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Мейірім мен жылылыққа толы Халықаралық әйелдер 
мерекесі қарсаңында аудан әкімінің орынбасары Ғалымжан 
Маманбаев пен  аудандық ардагерлер ұйымының төрағасы 
Қадыл Жанасбеков ғасыр жастан асқан Белдеубайқызы Ал-
тынхан әжеміздің шаңырағына арнайы барып, мерекемен 
құттықтап, сый-сияпатын табыс етті. 

Өмірден көргені көп, көкейіне түйгені көп кейуана да-
стархан басында ақ батасы мен  аналық ізгі тілегін ақтарып, 
ақжарма  алғысын жеткізді.

Аудан әкімдігінде 
х а л ы қ а р а л ы қ 
әйелдер мерекесі 
қарсаңында аудан 
әкімінің орынба-
сары Ғалымжан 
М а м а н б а е в 
әйелдер қауымын 
құттықтады. Салта-
натты қабылдауға 
ардагерлер мен тыл 
еңбеккерлері, көп 
балалы аналар мен 
түрлі салада еңбек 
етіп жүрген нәзік 
жандылар қатысты.

Ғалымжан Қанатұлы  аналарымыздың шаңырақ отын маз-
датып, өңір дамуына өлшеусіз үлес косып келе жатқандығына 
тоқталып,  арнайы дайындалған сый-сияпат ұсынды.

Аудан тұрғындарының 49 пайызын әйелдер құраса, оның 
ішінде 411 көп балалы ана «Алтын алқа» иесі атанып, 459 ана 
«Күміс алқа» белгісімен марапатталған.

Аудандық мәдениет сарайында өткен  "Әйел - ару, әйел - 
жар" атты мерекелік салтанатты жиынды аудан әкімінің орын-
басары Ғалымжан Маманбаев кіріспе сөзбен ашып,  түрлі са-
лада белсенділігімен, адал еңбегімен көзге түскен жандарды 
алғыс хаттармен марапаттады. Мейірімділік пен сұлулықтың, 
даналықтың және рухани қуаттылықтың салтанат құрған күні 
аяулы аналар мен қыз-келіншектер ерекше құрметке бөленіп, 
аудандық мәдениет үйі қызметкерлері дайындаған мерекелік 
концертке ризашылығын білдірді.

 Өз тілшіміз.

Әйел-анаға 
лайықты құрмет 

Как отмечают коллеги, Та-
тьяна Михайловна име-

ет высокие профессиональные 
навыки, обладает недюжинным 
педагогическим мастерством и 
инновационным подходом к обу-
чению учащихся. Ее достижения 
представлены на многочислен-
ных международных конферен-
циях и симпозиумах не только в 
Казахстане, но и в России, США, 
Китае, странах Западной Евро-
пы. Ее педагогическое кредо: 
творческое отношение к делу, 
нестандартность в решении 
любых педагогических ситуа-
ций. Работы и научные проекты 
нашей героини и ее учеников в 
основном посвящены пробле-
мам экологии. 

Все началось еще в школь-
ные годы. Родом Татьяна из 
Павлодарской области, но в пер-
вый класс девочка пошла в горо-
де Саркане. В старших классах 
химию и биологию преподавал 
замечательный учитель Борис 
Ласько, как сказали бы сейчас, 
человек с особыми потребно-
стями. Борис Петрович пере-
двигался на костылях, но это не 
мешало ему каждый день удив-
лять своих воспитанников, при-
менять на уроках самые передо-
вые методы обучения. Он умело 
направлял интересы учеников в 
нужное русло, и с ним никогда не 
было скучно.

Именно благодаря влиянию 
учителя юная Татьяна решает 
поступать в Семипалатинский 
педагогический институт. По-
сле его окончания молодой 
специалист работает два года 
в сельской школе Бескарагай-
ского района, а затем перево-
дится в г. Саркан. С тех пор в 
трудовой книжке нашей героини 
нет записей о других местах ра-
боты. Здесь, в местной школе-
гимназии №1, она трудится уже 
32 года. 

Интерес к экологическим 
проблемам у Татьяны пробудил-
ся еще в годы учебы в универси-
тете. В начале 80-х гг. прошло-
го века возле Семипалатинска 
хотели построить ТЭЦ. И тогда 
преподаватели вуза объяснили 
студентам, что если это произой-
дет, то пострадает уникальный 
реликтовый сосновый бор, что 
располагается в окрестностях 
города. А это еще одна большая 
нагрузка на регион, ведь побли-
зости находился и в тот момент 
вовсю функционировал ядерный 
полигон! 

- Тогда-то я впервые и услы-
шала слово «экология», - делит-
ся Татьяна Михайловна.

В педагогическом портфолио 
учителя Станкевич множество 
различных наград и поощре-
ний. Она обладатель гранта 
госдепартамента США по вопро-
сам образования и культуры на 
стажировку в образовательных 
учреждениях, штат Вирджиния, 
2005 год. Обладатель звания 
«Лучший педагог» 2013 года. Во-
шла в число обладателей ТОП-
50 Национальной премии «Учи-
тель Казахстана» 2020 года и 
лучшую десятку учителей стра-

ТАТЬЯНА СТАНКЕВИЧ: 
ПЕРЕДАВАЯ ОПЫТ МОЛОДЫМ

В когорте передовых учителей области есть нема-
ло педагогов-новаторов. Среди них Татьяна Станкевич 
- педагог-мастер школы-гимназии №1 г. Саркана. Пре-
подает биологию и химию в старших классах. 

ны в 2021 году. Разработала ав-
торские программы прикладных 
курсов «Основы общей химии», 
«Экология», «Основы школьно-
го волонтерства». Победитель 
международного авторского се-
минара центра «Снейл» в г. Ом-
ске. Победитель республикан-
ской олимпиады «Педстарт» по 
биологии 2020 года. Победитель 
областного конкурса «Лучший 
кабинет химии» 2008 года, «Пе-
дагогический олимп» 2016 года.

Татьяна Михайловна особое 
внимание уделяет развитию эко-
логических компетенций и раз-
работке проектов и стартапов. 
Активно в течение десяти лет со-
трудничает с международными 
школьными проектами, фонда-
ми и программами, обществен-
ными объединениями: «SPARE», 
«FEE», «CLEANENERGY», 
« R I H T S C H O O L » , 
«ECOSCHOOL», «Фонд раз-
вития общественно значимых 
инициатив», «ЭкоОбраз» (г. Ка-
раганда), ИД РЭЦЦА (г. Алматы), 
общественным объединением 
ЦАО «Достижения Молодых» (г. 
Алматы), «Посади дерево» (г. 
Караганда) и другими.

Со своим супругом Юрием 
Татьяна встретилась в студен-
ческие годы. Так случилось, что 
они оба выбрали одну специаль-
ность, один факультет, а сегодня 
работают в одном учебном заве-
дении. «Его поддержка, профес-
сиональные советы и мнение 
очень важны», - делится с нами 
педагог. 

У четы Станкевич двое детей: 
старшая дочь Елена с супругом 
живет в Омске, а младший сын 
Евгений учится на программи-
ста. Подрастает внук Денис, он 
учится в четвертом классе одно-
го из лицеев г. Омска. 

Более всего Татьяне Ми-
хайловне запомнилась поезд-
ка в США. Попала она туда 
нежданно-негаданно. Однажды 
в районном отделе образова-

ния прошла лекция, после чего 
участников попросили заполнить 
обширную анкету. Пройдя собе-
седование весной следующего 
2005 года, наша героиня вместе 
с другими восемью учителями, 
представлявшими Алматинскую 
область, едет в США, где зна-
комится с работой учебных за-
ведений округа Роанок. Позже 
этот опыт она передаст другим 
школам и учителям.

Следующим ярким событием 
в профессиональной карьере Та-
тьяны Михайловны стала весна 
2021 года, когда она из рук мини-
стра образования РК Асхата Ай-
магамбетова получила высокую 
награду - звание «Қазақстанның 
еңбек сіңірген ұстазы».

На нашу просьбу дать совет 
молодым учителям Татьяна Ми-
хайловна отвечает:

- Не только коллегам, но и 
всем читателям хочу пожелать: 
всегда доводите любое дело до 
конца. А еще надо всегда быть 
честным с самим собой и окру-
жающими. Когда вы будете ви-
деть результаты своего труда, 
доводить все до логического за-
вершения – все это вкупе даст 
вам силы и желание двигаться 
дальше. Вперед, к покорению 
новых вершин!

Недавно команда юных еди-
номышленников под руковод-
ством Татьяны Михайловны 
стала обладательницей очеред-
ного малого гранта по програм-
ме «BARINEBILIM», обзавелась 
техникой для проведения новых 
экологических исследований. 

У Татьяны Станкевич есть 
свой сайт, где она щедро делит-
ся с коллегами собственными 
наработками. Теперь в планах 
- обзавестись собственным бло-
гом, тем самым расширяя об-
ласть экологических знаний для 
подрастающего поколения.

Мурат ТУГАНБАЕВ.
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Арулар сынға түсті
Өткен аптада 8-наурыз - Халықаралық әйелдер күні қарсаңында 

аудандық балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде әйелдер ара-
сында аудандық спартакиада өз жалауын көтерді. Ашылу салтана-
тында аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт 
бөлімінің басшысы Дамир Каипов сөз сөйлеп, әйелдер қауымына жылы 
лебізін арнады. Ұжым намысын қолдан бермеуге ұмтылған бұрымдылар 
арасындағы сайыс ерекше тартысты өтуімен есте қалды. Жалпы 
аудан көлемінде 15 команда қатысқан жарыс эстафеталық көңілді 
сөре және қол күрес бойынша өтті. Ептілік пен жылдамдық сын-
ды қасиеттер сынға түскен көңілді сөре – эстафетасында қазылар 
алқасының шешімімен Ақын-Сара атындағы орта мектеп баршасы-
нан үздік шығып, І орын иегері атанса, М.Тынышбаев  атындағы орта 
мектеп ІІ орынға, Сарқан гуманитарлық колледжі ІІІ орынға лайық деп 
танылды. 

Ал білек күшін байқасқан бұрымдылар арасында сарқандық Әйгерім Елюбекке 
қарсылас шақ келмесе,  аманбөктерлік ару Ажар Ахметжанова ІІ орынға, Қарғалы ауы-
лынан келген Татьяна Абакумова  ІІІ орынға табан тіреді. Жеңімпаздар кубокқа, мақтау 
қағаздарына ие болып, көпшілік алдында абыройлары асқақтады.

Өз тілшіміз.

Қыз еркем, анасымен көркем
Аудан орталығында өңіріміздің тыныс-тіршілігімен бірге тыныстап, дамуын-

да ерекше білімді қажет ететін балалар қызмет көрсететін №10 психологиялық 
- педагогикалық түзеу кабинеті атты мекеме бар. Ұзақ жылдар ауданы өте тар 
ғимаратта қызметін жүргізіп келген аталмыш мекеме 2018 жылы Абай атындағы 
мектеп-гимназияның қосымша ғимараты болып келген нысанға қоныс аударған бо-
латын. Терезелерін жаңартып, шатырын ауыстырған соң мекеменің мүмкіндіктері 
де артып, келушілеріне сапалы қызмет көрсетуімен ерекшеленуде. 2005 жылдан 
бері жұмыс жасайтын аталмыш мекемеде қазіргі таңда 56 балаға 9 маман, сонымен 
қатар медбике, емдік уқалау маманы және 1 дәрігер неврапотолог қызмет көрсете-
ді.                                                                                                                                                                                                           

Жуырда осынау мекемеде Халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында «Қыз ер-
кем, анасымен көркем» атауымен байқау өтті. Сынға түскен ерекше балалар Тастемір 
Аяулым, Шалқарқызы Аяна, Нұрәділ Жаннұр, Бейсенғали Айшагүл алдымен өздерін 
өлеңмен, әнмен таныстырды. «Сұлулық сыры» бөлімінде түрлі бұйымдардан шаш, 
сән үлгілерін көрсетсе, «Өнерлінің өрісі кең» айдарында өз өнерлерін ортаға салды, 
«Зерделінің ойы озық» кезеңінде аналардың білімдері сарапқа салынды. Сондай-ақ 
ата-аналарымен үйде бірігіп жасаған қол өнерлерін де паш етті. Қорытындысында 
қазылар алқасы өнерлі, инабатты, қылықты, көрікті ару аталымдары бойынша 
үздіктерді анықтап, «Дидар» сауда үйінің демеушілігімен қатысушыларға сый-сияпат 
көрсетті.  Шара барысында қызмет алушы балалардың ата-аналары Нэргүл Ша-
марданова, Жадыра Жетібаева мекеме басшылығына, қызметкерлеріне айрықша 
алғыстарын білдіріп, ерен еңбектерін орынды атап өтті. Сайыс бүлдіршіндердің өз 
күшімен қойылған мерекелік концертпен түйінделді. 

