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Ата заңым - 
ардақтым

1995 жылы ең жоғарғы заңнамалық деңгейде қабылданған 
еліміздің Конституциясы адам құқықтары мен бостандығына 
басымдық берді. Сондықтан еліміздің Ата заңының алғашқы 
бабы «Қазақстан Республикасы өзін зайырлы, ашық, құқықтық 
мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы 
– адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» деп 
айшықталады. 

Аймақтың өсіп-өркендеуі 
мен түрлі бағыттағы даму 
барысын бағамдайтын 
пресс-тур бұл жолы өзіміздің 
ауданда жалғасты. Аудан 
әкімдігі ұйымдастырған 
шара арқылы келген 
журналистерді әкімдіктің 
баспасөз хатшысы 
О. Құрмашев пресс-турдың 
бағдарламасымен таны-
стырды.

Ары қарай журналистер тобы қала 
іргесіндегі «Жетісу әлеуметтік корпорация-
сы» арқылы 8 млн.теңге грант алған жас 
кәсіпкер Серік Өндірханның шаруашылығымен 
танысуға барды. 8 жылдай көкөніспен айналысып 
бірқатар тәжірибе жинақтаған «Өндірхан» ШҚ-
ның басшысы биыл 0,01 пайызбен 1 жылға грант 
алып шаруашылығын жүргізіп отырғанын айт-
ты. Өзінің отбасымен қосқанда маусым кезінде 3 
жұмысшымен шаруасын жүргізіп отырған кәсіпкер 
арзан өніммен қала халқын қамтамасыз етіп 
отырғанын сөзіне тиек етті. 5 га суармалы жеріне 
тамшылатып суару жүйесін іске қосқан Серік ба-
зарда 120 шаршы метрлік орын алып қала халқын 
табиғи өнімдермен қамтамасыз етіп отыр.

Келесі кезекте баспасөз өкілдері Сарқан 
политехникалық колледжінің 120 орынды 
жатақханасын жаңғырту жұмыстарымен та-
нысты. Құрылыс басында жүрген алматылық 

ӨҢІРДЕГІ ӨРКЕНДІ ІСТЕРМЕН 
ТАНЫСТЫ

«Шах» ЖШС-нің прорабы Қ. Байымбетов облыс 
қазынасынан 220 млн. бөлініп, күрделі жөндеуден 
өтіп жатқан 44 орынға арналған жатақхананың 
қазіргі уақыттағы жай-күйімен жан-жақты таныстыр-
ды. Прораб өз сөзінде нысанның 75 пайызы бітіп 
тұрғанын, қаржылық қолдау уақытында жүргізілсе 
20 күнде толықтай бітіріп, қолданысқа берілетінін 
де жеткізді. 

«Болашақ» ықшам ауданында құрылыс 
жұмыстары жүріп жатқан 2 қабатты 20 пәтерлі 
тұрғын үйдің жұмысымен таныстырған аудандық 
құрылыс,  сәулет және қала құрылысы бөлімінің 
басшысы М. Рымбаевтың айтуынша тұрғын үй 
салуға арналған жер телімінің жалпы ауданы 5,5 га 
құрайды. 

(Жалғасы 2 бетте).

Конституция – біздің негізгі заңымыз, еліміздегі барлық маңызды 
саяси, экономикалық және әлеуметтік реформаларды жүзеге 
асырудың берік іргетасы. Қазақстандықтардың барлық жеңістері мен 
жетістіктерінің қайнар көзі болған Конституция күні биыл да өз сән- 
салтанатымен аудандық мәдениет үйінде аталып өтілді. 

Салтанатты жиынды құттықтау сөзімен аудан әкімінің міндетін 
атқарушы Ғалымжан Маманбаев ашып, игі лебізін білдірді. 
Бүкілхалықтық негізде осыдан 27 жыл бұрын қабылданған Консти-
туция еліміздің дамуына жол ашқандығын атап өткен Ғалымжан 
Қанатұлы биыл Ата заңға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды 
тарқатып айтып, мұның барлығы ел азаматтарының иігілігі үшін жа-
салып жатқандығын сөзіне тиек етті. 

