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437 отбасы медиатор көмегімен 
жанұясын сақтап қалды 

Болашағы зор Балқаш көлі
Балқаш көлі жағалауының 

инфрақұрылымы және тау туризмін дамы-
ту жүйелі түрде қолға алынбақ. Тополевка 
ауылынан Жалаңаш кордонына дейінгі 
жол жөнделген жағдайда 4 ұзақмерзімді 
жоба жүзеге асып, жаңа жұмыс орындары 
ашылады. Бұл өз кезегінде тау туризмін 
дамытуға үлкен септігін тигізері сөзсіз. 
Турбазаға арналған үш жоспар бар. 
Бірінші жоба – Үлкен Басқан шатқалында, 
инвестор «Sadu Development» ЖШС, ин-
вестиция көлемі 120 млн теңге. Екіншісі 
– Жалаңаш шатқалында, инвестор 
«AQPANASSETS» ЖШС, инвестиция 
көлемі – 350 млн теңге. Үшінші жоба – 
Шолақ-жота шатқалында, инвестор «Sadu 
Development» ЖШС, инвестиция көлемі – 
100 млн. теңге. Ал төртінші жоба бойын-
ша 50 млн теңге құрайтын инвестицияға 
этноауыл ашылады.

Балқаш көлі жағалауында ұзындығы 
16,3 шақырым, жалпы ауданы 860 
гектар жер учаскесіне 7 демалыс 
аймағын салу қарастырылған. Қазіргі 
уақытта инженерлік коммуникациялар 
желісіне арналған жобалық-сметалық 
құжаттамасы дайын. Жағалауға электр, 
ауыз су, кәріз желісі тартылмаған. Балқаш 
көлінде туризмді дамыту үшін алдымен 

Туризм саласындағы тәуекелдер
Айналайын, Жетісу! Табиғатыңды қалай мақтасақ та Тәңірдің мерейі 

өн бойына құйылып түскендей жараса кетеді. Анау Алакөл, мынау Балқаш 
көлі, таулы аңғарлар, қызылды-жасылды желектер, тарихи нысандар 
– бәрі-бәрі жанға сая, көңілге мерей. Жаз басталса жапатармағай көлге 
асығатын халықтың әу бастағы ойы – жұрт тамсанған туризм сала-
сы. Бұл ретте өңірдің өрісі кең, айдарынан жел есіп тұр. Оның үстіне 
жылдан-жылға түрленіп те келеді. Бүгінгі біздің әңгімеміз осы жайында.

су, электр жүйесін тартып, жол салу қажет. 
Жобаның құны 4,9 млрд теңгені құрайды.

Аталған жоба іске асса, инвесторлар 
демалыс орындарын, қонақүй салуға 
дайын. Нәтижесінде, отбасылық де-
малыс нысандары, емдеу-сауықтыру 
кешендері ашылады. Ерекше және VIP 
демалыс аймақтары туристерге қызмет 
көрсетпек. Құрылыс-монтаж жұмыстары 
аяқталғаннан кейін, 13 млрд теңгеге ин-
вестиция тарту және 7 мың адамға жаңа 
маусымдық жұмыс орындарын ашу жо-
спарда бар.

Балқаш көлінің жағалауында қазіргі 
уақытта 18 демалыс аймағы жұмыс 
істейді. Әйтсе де әттеген-ай дейтін жері де 
жоқ емес. Өкінішке қарай, көл жағасында 
спорттық-бұқаралық ойындар өткізуге 
арналған спорттық алаң салынбаған. 
Сонда да жыл сайын шомылу маусымы 
ашылғанда жағажай футболы мен волей-
болдан жарыс өтіп тұрады.

Биылғы шомылу маусымының ашылу-
ына жағажай волейболы, арқан тарту, гір 
көтеру және армреслинг бойынша сайы-
стар өткізу жоспарланған. Одан бөлек бұл 
жақта жол мәселесі де әлі өзекті. 

(Соңы 2-бетте).

Аудан бойынша қаңтар - тамыз айы 
аралығында 93 жас жұп отбасын құрып, 14 

шаңырақ шайқалған 

Сарқан ауданында 437 отбасы медиатордың көмегімен отбасын 
сақтап қалған. Бұл жөнінде ауданның құрметті азаматы, аналар кеңесінің 
төрайымы, ана-медиатор Күлшарбан Қалиева 5 тамыз - «Бірыңғай 
республикалық медиация күні» аясындағы ашық есік күні барысында 
мәлім етті.

2016-2021 жылдар аралағында медиатордың көмегімен жеңіл және орташа 
дәрежелі істі сотқа дейін жеткізбей екі жақты бір бітімгерлікке келтіре отырып, 437 іс 
өз шешімін тапқан.

Шара барысында Ана-Медиатор Күлшарбан Мырзабайқызы медиация туралы 
жалпы түсінік беріп, шараға қатысушы жастардың қазіргі қоғамдағы болып жатқан 

өмірлік жағдайға байланысты таным көзқарастарын қалыптастыруға өзара ықпалын 
айтып өтті.

«Біздің міндет шаңырақтың шайқалмай, берік отбасының тұтастығын сақтап қалу. 
Отбасы деген ұғымның қандай терең мағынаға ие екендігін келешек жас ұрпаққа 
мейлінше дәріптеу, түсіндіру. Қазіргі қоғамда болмашы себептермен отбасынан 
безініп, ажырасуға бекінеді. Сол шағын мемлекеттің іргетасын сөгілтпей одан әрі 
тамыр жаюына біз дұрыс бағыт-бағдар, тәлімді тәрбие берер болсақ ажырасудың 
алдын-аламыз», - деді ана-медиатор Күлшарбан Мырзабайқызы.

Жастар бүгінгі таңда ата-ананы сыйлау, оларға құрметпен қарау, отбасының 
бірлігінің маңызы жоғары екендігін түсінетіні анық.

Жалпы, аудан бойынша қаңтар-тамыз айы аралығында 93 жас жұп отбасын құрған.
Өз тілшіміз.

Өңірдің 21% астам халқы әлі күнге 
дейін сақтандырылмаған

Өңірлік коммуникация қызметі алаңында өткен баспасөз-
мәслихатында  Әлеуметтік медициналық сақтандыру Қорының 
Алматы облысы бойынша филиалының директоры Нұрлан 
Отарғалиев Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды 
іске асырудың жарты жылдық қорытындыларымен бөлісті.

Бірінші жарты жылдықтың қорытындылары бойынша Алматы және Жетісу  облысы 
бойынша Қордың филиалымен 83 медициналық мекеме шарт жасасты. Оның ішінде 
мемлекеттік– 47 және жеке меншік - 36. Бұл тұрғындарға ең жақсы клиниканы таңдауға 
мүмкіндік береді. Алматы облысы бойынша медициналық қызметтерді көрсететін ме-
кемелер тізімі Қордың (Fms.kz.) сайтында орналастырылған.  

«2022 жылға нақтыланған бюджет жоспарына сәйкес облыс тұрғындарына 
медициналық көмек көрсетуге, КВИ-ні қоспағанда, 162,4 млрд теңге қарастырылған, 
оның ішінде тегін медициналық кепілдендірілген көмек көрсету пакеті аясында – 97,3 
млрд теңге және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеті шеңберінде – 
65,1 млрд. теңге. Өткен жылмен салыстырғанда бюджет 119,4% -ға ұлғайды»,- деді 
Нұрлан Отарғалиев.

Халықты аса толғандыратын мәселелердің бірі дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету 
туралы айтатын болсақ, амбулаториялық–емханалық көмек бойынша препараттарды 

сатып алуға 16,2 млрд. 
теңге қарастырылған, 
оның ішінде ТМККК 
шеңберінде – 12,8 
млрд. теңге және МӘМС 
шеңберінде – 3,4 млрд. 
теңге көзделген.

Айта кетсек, бүгінгі 
таңда МӘМС жүйесімен 
қамту бойынша жұмыс 
үздіксіз жүргізілуде, 
жарты жылдың 
қорытындысы бойын-
ша екі өңірде 1 705 051 
адам немесе халықтың 
78,6%-ы медициналық 
сақтандыру жүйесінде 
с а қ т а н д ы р ы л ғ а н . 

МӘМС-ке төлем жасау барлығы үшін міндетті болып саналатынына қарамастан, Алматы 
және Жетісу облыстарында 462 257 адам (21,33%) әлі күнге дейін сақтандырылмаған.

«Тәжірибе көрсеткендей және өтініштерді талдау нәтижесінде жұмыс істемейтіндер 
мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар өткен кезең үшін жарна төлеуге қызығушылық 
танытпайды. Сол себепті олар үшін МӘМС жүйесіне қатысудың баламалы нұсқасы 
әзірленді. Ол сақтандыру мәртебесін алу үшін алдын ала 12 айға төлем жасауға 
мүмкіндік береді. 2022 жылғы шілдеде «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
туралы» ҚР Заңына тиісті толықтырулар мен өзгерістер бекітілді. Ол қыркүйек айының 
басында күшіне енеді. Біздің ойымызша, бұл халықты медициналық сақтандыру 
жүйесіне көптеп тартуға ықпал етеді»,- деп атап өтті Қордың Алматы облысы бойынша 
филиалының директоры Нұрлан Отарғалиев. 
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Конституция – мемлекеттің 
тірегі

Қ а з а қ с т а н 
Республикасының Кон-
ституциясы – Қазақстан 
Республикасының Ата 
Заңы. Ағымдағы Кости-
туция 1995 жылы 30 та-
мыз күні жалпыхалықтық 
Референдум негізінде 
қабылданды. Бұл күн 
тәуелсіз Қазақстанның 
тарихына еніп, 
мемлекеттік мерекеге 
айналды. 1995 жылдан ба-
стап Қазақстан азаматта-
ры жыл сайын 30 тамызда 

Қазақстан Конституция күнін атап өтеді. Тәуелсіздік пен еркіндіктің, бірлік 
пен тұрақтылықтың тірегі саналатын Ата Заң бүкіл халықтың ерік-жігерінің 
көрінісі іспеттес. Конституция мемлекеттік құрылыстың құқықтық негізін 
қалыптастырушы негізгі заңы  болып табылады.Ол мемлекеттік тетік, 
қоғамдық, саяси институттар ретінде қызметтің негізгі принциптерін 
орнықтырды, адам мен азаматтың конституциялық мәртебесін белгіледі, 
экономикалық құрылыстың негіздерін айқындады. 

Тәуелсіз Қазақ елінің алғашқы Коституциясы 1993 жылы қабылданды. 1995 жылы 
қазіргі Конституция жалпыхалықтық референдумға ұсынылды. Конституция 9 тараудан, 
98 баптан тұрады. Ата Заң әлемдік тәжірибелерді ескере отырып дайындалды. Оған 
негізінен Франция Республикасының 1950 жылғы Конституциясы арқау болды. Тарихи 
және ұлттық ерекшеліктер де назардан тыс қалған жоқ. Осыдан кейін Ата Заңға 5 рет 
өзгеріс еңгізілді. Олар негізінен қоғамдағы тұрақтылықты сақтау, экономикалық өсімді 
қамтамасыз етуге бағытталды. Бүгінгі таңда Қазақстанның Конституциясы әлемдегі 
ең жас Конституциялардың бірі болып саналады. Ата заңымызда жарияланған заң 
үстемдігі, құқықтар  мен бостандықтардың мүлтіксіз сақталу қағидаттары, әлеуметтік 
кепілдіктер мен жалпы адамзатқа ортақ жоғары құндылықтар әрбір азаматтың жанына 
жақын әрі түсінікті.  Конституция Қазақстанның жүйелі түрде қалыпты дамуына жол 
салып берді. 