Өз тілшіміз.

ҚР АШМ АӨК МИК Сарқан аудандық 
аумақтық инспекциясы тарапынан 
өсімдіктер карантині саласы бойын-
ша төмендегі мемлекеттік қызметтер  
көрсетіледі:

1. "Карантинге жатқызылған өнімді 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлер-
ге әкетуге фитосанитариялық сертифи-
кат беру"

2. "Карантинге жатқызылған өнімді 
Қазақстан Республикасының аумағында 
тасуға карантиндік сертификат беру"

3. "Ғылыми-зерттеу мақсатында 
карантиндік обьектілерді (карантиндік зи-
янды организмдерді) әкелуді келісу»

4. "Астық пен оның өңделген өнімдерін 
карантиндік арамшөп өсімдіктерінің 
тұқымдары  мен жемістерін тіршілік ету 
қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін 
технологиялар бойынша өңдеу және (не-
месе) сүректі қаптама материалын за-
лалсыздандыру мен таңбалауды жүзеге 
асыратын объектілерге есепке  алу 
нөмірін беру’’ 

Өсімдіктер карантині саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 
26 мамырдағы № 186 бұйрығына сәйкес, 
карантиндік сертификатты беру мерзімі 

Карантинге жатқызылған өнімдерді 
тасымалдаушылардың назарына!

– 1 жұмыс күнді, фитосанитариялық сер-
тификатты беру мерзімі – 3 жұмыс күнді, 
"Ғылыми-зерттеу мақсатында карантиндік 
обьектілерді (карантиндік зиянды 
организмдерді) әкелуді келісу – 3 жұмыс 
күнді, "Астық пен оның өңделген өнімдерін 
карантиндік арамшөп өсімдіктерінің 
тұқымдары мен жемістерін тіршілік ету 
қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін 
технологиялар бойынша өңдеу және (не-
месе) сүректі қаптама материалын залал-
сыздандыру мен таңбалауды жүзеге асы-
ратын объектілерге есепке алу нөмірін 
беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі – 
10 жұмыс күнді құрайды. 

Сонымен қатар, Карантинге 
жатқызылған жылдам бұзылатын өнімді 
(жемістер, жидектер, көкөністер, бақша 
дақылдары) Қазақстан Республикасының 
аумағында тасуға карантиндік және 
Қазақстан Республикасының аумағынан 
әкету үшін фитосанитариялық сертифи-
кат беруге өтініш келіп түскен сәттен ба-
стап 3 (үш) жұмыс сағаты ішінде жүзеге 
асырылады Ол үшін, өтініш берілген күнге 

дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен асырмай 
берілген карантиндік фитосанитариялық 
сараптама қорытындысы қоса жолдануы 
қажет.

Қызметті алу үшін жеке және заңды 
тұлғалар www. egov.kz "электрондық 
үкіметтің" веб-порталы арқылы өтінім 
бере алады. Сонымен қатар, инспекцияда 
(Сарқан қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 
5а) жеке және заңды тұлғалардың өтінім 
беру процесін жеңілдету мақсатында, 
«өзіне-өзі қызмет көрсету» бұрышы да 
ұйымдастырылған. 

Өтінім түскеннен кейін, өсімдіктер 
карантині жөніндегі мемлекеттік ин-
спектор өнімнің фитосанитариялық 
жай-күйін жете тексеруге барады, 
қажет болған жағдайда үлгілер алып, 
фитосанитариялық сараптамаға жібереді. 

Фитосанитариялық және карантиндік 
сертификат карантине жатқызылған 
өнімнің әрбір партиясына беріледі және 
оның жәй-күйін куәландырады.

"Ғылыми-зерттеу мақсатында 
карантиндік обьектілерді (карантиндік 

зиянды организмдерді) әкелуді келісу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі көрсету 
нәтижесі - Карантиндік объектілерді 
ғылыми-зерттеу мақсаттарында әкелуге 
арналған келісу-хат немесе уәжді бас тар-
ту. "Астық пен оның өңделген өнімдерін 
карантиндік арамшөп өсімдіктерінің 
тұқымдары мен жемістерін тіршілік ету 
қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін 
технологиялар бойынша өңдеу және (не-
месе) сүректі қаптама материалын залал-
сыздандыру мен таңбалауды жүзеге асы-
ратын объектілерге есепке алу нөмірін 
беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
көрсету нәтижесі - Өндіріс объектісіне 
есепке алу нөмірін беру туралы растау 
немесе уәжді бас тарту.

Мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесін ұсыну нысаны - электрондық/ 
қағаз түрінде. Қызметтердің барлығы тегін 
көрсетіледі.  Карантинге жатқызылған 
өнімдерді шығару және енгізу бойынша 
туындаған сұрақтар бойынша Сарқан 
аудандық аумақтық инспекциясына 
8(72839)21068 номеріне хабарласып, 
кеңес алуға болады. 

Ш.ШАҒАМБАЕВА,
ҚР АШМ АӨК МИК Сарқан ААИ
өсімдіктер карантині жөніндегі 

мемлекеттік инспекторы.

Шағын кәсіп ашуды қолға алсаңыз, онда біз сізге жеке кәсіпкер ретінде тіркелудің 
қалтаңыз бен жүйкеңізге зияны жоқ ең оңай жолын айтамыз. Бұл жұмысты тез, тегін 
және үйден шықпай-ақ Halyk Bank немесе Kaspi.kz арқылы жасауға болады.Сізге 
керегі тек смартфон. Егер Halyk Bank арқылы тіркегіңіз келсе, алдымен Onlinebank 
мобильді қосымшасын жүктеп алыңыз немесе openaccount.halykbank.kz сілтемесі бой-
ынша өтіңіз.Ал Kaspi.kz-те мемлекеттік қызметтер бөліміне өтсеңіз болды.Ары қарай 
өзіңіз туралы және сіздің болашақ бизнесіңіз туралы ақпаратты толтырасыз.

Құттықтаймыз, сіз жеке кәсіпкер болып тіркелдіңіз. Тіркеу құжаттарын жүктеп алу 
ғана қалды.

Сегодня мы расскажем, как открыть ИП без посредников и нервов, для тех кто 
решил заняться своим небольшим бизнесом.Это можно сделать быстро, бесплатно и 
не выходя из дома, через сервисы Halyk Bank и Kaspi.kz.Все что вам нужно, это ваш 
смартфон. Если хотите зарегистрироваться через Halyk Bank, сначала скачайте мо-
бильное приложение Onlinebank или пройдите по ссылке openaccount.halykbank.kz.В 
Kaspi.kz достаточно перейти в раздел госуслуг.Далее вы заполняете информацию о 
себе и о своем будущем бизнесе. Поздравляем, ваше ИП зарегистрировано. Осталось 
лишь скачать документы о регистрации.

Ж.ДЖЕКСЕМБАЕВА,
 Сарқан ХҚК бөлімі басшысының орынбасары. 

Экологиялық тәрбие және 
оның маңыздылығы

Экологиялық тәрбие – табиғатқа деген жанашырлықты адам бойына сіңіру. 
Қазіргі кезде кейбір көшелерде қоқыстан аяқ алып жүру мүмкін емес. Әсіресе 
ауылдық жерлерде кез келген жерге қоқыс тастап кету, санаулы шақырым жер-
ге жүріп барып қоқыс жәшігіне тастауға ерінетін адамдар көптеп кездеседі. Бұл 
олқылықтар жоғарыда аталған экологиялық тәрбиенің нашар деңгейде дамуының 
кесірі. Мұндайға жол бермес үшін алдымен енді өсіп келе жатқан жас буын 
тәрбиесіне баса назар аударғанымыз жөн. Еңбектеген бала шағынан туған Ота-
нын сүюге тәрбиелеуді қолға алу қажет. Жастайынан бойына отансүйгіштік сезімін 
сіңіріп өскен бала қоршаған ортасын ластамай, басқаларды да соған үндейді.

Қайта қалпына келмейтін табиғи ресурстарды оңды-солды шашамыз, суды, 
ауаны ластаймыз, көптеген тұрмыстық қоқыстар шығарып жатырмыз. Табиғатты 
қорғауды өз үйіңнен бастауға болады, бұл – суды үнемдеп жұмсау, оның ласта-
нуын төмендету, ауаны ластайтын зиянды заттары жоқ нәрселерді қолдану, т.б. 
Сөйтіп экологиялық мәдениеттің басы отбасында түзіледі.

Қ. САРЫБАЕВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Аманбөктер бөлімшесінің

 мемлекеттік инспекторы.

Тұрғындар назарына! 
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ÓZEKTІ
Эхинококкоз – хронически протекаю-

щее тяжелое паразитарное заболевание, 
вызываемое ленточным гельминтом.

Цикл развития гельминта происходит 
со сменой двух хозяев: промежуточного 
(копытные травоядные и всеядные, в том 
числе сельскохозяйственные животные, 
и человек) и окончательного (собака и 
дикие плотоядные из семейства псовых 
- волк, шакал, енотовидная собака и др).

Заражение человека может произойти  
при употреблении в пищу немытых лес-
ных ягод, корнеплодов, фруктов и зелени, 
подобранных с земли, возможно зараже-
ние людей эхинококкозом при питье воды, 
загрязненной яйцами гельминта.

Заражение собаки и диких плотояд-
ных из семейства псовых происходит при 
поедании органов животных, промежуточ-
ных хозяев, пораженных эхинококком.

Попадая в организм промежуточного 
хозяина, в том числе и человека, гель-
минт локализуется в паренхиматозных 
органах (печени, легких) в виде растущей 
эхинококковой кисты.

Попадая в организм окончательного 
хозяина (собаки и других диких плотояд-
ных из семейства псовых), гельминт ло-
кализуется в кишечнике, где становится 
половозрелой особью, способной к раз-
множению. Яйца гельминта попадают во 
внешнюю среду с фекалиями зараженной 
собаки. 

Самая распространенная форма эхи-
нококкоза – гидатидная. Она поражает 
сразу основные внутренние органы: пе-

Эхинококкоз
чень, почки, легкие и головной мозг. Не 
исключено повреждение мышечных тка-
ней. При этой форме заболевания эхи-
нококковый пузырь очень медленно уве-
личивается в размерах. Его объем может 
достигнуть 10 литров! 

Симптоматика эхинококкоза
Цестоды проникают в слизистые обо-

лочки кишечника собак. Они вызывают 
раздражение мягких тканей и нарушают 
секретномоторную функцию пищевари-
тельного тракта.