Мерекелік шарада аясында азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау мақсатында жан-жақты ізденіспен жұмыс жа-
сап, қоғамдағы саяси тұрақтылықты, татулық пен бірлікті қамтамасыз 
етуде табыс биігінен көрінген бірқатар азаматтарға аудан әкімінің 
құрмет грамотасымен және алғыс хаты табысталды.

Құттықтаулар легін Сарқан ауданының Құрметті азаматы 
Күлшарбан Қалиева, белсенді жас Мадина Шәріпжанова жалғап, Ата 
заңды ардақтауға үндеді.

Мерекелік салтанат аудандық мәдениет үйінің өнерпаздары 
дайындаған асқақ рухты әуендермен түйінделді. 

Өз тілшіміз.

«Біздің бүгінгі бастамалары-
мыз Қазақстанның болашағын 
айқындайды. Біз күн сайын 
ескі мен жаңаның, тоқырау 
мен дамудың арасынан таңдау 
жасаймыз. Баршаңызды 
ұлт мүддесі үшін ұйысуға 
шақырамын.Бәріміз бірлігімізді 
бекемдей білсек, ешқашан 
әділдіктен аттамасақ, берекелі 
ел боламыз», деді Мемлекет 
басшысы.

Жолдауда экономикалық 
өсімді қалпына келтіру, халықтың 
әл-ауқатын арттыру, құқық қорғау 
жүйесін әрі қарай жаңғырту, сая-
си реформаларды жалғастыру 
мәселелеріне тоқталып, Пар-
ламент пен Үкіметтің алдына 
нақты мақсаттар қойды. Нақты 
өзгерістер ретінде бұл жолы 
атап айтарлық, елден сүйінші 
сұрарлық жаңалықтарымыз 
көп. Атап айтқанда қаңтар 

Жолдау жаңалыққа толы
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы  Парламент палаталарының бірлескен 

отырысында Қазақстан халқына арнаған Жолдауында еліміздің экономикалық және әлеуметтік 
дамуының басым бағыттары нақты белгіленгенін атап өтіп, экономика, әлеуметтік, саяси 
салаларға қатысты алдағы басымдықтарды айқындап  берді. 

оқиғасына қатысушыларға бір 
реттік рақымшылық берілуі, 
Үкімет құзыретінің бір бөлігі 
министрліктерге берілуі, 
қандастардың көшіп келуіне 
қатысты саясаттың түбегейлі 
өзгеруі, ЖОО-да оқу үшін 
жеңілдетілген несие берілуі, кез-
келген ашық арандатушылықтың 
қатаң жазалануы, балаларды 
балабақшамен қамтамасыз ету 
мәселесінің түпкілікті шешілуі, 
жастарға 2,5 пайыздық шағын 
несие берілуі, елімізде ең 

төменгі жалақы мөлшерінің 
көбеюі, «Самұрық-Қазына» 
активтері мен акцияларының 
жекешелендірілуі, елімізде элек-
трмен жабдықтау желілерінің 
жаңартылуы, заңсыз көлік та-
сымалына тосқауыл қойылуы, 
Ұлттық қордың қаржысын 
тиімсіз жұмсаудың тоқтатылуы, 
шекараға интеграцияланған 
кедендік бақылау тәсілінің 
енгізілуі, жер телімдерін ашық әрі 
жедел бөлу қажеттілігі, «ҚТЖ» 
транзиттік-логистикалық корпо-
рация болып қайта құрылуы, суб-

сидия бөлуге бақылау күшейтілуі 
жұртшылықтың көптен күткен 
игілігі болатын. Сондай-ақ күзде 
кезектен тыс Президент сайлауы 
өтіп, еліміздегі саяси жаңғыру 
енді экономикалық өзгерістерге 
ұласуға тиіс. Сонымен қатар осы 
алқалы отырыста Президент 
денсаулық сақтау саласындағы 
қаржыландыруды, Үкімет 
жұмысын сынға алды.  

Бүгінгі күні қоғам тиімді 
мемлекеттік бастама-
лар мен бағдарламаларға 
мұқтаж. Сондықтан жаңғыру 
бағдарындағы тың бастамалар 
уақыт оздырмай жүзеге асуы 
тиіс.

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың 

депутаты.