Конституция – мемлекеттің тірегі, тәуелсіздіктің реңі. Оның басты қағидаларын 
негізге ала отырып, өзіндік дара жолын таңдаған Қазақстан Республикасы бүгінде 
көптеген салаларда жетістіктерге жетіп отыр.  Еліміздің Конституциясы Қазақстанның 
өмір сүруінің демократиялық қағидаларын бекітеді. Ол азаматтарға олардың құқықтары 
мен бостандықтарының сақталуына кепілдік береді, олардың міндеттерінің шеңберін 
айқындайды. Конституция тұрақты дамудың негізгі кепілі. Заңға құрмет болмайын-
ша, оны қастерлеу ішкі қажеттілікке айналмайынша, заңның құдіреті шамалы бола-
ды. Конституция мәртебелі болуы үшін, оның қағидалары қоғам, мемлекет, халық 
өмірінің туы, қазығы, мәні болуға тиіс. Заң жақсы жұмыс істеу үшін, оны бұлжытпай 
орындау азаматтардың күнделікті дағдысына, үйреншікті әдетіне айналуға тиіс. Қазіргі 
кезеңдегі қоғамдық және мемлекеттік құрылыстың коституциялық нормалары – бүкіл 
Қазақстан халқы үшін сенімді болашақты қамтамасыз ететін дәйекті даму мен жаңғыру 
үдерістердің негізі екеніне сеніміміз зор, заңы үстем елдің заманы қашан да тыныш 
болмақ.  

А. АЙДАРХАНОВА,  
аудандық  қазынашылық басқармасының бас маман-бас қазынашысы.

Более 21% населения областей до сих
 пор остаются незастрахованными

Стали известны итоги первого полугодия 2022 года по реализации ОСМС в Алма-
тинской области. В ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций 
директор филиала Фонда медицинского страхования по Алматинской области Нурлан 
Отаргалиев рассказал о проделанной работе за 6 месяцев текущего года. 

Так, по итогам полугодия заключены договора с 83 поставщиками медуслуг. В том 
числе 47  государственных и 36 частных медорганизаций. Это возможности для па-
циента выбрать лучшую клинику. Списки поставщиков медуслуг размещены на сайте 
фонда – Fms.kz.

«Согласно плану закупа, на 2022 год утвержденный бюджет без КВИ составляет 
162,4 млрд тенге, рост по сравнению с бюджетом 2021 года составил 119,4%. В том 
числе в рамках ГОБМП- 97,3 млрд тенге - 116,8 %, в системе ОСМС-65,1 млрд тенге - 
123,4%»,- сообщил Нурлан Отаргалиев. 

Что касается особо волнующего население вопроса по лекарственному обеспече-
нию, здесь филиалом Фонда медстрахования на закуп препаратов по амбулаторно-
поликлинической помощи предусмотрено 16,2 млрд тенге, из них в рамках ГОБМП 
– 12,8 млрд тенге и в пакете ОСМС – 3,4 млрд тенге.

К слову, на сегодняшний день по области участниками медицинского страхования 
является 1 705 051 человек или 78,6% населения. И несмотря на то, что медстрахова-
ние в Казахстане работает с 2020 года, а платежи на ОСМС являются обязательными 
для всех, в области 462 257 человек -21,33% населения до сих пор остаются неза-
страхованными. 

«Как показывает практика и анализ обращений, неработающие и самозанятые не 
заинтересованы в уплате взносов за прошедший период. Поэтому для них был разра-
ботан альтернативный вариант участия в системе ОСМС. Он позволяет производить 
оплату за 12 будущих месяцев для получения статуса застрахованного. Соответствую-
щие дополнения и изменения в Закон РК «Об обязательном социальном медицин-
ском страховании» были утверждены в июле 2022 года. Они вступят в силу в начале 
сентября и это поспособствует большему вовлечению населения к участию в системе 
медстрахования»,- подчеркнул директор филиала, Нурлан Отаргалиев. 

Аудан тұрғындарының назарына!
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қазақстан Республикасы 

Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы 
(бұдан әрі - Бюро) 2015 жылы Бюро БҰҰ-ның негізгі әріптестері БҰҰ-Әйелдер, ЮНФ-
ПА және ДДҰ-мен бірлесіп, Президент жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-
демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның тапсырмасы (Қазақстан Ре-
спубликасы гендерлік теңдік стратегиясын іске асыру жөніндегі 2006-2016 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарының 39-т.) бойынша әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 
мәселелері бойынша алғаш рет іріктемелі зерттеу жүргізгенін хабарлаймыз.

 Әйелдер мен қыздарға қатысты зорлық-зомбылық бойынша екінші іріктемелі 
зерттеу жүргізу ағымдағы жылғы 1 тамыз және 30 қыркүйек  аралығындағы кезеңде 
республиканың барлық өңірлерінде жүргізілуде. Негізгі индикаторлар бойынша сауал-
нама әдіснамасы сақталды, бірақ сонымен бірге бірқатар қосымша сұрақтар енгізіліп, 
респондеттердің ауқымы кеңейтілді. Сауалнамаға тұрғын үй қоры тіркелімінің дерек-
тер базасынан кездейсоқ түрде іріктелген үй шаруашылықтарында тұратын 15 жастан 
75 жасқа дейінгі әйелдер қатысады.

Интервьюердің сұрақтарына жауап беріп, түсіністікпен қарауыңызды өтінеміз.

К сведению жителей района!
Министерство внутренних дел Республики Казахстан Бюро национальной стати-

стики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 
(далее - Бюро) сообщает, что в 2015 году Бюро совместно с основными партнерами 
ООН-Женщины, ЮНФПА и ВОЗ впервые было проведено выборочное обследование 
по вопросам насилия в отношении женщин по поручению Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (п.39 Плана 
мероприятий по реализации Стратегии гендерного равенства в РК на период 2006-
2016гг.). Проведение второго выборочного обследования по насилию в отношении 
женщин и девочек будет проходить в период с 1 августа по 30 сентября текущего года 
во всех регионах республики. Методология опроса по основным индикаторам сохране-
на, но вместе с тем, внесен ряд дополнительных вопросов и расширен круг респонден-
тов. В опросе примут участие женщины в возрасте с 15 лет до 75 лет, проживающие 
в домашних хозяйствах, которые случайным образом были отобраны из базы данных 
Регистра жилищного фонда. 

Просим отнестись с пониманием и отвечать на вопросы интервьюера.

Директорлар 1 мектепті 7 жылдан 
артық басқара алмайды

Бұл жайында Мәжіліс депутаттарының сауалына Премьер-Министрдің орынба-
сары Ералы Тоғжановтың жауабында айтылған. 

«Білім беру ұйымына тағайындалғаннан күннен бастап 4 жыл лауазымды 
қызметте болған басшылар ротацияланады. Бұл ретте бірінші басшының бір білім 
беру ұйымында лауазымды қызмет атқаруына рұқсат етілген ең ұзақ мерзім 7 жыл-
дан аспайды», – делінген Үкімет басшысы орынбасарының жауабында.

Оның атап өтуінше, ротация жүргізу үшін білім беру басқармасының кадр 
қызметі ауысуы тиіс бірінші басшылардың тізімін әзірлейді. Педагогтерді аттеста-
циядан өткізу ережесі мен тәртібіне сәйкес, бірінші басшы жұмысының тиімділік 
көрсеткіштері бойынша есеп түзіледі. Ол жұмыс бағыттары бойынша 10-нан астам 
өлшемшартты қамтиды. «Тиімділік көрсеткіштеріне қатысты мәліметтерді білім беру 
басқармаларының, әдістемелік кабинеттердің, бұқаралық ақпарат құралдарының, 
білім саласындағы қоғамдық бірлестіктердің өкілдерінен жасақталған және ма-
териалдарды шынайы әрі жан-жақты зерделеу үшін консультативтік кеңес органы 
саналатын комиссия қарайды. Аттестаттау ережелерінде көрсеткіштер бойын-
ша өлшемшарттар мен тиісті балдар айқындалған. Бұл жемқорлық тәуекелдерін 
төмендетеді. Ротацияланатын бірінші басшы қойылған балдың дұрыстығын, 
негізділігін қайтадан тексере алады», –  деді Ералы Тоғжанов.

Айталық, 2017-2020 жылдары бюджеттен 10 млрд теңгеге жуық қаржы шығынданып, 
«Алматы – Өскемен – Лепсі – Ақтоғай» автомобиль жолының тек 35 шақырымы ғана 
жасалған. Бас мердігер «Жол» ЖШС тақтайдай жол төсеп, жобаны сапалы атқарып 
шықты. Былтыр «Алматы – Өскемен – Лепсі – Ақтоғай» автожолының 35-110 шақырым 
аралығы қайта есептеліп, жол құрылысы 1 3693,555 млн теңгені құрады. 2023 жылға 
дейін толық аяқтау «Жол» ЖШС-не тапсырылған. Сондай-ақ Лепсіден көл жағалауына 
дейінгі 27 шақырым жолға 2 955,334 млн теңге бөлініп, құрылыс жұмысы бас мердігер 
«Казстройцентр» ЖШС-нің еншісіне тиіпті. Олар жобаны келесі жылдың шомы-
лу маусымына дейін аяқтайтынына сенімді. Қазір аталған аумақтарда топырақтың 
өсімдік қабатын алу, айналма жолды жайластыру, жер қазу, құбырлы және тюбенді 
өткелдердің құрылысы, тағы да басқа жұмыстар жүргізілуде. Дегенмен көлге шомылуға 
баратын жүргіншілер 2017 жылдан бері жыл сайын сағызша созылып келе жатқан 
жол құрылысына наразы. Осы жағдай биыл да қайталанғалы тұр. Сондықтан Балқаш 
көліне келетін демалушылардың қатарын көбейту үшін автожолды тездетіп жөндеген 
жөн. Тағы бір айта кетерлігі, қазір демалушылардың талғамы жоғары. Неге десеңіз, 
шетелдің жанға жайлы, демалысқа қолайлы жерлеріне жиі баратындар елдегі демалыс 
айлақтарынан да сондай жағдайды талап етеді. Бұл ретте Сарқан ауданындағы туризм 
мен демалыс орындарын дамыту мақсатында 2012 жылдан бастап «Балқаш туристік-
рекреациялық аймағын» жоспарлау жобасы қолға алынды.

Тынымсыз жұмыстың нәтижесінде мемлекеттік сараптаманың және бас жоспардың 
оң қорытындысымен 860 гектар аумақты құрайтын бас жоспардың 560 гектарының 
техникалық-экономикалық негіздемесі әзірленген. Оның жобасын «Казгипроград» 
жобалау институты» ЖШС 23 320 мың теңгеге орындапты. Бас жоспар Сарқан 
аудандық мәслихатымен 2013 жылғы 17 сәуірдегі №16-87 қаулысымен бекітілді. Бас 
жоспарда балық аулау және аңшылық демалыс аймағы, жастар аймағы, климат, су 
және балшықпен емдеу аймағы, қыс мезгіліндегі демалыс аймағы, балалар демалыс 
аймағы, отбасылық демалыс аймағы, элиталық демалыс аймағы мен бірнеше кешен 
қамтылған. Есептік мерзімге жобаланған аумақтың жалпы сыйымдылығы шамамен 
44,92 мың демалушыны және рекреациялық салада 7,5 мың адамды қамтиды. Олар 
жайлы демалып қайтуы үшін таза ауыз су желісі мен кәріз жүйесі тартылып, сорғы 
стансалары салынады. Электрмен толық қамтамасыз етіліп, көл жағасына жүргіншілер 
жүретін тротуар, оның бойына жарық шамдар орнатылмақ. Осы жұмыстар толық жүзеге 
асса, Балқаш көліне баратын демалушылардың қатары көбейе түспек.

Мұхтар КҮМІСБЕК.
Жетісу облысы.

egemen.kz.