Основные симптомы, по которым мож-
но определить эхинококкоз у собак:

ухудшение аппетита,
резкая потеря веса,
запоры,
апатичное состояние,
хронический кашель,
одышка,
усталость и вялость.
Личинки, постепенно превращаются 

во взрослых особей, нарушают нормаль-
ное функционирование внутреннего ор-
гана. Они провоцируют его атрофию, а 
содержимое эхинококковых пузырей вы-
зывает тяжелую интоксикацию всего ор-
ганизма. Именно поэтому на последних 
стадиях заболевания у собак наблюдает-
ся частая рвота.

Порядок проведения ветеринарных 
мероприятий по

профилактике проводимые на благо-
получной по эхинококкозу территории

В целях предупреждения зараже-
ния животных эхинококкозом хозяй-
ствующим субъектам, государственным 
ветеринарно-санитарным инспекторам и 
государственным ветеринарным врачам, 
а также владельцам животных необходи-
мо:

1) обеспечить животных полноценны-
ми кормами, соблюдать гигиену кормле-
ния и содержания;

  2) не допускать допуск собак на тер-
риторию животноводческих ферм, убой-
ных пунктов, мясоперерабатывающих 
предприятий и к местам хранения кормов 
для скота;

   3) выгул собак осуществлять в уста-
новленных в соответствии с пунктом 2-2 
статьи 6 Закона Республики Казахстан 
"О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казах-
стан" местах;

  4) не проводить подворный убой жи-
вотных;

  5) не скармливать трупы павших жи-
вотных или конфискаты убитых животных 
собакам, пушным зверям и кошкам;

  6) проводить периодическую дегель-
минтизацию сторожевых и служебных со-
бак;

 7) запретить торговлю мясом и мясо-

продуктами без ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

Согласно Приказу Министра сельско-
го хозяйства Республики Казахстан от 30 
июня 2014 года № 16-07/332 «Об утверж-
дении Правил планирования и проведе-
ния ветеринарных мероприятий против 
особо опасных болезней животных» ве-
теринарные мероприятия (профилактика, 
диагностика, ликвидация) против особо 
опасных болезней осуществляется по 
болезням, включенным в Перечень осо-
бо опасных болезней животных, профи-
лактика, диагностика и ликвидация кото-
рых осуществляются за счет бюджетных 
средств (далее - Перечень), утвержден-
ный приказом Министра сельского хозяй-
ства Республики Казахстан от 30 октября 
2014 года № 7-1/559 "Об утверждении 
нормативных правовых актов в области 
ветеринарии" (зарегистрированный в Ре-
естре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов № 9891) (далее 
– Приказ).  По Сарканскому району На 
2022 год дегельминтизация плотоядных 
по плану составляет 12000. 

Эхинококкоз у собак представляет 
серьёзную угрозу здоровью и жизни че-
ловека. Своевременные меры борьбы по 
профилактике эхинококкоза могут пре-
дотвратить новые случаи заражения. 

                    
  И.ХОДЖАЙБЕКОВА,

государственный ветеринарно-
санитарный    инспектор  Сарканской 

РТИ КВКиН МСХ РК.

Қазақстандықтар үшін зор мәні бар Наурыз мейрамы жақындап 
келеді. Наурыз – көктем мен жаңару мерекесі.

Қазақ халқымызда жыл басын тойып қарсы алсаң, жыл бойы 
тоқшылықта боласың деген ниетпен мол дастарқан жаю дәстүрі 
бұрыннан бар. Осыған орай тағамдардың алуан түрі, тіске басарлар, 
кондитерлік өнімдер молынан дайындалады.

Алайда, тағамдарды асыра көп әзірлеу жедел ішек инфекциясы мен 
тағамнан улану жағдайларына алып келуі әбден мүмкін. Басты себеп 
– жеке бас гигиенасын ұстанбау, тағамды дайындау, тасымалдау мен 
сақтау технологияларын бұзу.

Мерекелік дастарқан ұйымдастыру аса ұқыптылықты талап 
етеді. Ішек этиологиясы мен тағамнан уланудың алдын алу үшін 
үй жағдайында да, қоғамдық тамақтану орындарында да кейбір 
ережелерді сақтау қажет:

1. Дүкеннен азық-түлік сатып аларда тағамдардың сапасы мен қауіпсіздігін растай-
тын құжаттарының болуына назар аудару, сатушылардан талап ету;

2. Ветеринариялық-санитариялық анықтамасы жоқ барлық ауыл шаруашылық 
жануарларының еті мен өнімдерін; ақауы бар консервілерді – бомбаж, шартылдаған, 
аққан, тесілген, пішіні өзгерген, микробиологиялық бүліну белгісі бар; шіріген, бүлінген, 
қабығының бүтіндігі бұзылған көкөністер мен жемістерді; қамба зиянкестерімен 
ластанған жарманы, ұнды, кептірілген жеміс-жидектерді және басқа өнімдерді; 
белгіленген жарамдылық мерзімі және дайындалған уақыты көрсетілмеген, пайдалану 
мерзімі асып кеткен өнімдерді; қаптамасында мемлекеттік немесе орыс тілінде қажетті 
ақпараты жоқ өнімдерді пайдаланбау;

3. Шикі және дайын өнімдерді, ет, құс етін, теңіз өнімдерін азық-түліктің басқа 
түрлерінен бөлек ұстау, оларды тасымалдаған кезде әртүрлі ыдыстарды пайдалану.

4. Тағамдар әзірлеудің технологиясын бұлжытпай орындаңыз. Азық-түлікті олардың 
сақтау мерзімін ескере отырып сақтаңыз, мерзімі өтіп кеткен жарамсыз өнімдерді 
еш өкінбестен қоқысқа тастаңыз. Әзірленген тағамды бөлме температурасында 2 
сағаттан артық уақытқа қалдырмаңыз, тез бұзылатын тамақтарды уақытынан бұрын 
әзірлемеңіз. Тағамның герметикалық қаптамасы бүлінген болса, тоңазытқышта да көп 
уақыт сақтамаңыз.

5. Асүй мен оның керек-жарақтарын таза ұстаңыз, кеміргіштер мен шыбын-
шіркейден сақтаңыз, көкөністер, жеміс-жидектерді ағынды сумен жуыңыз.

6. Жеке бас гигиенасын ұстаныңыз, тағам даярлау алдында және шикі азық-түліктен 
кейін, дәретханадан кейін, көшеден оралғанда міндетті түрде қолды арнайы жуғыш 
заттармен мұқият жуыңыз.

Қарүй тігіп, палаткалар орнатуды жоспарлаған тұлғаларға қосымша ескерту: 
өнімдерді тасымалдауда және сақтауда санитариялық талаптардың қатаң орындалуы-
на, сақтау температурасы мен тауарлар көршілестігінің сақталуына мән беру, өзіне тән 
иісі бар тамақ өнімдерін бөтен иісті сіңіріп алатын қаптамаланбаған дайын өнімдермен 
бірге сақтауға, тамақ өнімдерін тікелей еденге жинауға жол берілмеуін қадағалау.

Тамақтану орындарын жиі желдету және дезинфекциялау, бір рет қолданылатын 
ыдыс-аяқпен, қол жууға арналған құралдармен, сүлгілермен қамтамасыз ету; 
тамақтану орындарының аумағының тазалығын сақтау. Қоғамдық тамақтану орында-
рында тағам түрлерін әзірлеушілердің арнайы дәрігерлік тексерістен өткендігін рас-
тайтын медициналық кітапшасының болуына аса мән беру.

Егер іш ауыру, жүрек айну, құсу, іш өту сияқты белгілер пайда болса, медициналық 
көмекке жүгініңіз.

 Е.СТЕПАНОВА,
Сарқан аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 

басқармасының бас маманы. 

Наурызды қауіпсіз тойлау 
шаралары

Академия Гражданской 
защиты имени М.Габдуллина

ДЧС Алматинской 
области принимает до-
кументы у абитуриен-
тов для поступления 
в Академию граждан-
ской защиты имени 
Малика Габдуллина 
МЧС РК (г.Кокшетау). 
Проходной балл ЕНТ 
свыше - 50. Возраст 
от 16 до 27 лет. Обу-
чение бесплатное, во 
время обучения будут 
обеспечиваться бес-
платным трехразовым 
питанием, денежным 
довольствием. Время 
обучения приравнива-

ется к прохождению срочной воинской службы. Оплачиваются дорожные расходы во 
время учебы. После окончания Академии выпускникам присвоят офицерское звание 
лейтенант и направят на работу в пожарные части, отделы по ЧС и в воинские части 
при МЧС РК, по месту жительства. 

Может у вас есть сыновья, братья или знакомые, которые захотят поступить. Более 
подробную информацию вы можете получить в отделе по ЧС Сарканского района по 
адресу: г.Саркан, ул. М.Ауезова 41, тел.: 8(72839) 2-24-43. сот.8775-954-30-86.

Р.АХМАРОВ,
инженер ОЧС Сарканского района,

лейтенант гражданской защиты.  

УЛЫ ГАЗ - ӨТЕ ҚАУІПТІ
Улы газдың ең қорқынышты қасиеті оның ешқандай иісі жоқтығында, демек ауа-

да оның буының бар-жоқтығын арнайы жабдықсыз анықтау қиынға соғады. Ал ол кез-
келген жерде пайда болуы мүмкін. Бұл үшін кез-келген жану процесінің болуы жеткілікті. 
Егер жану ошағының жанында оттегінің қоюлануы жеткіліксіз болса, онда улы газдың 
қалыптасуына барлық мүмкіндік бар. Улы газбен улану күтпеген жерде болады, себебі 
зардап шегуші біраз уақыт оның буымен тыныс алғанын мүлдем сезбейді. 

Улы газбен уланудың алдын алу үшін келесі шараларды сақтау қажет:
- жылыту маусымы қарсаңында үйдегі пештерді тексеру және жөндеу;
- барлық түтіндік құбырлары мен олар өтетін қабырғаларды әктеу;
- тұрақты түрде, кем дегенде екі айда бір рет түтіндіктер мен пештерді ішінде 

жиналған күйеден тазарту;
- пешті пайдаланған кезде көмір толық жанбағанша жапқышты жаппау;
- көмірді үй ішіндегі алауошаққа жақпау;
- үйді жылыту үшін газ плитасын, пештерін пайдаланбау;
- газ құралдары пайдаланатын бөлмелерде ұйықтамау;
- газ құралдарын қолданған кезде ауа сорғышты орнатып, қосу.
- газ құралдары орнатылған бөлмелерді әрқашан желдету;
Қыс мезгілі келгенде жоғарыда аталған ұсынымдарды сақтасақ, біз адамдардың 

улы газбен улану оқиғаларына жол бермейміз және жеке тұрғын үй секторында 
тұрмыстық өрттердің санын айтарлықтай қысқартамыз.

Е. ТУРСУНОВ,
Сарқан ауданы  ТЖБ бас маманы,

азаматтық қорғау майоры.
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Найманы занимают важное место в 
родоплеменной иерархии узбекской на-
родности, являясь одним из самых рас-
пространенных групп генетического ха-
рактера: они зафиксированы во многих 
частях Среднеазиатского Междуречья, в 
Хорезме, Ферганской долине и северных 
областях Афганистана.

Найманы, в XII веке имевшие свою 
государственность, в начале XIII века 
были разгромлены Чингисханом и поте-
ряли самостоятельное этническое значе-
ние. Дальнейшая судьба найманов была 
весьма сложной; в конце концов они в 
качестве родо-племенной группы вошли 
в состав множества современных мон-
гольских, тюркских и иранских народов, 
в том числе монголов, узбеков, казахов, 
бурятов, кыргызов, алтайцев, ногайцев, 
каракалпаков, крымских татар, хазарей-
цев и таджиков.

Вопросы языкового и этнического про-
исхождения найманов, равно как и их 
средневековая история, в достаточной 
степени освещены в специальной лите-
ратуре. Имеются работы о найманах в 
составе тех или иных современных на-
родов. Посему данный материал кон-
центрирует внимание на рассмотрении 
истории и сегодняшнего состояния узбек-
ских найманов. Специальные работы об 
узбекских найманах, их происхождении, 
расселении и родо-племенной структуре 
отсутствуют.

