-тест тегін жүргізілетін жағдайлардың 
тізбесі: медициналық көрсеткіштер бойынша 
фильтр кабинетіне жүгінген кезде-ЖРВИ және 
вирустық пневмония белгілері болған кезде; 
коронавирустық инфекцияға күдікті науқас үшін 
мобильді топты үйге шақырған кезде;  жедел 
тест нәтижесі оң болған жағдайда стационарға 
шұғыл емдеуге жатқызу кезінде; жоспарлы ем-
деуге жатқызуға немесе ауруханаға дейінгі тек-
серуге жіберу кезінде; жүкті әйелдерге 37 ап-
тадан бастап босануға емдеуге жатқызу үшін; 
гемодиализдегі пациенттерге.

Мобильді бригадалар
Пациенттер айналасындағыларға қауіп 

төндірмеуі және ауру белгілері бар емханаға 
баруы, сондай-ақ үйде қажетті медициналық 
көмек алуы үшін әрбір МСАК ұйымының 
жанынан COVID-19 бар науқастарды 
амбулаториялық бақылау бойынша мобильді 
бригадалар құрылды. Олар өз аумағындағы 
қоңырауларға қызмет көрсетеді, жұмыс 
уақыты – 8.00-ден 20.00-ге дейін. Егер паци-
ент тіркелген жері бойынша емхана аумағында 
тұрмайтын болса, оған 103 - ке көмек сұрап 
жүгіну қажет. 20.00-ден кейінгі қоңырауларға 
жедел жәрдем де қызмет көрсетеді.

Мобильді бригаданың функцияларына мы-
налар кіреді:

ЖРВИ белгілері бар немесе алғашқы 

КОРОНАВИРУСТЫ ЕМДЕУ ТУРАЛЫ НЕНІ БІЛУ КЕРЕК
жүгінген кезде коронавирустық инфекцияға 
күдікті пациентке үйге бару; Амбулаторлық 
бақылаудағы немесе үйде оқшаулаудағы паци-
енттерге шығу; СOVID-19-ға күдік болған кезде 
ПТР-тестілеуді өткізу; Дәрілерді тағайындау 
және қажет болған жағдайда оларды ауруха-
надан тыс пневмония және созылмалы ау-
рулары бар пациенттерге жеткізу; Пациент-
терге олардың жай-күйіне дербес мониторинг 
жүргізу үшін көмек көрсету; Амбулаториялық 
пациенттің медициналық картасын ресімдеу.

КТ немесе рентген
Егер өкпеде қабыну процестерінің дамуына 

күдік болса, компьютерлік томография немесе 
кеуде қуысының рентгенографиясы жасалады. 
Диагностиканың бұл түрлері пациентке тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде тәуліктік стационарға емдеуге 
жатқызу кезінде тегін жүргізіледі. Сондықтан 
пневмония белгілері бар сақтандырылмаған 
науқастарға да  көмек көрсетіледі.

Ауруханаға жатқызу денсаулық жағдайы 
үйде емделуге мүмкіндік бермейтін пациент-
терге қажет-сатурацияның төмен деңгейімен, 
ентігудің жоғарылауымен және өздігінен дем 
ала алмауымен, өкпенің зақымдануының 
жоғары деңгейімен байланысты жүргізіледі. 
Сатурацияның бірдей төмендеуімен екі 
науқаста ауруханаға жатқызудың әртүрлі 
көрсеткіштері болуы мүмкін екенін ескерген 
жөн. Сондықтан емдеуге жатқызу үшін ПТР-дің 
оң нәтижесі жеткіліксіз. 

Егер сөз емхана деңгейінде (емдеуге 
жатқызусыз) тексеруден өту туралы болса, 
онда ол жүйелі түрде жарналар төлейтін және 
сақтандырылған пациенттерге тегін жүргізіледі, 
өйткені бұл диагностикалық қызметтер МӘМС 
пакетіне кіреді. 

Үйде, оның ішінде учаскелік дәрігердің 
бақылауымен емдеу нәтижелері бойын-
ша белгілі бір уақыттан кейін пациентке 
динамикалық жағдайды тексеру үшін КТ-дан 
өту қайтадан тағайындалуы мүмкін. 