Туризм саласындағы тәуекелдер
(Басы 1-бетте).



12 тамыз 2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 3ARQANS

ÁLEÝMET

KÖKEIKESTI

Өндірілген өнімді 
сақтайық

Жыл сайын ауданымыздың 
ауылшаруашылығы егістіктерінен ша-
руа қожалықтары өсімдік дақылдарын 
егіп, мол өнім өндіретіндері мәлім. Осы 
өндірілген өнімді дұрыс тазалап зиян-
ды жәндіктерден, кеміргіштерден қорғап 
қоймаларда сақтау ауқымды мәселе. 
Зиянды жәндіктердің, кеміргіштердің 
көптеген түрлері қоймадағы астықты 
және басқа да ауылшаруашылық 
дақылдарының өнімдерін зақымдауға 
бейімделген. Бұл зиянкестер астық 
дәндерімен және олардан жасалған азық-
түліктерімен, кептірілген жемістермен 
қоректеніп олардың салмағын, сапасын 
кемітеді, экскременттерімен ластайды, 
тұқымдық  дәндердің өнгіштік қасиетін 
жояды, зиянкестердің ауыл шаруашылық 
дақылдарының өнімдеріне зиян 
келтіретін жәндіктер мен кеміргіштердің 
көп кездесетін түрлері: қойма бізтұмсығы 
(дологносик амбарный), ұн қоңызы (боль-
шой мучной хрущак), астық бүрге қоңызы 
(точильщик хлебный), үй тышқандары 
(домовая мышь) және астық зиянкес 
құстары. Бұл зинкестердің өмір сүру 
қабілеті ұзақ, басқа да зиянкестер сияқты 
уақытша ұйқыға (диапаузаға) кетпейді  
және жыл бойына бірнеше ұрпақ әкеледі. 
Осы аталған зиянкестерге қарсы күрес 
шараларын жүргізу керек. Астықты 
сақтауға қабылдар алданда қоймаларды 
химиялық препараттармен өңдеп, та-
залап залалсыздандыру қажет. Тышқан 
тектес кеміргіш зиянкестерге, астық зиян-
кес құстарға қақпан құрып  аулау немесе 
уланған еліктеуші жем тастау тиімді.  

К.АБУЕВА,
ҚР АШМ АӨК МИК «РФДжБӘО» РММ

Сарқан аудандық филиалының 
энтомологі.      

Құқықтық статистика органдары тара-
пынан мемлекеттік қызметтердің 9 түрі 
көрсетіліп жүрген болатын, қазіргі кезде 
Қазақстан Республикасының Цифрлық 
даму, инновациялар 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 

Мемлекеттік қызмет алу 
тәртібіндегі оң өзгерістер

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 
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» пор-
талында жалпыға қолжетімді нысанда 
жүзеге асырылады.

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 бой-
ынша ақпарат жалпыға қолжетімді болып 
табылады, яғни ол ЭЦҚ-сыз (бір реттік па-
роль бойынша) тапсырыс бере алатын кез 
келген портал пайдаланушысына қарау 
режимінде қолжетімді. Сонымен қатар, 
заңды тұлғаларды, олардың филиалда-
ры мен өкілдіктерін мемлекеттік тіркеу/
қайта тіркеу туралы анықтама тізілімнен 
шығарылмаған, оны алу техникалық 
жағынан pdf-форматында қолжетімді.

Бүгінгі күнде, біздің үш мемлекеттік 
қызметімізді 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 егерде 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 база-
сына тіркелу. 

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.

Талғат ОМАРХАНОВ,
Қазақстан Республика-

сы Бас прокуратурасының                                                
Құқықтық статистика және арнайы 

есепке алу жөніндегі комитетінің 
Алматы облысы бойынша 

басқармасы азаматтық және әкімшілік 
салалардағы құқықтық ақпаратты 

қалыптастыру бөлімінің 
аға прокуроры.

Профилактика туберкулеза — это 
один из самых значимых факторов пред-
упреждения и борьбы с таким опасным и 
широко распространенным за-
болеванием, поражающим как 
людей, так и животных. Самой 
распространенной формой ту-
беркулеза является легочный, 
но иногда могут быть затрону-
ты и другие органы. Микробак-
терии туберкулеза переносятся 
воздушно-капельным путем. 
Если иммунитет человека сни-
жен и поврежден, повышается 
вероятность развития болез-
ни. Поэтому в наши дни так 
важно знание симптоматики 
туберкулеза, способов профи-
лактики заболевания и мето-
дов лечения заболевания. На 
данный момент туберкулез яв-
ляет собой важный социально-
медицинский вопрос, который 
решается путем нахождения более эф-
фективных методов профилактики и про-
верки населения на выявление наиболее 
восприимчивых слоев.

Меры профилактики туберкулеза
Социальная направленность профи-

лактических мер против туберкулеза вы-
ражается в проведении мероприятий по 
выявлению вероятности заболеваемости 
в тех или иных социальных группах. Та-
кое направление профилактики туберку-
леза включает в себя широкий круг мер, 
основанных на улучшении общих условий 
жизни и состояния окружающей среды.

В список социальных мер входят:
• улучшение уровня жизни населения;
• повышение материального благосо-

стояния людей;
• меры по оптимизации экологической 

обстановки;
• повышение социальной и медицин-

ской грамотности населения.
Профилактические меры против ту-

беркулеза могут быть следующими:

Профилактика туберкулеза 

• повышение иммунитета как взросло-
го населения, так и детей. В этих целях 
проводится вакцинация БЦЖ, основан-
ная на введении в организм ослабленных 
микробактерий туберкулеза;

• до 13 лет ребенку проводят ревак-
цинацию, в случае если проба Манту по-
казала соответствующий результат — он 
должен быть отрицательным. Ревакцина-
цию нельзя проводить в случае, если про-
ба показала положительный результат и 
человек инфицирован. Противопоказани-
ем является и наличие в организме лю-
бой другой инфекции. Аллергические ре-
акции также становятся причиной отказа 
от ревакцинации, как и эпилептический 
синдром и ревматизм;

• для выявления патологий и измене-
ний в легких проводятся флюорографи-
ческие исследования.

Профилактические мероприятия и 
грамотность населения помогают снизить 
количество заболеваемости в среднем в 
2 раза.

Общие методы профилактики

Все меры профи-
лактики нацелены на 
выявление инфициро-
вания или заболева-
ния на ранней стадии 
во избежание развития 
туберкулеза. Меди-
цинский вид профи-
лактики представляет 
собой вакцинацию ре-
бенка с целью созда-
ния определенного 
иммунитета. Санитарно-
профилактические нор-
мы помогают выявить 
и ликвидировать очаг 
инфекции. К тому же, 
санитарная профилак-
тика отвечает за допуск 
к работе общественных 

сотрудников. 
 Сам же человек, в свою очередь, дол-

жен соблюдать следующие правила:
• проходить регулярное флюорогра-

фическое обследование не реже одного 
раза в год. Вопреки расхожему мнению, 
доза облучения, получаемая на флюо-
рографии, не так опасна, и уж точно не 
вреднее последствий туберкулеза;

• вести здоровый образ жизни со сба-
лансированным питанием и регулярными 
физическими нагрузками;

• принимать в пищу продукты, богатые 
витаминами и микроэлементами;

• не забывать о правилах личной ги-
гиены;

• бросить курить и принимать алко-
голь. Любая неблагоприятная зависи-
мость ослабляет иммунитет и повышает 
риск заболеваемости.

Д.ОРДАБАЕВ,
ведущий специалист 

Сарканского районного УСЭК.
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Алдыменен мына өлең жолдары-
на көз суарып алыңыз. «Көрініс» атты 
жырында:

Жазды күн жайма- шуақ дала
                                          қандай,
Жарымның мінезіне балағандай.
Егіндік тарам – тарам желдің өзі,
Сары алтын тарағымен 
                                     тарағандай.
Даланың сұлулығын, қызған әнін,
Бейсәует біреулерден қызғанамын.
Сонауда дірілдеген көк төбелер,
Томпиған төсі дерсің қыз баланың... 

дейді, тағы бірде туған жердің тауын 
тілге тиек етеді.

Күркіреп, Алатаудан тасып аққан,
Түйгіштеп толқындары тас уатқан.
Ақ көбік атқылатқан асау өзен,
Етене, таныс маған жас уақтан.
Әйтеуір жетіп жатыр жаны өзіне,
Қуат па, құтыру ма – бұл не өзі?
Пай – пай – пай, тау суының 
                                   тентегін – ай,
Ұқсаған әлдекімнің міңезіне! 
немесе:
Ерте келсең бәрібір кешке келсең,
Ойда, қырда өзен жоқ кешпеген
                                                   сен.
Тау бетінен тер ақты тарам – та
                                                  рам,
Ыстық күнде ақ бөркін шешпеген 

соң, - дейді.
Байқасақ, осы бес шумақ өлеңде 

адуын ақынға тән мінез де, ойып 
түсер ойлылық та, тәтті, әр – бірден 
соң өз оқырманына шегелеп сіңіретін 
екпін де жетерлік. Екінші жағынан 
сурет десең сурет те бар,  сезім 
десең сезімі де  мұңданып тұрған 
сияқты. Жалпы, ақынның тұтас мінезі 
мен жаратылысы осы өлеңдерінен 
өзінің кескін-келбетін сызып берген-
дей әсер етеді. Бұл – ХХ ғасырдың 
60-жылдары қазақтың аузымен құс 
тістеген ақындарының бірі – Әділбек 
Абайділданов.

Әдекең ағынан жарылған ақжарма 
жан еді. Бірде аты жарқырап шыққан 
бір інісі, мен және өзі бар, кафе-
ден дәм татып қалдық. Ол кезде 
Әдекеңнің сәл қабарып жүрген кезі 
болатын. Үш ақын былай қарағанда 
үш ұрпақтың өкіліндей едік. Бір кез-
де мен қарап отырмай өз ойымдағы 
қалпыммен «Қазақтың маңдайалды 

Өмірде Әділ 
ақын өлеңді 
әлдилеп өтті

ақындарының бірі – Әділбек ағамыз 
үшін алып қоялық» деген кезде, ол 
кісі өзіне тән мінезбен елп ете қалмай, 
сабырлы түрде төменшіктеп:

-Мыналар тұрғанда бізге жол 
қайда және оны дәлелдеу керек қой, - 
деді ортамыздағы інімізді меңзеп. Ал 
анау болса, мені қоштаудың орнына, 
әжептәуір масаттанып – ақ отыр. Сол 
кезде мен «дәлелдеу керек болса, 
дәлелдеп берейін» дедім де:

-Аға кешіріңіз, бұл жігітіміз де сөз 
жоқ, үлкен ақын, бірақ осылардың 
сығып жазған жырларын оқығанда 
өз басым тұншығып қаламын, ал 
сіздердің жырларыңызды оқығанда 
тынысым кеңіп жан рахатына 
бөленемін. Сіздер сонымен – ақ 
биіксіздер ғой, - деп едім. Жаңа ғана 
тұнжырап отырған ағам аяқ астынан 
жарқ ете қалып:

-Туу, Сейфолла – ай, сен мына 
сөзіңмен бүкіл біздің о жақ, бұл 
жағымыздағы барша ақынның 
бағасын бірақ – ақ бердің – ау, - деп 
мені отырған жерімнен қапсыра 
құшақтап, бетімнен сүйгені. Содан 
кейін замандастары туралы, олардың 
поэзиясы туралы небір әңгімелердің 
тиегін ағытып ала жөнелді. Оның ара-
сында жаңағы інімізбен екеуміз де 
ол кісінің мақтау сөзінен құр қалған 
жоқпыз. Міне, ақын деп осыны айт.