Некоторые сведения общего харак-
тера содержатся в работах Н. Аристова, 
А. Гребенкина, Б. Кармышевой, Х. Дания-
рова, С. Губаевой, в «Этническом атла-
се Узбекистана». Относительно полное 
описание расселения некоторой части 
найманов Центрального Узбекистана 
представлено в коллективном труде «Эт-
нографические очерки узбекского сель-
ского населения», а также в «Этнической 
истории» А. Шевякова.

В данной работе использованы как 
данные вышеназванных исследователей, 
так и материалы, собранные самим авто-
ром. Историческая прелюдия Найманы 
входят во все известные списки 92 узбек-
ских племен и никогда не теряли само-
стоятельное значение.

В большинстве известных перечней 
найманы занимают десятое или одиннад-
цатое место, причем в одних источниках 
их название следует после аргынов, в 
других – после кыпчаков. Такое располо-
жение связано, скорее всего, не с племен-
ной иерархией, не с местом, занимаемым 
найманами в обществе, а любопытной 
особенностью перечней узбекских пле-
мен, подразумевающих рифмовку гено-
нимов для легкости их запоминания.

Так, почти все списки начинаются с пе-
речисления группы минг-юз-кырк, дальше 
следуют названия, рифмующиеся между 
собой: кыпчак-чакмак-урмак-тудак-азак-
калмак-карлык, койчи-отачи-болатчи, 
алчин-аргын, барлас-кенагас и т.д. Со 
временем память о предназначении 
такого группирования генонимов была 
утеряна, и в народе сформировалось 
представление, что эти племена по про-
исхождению связаны друг с другом.

При расспросе информаторов не-
редко приходится слышать, что барласы 
с кенагасами, минги с юзами и кырками 
составляют единую племенную конфе-
дерацию. Часть найманов поселилась в 
Маверауннахре уже в XIII-XIV вв. После 
присоединения найманов к государству 
Чингисхана они приняли деятельное уча-
стие в захвате государства Ануштегини-
дов, заняли новые земли в Средней Азии 
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и были распределены между улусами Ча-
гатая и Джучи.

Судя по всему, найманы Чагатайского 
Улуса были немногочисленны, но имели 
определенное влияние при чагатайских 
ханах, а в дальнейшем – при дворе Тиму-
ра, и принимали участие в военных и по-
литических мероприятиях. В анонимном 
труде среди эмиров Тимура упоминаются 
Тимур-ходжа Найман, Латифаллах Най-
ман, Ак-Буга Найман, Али-Тутак Найман, 
Са’адат Найман, среди тувачи – Али-
Султан Найман.

Однако основная масса найманов 
переселилась в Маверауннахр на рубеже 
XV-XVI вв., в ходе захвата власти талант-
ливым политиком и полководцем Мухам-
мед Шейбаниханом. В Улусе Джучи най-
маны занимали более прочные позиции, 
чем при Чагатаидах и Тимуридах: среди 
24 племен, вознесших на престол Абул-
хайрхана, деда Шейбанихана, упомина-
ются утарчи найманы и огреш найманы; в 
«Тарих-и Абулхайрхани» найманы фигу-
рируют среди племен, занимавших глав-
ное место в войсках Шейбанихана.

В описании племенного состава войск 
Шейбанихана в «Шейбанинаме» Мухам-
меда Салиха найманы упоминаются на-
ряду с мангытами: Генеалогическая бли-
зость между найманами Шейбанихана и 
Чагатайского улуса обусловила быстрое 
объединение этих двух групп. При этом 
значительная часть найманов осталась 
в Дашты-Кыпчаке и вошла в состав каза-
хов, а также ногайцев, каракалпаков и др.

В середине XVI века аристократия 
найманов заняла территории в северном 
Хорасане, в окрестностях городов Балх и 
Андхой. Во второй половине того же века 
она сыграла важную роль в объединении 
узбекского государства со стороны Аб-
дуллахана II.

В частности, Абдуллахан опирался 
на вождей найманов Джан-Давлат-бия, 
Джан-Али-бия и др. в своем противостоя-
нии с владетелем Балха Дин-Мухаммед-
султаном. Хронисты XVII века Махмуд 
бин Вали и Мухаммед Юсуф Мунши при-
водят любопытные подробности, свиде-
тельствующие о важном месте, занимае-
мом найманами при дворе следующей 
узбекской династии – Аштарханидов.

Согласно распорядку придворных 
пиров и собраний в период правления 

Аштарханида Надир-Мухаммед-хана 
(1642-1645), слева от хана (левая сто-
рона считалась самой почетной), после 
накыбов и сеидов, находились старей-
шины узбекских аймаков (племен) дур-
мен, кушчи, найман и кунграт; право за-
нятия должности эшик-ага-баши (глава 
привратников) принадлежала дурменам, 
кушчи и найманам.

На вторую половину XVII века при-
ходится начало процесса оседания най-
манов. Постепенный экономический и 
политический упадок узбекской государ-
ственности, ставшей неспособной на ве-
ликие свершения, разруха и междоусоби-
цы привели к тому, что военное сословие 
более не могло промышлять лишь на-
бегами в соседние страны и служением 
ханам.

Эти обстоятельства создали неблаго-
приятные условия для дальнейшего раз-
вития кочевого вида хозяйствования. Все 
возрастающее кочевое и полукочевое на-
родонаселение нуждалось в постоянном 
источнике пропитания. В XVII-XVIII вв. в 
центральной части Узбекистана город-
ская цивилизация развивалась главным 
образом в крупных культурных центрах и 
ремесленнических поселениях средней 
величины, которые со всех сторон были 
окружены обширными степными просто-
рами; в результате опустошительных на-
бегов казахов и междоусобиц население 
покидало земледельческие оазисы, кото-
рые были заново обжиты примерно 300-
350 лет назад.

Так, между Самаркандом и Джизаком, 
в Катванской степи, расселились узбе-
ки, основную часть которых составили 
юзы подразделения туяклы – выходцы, 
по местным преданиям, из Пенджикен-
та. Земли к югу от Самарканда во второй 
половине XVI века, при Абдуллахане II, 
заняли узбеки племени минг. В степной 
и частично оазисной полосе восточных 
районов Самарканда, начиная с конца 
XVII века, оседали найманы.

РАССЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
В местности Девори Киёмат Пастдар-

гамского района Самаркандской области, 
где некогда проходила одноименная обо-
ронительная стена, проживает весьма пе-
строе население, состоящее из узбеков – 
найманов и мангытов, туркмен – баятов и 
салоров, ирани и люли-цыган.

По устным преданиям, собранным со-
ветскими этнографами в 60-х гг. прошлого 
века, эти земли запустели 250-300 лет на-
зад, а повторное заселение происходило 
за счет узбеков – выходцев из Кашкада-
рьи и др. мест, туркмен – выходцев преи-
мущественно из Бухары и Чарджоу, ирани 
– выходцев из Мерва, арабов – выходцев 
из Каршинской степи, таджиков – выход-
цев из Верхнего Зеравшана, каракалпа-
ков – выходцев с берегов Сырдарьи.

Найманы считаются самыми старыми 
насельниками района, и составляют при-
мерно 50-55% населения. Кроме найма-
нов, в районе живут и другие узбекские 
группы, переселившиеся позже – сараи, 
мангыты, кыпчаки, ктаи, юзы, чуюты (под-
разделение кенагасов), турки, бухарцы и 
ходжи.

Таким образом, устные сведения со-
гласуются с данными письменных источ-
ников об оседании найманов в восточных 
и северных районах Самаркандской об-
ласти. Точная датировка этого процесса 
несколько затруднительна.

В XIX веке найманов отмечают: А. 
Вамбери в числе 32-х главных узбекских 
племен всех трех ханств; А. Гребенкин – 
в перечне узбекских племен долины реки 
Зеравшан; В. Радлов – в Каттакургане, 
Джизаке, Уратюбе и Дахане; наконец, 
официальная статистика 1885 года на-
считывает 755 дворов найманов в Джи-
заке. Но есть свидетельство узбекского 
поэта Турды Фараги, творившего в эпоху 
Субханкулихана (1680-1702).

С учетом того, что Турды был пред-
ставителем аристократии зеравшанских 
юзов, следует полагать, что перечисляет 
он именно узбекские племена, расселив-
шиеся в Зеравшанской долине. Таким 
образом, мы имеем свидетельство оседа-
ния найманов в Самаркандской области, 
по крайней мере, к концу XVII века.

Основная масса найманов сегодня 
проживает в Пастдаргамском, Ургутском, 
Пайарыкском, Акдарьинском, Каттакур-
ганском, Нарпайском, Иштиханском, Пах-
тачинском, Кошрабатском, Нурабадском 
районах Самаркандской области, Хатыр-
чинском районе Навоийской области.

Удельный вес найманов отличается 
по районам: если в Пастдаргаме они со-
ставляют более половины очень разноо-
бразного по происхождению населения, 
то в некоторых сельских районах состав-
ляют абсолютное большинство; в Ургуте 
найманы населяют несколько окраинных 
сел – Найман, Окрач, Найманча, Кара-
найман, Иланлы (или Джыланлы).

У жителей села Мианкау, расположен-
ного вдоль русла Мианкау канала Димишк, 
также сохранилась память о переселении 
из деревни Джыланлы. Средневековая 
крепость зеравшанских найманов – Кал’а 
– находилась вблизи города Зиявуддин 
(Пахтачинский район), там проживали 
найманы окрач. Она считалась опорой и 
резиденцией вождей. Кроме найманов, 
там жили представители других народов, 
в частности, люли-тавактараши.

Таким образом, найманы составляют 
сплошной массив от восточных и север-
ных окраин г. Самарканда до Нураты, где 
в районном центре и ряде селений про-
живают таджики. Судя по всему, таджики 
Нураты находились под сильным культур-
ным влиянием узбеков.

Так, в отличие от большинства са-
маркандских таджиков, они занимаются 
скотоводством и имеют большие отары 
овец; таджики Нураты имеют развитую 
родо-племенную структуру, возникшую 
под влиянием соседствующих с ними 
узбеков и казахов. Среди их генонимов 
встречаются чисто тюркские, как, напри-
мер, табагды (кабаклы) и курами.
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Часть зеравшанских найманов про-
должила переселяться далее на вос-
ток и запад, образовывая населенные 
пункты в степных и горных районах На-
воийской и Джизакской областей. Эти 
группы очень подробно изучены и опи-
саны А. Шевяковым. Он выявил, что 
узбеки-найманы Навоийской области со-
седствуют с казахскими найманами, про-
живающими в селе Узункудук. Этнограф 
приходит к выводу, что они родственны 
между собой, а национальная принад-
лежность – продукт сравнительно недав-
него времени.

Попытки выявить родо-племенную 
структуру зеравшанских найманов пред-
приняты уже во второй половине XIX 
века. А. Гребенкин пишет, что зеравшан-
ские найманы в числе 18 000 человек 
имеют три «отделения»: коштамгалы, 
уахтамгалы и садыр-бек.

Авторы «Этнографических очерков 
узбекского сельского населения» выяви-
ли подразделения казак-найман, окрач-
найман, джыланлы, бурунсау, сагизул, 
ирганакли [20, С. 26, 30, 34]. М. Валиев 
зафиксировал в Пастдаргаме, Капата-
кургане и Нарпае подроды алтыул, по-
латчи, улус, зарман, кичкилдык, чимбай, 
каранайман, захнайман.

По сведениям Х.Даниярова, селения 
найманов имеются в Кашкадарьинском 
и Сырдарьинском областях, но данные 
об этих группах в этнографической ли-
тературе отсутствуют, как и об узбеках-
найманах Афганистана.