Үйде емделуді шешкен пациенттерге 
еске салу маңызды: аурудың клиникалық 
белгілерінің жоғарылауы және әл-ауқатының 
нашарлауы орын алған жағдайда учаскелік 
дәрігерге хабарлау қажет.

Сонымен қатар, қажет болған жағдайда 
инъекциялар, тамшылар алуға тіркелген па-
циенттер үшін үйде күндізгі стационар ашу 
қарастырылған. Мұндай жағдайда оларға үйде 
дәрігерлік тағайындаулар (манипуляциялар) 
жүргізу үшін емхананың медицина қызметкері 
барады.

Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету
Тәулік бойғы стационарға емдеуге жатқызу 

кезінде пациент емдеу хаттамасына сәйкес 
қажетті дәрі-дәрмектерді алады. 

Амбулаториялық деңгейде емдеу кезінде 
ҚР ДСМ №75 бұйрығына сәйкес дәрілік 
қамтамасыз ету көзделген (белгілі бір аурула-

ры (жай-күйлері) бар Қазақстан Республикасы 
азаматтарының жекелеген санаттарын тегін 
және (немесе) жеңілдікпен амбулаториялық 
қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар мен 
медициналық бұйымдардың тізбесі). 

Бұл жағдайда пациент емдеуші дәрігерден 
рецепт алады, оның негізінде оған емха-
на дәріханасында дәрі беріледі. COVID-19 
ағымының жеңіл және орташа ауырлық 
дәрежесінде (ЖРВИ белгілері) пациент параце-
тамол, ибупрофенге сүйенеді. Егер пневмония, 
тромбоэмболия қаупінің ықтималдығы туралы 
айтатын болсақ, амбулаториялық деңгейде па-
циент дабигатран капсулалары мен риварокса-
бан, апиксабан, парацетамол және ибупрофен 
таблеткаларын ала алады.

Оңалту және қалпына келтіру
Тексеруден, диагноздан және емдеуден 

кейін кейбір жағдайларда ағзаның қалпына 
келуіне көмектесу керек. Әсіресе, егер 
науқаста созылмалы аурулар болса, ентігу 
қалады, әлсіздік байқалады.

МӘМС жүйесін іске асырудың оң 
факторларының бірі медициналық оңалтуды 
қаржыландыруды арттыру және тиісінше 
пациенттердің оны алу мүмкіндігі болып табы-
лады. 

МӘМС арқылы коронавирустық ин-
фекциядан кейін медициналық оңалтудан 
қалай өтуге болады?

1. Емханадағы дәрігерге бару керек. 
2. Дәрігер реабилитолог дәрігердің не-

месе мультидисциплинарлық топтың (МДТ) 
консультациясына жолдама береді.

3. Реабилитолог немесе MТД науқастың 
жағдайын бағалайды және қалпына келтіру 
шараларының қажетті курсын таңдайды. 

4. Оңалту шаралары тыныс алуды 
қалыпқа келтіруге, асқынуларды азайтуға, өмір 
сүру сапасын жақсартуға және мазасыздық пен 
депрессия белгілерін жеңілдетуге бағытталған. 

5. Функционалдық бұзылу дәрежесіне 
байланысты медициналық оңалту 
стационарлық, сондай-ақ амбулаториялық 
жағдайларда да жүргізілуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: көрсетілімдер болған кез-
де оңалтудан үйде емделіп, медициналық 
ұйымдарға жүгінбеген пациенттер де өте ала-
ды. Олар үшін әрекеттер алгоритмі бірдей. 

Қорда медициналық көмектің сапасы мен 
қолжетімділігі бойынша сұрақтар туындаса, 
емхананың Пациенттерді қолдау және ішкі 
аудит қызметіне жүгіну керектігі еске салы-
нады. Егер мәселенің шешілуіне қол жеткізу 
мүмкін болмаса, Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына өтінішті ыңғайлы байланыс 
арнасы арқылы қалдыру керек: fms.kz ресми 
сайты, 1406 байланыс орталығы, Qoldau 24/7 
мобильді қосымшасы және Telegram -дағы 
SaqtandyryBot.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры»  КЕАҚ Алматы облысы бойынша 

филиалы.