 Екінші бір жолы Әдекеңнің өзінің 

тастап кете барады. Мұндай мінез 
ілуде бір – ақ адамның ғана  қолынан 
келетін шаруа екендігі белгілі. Бұл 
Әдекеңнің әділдік үшін бәріне де бара 
алатындығын білдірсе керек. 

Сондай Әдекең сөз көркі мен өз 
көркі астасқан жастық шағында небір 
арулардың аузын аштырғаны өз ал-
дына аңыз-әңгіме. Ақын бірде:

Ерінің – гүл, көзің гауһар,
Айдында – аққу, көкте – ақ сұңқар.
Төсін керген, ей, ақмарал,
Жарық дүние саған іңкәр...- десе 

«Сенің терезең» деген өлеңінде:
Әніне бұлбұл салыпты,
Бақшаңда сенің аяулым...
Терезең таңдап алыпты,
Аспанның ашық бояуын.

Аспанда сеңдер жүзеді,
Аспанда көзін бұлайды.
Терезең сенің күледі,
Терезең сенің жылайды.

Көзіңе сыйса көл, өзен,
Ен дала, орман мұнартып.
Әлемнің көзі – терезең,
Қарайтын саған құмартып.

Алаңдай қарап Ай көктен,
Алаңдап кейде мен де өтем...
Сығалап жүрген әйнектен,
Бақыт па екен, сор ма екен? – 

деп жырлайды.

атына сай әділдікке баруына да куә 
болдым. Сонау бір жылдары ол кісі 
осы қазіргі «Жазушы»  баспасының ау-
дарма бөлімінде бар – жоғы төрт – бес 
айдай редактор қызметін атқарғаны 
бар – ды. Сол кезде ағамыздың ре-
дактор болған кітаптарының бірі – 
ұмытпасам, орыстың үлкен ақыны 
Наровчатовтың қазақша жинағы бол-
ды. Оны баспа ақындарға оған дейін 
пышақ үстінен таратып берген ғой. 
Баспаның әлгіндей ісінен бейхабар 
ағамыз мені көріп қалып, «сен осы 
Наровчатовтан аударма алдың ба» 
дегені, мен «жоқ» дедім. Онда бы-
лай болсын, - деді ағамыз.- Оның 
билігі әзірше менде, содан мен саған 
бір-екі өлең берейін. Бірақ ескерту, 
аудармаң жарамсыз болса алып та-
стаймын. Оған ренжімейсің, - деп 
қатал ескертіп бірі ұзақ, екіншісі қысқа 
өлеңді ұсынып жатып:

 -  Меніңше осы өлеңдер 
берілмеген, - деп қолыма ұстатты. 
Айтқан уақытында аударманы дай-
ындап апарып бердім, және тала-
бына бас шұлғыдым. Кейін білдім, 
маған дейін Әдекеңнің маған берген 
өлеңдері біреуге беріліп қойған екен. 
Екі аударма қатар келгенде Әдекең 
тәуірін алып, ойынан шықпағанын 
ысырып тастайды. Оны естіген ана 
аудармашы ақынның бірі бас салып 
шатақ шығарыпты. Және ол ақын 
маған қарағанда лауазымдырақ кісі 
еді. Біртартар Әдекең сөзінен тан-
бай өз айтқанын істейді. Бірақ кейін 
қолына алған кітаптарының бәрінен 
де сондай дау – дамайға қала бер-
ген соң, мұндай зорлыққа көнбеген 
ол қолды бір – ақ сілтеп, қызметін 

Бұл жерде нағыз махаббаттың 
ынтызар еткен мүсіні саған жарқ 
етіп жайылмай, оның ар жағындағы 
арудың көңіл-күйі, көзқарасы арқылы 
бүкіл табиғаттағы тамаша көріністер 
қос ғашықтың көкірек – көзін, 
өздерімен қоса қамтып алғандай 
бір құпия тылсым жатыр. Дәл осы 
терезелі ару жайлы кезінде қаншама 
ақын жырласа да, мына Әділбек 
ақындай өзіндік өрнек, бояумен 
жазған бір ақынның махаббат  жырын 
оқып көрмеппін. Жалпы, ақынның 
қай тақырыпты жырламасын оның 
өзіндік бояуын, жан сырын ешкімге 
ұқсамайтын тек Әділбек ақынға тән 
таныммен ғана паш ететіндігі хақ. 
Қысқасы, Абайділданов өле-өлгенше 
поэзияның өңіріне шаң жуытпай, оны 
періштедей ой елегіне әлдилеп өткен 
ақын.

Періштем, ойлаймын ғой, 
өлең сені,

Ой-ауыр көтертпейді ол еңсені.
Нұрлы саз, кепілімде жалт етесің,
Жарқ еткен жанардан да көрем
                                                  сені.

Сен, сірә, жаралдың 
ба сағыныштан,

Беу, шіркін, беймаза құс, 

алып ұшқан?!
Сен әлде, сәулесің бе,

 жарқ-жұрқ етіп,
Мендегі жан айнаға шағылысқан?

Жанымда жасырынған
 алтындайсың,

Соқпаса қызған кезде 
салқындайсың.

Сен кейде кек отында суарылып,
Батырдың семсерінде

 жарқылдайсың...

... Бұлбұлмын, қанатыңды  
қаға бер сен,

Сыңғырлап, күміс бұлақ аға 
бер сен.

Ләззәтің өмір бойы таусылмайды,
Мен сені өмір бойы жаза берсем.
Поэзия музасын осылайша 

әлдилеп, көз жұмған ақынның артын-
да қаншама жыр жинақтар, дастанда-
ры, аудармалары қалды. Олар өзінің 
туған халқы тұрғанда мәңгі өлмек 
емес. Ендігі жерде жоғарғы аталған 
қыруар еңбектері ескеріліп, қысқасы, 
жинақталып, бір жүйеге келтіріліп, 
жарық көрсе құба – құп болар еді 
демекпіз!

Сейфолла ОСПАН.
ақын, Қазақстан 

  Жазушылар одағының мүшесі.
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- Анамның жағдайы жақсы. Аллаға 
шүкір. Кейбіреулер мазақ етіп, тағдырын 
тәрк еткізсе де сағы сынбады.12 жа-
сыма дейін тек менің қабағыма қарап, 
көңіліммен санасты. Мен 
ерте есейдім. Өмір мен 
анамның көз жасы мені 
ерте есейтті. Уақыт өте 
анамның бар ғұмыры 
босқа өтіп жатқандай 
көрдім. Бір күні бар күшімді 
бойыма жиып анама 
маған әке болатын адам 
керек екенін айттым. Мен 
де басқа балалар сияқты 
әкеммен еріп боксқа 
барғым келді. Әкеммен 
еріп аудан орталығына 
барғым келді. Әкеммен 
еріп машина айдап 
үйренгім келді. Алла менің 
тілегімді қабыл етіп, көрші 
ауылдағы Саламат есімді 
азаматты жолықтырды. Анашымның 
жеңгелерінің көмегімен екі жарты бір 
бүтінге айналды. Саламат маған әке бол-
ды. Шынымен мен әкенің қандай бола-
тынын сезіндім. Маңдайымнан шертпеді. 
Ал анам оның ұлы Арманға анасындай 
болды. Менен екі жас кіші бір ұлымен 
жесір қалған екен Саламат көкем. Бағына 
орай анамды жолықтырып, Арман 
екеуміз бауырласып кеттік. Қарлығаш 
деген қарындасты болғанда қуанғаным 
есімнен кетпейді. Жәнібек маған тағдыры 
алыс Арманды бауыр қылса да бір сенің 
орның тым бөлек. Сен менің қанымсың 
ғой. Келіп тұр маған. Біз бірге өспегеніміз 
үшін Алланың алдында жауап беретін 
адам өзі жауап берер. Ал сен келіп тұршы 
маған, бауырым - деп Жәнібектің иығынан 
қысты. Шәй ішіп болған соң ет асамынға 
қарамай Жәнібек көкесін ертіп қайта 
жолға шықты. Қоштасарда Еркін екеуі те-
лефон нөмірлерін алып, араласып тұруға 
уәделесті. 

Жол. Екі азамат отырған көлік ұйытқып 
келеді. Екеуінде де үн жоқ. Екі сағат 
бұрын үлкен үмітке толы көңілдері пәс. 
Не болғанын түсіне де алар емес, қорыта 
да алар емес. Барғаннан жақ ашпаған әке 
сөйлеуді ұмытып қалғандай. Туған бала-
сы, туған перзенті оны құшақтамақ түгілі 
сөйлеуге де мұрша бермеді. Әкесінің 
бар кінәсін баласының іс-қимылы мен 
қыршаңқы қылығы бетіне басты. Кезінде 

Тастанды әке
Айнұр МАҚСҰТҚЫЗЫ.

(Соңы. Басы өткен санда).

үйінің шамшырағы болған Қызғалдақ, 
сан мәрте кінәсі мен күнәсін кешірген 
Қызғалдақ, әке-шешесі өмірден озғанда 
әкешім, анашым деп көз жасын көл ет-
кен Қызғалдақ... Бақытты бол, Қызғалдақ, 
бақытты бол. Мен көндім тағдырыма. Бұл 
Ақсерінің санасын солқылдатқан ойлар 
мен еске алулар болатын. 

- Жәнібек, ақыры шықтық ғой. 
Әлияның ауылына барайықшы. Қызымды 
бір көрсем. Бәлкім, қызым... 

Әрі қарай аузына сөз түспеді. "Бәлкім 
қызым әке деп қабылдар деген сөзді 
айтуға батылы жетпеді. Кінәлі кім?  Әрине,  
өзі. 

-Жарайды,  көке. Қазір жолда бір жер-
ге тоқтап  тамақтанып алайық. Аулына 
апарар жолды айтыңыз. 

Алда Әлияға апарар жол күтіп тұрды... 
Әлияның ауылы. Байырғы 

қайынжұртының үйін жобалап тау-
ып келді. Кезінде Әлиясын қолтықтап 
бірнеше күн қонақ болып, демалып кетуші 
еді. Сырт келбеті жөндеу жұмыстарынан 
кейін өзгергенімен Ақсері үйді бірден та-
ныды. Інісі екеуі қақпаны қаққан еді, жас 
келіншек қақпаны ашты. Өздерін құдайы 
қонақпыз деп таныстырып аулаға кірді. 
Аулаға кірген беттен алдарынан Әлияның 
ағасы шығып Ақсеріні бірден таныды. 
Амандық саулықтан соң неге келгендерін 
сұрамаса да түсініп, әңгімеге көшті. 
Сабырлы мінезді Сәкен ағай бұрынғы 
күйеубаласына байыппен түсіндірді. Ай-

туы бойынша Әлия тұрмысқа 
шығып кеткен. Қызы әкесі 
жайлы мүлдем білмейтінін 
және қазір олар бақытты отба-
сы екенінен хабардар еткізді. 
Әлия шынымен-ақ қызы екі 
жасқа келгенде тұрмысқа 
шыққан еді. Облыстың белді 
заңгері еді күйеуі. Бір ұл, бір 
қызымен әйелінен ажырасқан 
ер-азаматты таңдағаны үшін 
Әлия өкінбеді. Бұл жолда-
сы үшінші некесі болса да 
ат тұяғы дүбірлеген той жа-
сап отандасты. Бір қызығы 
Әлияның қызын күйеуі бірден 
атына жаздырып құжаттарын 
өзгертіп жіберіпті. Жәнібек 
пен Ақсері қош айтысып, 

қалаға жол тартты. 
Қара қою қараңғы түскенде аман 

есен үйлеріне жетті. Құрманай жолдасы 
мен қайынағасын күтіп алып, шәй берді. 
Дастархан басында нендей жаңалық 
болғанын білгісі келіп, әңгіме бастаған 
еді екеуі де үндемеді. Айтарға сөз жоқ. 
Жаңалық та жарқын емес ғой. Дәл осы 
үнсіздікпен әрқайсысы орындарына 
тарқасты. 