Многочисленна в Кашкадарье группа 
сарай-найман. Некоторые считают, что 
эта группа сформировалась от объеди-
нения сараев и найманов, другие же 
справедливо замечают, что название 
«сарай-найман», как и «сарай-кыпчак», 
означает приближенное к ханскому дво-
ру (сарай) сословие.

Найманы Ходжейлинского района Ка-
ракалпакстана делятся на восемь подро-
дов: ас найман, аччылы найман, катан-
лар найман, вакымлы найман, буйрак 
найман, тургак найман, уйгур найман, 
уйшун найман. Селения с названием 
Найман зафиксированы в Кувасайском, 
Фуркатском, Бувайдинском районах Фер-
ганской области, в Исфаринском районе 
Согдийской области Таджикистана.

Нам удалось установить, что жители 
села Найман Бувайдинского района до 
сих пор помнят свою принадлежность 
к одноименному племени, а в Кувасай-
ском Наймане живут кыргызы. Найманы, 
сохранившие родовую память, зафикси-
рованы в южных районах Андижанской 
области.

Жители исфаринского Наймана пол-
ностью перешли на таджикский язык и 
считают себя таджиками. Геноним «най-
ман» в качестве подразделения других 
племен известен уже с 70-х гг. прошлого 
века. Небольшие группы найманов, пе-
рекочевав в новые места, входили в со-
став других племен или народов. Подрод 
найман есть в составе турк-барласов.

Нами был обнаружен такой же под-
род у туяклы Бахмальского района 
Джизака. Жители села Найман Самар-
кандского района считают себя ирани. 
В материалах Комиссии по районирова-
нию указано, что во время обследования 
1924 года в ряде местностей жители к на-
званию своей национальности «таджик» 

присоединяли название того или иного 
узбекского племени. Так, зафиксировано 
115 таджиков балгалы, 435 таджиков-
найманов, 1640 таджиков тартулы и т.д.

Скорее всего, эти группы имеют 
узбекское происхождение, однако Б. 
Кармышева приводит и другие гипотезы 
относительно возникновения этих групп. 
Немаловажно и то, что эти группы за-
фиксированы в Каратаге, Сарыассия и 
Бальджуане.

В Каратаге проживает большая этно-

графическая группа «дахбеди», считаю-
щая себя выходцами из одноименного 
села под Самаркандом. Стоит заметить, 
заметную долю села Дахбед (Акдарьин-
ский район), основанного в XVII веке 
Ялангтушбий-Бахадуром, составляют 
найманы.

О группе «дахбеди» упоминает Б. 
Кармышева: «По данным Е. М. Пеще-
ревой, в нем (Каратаге – А.Э.) живут 
таджики, часть которых также считает 
своих предков выходцами из Дахбида, 
однако говорит, что они были узбеками-
найманами. Предания о найманском 
происхождении предков части каратаг-
цев не лишена основания, так как к югу 
и юго-западу от Дахбида простиралась 
полоса преимущественного расселения 
узбекского племени найман.

Зафиксированы узбеки-найманы и 
в долине Каратагдарьи. На востоке от 
г. Каратага, на южных склонах Гиссар-
ского хребта, а также далее на восток 
и юго-восток, в Бальджуане и Кулябе, 
где в горах и предгорьях таджики жили 
сплошным массивом, преобладал про-
цесс полного перехода узбеков на тад-
жикскую речь».

По нашим наблюдениям, найманы 
Самаркандской и Ферганской областей 
говорят на переходных (карлукских с за-
метными кыпчакскими элементами) диа-
лектах узбекского языка.

К такому же выводу приходит 
Х.Данияров: «…халдар-кыпчакский го-
вор Уратепинского района Таджики-
стана, чагызманский говор Ургутского 
района Самаркандской области, казак-
найманский говор Самаркандского сель-
ского района и мангитанский говор Гиж-
дуванского района Бухарской области 
(несмотря на то, что по происхождению 
являются кыпчакскими говорами) в на-
стоящее время сохраняют лишь шесть 
гласных фонем и фактически преврати-
лись в говоры самаркандско-бухарского 
типа».

В окраинных группах массива зерав-
шанских найманов (Хатырчи и Галляа-
рал) сохранились кыпчакские говоры. 
Найманский Робин Гуд в 1904 батрак из 
Дахбеда (село Актепа) Намаз Пиримку-
лов, выходец из найманов, стал во гла-
ве 30 недовольных властями джигитов 
и ушел в горы, откуда стал совершать 
набеги на караваны местных богачей и 

представителей колониальных властей; 
награбленные богатства раздавал бед-
някам.

За короткий срок Намаз и его отряд 
стали главной угрозой и головной бо-
лью местных чиновников. «Дела» На-
маза и его группировки в окружных су-
дах Самарканда и Ташкента составили 
12 томов. Русские авторы трактовали 
образ Намаза не иначе как «узбекского 
Дубровского». Его борьба продолжалась 
до 1907 года, когда он был убит в стычке 

с одной из группиро-
вок.

Намаз Пиримку-
лов оставил яркий 
след в народной па-
мяти. О нем слагали 
легенды уже в самый 
разгар его деятельно-
сти. Благодаря своим 
подвигам он стал из-
вестен в народе как 
Намаз батыр. Узбек-
ский народный испол-
нитель Нурман бахши 
Абдувай оглы (1862-
1939) создал поэму 
«Намаз», в котором 
сравнивал его с ле-
гендарным Рустамом.

С о в р е м е н н ы й 
узбекский писатель 

Худайберды Тухтабаев посвятил ему 
роман «Золотой выкуп». Могила перво-
предка Сегодня племенная принадлеж-
ность не является столь актуальным, 
как в средние века. Потому найманы, 
имеющие многовековую и богатую исто-
рию, полную войн, перекочевок и прочих 
перипетий судьбы, ныне являются не-
отъемлемой частью узбекского народа, 
живут в разных точках Узбекистана, тру-
дясь в самых различных отраслях обще-
ственной жизни.

Принадлежность к найманам явля-
ется, скорее, инструментом сохранения 
памяти о происхождении, данью былой 
истории, памяти предков и славному 
прошлому, нежели каким-либо объек-
тивным инструментом формирования 
идентичности. Поэтому найманы мирно 
соседствуют с остальными узбекскими 
племенами, а также другими народами 
Узбекистана, и осознают себя частью 
большого узбекского общества.

Стоит вспомнить, что ближайшими 
соратниками Намаза Пиримкулова были 
сарай Авез, кыпчак Шернияз, сыргали 
Джуман и др. Одновременно, память о 
найманском происхождении способству-
ет установлению отношений с другими 
родственными народами и поиску то-
чек соприкосновения в историческом и 
духовно-культурном наследии.

Как мы уже говорили, группы найма-
нов имеются в составе целого ряда мон-
гольских, тюркских и иранских народов. 
Такая уникальность превращает их в 
мощный объединяющий фактор. Приме-
чательна в этом аспекте мифологема о 
происхождении всех найманов от обще-
го предка Окрача (каз. Өкіреш Шал).

Уже упомянутый Ургутский район 
считается своеобразным местом палом-
ничества узбекских и казахских найма-
нов, поскольку в селе Окрач находится 
могила их общего мифического предка. 
В 2012 году узбекские и казахские най-
маны совместно установили надгробный 
камень над этой могилой.

Инициатор мероприятия, представи-
тель казахских найманов Камал Абдрах-
манов так прокомментировал данное 
мероприятие: «Мы хотели бы, чтобы 
установка надгробного камня всеми ка-
захами и узбеками – была нашим общим 
объединяющим важным историческим 
делом, подчеркивающим, что все мы 
произошли из одного тюркского корня».

МУЗЫКАЛЫҚ 
АСПАПТАР

ДОМБЫРА
Көне ықылым заманнан
Киелі аспап саналған.
Құрманғазымен бірге
Түрмеге де қамалған.
Халқы барда тозбаған,
Қайғы-шерді қозғаған.
Аққу сынды сұңқылдап,
Бөзінген боп боздаған.
Сарқылғанда тойда өлең,
Сырлы күйге жол берем.
Хан алдында қаһарлы,
Тілден бұрын сөйлеген.
Басып дұшпан желігін,
Жырла, көтер ел үнін,
Қара шанақ бомбырам,
Күмбірлей бер, серігім.

ҚОБЫЗ
Еске сақта, балдырған,
Сабақ болар саған бұл.
Ұрпағына қалдырған
Мұрасы осы бабамның.
Тыңда шаттық, мұң тілін,
Шыққаныңша құмардан.
Жал, құйрығы жылқының
Қобыз даусын шығарған.
Қыз ән салған сияқты,
Қызғалдақты қыр жақтан.
Садақ пішін, қияқты,
Шежіре ғой бұл жатқан.

ШЕРТЕР
Ұлы ғалым ғой бабам,
Ой теңізге бойлаған.
Жабыққанда шертерді
Әл-Фараби ойнаған.
Жоқ ешкімнің таласы,
Түріне аңдап қарашы...
Примасы орыстың
Шертерімнің ағасы.

СЫБЫЗҒЫ
Тұрқы қысқа қарыстан,
Кесіп қурай, қамыстан.
Жасап алған аспабым
Үні естілмес алыстан.

Оны ойнап күнде еппен,
Маған атам үйреткен.
Арыстанды ол ұйықтатып,
Сарүйекті билеткен.

Сазды әуен ұсынар,
Сырты - жұқа, іші - тар.
Нәзік осы аспаптың,
Құдіретті күші бар!
"Әлдиден эпосқа дейін" кітабынан

RUHANIAT
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Кітап елді сүюге, талапты, мейрімді болуға, және төзімділікке баулиды. Осыған бай-
ланысты  кітапханада оқырмандар мен мектеп оқушыларының арасында түрлі сынып-
тан тыс іс-шаралар өткізудің де өзіндік маңызы зор. Мектебімізде кітапхана апталығын 
өткізу дәстүрге айналған. Апталық мектеп кітапханашысы Қасенова Гүлшат апайдың 
ұйымдастыруымен 1-сынып оқушыларын сынып жетекшісі Қалтаева Ардақ кітапханаман 
таныстырып «Ертегілер еліне» саяхаттан басталды. 4-сынып оқушыларының сы-
нып жетекшісі Керимбекова Жанар «Бауырсақ», 3-сынып оқушыларының сынып 
жетекшісі Бейсембекова Айгерімнің «Жеті лақ» ертегілері апталықтың маңызын аша 
түсті. «Рухан и байлығымыз кітап туралы не білеміз және оны қалай күтіп ұстаймыз» 
атты бастауыш сыныптар аралығында әдеби-монтаж, мақал-мәтелдер мен нақыл 
сөздер айтуда оқушылар бір кісідей қатысып өз өнерлерін көрсетті. 5-7 сыныптар 
аралығында сынып жетекшілері Серғазина Баян, Отарбекова Мақпал, Альдекенова 
Айдананың ұйымдастыруымен  Б.Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» кітабындағы 
ауылдағы адамдардың тыныс-тіршілігі мен ауыл балаларының Қожа арқылы мінез-
құлқын, мектептегі іс-әректтерін бейнелеген тамаша көріністер көрсетілді. Бастау-
ыш сынып мұғалімдері Асылбекова Эльмирамен мен Бейсембекова Айгерімнің 
ұйымдастыруымен ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 91 жасына арналған «Мұқағали 
поэзиясына саяхат» атты әдеби-сазды кешінде 6-10 сынып оқушыларының мәнерлеп 
оқулары мен «Аққулар ұйықтағанда» поэмасынан көрсетілген көрініс көпшілік көңілінен 
орын алды. 8-сынып оқушыларының  сынып жетекшісі Рахымбаев Арнұр «Қобыланды 
батыр» жырынан көрсеткен  үзінділері, 10-сынып оқушыларының  сынып жетекшісі 
Серғазин Ерлан «Қыз Жібек» лиро-эпосытық жырынан үзінділерді бейнелеулерінде 
шығармашылық шеберліктерін  танытты. Апталықта «Оқуға құштар мектеп» ая-
сында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұсынған 30 кітаптың 
ішінен, «20минуттық» кітап оқу «көңілді үзіліс» кезінде  математика пәнінің мұғалімі,  
ұлағатты ұстазымыз Серғазина Білім Бабашқызы өзі оқыған Халед Хоссейнинің 
«Тысяча Сияющих солнц» кітабы мен «И Эхо летит по горам» кітабында жазылған 
Ауған жеріндегі алғашқы мектеп ашу мен білім ошағын салу жағдайларындағы өмір 
жайлы 7-сынып оқушыларына қысқаша  түсіндіріп өтті. Іс-шараларды ұйымдастыру 
кезінде  оқушыларымыз белсенділік танытып, әсерлі көңіл күймен кітапқа деген 
қызығушылықтары оянып, одан әрі ынталана түсті. 

Айгерим БЕЙСЕМБЕКОВА, 
М.Мәметова атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі. 

Любимая учительница 
Батырханова Гульнар Секеновна- классный руководитель 4В класса Алмалинской 

средней школы с дошкольным миницентром. Это педагог, можно с уверенностью ска-
зать, с большой буквы, дети в некоторых ситуациях этому человеку больше доверяют, 
чем нам, родителям. Гульнар Секеновна опытный преподаватель, очень вниматель-
ный, отзывчивый человек во всех отношениях. Я, как родительница, без никаких со-
мнений могу в любую минуту на нее положится.

Как педагог Гульнар Секеновна очень грамотна, пунктуальна, компитентна, хоро-
ший организатор, с помощью которого наш класс участвовал в различных мероприя-
тиях, соревнованиях, конкурсах, занимая призовые места.

Хочу от имени всех родителей нашего класса поблагодарить нашу любимую учи-
тельницу, искренне пожелать ей самое главное здоровья, всех земных благ, чтобы с 
порога всех наших школ выпускались настоящие патриоты своей Родины и хотелось 
бы, чтоб не только в сфере образования, но и во всех направлениях присутствовали 
именно такие люди, как Батырханова Гульнар Секеновна, в руках таких лидеров даль-
нейшее процветание Республики Казахстан! 

                                                                                  Жансая МУРЗАБАЕВА.

Түрксіб темір жолының Қазақстан 
дамуындағы рөлі

2022 жылдың 23 ақпанында Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейінің 
қызметкерлері арқылы Түрксіб темір жолының салынуына 95 жыл толуына орай «Түрксіб 
темір жолының Қазақстан дамуындағы рөлі» атты тақырыпта танымдық шара өткізді. 
Шараның мақсаты еліміздің тариыхнда маңызды рөл атқаратын темір жол құрылысы 
жайлы кең мағұлұмат беру болып табылды. Ұлы құрылыс күні бүгінге дейін қазақ еліне 
қызмет етіп, аса маңызды көлік артериясына айналып отыр. Осы теміржолдың бойын-
да пайда болған Лепсі ауылының тарихында маңызды рөл атқарды. Түрксіб қазақтар 
үшін техника әлемінің бастауы болғаны анық. Соғыстан кейінгі жылдары еңбек жолы-
мызды бастаған біз сол Түрксібті салған құрылысшыларды, жергілікті халық арасы-
нан өсіп шыққан алғашқы теміржолшыларды көріп, әңгімесін өз ауыздарынан тыңдау 
бақытына ие болдық. Оның құрылысына қазақтар жаппай атсалысты. Алдымен тас 
жер қазып, топырақ тасып қара жұмыс істесе, соңғы жылдары жол салу ісіне де арала-
са бастаған. 1927 жылы басталған құрылыста 1930 жылы 50 мың адам жұмыс істеген 
деген дерек бар. Ұзақтығы – 1470 км болды. Түрксіб ұлттық мамандарды дайындаудың 
ордасы болды. Құрылыс жылдарында 10 мыңнан астам көшпелі қазақтар теміржол ісін 
меңгерді, олар маман жұмысшыға айналды. Түрксібтің 95 жылдық мерейтойына орай 
өткен ғасырдың отызыншы жылдары қазақ даласына түрен салып Түрксібті көтерген 
ерлер есімін ұлықтап, тағлымды тарихына шолу жасау - біздің парызымыз.

А.ЖҰМАБЕК,
Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейінің экскурсия жүргізушісі. 

Кітап-рухани 
сарқылмас қазына

«Әскерге шақыруды кейінге қалдыру»,
 «Азаматтарды әскери қызметке шақырудан 
босату» мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін және тұлғалар көрсетілетін қызметті 
берушіге www.egov.kz. «электрондық үкімет веб-порталы» және уялы байланыс 
абоненттік құрылғысы арқылы көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен (ЭЦҚ) куәландарылған электрондық құжат нысанында өтініш немесе 
уялы байланыс операторы ұсынған көрсетілетін қызметті алушының абоненттік нөмірі 
порталдын есепке алу жазбасына тіркелген және қосылған жағдайда біржолғы пороль-
мен куәландырылған сұрау салу жолдайды.

Құжаттарды портал арқылы берген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтінішке 
мемлекеттік көрсетілетін кызмет стандартында көрсетілген құжаттардың электрондық 
көшірмесі тіркеледі.

Көрсететін қызметті алушы портал арқылы барлық қажетті құжаттарды берген 
кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижесін алған кұнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау 
салудың қабылданғаны туралы белгі көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кез-
де өтініштерді тіркеу және қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жузеге 
асырылады.

Т.АЛЬСЕИТОВ,
аудандық  қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығы, подполковник.

ММС-ҒА ЖАРНА ТӨЛЕУДЕН
 КІМ БОСАТЫЛДЫ? 

Бұл сұраққа "әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ Алматы облысы бой-
ынша филиалының директоры Нұрлан Отарғалиев түсініктеме берді.Егер Сіз келесі 
жеңілдік санаттарының біріне кірсеңіз, мемлекет Сіз үшін МӘМС жарналарын төлейді.

- Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы № 405-V ҚРЗ 26-бапқа 
сәйкес. "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы"  азаматтардың келесі 
санаттарына МӘМС жарналарын төлеуден босатылды: 

- балалар
- жұмыс істемейтін жүкті әйелдер
- баланы (балаларды) үш жасқа толғанға дейін тәрбиелеп отырған жұмыс істемейтін 

адам (баланың заңды өкілдерінің бірі)
- жүктілікке және босануға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байла-

нысты, бала (балалар) үш жасқа толғанға дейін оның (олардың) күтіміне байланысты 
демалыста жүрген адамдар

 -  «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын «Ба-
тыр Ана» атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен 
наградталған көп балалы аналар

-  мүгедек баланы күтіп-бағуды жүзеге асыратын жұмыс істемейтін адамдар
- бала кезінен мүгедектерге күтім жасаушылар
- мүгедектер
- зейнеткерлер мен ҰОС ардагерлері
- орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру, сондай-

ақ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысанында білім 
алатын адамдар

- жұмыссыз ретінде тіркелген тұлғалар
-  жұмыс істемейтін мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті  алушылар
-  жұмыс істемейтін оралмандар
-  қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінде (қауіпсіздігі барынша 

төмен мекемелерді қоспағанда)сот үкімі бойынша жазасын өтеп жүрген адамдар
-  тергеу изоляторларындағы адамдар, - филиал директоры Нұрлан Отарғалиев 

атап өтті.
ММС туралы Заңға сәйкес олар үшін жарна төлеуден босатылғандар Қазақстан 

Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен ай сайын ағымдағы 
айдың алғашқы бес жұмыс күні ішінде мемлекет төлейтінін еске саламыз.

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

Көктем
Көктем келді көгілдір
Жыл құстары сайрады.
Қар еріді,қыс кетті
Жауқазындар жайнады. 

Ұлас Серікжанұлы 

Көктем 
Көктем көрінді елімізге,
Құстар ұшып келді  бізге. 
Көк аспан мен қызыл гүл
Көрік берді елімізге.
 

Марат Айзада

Көктем
Сендей мезгіл жоқ көктем,
Шаттандырып ойнатып.
Күліп жүр кішкентай балалар,
Даланы гүлдей жайнатып.    

№1мектеп-гимназиясының 
бастауыш сынып мұғалімі Н.Ахметжанова

 3"А"сынып оқушылар шығармашылығынан
Наурыз

Наурыз келді алақай,
Дала жылып,гүл өсті.
Қуанады балақай
Құстар келді,қайта ұшып. 

Асыл Меделбек 

Көктем
Көктем келді,көктем келді
Жадыраған жайнаған.
Шашыраған сәулесімен
Келіп құстар сайраған.         

Толғанай Қабдығали 

Наурыз
Наурыздың бүгін сегізі
Халықаралық мейрам бұл.
Құтты болсын айтамын
Барлық ана тойласын.  

Айзере  Жаңабатыр 
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ҚОҒАМ ДЕРТІ
Адамдардың бір-бірімен қарым – қатынасы, араласуы, тіл табысуы адамзат 

өркениетінің дамуымен қатар өсіп келеді. Қазіргі таңда, бұл процесс үздіксіз жүрудің 
нәтижесінде түрлі деңгейге жетті.  Бұл өз кезегінде қоғамға теріс әсерінен бөлек, алға 
дамудың,  жаңа деңгейге жетудің бірден-бір себебі болды десек артық айтқанымыз 
емес. Алайда, қоғам ішін майдалап, кеселге айналған сыбайлас жемқорлықта дәл осы 
дамумен қатар жүруде. 

Қалай болса да, сыбайлас жемқорлық – адамзат өркениетінде заманға сай 
дағдыланып, қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайған кеселдің 
бірі. 

Қалай десекте, кеселдің алдын алу үшін мейлінше күш салынып жатқаны да анық. 
Мәселен, Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы» Заңының аясында жемқорлыққа қарсы  іс-әрекеттер әр салада жүзеге асыры-
луда. Қарапайым халық жемқорлық дертімен жиі ұшырасуының салдарынан кеселдің 
тамырына бірден балта шабу әзірге мүмкін болмауда. Сондықтан, кез келген ортада 
пара беру мен пара алудың жолын кесуді жекелеген әрбір тұлға белсенділік танытуы 
қажет секілді.

Бүгінгі таңда, жемқорлық мемлекеттік органдардың да атына нұқсан келтіруде. Тіпті 
өз қызметін атқаруына кері әсерін тигізіп, күні кешеге дейінгі атқарылған жұмыстарды 
теріске шығарып, азаматтардың конституциялық құқықтары мен заңды мүдделерінің 
бұзылуына түрткі болуда.   Бұл халық пен мемлекеттік қызметтегі азаматтардың ара-
сын алшақтатып, сенімсіздікке алып келуде. Осы тұрғыда орын алған бір кемшіліктер 
үшін барлық қызметті дәл солай көру қате пікір дегіміз келеді. 

Осы орайда біздің «Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ – де басқарма тарапынан 
қызметкерлерге мейлінше түсіндірме жүргізіліп отырады. 

Әр қызметтің жауапкершілігі алдыңғы қатарды алып, қызмет бабын заң ая-
сында атқаруға әркез басымдық берілу керектігі түсіндірілуде. Сонымен қатар әр 
айдың соңында әрбір парк мемлекеттік инспекторларымен жеке парақ толтырылып 
басшылықпен бақылауға қатаң алынып сарапталып жүргізілуде.