Ертеңіне таңғы астан соң Ақсері 
қайтуға жиналды. Ол жұмыс жасап жатқан 
жеріндегі құрылыс объектісінде тұрушы 
еді. Жолға шығарда Жәнібекті әңгімеге 
шақырды:

- Жәнібек, мен кетіп барамын. Келіп 
тұрамын ғой арасында. Мені перзенттерім 
қабылдамады. Ол өзімнің кінәм. 

- Сәуле жеңгейде екі ұлыңыз бар ғой, 
көке, бәлкім олар....

- Жоқ, Жәкөнтай. Қажеті жоқ. Қоя бер. 
Әр есікті бір қаққаннан пайда жоқ. Басқа 
жазғанды көрерміз. Тағдыр шығар, - деп 
кете барды.

ТАҒДЫР ШЫҒАР. Өмірде қателік 
жасап, сүрінсе тағдыр шығар деп 
қорытындылау адамзаттың табиғи бол-
мысы сынды. Иә, пендешілік пе әлде шы-
нымен де жазмыштан озмыш жоқ демекші 
адам баласы басына жазған тағдырынан 
қашып құтыла алмай ма, білмеймін. Мен 
32 жастағы келіншекпін. Өзгенің өмірін 

өлшеп-пішуге, дұрыс-бұрыс деуге маған 
ерте. Дей тұра, әр пенде өз өмірінің 
суретшісі секілді менің ойымша. Алла 
Тағала сыйлаған мүмкіншіліктерді әр 
түрлі бояулар деп алсақ, сол бояулар-
дан әдемі өмірді суреттеуге болмас па 
өзімізге? Әрбір қадамды аңдап бассақ, 
жеті рет өлшеп, бір рет кесіп шешім 
қабылдасақ, отыз тістен шығар сөзді 
отыз рулы елге таратпас бұрын терең 
ойлансақ қателіктерге бой алдырмаспыз 
бәлкім? Елдің арасында отбасының 
діңгегі -  әйел деген ұғым қалыптасқан. 
Ал, сол діңгектен жапырақтары жайқалған 
бәйтерек бой түзеу үшін ер адам махаб-
батымен, сыйластығымен ең бастысы 
адалдығымен нәр беріп тұруы керек 
емес пе? Бойында күш жігері жоқ діңгек 
қалайша көгеріп көктесін? Отбасылар 
ажырасып жатса, келін шыдау керек еді 
деп жатады. Кінә бір жақтан болмай-
ды емес пе? Сондықтан отбасы болып, 
Отанымыздың бір бұрышына айналу үшін 
ер адамдардың да рөлі мен жауапкершілігі 
өте маңызды. Қартайғанда қажетсіз қария 
болмас үшін жас кезінде дұрыс өмір сүре 
білген абзал. Ақсерінің кейпін кешуді 
ешкімге тілемеспін. Өз бақытын басынан 
тепкен жігіт ендігіде күйі қашқан күшіктей 
әркімнің табалдырығында жүр. 

Айтпақшы,  Жәнібек кейін Ақсерінің 
Сәуледен туған екі ұлын іздеп тап-
ты. Олардың үлкені дәл әкесі сияқты 
қатын алғыш алқаш,  екіншісі абақтыға 
қамалған. Сәуле болса күйеуінен 
ажырасқан қызының қолында тұрады 
екен. Үлкен ұлына әкесі жайлы айтып 
таныстырған болатын. Дегенмен тек ке-
рек кезде ғана әкесіне хабарласып,  ақша 
сұрауды әдетке айналдырыпты. Ақсері 
алғашында сұрағанын беріп,  кейіннен 
қалтасында миллиондаған ақшасы болса 
да,  көк тиын бермеді. Сонымен ол ұлы 
да құр алақан қала бергесін хат-хабарсыз 
қалды. Ақырында Ақсері өз ұлдарынан 
қашып,  өзі бас тартты. Олардың кездесуі 
мен табысуын жазбақ түгілі сөз етуге де 
тұрарлық көрініс болмады. Ақсері бір кез-
дерде өзі кеудесінен итерген бауырының 
шаңырағына,  өзі сыйламаған жеңгесінің 
отауына бір үзім пешеней бермеген 
інісінің үйіне келгіш. Өйткені бұлар көк 
тиын ақша сұрамайды. Әкелері Бақсерінің 
аруағы үшін Ақсеріге артық -ауыс ешнәрсе 
демейтін. 

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

Мемлекет Басшысының мемлекеттік 
қызметті электрондық форматқа көшіру 
бойынша тапсырмасын іске асы-
ру шеңберінде Комитет мемлекеттік 
қызметтің үш түрін автматтандыру және 
оңтайландыру жөнінде бірқатар іс-
шаралар жүргізді. 

Сонымен, "Соттылықтың болуы не-
месе болмауы туралы анықтама беру" 
мемлкеттік қызмет толық автоматтанды-
рылды. 

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 корпорация 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 

  ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТИСТИКА  ОРГАНДАРЫМЕН КӨРСЕТІЛЕТІН 
МЕМЛЕКЕТТІК  ҚЫЗМЕТ АЛУ ТӘРТІБІНДЕГІ ОҢ ӨЗГЕРІСТЕР

енгізулердің бірі Мемлекеттік корпорация 
филилалының мекенжайын таңдаумен 
шетелге шығу үшін анықтама алуға 
электрондық сұрау беру мүмкіндігі болып 
табылады, ол жерде қағаз түрінде жауап 
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 азамат-
тар базасына» (МАБ) тіркелу қажет. Бұл 
үшін eGov.kz порталында Жеке кабинетке 
өзінің деректерін енгізу қажет. 

Анықтама алу үшін Telegram 
мессенджерді көшіру керек, «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 
шарты МАБ-на тіркеу болып табылады. 
МАБ-не тіркелу үшін қызмет алушыға 
порталдағы «жеке кабинетте» «телефон» 
деген бағанда телефон нөмірін көрсету 
керек немесе оны ЖСН-ді Мемлекеттік 
корпорацияның кез келген фронт-офисіне 
тіркеу қажет. 

«Комитеттің және оның аумақтық 
бақсармаларының мұрағаттары 
шеңберінде мұрағаттық анықтамаларды 
және/немесе мұрағаттық құжат 
көшірмелерін беру» мемлекеттік қызметі 
ішінара автоматтандырылған. 

Қызмет алуға үшін электрондық сауал-
дарды жіберу сервисі портал арөылы іске 
қосылды. Қазіргі уақытта, қызметті портал 
арқылы немесе Мемлекеттік корпорация 
арқылы тапсыруға болады. Қызметтің 
нәтижелерін Мемлекеттік корпорация-
сы арқылы ғана алуға болады. Қызмет 
көрсету мерзімі 30 күнтізбелік күннен 10 
күнтізбелік күнге дейін қысқартылған. 

«Прокуратура органдарынан, тергеу 
және анықтау органдарынан шығатын рес-
ми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік 
қызметі автоматтандырылмаған, ол 
Мемлекеттік корпорация арқылы қағаз 
түрінде көрсетіледі. Қызмет көрсету 

мерзімі 5 жұмыс күні.  Прокуратура ор-
гандарынан шығатын апостиль қоятын 
құжаттардың 99%  есепке ала отыра, 
соттылықтың болкы немесе болмауы 
туралы анықтаманы құрайды, мынадай 
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 бойын-
ша қызметтерді электрондық форматқа 
толық көшіру жұмысы жүргізілуде. 

Т.ОМАРХАНОВ,
Қазақстан Республика-

сы Бас прокуратурасының                                                
Құқықтық статистика және арнайы 

есепке алу жөніндегі комитетінің 
Алматы облысы бойынша 

басқармасы азаматтық және әкімшілік 
салалардағы құқықтық ақпаратты 

қалыптастыру 
бөлімінің аға прокуроры.

ÄLEUMET
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Егін жинау кезінде өрт қауіпсіздігін 
сақтайық

Астық жинау жұмыстарын 
жүргізу кезінде өрт 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету ерекше маңыздылықты 
иеленеді. От қысқа уақытта 
астық қорын жоюы мүмкін. 
Астық жинау кезінде өрт 
қауіпсіздігі ережелерін білу 
және қатаң орындау өрттің 
алдын-алудың маңызды 
шарты болып табылады.

Дәнді дақылдарды жинау 
және азық дайындау кезінде 
өрт қауіпсіздігі қағидалары 
тәртібі қарастырылған. 
Онда ауыл шаруашылығы 
өндірушілері сақтауға тиіс 
ережелер мен іс-шаралар 

сипатталған.
Егін жинау кезінде және ол аяқталғаннан кейін, өрттің пайда болуының негізгі 

себептері:  Отты абайсыз қолдану; Фермерлердің сабанды рұқсатсыз жағуы; 
Қолданыстағы техниканың электр ақаулығы; Ұшқын сөндіргіштердің жоқтығы; 
Механизаторлардың қозғалтқыштар радиаторларындағы шаңды күйдіру үшін дала 
жағдайында ашық от қолдану және сөндірілмеген темекі қалдығы болып табылады.

Далалық жұмыстарды жүргізу кезінде қойылатын негізгі өрт қауіпсіздігі талаптары: 
1. Барлық дала жұмыстарына қатысатын тұлғалар өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау 
туралы нұсқаулықпен танысуы тиіс. 2. Өрт сөндіру құралдары нормаға сәйкес болу-
ын және қолдануға дайын болуын, дереу пайдалану үшін мүмкіндік жасалуы тиіс. 3. 
Уақытша электр жарықтандырғыштар, тоқ және жоғарғы кернеулі электр желілері 
егін және орман алқаптарынан 100 м арақашықтықта орналасуы керек, дала қостары 
және егін алқаптары ені 4 м кем емес жолағымен жыртылады және темекі шегуге 
арналған орын деген жазулары бөлінеді. 4. Жұмыс жүргізу кезінде, егін алқаптары 
маңайында сондай-ақ жанында сабанды және шөпті өртеуге тыйым салынады. 5. 
Мұнай өнімдерімен толтыру және газ-электрмен дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу ар-
найы құрғақ шөптен, жанғыш қоқыстан тазартылған алаңдарда жүзеге асырылуы тиіс 
және ені 4 метрден кем емес жолақпен жыртылған, құрылыстардан 50 м және шөп, са-
бан, тоқ желілерінен 100 м ара-қашықтықта жүргізілуі тиіс. Жанармай құю жұмыстары 
кезінде қозғалтқыш өшірілуі тиіс. Түнгі уақытта машиналарға жанармай құюға тыйым 
салынады.

Өрт шыққан жағдайда, ең алдымен, «101» немесе «112» нөмірін теріп, өрт сөндіру 
бөлімін шақырыңыздар. Есіңізде болсын, осы ережелерді қатаң ұстансаңыз өз өміріңіз 
бен дүние мүлкіңізді сақтай аласыздар!

А.ТУСУПБЕКОВ, 
Сарқан ауданының ТЖБ инженері, азаматтық қорғау лейтенанты.                

Несанкционированное сжигание 
мусора – причина пожара

В пожароопасный период осложняется 
обстановка с пожарами.Как правило, в этот 
период происходит несанкционированное 
сжигание мусора, сухой травы и стерни.
Причинами загораний сухой растительно-
сти является незатушеннные костры, не-
брежно брошенные окурки и спички, умыш-
ленное сжигание сухой травы и мусора.В 
связи с этим выезжая на природу, строго со-
блюдайте правила пожарной безопасности.

Отдел по ЧС Сарканского района напо-
минает, что несанкционированное сжигание 

мусора влечет за собой штраф в размере 20 месячных расчетных показателей со-
гласно ст.336  Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан 
«Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасно-
сти при складировании или сжигании отходов».