 Жалпы, мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық қылмыстарына және 
осы тұрғыдағы түрлі құқық бұзушылықтарға жол беруінің түрлі себебін келтіруге бола-
ды. Алдымен қызметшілердің білім деңгейінің төмендігі, жауапкершіліктің аздығы де-
сек, әр жасаған кемшілік сол мекеменің жұмысына әсер ететіні тағы бар.

Қорытындылай келе, «Дүние-байлық неге керек, денсаулығың болмаса, Төрелігің 
неге керек, халықтың көңілі толмаса» деген нақыл сөзді әрбір мемлекеттік қызметтегі 
азаматтар  басым бағдарына  айналдыра білсе  дегіміз келеді. Шынында, әр салада 
Заң жүзінде қызмет етіп, туралыққа бастай білсек,  әділдіктің Сіз бен біздің жағымызда 
екені даусыз.

С. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ бас директорының орынбасары.

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы- бірге күресейік

Жемқорлық -мемлек етт ің , 
қоғамның дамуына тежеу бола-
тын, болашағына кесірін тигізетін 
індет. Сыбайлас жемқорлықпен 
күресу бүгінгі күннің күрделі 
мәселесі болып отыр. Оған осы 
бастан тоқтау қоймаса мемле-
кетте тұрақты өсіп-өркендеу бол-
майды. Сыбайлас жемқорлықпен 
түбегейлі күресу үшін халықтың 
құқықтық сауатсыздығын жоятын, 
құқықты түсіндіру жұмысының са-
пасын арттырудың маңызы зор. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізігі ба-сымдықтарының бірі 
осы зұлымдықпен күресу болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық- бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. 
Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге нұқсан келтіріп отыр. 
Қоғамның бақытты болашағын тежейді, елдің халықаралық беделіне нұқсан келтіреді, 
жұртшылықтың заң мен әділдікке, билікке деген сеніміне сызат түсіреді. Қоғамның 
барлық күш жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі таралмауы үшін оған бөгет болудың 
барлық амалдарын қолдану арқылы ғана қарсы тұруға болады. Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Республи-касы азаматтарының азаматтық бо-
рышы және адамгершілік міндеті деп білу ке-рек.

Т.АЛЬСЕИТОВ,
аудандық  қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығы, подполковник.

Без присвоения ИИН иностранные граждане не могут зарегистрировать ТОО, 
оформить на себя машину или квартиру, официально трудоустроиться или занять ру-
ководящую должность и даже воспользоваться услугами банков.

На самом деле получить ИИН легко - это можно сделать в течение одного рабочего 
дня в ЦОНе или через eGov.kz.

Важно! Платить ничего не надо. Получение ИИН бесплатно!
Из документов потребуются заявление, удостоверение личности или паспорт.
Если в паспорте иностранца отсутствует написание ФИО на кириллице либо лати-

нице, необходимо приложить копию нотариально заверенного перевода паспорта на 
киррилицу либо латиницу.

Важно учесть, что иностранные граждане не могут авторизоваться на портале и 
иметь ЭЦП, через портал eGov, но ИИН можно заказать через третье лицо (граждани-
на РК) без необходимости предоставления доверенности.

Результаты можно будет получить в Личном кабинете.
Н.ТОКТАРГАЛИЕВА, 

специалист Сарканского ЦОНа.

ПОЛУЧИТЬ ИИН ЛЕГКО

700-ден астам жеке клиникалар 
ТМККК және МӘМС қызметтерін 

көрсетеді - ӘМСҚ
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 2022 жылы 1389 медициналық ұйыммен 

медициналық қызмет көрсетуге шарт жасасты, оның жартысынан көбі – жеке меншік 
ұйымдар. Биыл халыққа медициналық қызметтерді қаржыландыруға 2 трлн теңге 
қарастырылған, мұның ішінде 838 млрд теңге МӘМС жүйесінде бағытталады.

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында атап өтілгендей, МӘМС жүйесі «па-
циент қай жерге қаралса, ақысы сонда аударылады» қағидаты бойынша жұмыс істейді. 

Пациенттің қандай да бір тексерулерден өту кезінде Қордың медициналық қызмет 
жеткізушілері тізбесінен медициналық ұйымды таңдауға құқығы бар. Ол үшін учаскелік 
дәрігердің немесе өз емханасының тар бейінді маманының жолдамасы болуы қажет. 

«Қажетті медициналық қызметті алу үшін Қормен осы қызметтерді көрсетуге 
шарт жасасқан клиникалардың кез келгенін таңдауға болады. Қордың медициналық 
қызмет жеткізушілері арасында жеке клиникалар үлесі басым екенін атап өткіміз 
келеді – 717 медициналық ұйым. Бұл Қордың барлық қызмет жеткізушілерінің 50% - 
дан астамы. Азаматтар мамандардың консультацияларын алуға, диагностикалық 
процедуралардан, оның ішінде жеке медициналық ұйымдарда ақысыз, медициналық 
сақтандыру шеңберінде учаскелік дәрігердің жолдамасы бойынша өтуге мүмкіндігі бар. 
Науқастардың алған қызметтері үшін төлемді Қор жүргізеді», – деп Қордың Басқарма 
Төрағасының орынбасары Ілияс Мұхамеджан атап өтті.

Сондай-ақ, Қорда тіркелген жері бойынша емханада қызмет көрсету мүмкіндігі 
болмаған жағдайда дәрігер осы қызметтерді көрсетуге бірлесіп орындау шарты 
жасалған басқа медициналық ұйымға жолдама беруі тиіс екенін түсіндірді. Немесе па-
циент осы қызметті көрсететін Қордың жеткізушілері ішінен медициналық ұйымды өзі 
таңдай алады. Онда учаскелік дәрігерден жолдама ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 
ақпараттық жүйелерінде автоматты түрде бірлесіп орындау шартын қалыптастыру 
үшін негіз болып табылады.   

Қазіргі уақытта 1 389 медициналық ұйым ТМККК және МӘМС бойынша медициналық 
қызметтер көрсетуге Қордың тікелей жеткізушілері болып табылады. 

Ең көп тіркелген медициналық қызмет жеткізушілері амбулаториялық жағдайда 
консультациялық-диагностикалық көмек, медициналық оңалту, мамандандырылған 
стационарды алмастыратын көмек, алғашқы медициналық-санитариялық көмек 
көрсету бойынша екендігін атап өткен жөн.

Қор сайтында медициналық қызмет жеткізушілер тізімін қалай 
пайдалануға болады?

Қордың fms.kz сайтында «Пациент үшін» деген бөлімде «Емхананы таңдау» деген 
кіші бөлімде ТМККК және МӘМС медициналық көмек көрсетушілерінің тізбесі келесі 
сілтеме бойынша орналастырылған: https://fms.kz/kontaktnaya-informatsia/vybrat-
kliniku/. Тізімдерде Сіз өзіңіздің тұратын облысыңызды немесе аймағыңызды, содан 
кейін медициналық көмек түрін таңдауыңыз керек. Сондай-ақ, мұнда ЭКҰ, медициналық 
оңалту қызметтеріне жеткізушілер тізбелері, қажетті уақытта жаңартылып отыратын 
бірлескен орындаушылардың тізбелері жарияланады.

Консультациялық-диагностикалық қызметтерге өнім берушілердің тізбесі-
стоматология, рентгенография, ПТР-тестілеу, КТ және МРТ  келесі сілтеме бойынша 
орналастырылған: https://fms.kz/zakupki/postavshchiki-kdu-uslug/.

Егер сізде медициналық көмектің сапасы мен уақтылы көрсету бойынша сұрақтар 
туындаса, сіз емхананың Пациенттерді қолдау және Ішкі аудит қызметіне немесе сізге 
ыңғайлы келесі байланыс арнасы бойынша Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорына жүгіне аласыз: 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.

«Қазселденқорғау»ММ 
ескертеді

Су тасқыны және сел - бұл табиғи апаттар, оның барысында адамдар, жануар-
лар өліп, ғимараттар мен тұрғын үйлер қиратылады. Су тасқыны және сел тасқыны 
кезіндегі қауіпсіздік көбінесе оларға алдын-ала дайындалу арқылы қамтамасыз етіледі.

Су тасқыны негізінен келесі себептерден туындаған:  - қатты немесе ұзаққа 
созылған жауын-шашын, қар мен мұз кептелісінің тез еруі;  - теңізден жағаға және 
өзендер сағасына қатты жел немесе толқынмен судың ағуы; - табиғи себептер бойын-
ша да, адамның кінәсінен де дамбалар мен су қоймаларының серпінділігі.

Мұзды кептелістер мен өзендердің жоғарғы ағысындағы топырақ көпірлері су 
тасқыны кезінде бірден пайда болады.

Басқа жағдайларда су тасқыны қаупіне дер кезінде ден қоюға мүмкіндік беретін 
уақыт резерві бар.

Сондай-ақ гидрологиялық болжамдарға назар аудару керек.
Егер сіз өзіңізді жеке қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз еткіңіз келсе, сізге:  

толқынның алғашқы соққысында құлаған емес, күрделі құрылыстарды салу;  ба рл ы қ 
отбасы мүшелеріне жүзуді үйрету; қайыққа ие болу (ең дұрысы екі - біреуі қарапайым, 
екіншісі - үрленетін); елді мекенге жақын орналасқан топографиялық биік нүктелермен 
танысу;  Табиғи апат туралы ескерту әдістері мен формаларын білу.

Су басу аймағындағы әрекеттер Егер сіз өзіңізді су басу аймағында тапсаңыз, 
сізге: үйдегі газды, электр қуатын және суды өшіріңіз; жылыту пештерін сөндіру; 
үйдің құнды заттарын ғимараттың жоғарғы қабаттарына немесе шатырларға өткізуге; 
үйдің бірінші қабаттарының терезелері мен есіктерін әйнектің сынуына және үйге 
құбылмалы қоқыстың енуіне жол бермеу үшін тақталармен немесе фанерамен жабу; 
Үй жануарлары орналасқан сарайдағы есіктердегі ысырмаларды ашыңыз. Кенеттен 
су тасқыны болған кезде, өзіңізбен бірге жылы және жақсырақ су өткізбейтін киімді, 
көрпе, тамақ, т.с. алып, рельефтің бұрын-соңды су баспағаны белгілі биік жерлерге 
шығыңыз. Егер олар жоқ болса, сіз қайық пен басқа да мінсіз жүзу құралдарын жүзуге 
дайындалуыңыз керек.

Суды төгіп болғаннан кейін, электр сымдарының жыртылуына, бұзылған газ 
желілеріне назар аударыңыз.

Үйге кірер алдында оның құрылымы су элементінің соққыларының астында босап 
қалмағанына көз жеткізу керек.

  А.ТОЛЕУОВ,             
       ҚР ТЖМ «Қазселденқорғау»ММ

 Сарқан ӨПБ басшысы.                       
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Сен туған күн, 

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Сарқан аудандық «Ардагерлер ұйымының» ардагерлер 
қозғалысының белсенді мүшесі Бірлік ауылының бастауыш 
«Ардагерлер ұйымының» төрағасы Тілеулес Досаноманов 
1942 жылы 14 наурыз күні дүниеге келген. 1950-1957 жылдары 
Бірлік ауылындағы жетіжылдық мектепті,  1957-1959 жылдары 
Сарқандағы Н.Островский атындағы орта мектебін бітірді. Со-
дан соң СПТУ-ды тәмамдап, механизатор мамандығын алып, 
«Красный Октябрь» совхозына тракторшы болып орналасқан. 

1963-1967 жылдары Кеңес Армиясында борышын атқарып, 
1967 жылы Сарқанда орналасқан автобазаға (ол кезде үлкен бір 
мекеме болатын 300-ге жуық жүк тасушы көліктер, 250-ге жуық 
жұмысшы саны бар болатын) жүргізуші болып қабылданды. 31 
жыл еңбек атқарған кезде бірде бір рет көлік апатын жасамаған. 
Осы жылдар бойы тек үш көлік ауыстырған: «Колхида» 10 
тонналық, ЗИЛ-130 полуприцеп – 10 тонналық, «Камаз» 17 – 20 

тонналық. 1997 жылы ауданда жекешелендіру кезінде автобаза кәсіпорны тарап, Т. Досано-
манов өзіне тиесілі жер телімдерін пайдаланып, өз тіршілігін жасап, жанұясын асырап, бала-
ларын оқытып, үйлендірді. 5 баланың әкесі, 11 немеренің атасы. Жұбайы Амандық екеуінің 
отау құрғанына 55 жыл. Көпбалалы, үлгілі отбасы. 2013 жылдан бері  Бірлік ауылының ба-
стауыш «Ардагерлер ұйымының» төрағасы болып сайланып, қоғамдық жұмыстарды белсе-
не атқаруда. Бірлік ауылындағы ардагерлердің әлеуметтік жағдайларын, тыныс-тіршілігін, 
әсіресе жалғызбасты ардагерлерді назарда ұстайды. Ауылдағы ардагерлердің қатысуымен 
көптеген іс-шараларды ұйымдастырып, ардагерлер қозғалысын жандандыруда. Мемле-
кет және қоғам алдындағы еселі еңбегі мен толағай табыстары үшін мемлекет тарапынан 
марапаттарға  ие болған. 1981 жылы ІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен, 1986 жылы 
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің, Жоғарғы Кеңес Президиумы Қаз ССР Ми-
нистрлер Кеңесінің Құрмет дипломымен марапатталып, еселі еңбегі үшін есімі Қаз ССР-інің 
Алтын Құрмет кітабына жазылған.

Қазіргі таңда Тілеулес Досаноманов халқына адал, үлгілі әке, мейірімді ата, адал жар. 
Жастардың үлгілі де, өнегелі азамат болуына өз үлесін қосқан Сарқан ауданының Құрметті 
азаматтарының сапында. Ауданның ардагерлер ұйымы Тілеулес ақсақалдың тілеуі ақ, 
жүрегі нұр екенін оның еңбегінен және жастар тәрбиесіне қосқан үлесінен анық аңғарады.

Тілеулес Төлендіұлын 80 жасқа толған мерейтойымен құттықтап, денсаулық, отбасына 
амандық, ынтымақ-бірлік тілейміз.

Қ. ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық Ардагерлер ұйымының төрағасы.  

Тілеулестің тілеуі ақ, жүрегі нұр

24.03.2022 ж. бастап 01.04.2022ж дейін БЭП сайтында http://ecoportal.kz / келесі 
жұмыс жобалары бойынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізіледі 
«Алматы облысы Сарқан ауданының "Ащылы-Өзек" магистралды каналын күрделі 
жөндеу. Түзету» және «Алматы облысы Сарқан ауданының "Тәуке" магистралды кана-
лын күрделі жөндеу. Түзету». 

Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Алматы облысының Ауыл шаруашылығы 
басқармасы» ММ, БСН 950540000331, мекенжайы: Алматы облысы, Талдықорған 
қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 26. Қосымша ақпарат алуға болатын байланыстар 
мен электрондық мекен-жай: тел. 8(7282)32-96-94, e-mail: obl.ush@zhetysu.gov.kz. 
жоба материалдарымен ecoportal.kz сайтында және ЖАО сайтында https://www.gov.kz/
memleket/entities/zhetysu-tabigat, "Қоғамдық тыңдау" бөлімінде танысуға болады.

Әзірлеуші "ТалдыкорганГеодезияКварц" ЖШС, тел. 8(7282) 24-32-68. Жергілікті 
атқарушы орган: "Алматы облысы бойынша табиғи ресурстар басқармасы" ММ, 
тел.8(7282) 32-92-67.

С 24.03.2022г по 01.04.2022г на сайте ЕЭП http://ecoportal.kz/ проводятся обще-
ственные слушания посредством публичных обсуждений по рабочим проектам «Ка-
питальный ремонт магистрального канала «Ащили-Озек» Сарканского района Ал-
матинской области. Корректировка» и «Капитальный ремонт магистрального канала 
«Тауке» Сарканского района Алматинской области. Корректировка».

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «Управление сельского хозяйства Алма-
тинской области», БИН 950540000331, адрес: Алматинская область, г.Талдыкорган, 
ул.Кабанбай батыра, 26. Контакты и электронный адрес по которым можно получить 
дополнительную информацию: тел. 8(7282)32-96-94, e-mail: obl.ush@zhetysu.gov.kz. 
Ознакомится с материалами проекта можно на сайте ecoportal.kz и на сайте МИО 
https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat, в разделе «Общественные слуша-
ния». 

Разработчик ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц», тел. 8(7282) 24-32-68. Местный 
исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов по Алматинской обла-
сти», тел.8(7282) 32-92-67.

«Сарқан» газетінің ұжымы газетіміздің жанашыры, аудандық аурухананың аға 
медбикесі Бейсебаева Сәуле Нұрахымқызына анасы 

Мұсабекова Калила Хасенқызының
қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысын бөлісіп, көңіл айтады.

Бірлік орта мектебінің ұжымы осы мектептің мұғалімі
Әбілжан Нұрсұлтан Танатұлының

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасының ауыр қайғысына ортақтасып 
көңіл айтады.

Жыл толды ізгі жүрек тоқтағалы,
Жыл толды Анамызды жоқтағалы.
Алайда Анамыздың нұр бейнесі,
Көңілдерде мәңгілік сақталады.
Кең құшағы байтақ еді жайылған,
Қолдаушы болып қасымыздан 

табылған.
Таңғы шықтай таза еді жүрегі,
Тәліміңнен берген өмір сүремін.
Ақ жаулығы ақылдың туы еді,
Енді арман болып 

алыстан қарайлаған.
Алладан сұрап қайырын,
Жақсылығына жалындық.
Алды пейіш, арты нұр, 

шапағаты тисін деп
Дұға қылып Сізге, 

тағдырға біз бағындық.
Балалары үшін асыл Ана, 

немерелеріне ақ жаулықты Апа 
болған, ұлағатты ұстаз, әулетінің ыры-
сы мен бірлігінің ұйтқысы болған ана-
мыз Қаленова Назым Ізтілеуқызын 
сағынышпен еске аламыз!

Білім саласының үздік қызметкері 
ретінде әр түлектің жүрегінен орын 

ала білген, бойы 
сабырлылық пен 
а д а м г е р ш і л і к , 
м е й і р і м д і л і к 
пен адалдық, 
еңбекқорлық пен 
табандылық сын-
ды қасиеттерге 
тұнып тұрған жан 
еді. Тағдырдың 
тәлкегіне мойы-
май, ұрпағы үшін 
нардың жүгін арқалап өткен асыл еді... 
Арамызда жоқ болса да, ізгі бейнесі жа-
дымызда мәңгі сақталады!

Ардақты да жанашыр тума-туыс, 
ағайын-бауырлар! Құда-жекжат, 
дос-жаран, әріптестері, ауылдастар! 
Анамыздың дүниеден озғанына 1 
жыл толады. 2022 жылдың 26 нау-
рыз күні, сағат 12:00-де болатын дұға 
ету дастарханына шақырамыз. Ме-
кен жайы: Сарқан қаласы, «Әмина» 
мейрамханасы.

Еске алушылар: балалары.

Еске алу 
Қойлық ауылында тірлік кешіп, саналы ғұмырын мал 

шаруашылығына арнаған асқар таудай әкеміз Садықайұлы 
Өкеннің тірлік сапары шектелгеніне бір жыл болады. Ал аяулы 
қамқоршымыз, ақылдың кені болған анамыз Гүлжауар 2010 жылы 
қайтыс болып еді. Анамыздың жоқтығын білдірмей бізге пана бо-
лып, жол нұсқаған ардақтымызды сағынышпен еске алып, алды 
пейіш, арты ырыс болуын тілейміз. 

Ардақты әке, асыл әке ардақтым,
Тәлім бердің, білім бердің жан-жақты.
Жарқыратып жағып жүрміз отыңды,
Өзіңіздей жан болсақ деп салмақты.
Әкеміздің жылдық асы наурыздың 12-сінде Қойлық 

ауылындағы «Аяжан» мейрамханасында, сағат 12:00-де беріледі.  
Еске алушылар: ұлдары, қыздары, келіндері, немерелері, шөберелері.

Электронно-цифровая подпись и её 
возможности

Сегодня электронные государственные услуги становятся все более популярными среди на-
селения. 

Не так давно гражданам для получения какой-либо справочной информации, различных 
идентификационных документов подтверждающий право на имущество либо материальных благ 
в виде земельного участка, социальной помощи в виде денежных средств и т.д. гарантированных 
государством необходимо было лично явиться в государственный орган для подачи обращения.

При этом никто не гарантировал, что обращение будет рассмотрено в порядке предусмотрен-
ном законодательством и согласно установленных сроков. Очень часто гражданам, чтобы до-
биться ответа, приходилось сталкиваться с бумажной волокитой, задержками и «пробежками» 
между инстанциями. Введение в действие в 2013 году Закона РК «О государственных услугах» 
(далее - Закон), стало ответом на вышеперечисленные проблемы при рассмотрении обращений 
граждан. Обращения распределили по сферам и дали определение «государственная услуга». 
По каждому виду государственной услуги, Закон позволил четко закрепить такие параметры как 
место подачи, график работы, сроки рассмотрения, список необходимых документов, результат 
рассмотрения обращения и оснований для отказа. Основным удобством для граждан, предусмо-
тренном Законом, является внедрение принципа «одного окна» и возможность получения госу-
дарственных услуг в электронном формате. Для того чтобы получить государственную услугу в 
электронном виде гражданину необходимо получить электронно-цифровую подпись – ЭЦП, или 
как ее называют в народе – «ключ».

В цифровом пространстве ЭЦП заменяет живую подпись на бумажном документе. Электрон-
ный документ, подписанный ЭЦП имеет такую же юридическую силу как бумажный документ, под-
писанный ручкой и в некоторых случаях имеющий печать. Для того, чтобы стать обладателем 
ЭЦП необходимо обратиться в ближайший отдел по обслуживанию населения Государственной 
корпорации «Правительство для граждан» (далее - ЦОН).

ЭЦП на самом деле является своего рода ключом в цифровое пространство Казахстана со 
всеми его преимуществами, такими как отсутствие простаивания в очередях, необходимости 
«пробежок» между государственными органами, бумажной волокиты.

Наличие подключенного к интернету персонального компьютера либо смартфона и ЭЦП дает 
возможность получать государственные услуги в электронном формате с любого места без не-
обходимости посещать государственный орган либо ЦОН.

Ж. КАЛЬПЕБАЕВА,
главный специалист управления государственных услуг Департамента Агентства РК 

по делам государственной службы по Алматинской области.

Открылось наследство на имущество гр-на Храмцова Александра Михайловича, 
умершего 04 февраля 2022 года. Прошу всем наследникам обратиться к нотариусу 
Турусбековой А.И. в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, то есть до 
04 августа 2022 года.

Открылось наследство после смерти Базгиевой Кульжахан Шакержановны, 
умершей 03.11.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Алиевой Асем Из-
басаровне по адресу: город Саркан, улица Чепрасова, дом 56, возле Казпочты.  

Калей Нагипаның атына тіркелген Екіаша ауылдық округі, Тополевка ауылы, 
Тәуелсіздік көшесі № 9 үйдің инвентарное делосы, тех.паспорты, мемлекеттік тіркеу 
актісі (барлық құжаттары) жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

В магазин «Асемгуль» требуется уборщица, мастер по изготовлению мяг-
кой мебели. Обращаться г. Саркан, тел. 2-29-04, сот. 8701 3066663, 8702 
9107124