Жители Сарканского района помните, пожар легче предупредить, чем потушить!!!
Р.АХМАРОВ,

старший инженер ОЧС Сарканского района,
лейтенант гражданской защиты.                

Что таит в себе стихийная торговля?

Стихийная или несанкционированная торговля - это место, где осуществляется 
торговля пищевыми продуктами с грубейшими нарушениями санитарно-гигиенических 
требований: у торгующих отсутствуют документы, удостоверяющие безопасность и 
подтверждающие происхождение реализуемых пищевых продуктов, продукты реали-
зуются с земли в антисанитарных условиях, реализация молока производится во вто-
ричных пластиковых бутылках, скоропортящиеся пищевые продукты (молоко, яйцо и 
др.) хранятся вне холода, вследствие чего являются отличной средой для роста и раз-
множения патогенных микроорганизмов, вызывающих тяжелые пищевые отравления, 
продавцами не пройдены медицинские осмотры и т. д. 

Также торговые места не согласованы с соответствующими службами, распола-
гаются в основном вблизи транспортных магистралей, где подвергаются обильному 
загрязнению выхлопными газами и ядовитыми веществами.

Вот только никто не несет ответственности за качество этой продукции, а покупате-
ли не задумываются о подстерегающей их опасности.

При регистрации инфекционной заболеваемости зачастую заболевшие связывают 
заболеваемость с употреблением продукции, приобретенной у частных лиц в местах 
стихийной торговли.

Чтобы уберечь себя от потенциальной опасности, необходимо знать, чем нам гро-
зит употребление такой продукции: мясные и рыбные продукты — сальмонеллез, бру-
целлез, тяжелые паразитарные заболевания; грибы, овощи, мясо, консервированные 
в домашних условиях — ботулизм; все скоропортящиеся пищевые продукты — острые 
кишечные инфекции и пищевые отравления. Покупателю следует помнить о том, что 
стихийная торговля может вредить здоровью, а также привести к летальным послед-
ствиям.

В летний сезон не рекомендуется покупать овощи и фрукты в местах стихийной 
торговли.

Так как на продовольственных рынках осуществляет деятельность аттестованная 
санитарно-ветеринарная лаборатории, которая обеспечена необходимым лаборатор-
ным оборудованием для проведения исследований на соответствие безопасности 
сельско-хозяйственной продукции. Те продукты, которые не соответствуют требова-
ниям нормативной документации по результатам лабораторного контроля в растение-
водческой продукции подлежит утилизации и уничтожению. Что касается стихийной 
торговли, то в продажу идет продукция сомнительного качества и неизвестно в каких 
условиях и с какими удобрениями выращена.

Уважаемые жители района, будьте бдительны, не приобретайте продукты питания 
в местах стихийной торговли. Подумайте о своем здоровье и о здоровье своих близ-
ких.

Е.СТЕПАНОВА,
главный специалист Сарканского районного управления 

санитарно-эпидемиологического контроля.

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ!!!
ГУ «Сарканский районный отдел сельскогохозяйства и земельных отношений» 

Просит Всех сельхозтоваропроизводителей Сарканского района строго придерживать-
ся Закона Республики Казахстан «О семеноводстве» от 8 февраля 2003 года N 385. 

Согласно пункта 1-12 статьи 14 Закона «О семеноводстве» сельхозтоваропроизво-
дители занимающиеся выращиванием сельскохозяйственные культуры (озимые, яро-
вые), в объязательном порядке должны проводить апробацию посевов: 

- (апробация посевов - определение сортовых качеств посевов сельскохозяйствен-
ных растений: сортовой чистоты, сортовой типичности, степени засоренности, пораже-
ния болезнями и повреждения вредителями). 

В связи с устаревшими сортами, семенами семенного материала имеющихся у 
многих из Вас, по возможности просим заменить семенной материал, согласно закона 
«О семеноводстве» Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года N 385 главы 1 ста-
тьи 1 пунктов (13-14):

13) сортосмена - замена производителями семян старых, возделываемых в про-
изводстве сортов новыми, рекомендуемыми к использованию сортами, более продук-
тивными или превосходящими заменяемые сорта по хозяйственно ценным признакам 
и свойствам;

14) сортообновление - замена семян, сортовые и биологические качества которых 
ухудшились при использовании в производстве, лучшими семенами того же сорта;

Семенной материал, не прошедший испытания и не соответствующий стандарту, к 
лабораторным испытаниям не принимается. 

В случае нарушения требований законодательства предупреждаем, что главы кре-
стьянских структур будут привлечены к ответственности в соответствии со статьей 402 
Кодекса об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года Республики Ка-
захстан.

Г.БАТЫРБЕКОВА,
главный специалист ГУ «Сарканский районный отдел сельского хозяйства и 

земельных отношений».

Еліміз бойынша жол-көлік 
оқиғалары мен соның салдарынан бо-
латын өлім мен жарақат фактілері 
азаймай отыр. Адамдардың көлік 
құралдарына деген сұранысының 
арту тенденциясымен қатар, оны 
пайдалану барысында қоғам өміріне 
қауіп тудыратын жағдайлардың да 
көбейгендігін байқауға болады. 

Осыған орай бүгінгі күні ауданымыз-
да жол-көлік оқиғалары, олардың  алдын 
алу өзекті мәселелердің бірі болып отыр. 
Ағымдағы жылы 7 айда ғана Сарқан 
ауданында 13 жол - көлік оқиғалары 
орын алып, оларда 10 адам қаза болды 
және 14 адам әр түрлі дене жарақатын 
алды. Жол - көлік оқиғаларының басым 
бөлігі жүргізушілердің жол қозғалысы 
ережелерін бұзу, оның ішінде белгіленген 
жылдамдықты сақтамау нәтижесінде 
орын алып отыр. Сондай - ақ 2 жол - көлік 
оқиғасы жүргізушілердің мас күйінде бо-
луы салдарынан орын алған.

Мезгіл мәселесіЖол-көлік оқиғаларының 
алдын алайық

Осыған байланысты аудандық по-
лиция бөлімімен жол ережелерін бұзу 
деректерін анықтау, олар бойынша 
әкімшілік шаралар қабылдау жұмыстары 
күшейтілді. Биылғы жылы 7 айда жол 

ережесін бұзған 740 құқық 
бұзушыға қатысты хатта-
малар толтырылды, оның 
ішінде 14 жүргізуші 15 күнге 
әкімшілік қамауға алы-
нып, 7 жылға көлік жүргізу 
құқықтарынан айырылды.

Сарқан АПБ қызметкер-
лерімен әкімшілік шара 
қабылдау жұмыстарымен 
бірге, жол - көлік оқиғаларын 
ескерту жұмыстары да 
жүргізілуде. Атап айтқанда, 
республикалық маңызды 

және жергілікті  жолдарда жүргізушілерге 
түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, арнайы 
буклеттер таратылды.

Сондай-ақ, жолдарға тексерулер 

жасалып, тиісті қызметтерге жөндеу 
жұмыстарын жүргізіп, жол белгілерін ор-
нату, жаңарту бойынша ұсынымдар жол-
данды.

Сарқан ауданының аумағындағы 
апаттылық жағдай ескеріле отырып, По-
лиция бөлімі барлық жүргізушілер мен 
жаяу жүргіншілерден жол қозғалысы  
ережелерін  сақтауды  сұрайды. 
Абай  болыңыздар. Өз өмірлеріңіз, 
денсаулықтарыңыз қарапайым жол 
ережелерін сақтауға тілкелей байланы-
сты. Сонымен қатар, ағымдағы жылғы 
19 шілде 18 тамыз күндері аралығында 
аудан аумағында «Қауіпсіз жол» жедел-
алдын алу іс-шарасы өткізіліп жатқандығы 
туралы ескертеміз.

                                                                          
М.ДЕМЕУБАЕВ,

Сарқан АПБ бастығының  бірінші 
орынбасары, полиция подполковнигі.
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Мейрамғали Қалиасқаров,
Сарқан ауданының Құрметті азаматы.

Біз мың жылдық құда едік. 1991 жылы баламыз Сұңғат 
біз бұған дейін де қадір тұтып жүретін аудандағы есеп-қисап 
саласының білікті маманы Сағындық Қалиұлының Нұргүл 
деген қызымен сөз байласыпты. Сол жылы екі жақтың 
ұйғарымы бойынша қыркүйектің 4-інде ата-баба дәстүрімен 
біз құдаластық. Балаларымыздың болашағы зор болса 
екен, балалы-шағалы, үбірлі-шүбірлі болса екен деген ізгі 
тілегіміз жүзеге асты.  

Құдалығымыздың бірте-бірте туысқандыққа ұласқаны, 
қарым-қатынасымыз үзілмегені айналамызға аян. Өткен 
жылы ойда-жоқта 84 жастан асқан шағында сарысүйек 
құдамыздан айырылып қалдық. Қаншама жылдар бойы 
айналдырған ауруға бой бермеген қайсар тұлға елімізді 

пандемия тұмшалаған кезеңде тірлік сапарына нүкте қойды.  
  Сағындық Қалиұлы 1937 жылы 6 қарашада Алматы облысы, Ақсу ауданына 

қарасты Қарабөгет ауылында дүниеге келген. Алматы Халық шаруашылығы инсти-
тутын бухгалтер-экономист мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 1957 жылы 
колхозда есепші-бухгалтер болып бастаған ол 1962 жылы бас бухгалтер қызметіне 
тағайындалды. 1965-1973 жылдары аралығында «Көкөзек» совхозында, 1973-1986 
жылдары аралығында «Красный октябрь»  совхозында бас есепші; 1986-1991 жыл-
дары аралығында Сарқан ауданының ауыл шаруашылығы бөлімінің бас есепшісі; 
1991-1998 жылдары аралығында Сарқан аудандық қаржы-бақылау бөлімінің басшысы 
қызметінде болған.

Еңбек жолында көп жетістіктерге жетіп, мақтау, құрмет грамоталары және диплом-
дармен марапатталған Сағындық Қалиұлының ұзақ жылғы еңбегі ескеріліп, 1998 жылы 
«Сарқан ауданының Құрметті азаматы» атанды. Зайыбы Сәмиға Арыстанқызы екеуі 7 
бала тәрбиелеп, 14 немере сүйді.

Сағындық Қалиұлы туған елдің өркендеуіне күш-қуатын сарқа жұмсаған ардагерлер 
қатарында. Зиялы еді, өнегелі іс-әрекеттері көпшіліктің ойынан шығатын ел ардақтысы 
болатын. Айналасына мейірім-шуақ таратып жүретін, жерлестеріне құрметті Сағындық 
Қалиұлының жарқын бейнесі ұмытылмайды.

Жалындай жарқырап жүрген 
Алмас еді...

        
 Атановтар әулеті ежелден етене аралас туысымыз. 

Атан, Тайлақтың қарындасы Ханымбаладан менің ше-
шем Алтын 1908 - жылы дүниеге келген. Аға буын Қали, 
Мұхатай, Сембай, Оразай, Қапсаланов Рамазан атты 
шешемнің нағашылары тірісінде жиі араласушы едік. Ол 
кезде мен баламын. Үлкендер дүниеден озғаннан кейін 
араласатынымыз Сағындық, Батырхан және Алмастың 
әкесі Алдаберген. Марқұм Алдаберген де дүниеден ерте 
кетті. Міне, орны толмас қайғы, күйзеліс - Алмастың 
дүниеден озғанына да бір жыл болып қалыпты. Кеше ғана 
арамызда жалын атып, жарқырап жайнап жүрген арыстан 
азаматымыз Алмас бүгін арамызда жоқ.  Алланың қалауы 
осылай болса амал нешік!? Алмас  ауданда, облыста абыройлы азамат еді. Өзінің 
еңбексүйгіштігімен, ақ көңіл, адалдығымен қоғамдағы орны ерекше тұғын.

Өз жұмысын ұршықша иіріп өрге домалатты. Ауданымыздағы көп балалы отба-
сына, Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне материалдық тұрғыдан жыл сайын тұрақты 
түрде көмектесіп тұрды. Өңірімізде өтетін қоғамдық шараларға тікелей атсалысып,  
қатысатын. Облыстық мәслихаттың депутаты, «Атамекен» кәсіпкерлер палатасының 
аудандағы жетекшісі болды. Езуінен күлкі жиылмай кез келген адаммен тіл табысып 
кететін жайдарлы мінезді ерекше тұлға еді. Жоғарыда айтқанымыздай Атановтар 
әулетінің әр қызық қуанышының ортасында отбасымызбен бірге болатынбыз. Алмастың 
өзін үйлендіргенде қонақтардың көңіл - күйін көтеріп, ән, биді өзі ұйымдастырғаны әлі 
көз алдымда. Жалпы табиғатынан мінезі мол пішілген, алды кең азамат еді. Еліне де 
жеріне де шынайы жанашыр бола білген Алмас еді...

Қолдан келер шара жоқ,
Сыздаса да жүрегім.
Жиі – жиі өзіңді,
Еске алып жүремін.
Бүгінгі күні құдай қосқан аяулы асыл жары, айналайын Айым шаңырағының 

шаттығын шалқытып, үбірлі – шүбірлі қара домалақтарына ақ сүтін емізіп, бөбектерін 
құшырлана құшып, ер жеткізіп, түтінін түзу түтетіп отырған жайы бар. Ұрпақтарына ұзақ 
ғұмыр, зор денсаулық тілеймін. Арыстай Алмасым, жатқан жерің жайлы, пейіштің төрі 
болсын. Алла қабір азабынан сақтасын. Ел жұртың, ағайын – туыстарың, достарың 
сені мәңгі естерінде сақтайды деп сенемін. 

Ағасы Қадыл Жанасбеков.

Имандылық – 
тәрбие негізі

Ұлы хакім Абай Құнанбаев айтқандай «Әрбір ақылды 
адамға иман парыз,Әрбір иманды адамға ғибадат парыз» 
демекші, қазіргі қоғамда, ата-ана, мектеп, жүрген ортасы ба-
ланы имандылыққа тәрбиелеген жөн. 

Қазіргі кезде ел болашағы – жастар. Қазақстанның 
келешегін көркейтетін білімді ұрпақ деген сөздерді жиі 
еститін болдық. Әлбетте, қай халықтың да болмасын, 
мемлекеттік даму стратегиясында жастарға, жас буынға, 
олардың тәрбиеленіп, ортаға сай озық білім игеріп шығуына 
баса назар аударылады. Бүгінгідей ақпарат пен техникалық 
жаңалықтар кезек шарпыған заманда, оқуға, ғылымға, 
тәжірибеге сүйеніп, бұл салалардағы жетістіктерге иек 
артқан дұрыс-ақ. Алайда жастардың саналы азамат болып 
қалыптасуының кілті тек құрғақ білімде тұр деп айтсақ, қатты 
қателескеніміз. Адам баласының тура жолдан адаспай, 
толық, кемел, ақыл-есі түзу азамат қатарына жетуі оның жас 
шағында алатын тәрбиесіне, ата-анасының мейірім көрсете 
алуына байланысты. 

Қанша ғасыр жылжып, бір-бірінен асып түсуге жантала-
сып, байлық, білімділік, ой сананы жаңғырту және ұлттық 
құндылықтарымызды, салт дәстүрді жаңғыртып отыру біздің 
ұлт үшін үлкен имандылық.  Үлкенге құрмет, кішіге ізет, ала 
жіп аттамау, ұрлық –қорлық, зорлық –зомбылық, т.б. бұзық 
істерге бармау, бұл адам баласының имандылығын білдіреді. 
Күнделікті күйбең тіршіліктен жүріп, жас ұрпаққа тәрбие 
беруді ұмытып кетіп жатамыз. Ұрпағымыз ұлтжанды, елін, 
жерін сүйетін, ата-ана, туған туыстың қадір қасиетін сезіну 
бұл имандылықтың бастауы. 

Ұлттың ұлылығын насихаттау, дәріптеу басты парызы-
мыз.

А.ЕСЕМБЕКОВА,
 Бірлік орта мектебінің мұғалімі. 

Пожар – неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью граждан, интере-
сам общества и государства.

Причинами возникновения пожаров 
чаще всего являются: неосторожное об-
ращение с огнем, несоблюдение правил 
эксплуатации производственного обо-
рудования и электрических устройств, 
самовозгорание веществ и материалов, 
разряды статического электричества, гро-
зовые разряды, поджоги. В зависимости 
от места возникновения различают: пожа-
ры на транспортных средствах; степные 
и полевые пожары; подземные пожары в 
шахтах и рудниках; торфяные и лесные 
пожары; пожары в зданиях и сооружени-
ях. Последние, в свою очередь, подраз-
деляются на наружные (открытые), при 
которых хорошо просматриваются пламя 
и дым, и внутренние (закрытые), харак-
теризующиеся скрытыми путями распро-
странения пламени.

Пространство, охваченное пожара-
ми, условно разделяют на 3 зоны:

Виды пожаров
- активного горения (очаг пожара);
- теплового воздействия;
- и задымления.
Внешними признаками зоны активно-

го горения является наличие пламени, а 
также тлеющих или раскалённых мате-
риалов. Основной характеристикой раз-
рушительного действия пожара является 
температура, развивающаяся при горе-
нии. Для жилых домов и общественных 
зданий температуры внутри помещения 
достигают 800 – 900 °C. Как правило, наи-
более высокие температуры возникают 
при наружных пожарах и в среднем со-
ставляют для горючих газов 1200 – 1350 
°C, для жидкостей 1100 – 1300 °C, для 
твёрдых веществ 1000 – 1250 °C. При 
горении термита, электрона, магния мак-
симальная температура достигает 2000 
– 3000 °C.

Пространство вокруг зоны горения, в 

котором температура в результате тепло-
обмена достигает значений, вызывающих 
разрушающее воздействие на окружаю-
щие предметы и опасных для человека, 
называют зоной теплового воздействия. 
Принято считать, что в зону теплового 
воздействия, окружающую зону горения, 
входит территория, на которой темпера-
тура смеси воздуха и газообразных про-
дуктов сгорания не меньше 60 – 80 °C. Во 
время пожара происходят значительные 
перемещения воздуха и продуктов сго-
рания. Нагретые газообразные продукты 
сгорания устремляются вверх, вызывая 
приток более плотного холодного воздуха 
к зоне горения. При пожарах внутри зда-
ний интенсивность газового обмена зави-
сит от размеров и расположения проёмов 
в стенах и перекрытиях, высоты помеще-
ний, а также от количества и свойств горя-
щих материалов. Направление движения 

нагретых продуктов обычно определяет и 
вероятные пути распространения пожа-
ра, так как мощные восходящие тепловые 
потоки могут переносить искры, горящие 
угли и головни на значительное расстоя-
ние, создавая новые очаги горения. Вы-
деляющиеся при пожаре продукты сго-
рания (дым) образуют зону задымления. 
В состав дыма обычно входят азот, кис-
лород, оксид углерода, углекислый газ, 
пары воды, а также пепел и др. вещества. 
Многие продукты полного и неполного 
сгорания, входящие в состав дыма, об-
ладают повышенной токсичностью, осо-
бенно токсичны продукты, образующие-
ся при горении полимеров. В некоторых 
случаях продукты неполного сгорания, 
например оксид углерода, могут образо-
вывать с кислородом горючие и взрывоо-
пасные смеси.

                                                 
Е.АБДУЛЛАЕВ,

    инспектор обхода № 12 лесно-
го питомника "Жонгар-Алатауского" 

ГНПП.

2022 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша, 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының 
шоттарында 13,4 трлн теңге зейнетақы жинақтары 
қалыптасып, 2021 жылдың 1 шілдесімен салыстырғанда 
өсім 616 млрд теңгені (немесе 4,8%) құрады.

Зейнетақы жинақтарының негізгі бөлігі міндетті 
зейнетақы жарналары (МЗЖ) есебінен 13 трлн теңге 
(жыл басынан бергі өсім 2,2%, бір жылдағы өсім 
4,4%) болды. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
(МКЗЖ) бойынша зейнетақы жинақтары 2021 жылдың 
1 шілдесінен бері  19% көбейіп, 394,3 млрд теңгеге, 
ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) бойынша зейнетақы 
жинақтарының жалпы көлемі шамамен 2,7 млрд теңгеге 
жетті. Бұл ретте ЕЗЖ бойынша көрсеткіш өткен жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 48% артып, ең 
маңызды өсімді көрсетті.

Жинақтар ең алдымен зейнетақы жарнала-
ры есебінен ұлғайды. 2022 жылдың алты айында 
салымшылардың шоттарына шамамен 811,3 млрд теңге 
көлемінде зейнетақы жарналары түсті. Жарналардың 
жалпы көлемінің  95 % астамын БЖЗҚ-ға МЗЖ бойын-
ша түсімдер құрайды – жыл басынан бері 772,5 млрд 
теңге. Зиянды және қауіпті еңбек жағдайында жұмыс 
жасайтын азаматтардың жеке зейнетақы шоттарына  
МКЗЖ бойынша 37,5 млрд теңге  түссе, ЕЗЖ бойынша 
1,3 млрд теңге  аударылды. 

Биыл мамыр айында инвестициялық кіріс 
төмендегеннен кейін табыстылық көрсеткіштері 
қайтадан көбейіп, уақытша шығындардың орнын жап-
ты. Нәтижесінде салымшылардың таза инвестициялық 
кірістері 338 млрд теңгеден асып түсті.

2022 жылдың 1 шілдесіне қарай  БЖЗҚ-дағы жеке 

Зейнетақы активтері бойынша көрсеткіштер өсуде
зейнетақы шоттарының саны жарналардың барлық 
түрлері бойынша 11,9 млн бірлікке (өсім 2,7%) жетті. 
Шоттардың ең көп үлесі міндетті зейнетақы жарна-
лары (МЗЖ) есебінен ашылды – 10 879 857 бірлік. 
Одан әрі МКЗЖ-нан қалыптасқан шоттар бір жыл-
да 9% ұлғайып, 573 754 бірлік болса, БЖЗҚ-дағы 
ЕЗЖ есебінен қалыптасқан шоттар саны 6 еседей 
көбейіп, 303 592 бірлікке жетті. Айта кетерлік жәйт, 
ЕЗЖ бойынша елеулі өсім Қазақстанның депо-
зиттерге кепілдік беру қорынан (ҚДКБҚ) БЖЗҚ-ға 
салымшылардың жеке зейнетақы шоттарына (ЖЗШ) 
ерікті зейнетақы жарналарын (ЕЗЖ) есепке алу үшін 
кепілдік берілген өтемі талап етілмеген қаражаттың 
аударылғандығымен байланысты. Бұл ретте ЕЗЖ 
түскен қаражат инвестициялана басталып, оған 
инвестициялық кіріс есептелінеді.

Жыл басынан бері БЖЗҚ өз салымшыларына 
984,2 млрд теңге төледі. Оның басым бөлігін тұрғын 
үй жағдайын жақсарту және емдеу мақсаттарына 
арналған біржолғы зейнетақы төлемдері (БЗТ) 
құрады – 849,4 млрд теңге. Жасына байланысты 
төлемдер – 57,3 млрд теңге, мұрагерлік бойынша 
төлемдер – 34 млрд теңге, ҚР шегінен тыс ТТЖ 
кетуге байланысты төлемдер – 25,6 млрд теңге, 
сақтандыру ұйымдарына аударымдар шамамен 13,8 
млрд теңге, жерлеуге арналған төлемдер – 2,8 млрд 
теңге және мүгедектік бойынша төлемдер – 1,2 млрд 
теңге.

Атап кету керек, БЖЗҚ-дан кесте бойынша ай 
сайынғы орташа төлем (зейнет жасына толуына 
байланысты) 29 794 теңге, ал ай сайынғы ең жоғары 
төлем 707 326 теңге болды.
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Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Куплю б/у электродви-

гатель, тельфер болгарский, 
редуктор пром.мясорубка, 
сварочный аппарат, кислород-
ный баллон, кондиционер БК, 
радио-детали, плата (совет-
ская) осцилограф, частотометр, 
стиральные машинки (Сибирь), 
мотор редуктор бабид. Тел: 
87053502417, 87759449878. 

Құрметті оқушылар, ата – аналар! Сіздерді, Сарқан қаласындағы «Балалар 
шығармашылық үйі» МКҚК 2022-2023 оқу жылына домбыра, би, бейнелеу және қол 
өнер, вокал-эстрада, вокалдық аспаптық ансамбль, фортепиано, робототехника, 
шахмат, шашки, тоғызқұмалақ, өлкетану, экология  үйірмелеріне қатысуға шақырады! 
Мектебіміз 6-15 жас аралығындағы оқушыларды жеке құжаттарымен  15 тамыздан - 5 
қыркүйек аралығында  қабылдайды. (Оқу ақысыз).                                                                              

Мекен-жайымыз: Сарқан қаласы  Тынышбаев к-сі, 8 үй. Байланыс телефоны: 
2-18-86, 87715786992. E-mail: ddt-sarkan@mail.ru 

Құрметті Құтжанова Дәметкен Балапанқызы! Сізді  60 жас 
мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз.

Маңайына ізгілік нұрын шашып, талай жанға үлгі болған осынау туған күн 
иесін үлкен де жас та сыйлап, өнеге тұтады.  Алпыс 
- тал түс. Алда әлі талай асулар мен белес-беделдер 
бар. Сізге жарқын да мағыналы өмір, көтеріңкі де 
кіршіксіз көңіл, деніңіздің саулығын, отбасыңыздың 
амандығын, қызыққа толы ғұмыр кешіп, көпшіліктің 
ыстық ықыласы мен құрметіне, ризашылығына бөлене 
беріңіз. Абыройыңыз асқақтай берсін дей отырып, 
төмендегі өлең жолдарың арнаймыз.

Орындалсын мұрат – арман ойыңыз.
Әулетіңнің құрметіне бөлеңіп,
Әрқашанда биік төрде болыңыз!
Жасай беріңіз, жас келсе де қартаймаңыз,
Өмірдің кемдігіне мұңаймаңыз.
Қартаймай күлімдеп жүре беріңіз,
Серік  ағамыздың шаңырағын нұрландырып!
Тілек білдіруші: М.Жұмабаев атындағы мектеп 

ұжымы, Қойлық ауылы.  

Пограничник ауылының тұрғыны, осы елді мекендегі білім ордасының ұстазы, 
мен үшін қадірлі жан  Нұрлан Өмірзақұлын 11-ші тамызда болатын туған күнімен 
шын жүректен құттықтаймын! Осынау күні мерейлі 50 
жасқа толып отырған нар тұлғалы нағашымды мерей-
тойымен құттықтай отырып, деніне саулық, отбасына 
амандық, өмірдегі барлық жақсылықтарды тілеймін. 
Өзіңізге деген ақ тілек, игі ниетімізді ақтара отырып 
төмендегі жыр шумақтарын арнаймын.

Құтты болсын жеткен 50 жасыңыз,
Өрге қарай домаласын тасыңыз.
Ортасында туған – туыс, дос - жаран,
Жүзге жетіп, одан әрі асыңыз.
Күтсін әлі қуаныштар әр талай,
Жақсылықтан жарқылдасын жан сарай.
Шөбере мен шөпшек көріп өмірде,
Әр күніңіз той – думанға арналғай.
 Ізгі тілекпен: жиені Дана.

 Сарқан қаласының тұрғыны, бірімізге асыл жар, 
енді бірімізге асқар таудай әкеміз, біз үшін орны бөлек, 
қадірлі ерек жан Төлеубаев Марат Бодауғалиұлын 
тамыз айының 15-ші жұлдызы күнгі туған күнімен әрі 
мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз! Осынау 
күні ердің жасы 50-ді еңсеріп отырған ардақтымызға 
дүние дидарындағы жақсылық атаулыны тілеп, орта-
мызда күліп - ойнап, жарқырап жайнап жүре беруіне ізгі 
ниетімізді қосамыз. Ардақтымызға мына бір жүрекжарды 
жыр шумақтарын арнаймыз.

Ұрпағыңның шынайы тілегісің,
Шаңырақтың шаттығы – жүрегісің.
Аман жүрші, бұтағың көктей берсін,
Ұл – қызыңның қашанда тірегісің.
Жаратылған бөлек жансыз тегінде,

Күш – қайрат пен қуат берсін өмірде.
Жақсылықтар құшақ жая қарсы алып,
Тек шаттықтың шарықтаңыз көгінде.
Ізгі тілекпен: жұбайы Гүльмира, балалары: Еркежан, Ерхат, Нұрлыхан, 

Мансұр.

Өнер алды қызыл тіл
    Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейі 
қызметкерлері  19 - шілде күні сері,  ком-
позитор, домбырашы Құл ақын туралы 
«Өнер алды қызыл тіл» атты тақырыптық 
экскурсия өткізді. Қонақтарға Құл ақынның 
шығармашылығы мен артына қалдырған 
асыл мұралары туралы терең мағлұмат 
беріліп, дәріптелді. Құл ақын өткен 
ғасырдың орта кезінде, 1844 жылы осы 
күнгі Талдықорған облысы, Бөрлітөбе ауда-
нына қарасты Шұбартүбек ауылында кедей 

шаруа әулетінде туған. Құл ақынның бір бойына өнердің бірнеше түрі көп болған.
Ол біріншіден композитор. Ол шығарған "Жетісу – жерім – ай", "Ой жайлау", "Шұбар 
ағаш, ой жайлау", "Ахау, ахау" тағы бірнеше  ән өлеңдері өз сөзімен халық арасында 
кеңінен тараған, осы күнге дейін ел аузында айтылып жүр.  Құл ақынның мұрасы бір 
орталыққа жинақталмаған ол кезде заманның ұйытқысына ілесудің арқауы болуы ке-
рек. Дегенмен де оларды жинау жөнінде талпыныс ұлы композитор Мұқан Төлебаев 
тарапынан болған. Ол Құл мен Апырбай ақындардың өмірінен үлкен сазды шығарма 
жазуды мақсат тұтқан. Сұм ажал болмағанда Мұқан Төлебаев ұстаздарының алдында 
қарыздар болмас еді. Өйткені Мұқанды өнерге баулыған осы Апырбай Әуелбайұлы 
болса, Апырбайды қанаттандырған Құл ақын. Бұл үш тарланның арасында өнерге де-
ген тығыз байланыс үндесіп жатыр.
      Құл серінің  қазақ даласында ең алғаш ұлт-аспаптар оркестрін ұйымдастырғанын ай-
тып өтуіміз қажет. Ел аралап жүріп Құл ақын Омбы шаһарындағы ағайын-туыстарында 
болған көрінеді. Сол сапарында орыс халқының оркестрін көріп сол тектес өнер ұжымын 
Қызылқайың ауылында ұйымдастырып, бірнеше дүркін өнерлерін халық алдында паш 
еткен. Оркестрде домбыра, асатаяқ, дауылпаз, шіңкілдек т.б аспаптар болған. Міне, 
осыдан Құл ақынның сегіз қырлы, бір сырлы  ел азаматы болғанын көреміз. Ұлттық 
құндылықтарымызды насихаттап, қазақ баласының санасына сіңіру мақсатымен 
ұйымдастырылған тақырыптық экскурсияға келген қонақтар зор ықыласпен тыңдап, 
көңілдері толып қайтты.

Ә.ЖҰМАБЕК,
      Мұқан Төлебаевтың мемориалды музей меңгерушісі.

Осыдан біраз уақыт бұрын аяғымнан жүре алмай аудандық орталық аурухананың 
инфекциялық бөлімшесіне жүгіндім. Ақ желеңді абзал жандар - дәрігерлер бес-алты 
күн емдеп, жанымды мазалаған дертімнен құлан таза айығуыма септігін тигізді. 
Осы себепті Алуа Маликовна бастаған бөлімше дәрігерлеріне, барша медбикелер-
ге, тазалықшыларға алғысым шексіз. Ем алған кезімде палатаның іші бәрі тап-таза, 
тамақтары дәмді болды. Дәрігерлер маған жақсы қарады.  

Кез - келген адам өз өмір жолында ақ халатты абзал жандармен кездесіп, олардың 
ыстық ықыласы мен аялы алақандарының жылуын сезінеді. Жас пен кәріге, жалпы 
адамзаттың бәріне көмек қолын созып, жанын қоярға жер таптырмай азаптаған ауруы-
нан айықтырып, жанына - дауа, тәніне - шипа болардай ем беріп, науқастың көңілін 
көтеріп, өмірге деген құштарлығын арттырып, ертелі-кеш ерінбей, ел үшін еңбек етіп, 
халықтың алғыс-сауабын арқалайтын ақ желеңді абзал жандар.

Әуелі Алланың қалауымен, содан соң сіздердің шипалы алақандарыңыздың 
арқасында бүгінде менің денсаулығым біртіндеп қалпына келді. Сол үшін, ардақты 
ақ халатты абзал жандар, Сіздерге асқақ абырой, биік бедел, ел игілігі үшін атқарған 
еңбектеріңіздің ақталуын тілей отырып, халықтың алғысын арқалаумен кәсіби 
тұрғыда биік шыңдарды бағындыруларыңызға, денсаулықтарыңыз мықты болып, күш-
қуаттарыңыздың арта түсуіне тілек қосамын. 

Ө. АБАНОВ,
Петропавл ауылының тұрғыны.

Абзал жандар дертімнен айықтырды
      Касенова Бубисайра Оразханованың атына тіркелген Лепсі ауылы, Қаптағаев 
көшесі №17 үйдің 1 пәтерінің (кад 03-263-058-515) мемлекеттік тіркеу актісі және 
басқада құжаттары жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Бірлік ауылының тұрғыны болған қимасымыз Тлеуов 
Қадір Құрманәліұлы тірі болса ағайын-туыстың ортасын-
да 8 тамыз күні 70 жасын тойлап отырар еді. Тіршілігінде 
ата-анаға ардақты, бауырларына жанашыр, достарына 
сыйлы болды. Ағамыздың жарқын бейнесі жадымыздан 
мәңгі өшпейді. Аяулы жанның мезгілсіз дүниеден озғаны 
бәріміздің жанымызға қатты батады.

 Өзің жайлы естеліктер көп бізде,
Жарқын жүзің есімізден кетпейді.
Әрқашанда сағына еске алғанмен,
Бірге болған күндерге ол жетпейді.
Қимастықпен еске алушылар: апайы, іні-

қарындастары, туыстары.

Еске алу 

Махмет Еркиннің атына тіркелген Сарқан қаласы, Бөгенбай батыр  көшесі 
№122 А үйдің 0.076 га көлемді жердің  (кад 03-267-003-560) мемлекеттік тіркеу актісі  
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

"Қауменов" шаруа қожалығы сапалы күздік бидай тұқымын сатады. 
Бағасы келісімді. Байланыс телефоны: 8777 633 63 65.