БАС РЕДАКТОР 
БАҒАМЫ
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2022 жылда-
ры аралығында 
«Нұрлы жер» 
ба ғ д а рл а м а с ы 
аясында 1,6 га 
жер теліміне  
2 қабатты 20 
пәтерлік тұрғын 
үйдің құрылыс 
ж ұ м ы с т а р ы 
ж ү р г і з і л у д е . 
Мердігер «Golden 
City DS» ЖШС-
мен 2021 жылы 
29 маусымда 
келісім шарт жа-
салды. Құрылыс 
жұмыстары атал-

мыш жылдың тамыз айында басталып, 45,021 млн. теңге, биылғы жылы 62,260 млн. 
теңге игерілді. Құрылыс жұмыстарының аяқтау мерзімі 2022 жылдың қараша айы. Ны-
сан басында 15 адам және 3 бірлік техника жұмыс істейді. 

Жоғарыда аталған 2 қабатты 20 пәтерлік тұрғын үйдің абаттандырылуы мен 
инженерлік - коммуникациялық желілерінің және блокты-модульды қазандықтың 
құрылыс жұмыстарына 2022 жылға 258,777 млн. теңге қарастырылып, облыстық сатып 
алу басқармасында құрылыс жинақтау жұмыстарына мемлекеттік шаралары өткізілді. 
Мердігер "Гарант Строй Групп 2016" ЖШС-мен ағымдағы жылы келісім шарт жасалын-
ды. Келісім шарт сомасы 235, 566 млн. теңге. Нысанда 6 жұмысшы, 2 техника жұмыс 
істеуде. Дайындық деңгейі 25%. Құрылыс жұмыстарының аяқтау мерзімі 2022 жылдың 
қараша айы,-деді Мұратбек Мұхамбекұлы. 

 Ал Бірлік ауылындағы 120 оқушыға лайықталған орта мектептің құрылыс 
жұмысымен участке бастығы М.Ілиясов таныстырды. Жауапты тұлға қазіргі уақытта 
ғимараттың 40 пайызы бітіп тұрғанын, құрылыс басында 40 адам жұмыс жасап, нысан-
ды уақытында аяқтау көзделіп отырғанында айтты. 

Пресс-тур барысында журналистер тобы Черкасск ауылдық округіндегі іргелі 
шаруашылықтардың бірі «Душкин» ШҚ жұмысымен танысып, егістік алқаптарын көрді. 
Шаруашылықтың басқарушысы В. Стежкин 2000 жылдан бері жұмыс жасайтын атал-
мыш ұжымның осы күнге дейін қол жеткізген жетістіктерімен таныстырды. 

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Полевые работы - в разгаре
 

В Сарканском районе посевами сахарной свеклы занято 51 крестьянское хозяйство 
и в целом ожидаемый объем урожая сладкого корня составляет свыше 30000 тонн.

А сбор урожая зерновых составил более чем 83000 тонны, это озимая и яровая 
пшеница, овес, просо и яровой ячмень. План по картофелю – 972 га, из них собрано 
35 га, а валовый сбор составил 771 тонну. И это хороший показатель, ведь данный про-
дукт, как и хлеб, является необходимым на наших столах почти каждый день. Овощей 
планируется собрать с 627 гектаров, на сегодня собрано из них со 136 га.

С целью повышения урожайности посевных культур в этом году закуплено 5000 
тонн минеральных удобрений у ТОО «Казфосфат», ТОО «КазАзот» и у других това-
риществ.

Уже планируется проведение осенне-полевых работ, к началу которого все готово. 
План по зяблевой вспашке полей в районе составляет 17 тысяч гектаров, фактически 
объем выполнен на восьми тысячах гектарах. Итак, полевые работы успешно про-
должаются. Ждем новых вестей с широких, залитых ярким солнцем пашен и доброго 
урожая. 

Акку САМАШ.

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 еGov 
порталының мобильдік қосымшасы 
арқылы электрондық анықтама алу 
мүмкіндігі берілген. 

Азаматтарға арналған жаңа 
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. 

ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТИСТИКА ОРГАНДАРЫМЕН КӨРСЕТІЛЕТІН 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ АЛУ ТӘРТІБІНДЕГІ ОҢ ӨЗГЕРІСТЕР

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 арқылы 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 болуы немесе болмауы 
туралы анықтаманы құрайды, мынадай 
мүмкіндік іске асырылады: 

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

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

- қызмет алушының филиалдың ме-
кенжайын 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,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  Жетісу 

облысы бойынша басқармасының 
қылмыстық саладағы құқықтық 

ақпаратты  қалыптастыру прокуроры.
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ÁLEÝMET

ÓZEKTІ
Соңғы кездері елімізде интернет 

алаяқтығының саны күрт өскен, яғни 2022 
жылдың басынан бері Алматы облысы 
бойынша қылмыстың осы түріне қатысты 
келетін болсақ барлығы 531 алаяқтық 
қылмыстық құқық бұзушылық фактілері 
сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай 
тізіліміне (әрі қарай - СДТБТ) тіркелген 
болса, оның ішінде жалпы 163 - интер-
нет жүйесі арқылы жасалған алаяқтық 
қылмыстар орын алған болса, оның ішінде 
71 - интернет жүйесін пайдалану арқылы 
жасалған, интернет жүйесі арқылы сауда 
жасау және қызмет көрсету - 47, сондай-
ақ өздерін банк қызметкері ретінде таны-
стыру арқылы, жеке деректерді иемде-
ну арқылы - 21, бөтен біреудің атынан 
онлайн-несие рәсімдеу арқылы жасала-
тын қылмыстар - 24. 

Осыған орай, облыс көлемінде интер-
нет жүйесі арқылы жасалған алаяқтық 
қылмыстар әлі де азаймай отыр, 
сондай-ақ ішкі істер органдары интернет 
алаяқтыққа қарсы іс-шараларды үнемі 
жүргізуде. 

Осыған қарамастан, қазіргі кез-
де «Интернет алаяқтықтың ең басты 
ерекшелігі-жалпақ жұрттың бәріне 
қатысты жасалатындығы» ешқандай 

АЛАЯҚҚА АЛДАНЫП ҚАЛМАҢЫЗДАР
күмән туғызбайды, себебі интернеттің 
мүмкіндігін, қылмыстық іс-әрекеттерін 
жүзеге асыру үшін оңтайлы пайдаланып 
жүрген алаяқтардың әдіс-тәсілдері күн 
сайын өзгеріп, жаңарып отыр. 

Сондықтан, алаяқтың қоғамға 
қауіптілігі - бұл алдау немесе сенімге 
қиянат жасау нәтижесінде болатын 
қылмыс деп түсінуге болады. Мысалы, 
пайдакүнемдік қасиеттер адамдар ара-
сында кең тараған, алдау мен жалған 
мәлімет айту қазіргі күні қиынға соқпайды. 
Мысалы, алаяқтық жасау тәсілі бұл 
жерде жәбірленушіні алдап, пайда алу 
тәсілі, қазіргі кезде алаяқтықты ауыр 
қылмыстар қатарына жатқызуға бола-
ды. Себебі алаяқтардың мақсаттары 
уақыт талабынан олар да қалыс қалмай 
келеді, ғаламтордағы әккілердің, әсіресе 
әлеуметтік желілерді ұтымды пайдала-
нып отыр.  

Әдетте алаяқтар әлеуметтік желілерге 
жалған интернет хабарландырулар орна-
ластырады немесе аккаунт пен арнайы 
бет ашып, сайт жасап алады. Елімізде ең 
жиі кездесіп жүрген интернет алаяқтықтың 

түрлері: «интернет арқылы сауда жасау 
және қызмет көрсету, сондай-ақ өздерін 
банк қызметкері ретінде таныстырып, 
жеке деректерді иемдену және бөтен 
біреудің атынан онлайн-несие рәсімдеу 
арқылы жасалатын қылмыстар болып 
отыр».   

Соңғы кездері облыс көлемінде 
алаяқтық дерек оқиғалары тым жиілеп 
барады. Ақпараттық жүйені пайдаланып, 
алдау, арбау арқылы ақшалы болудың 
ең көп таралған жері – сауда-саттық 
маңы. Әсіресе сұранысқа ие «Instagram» 
әлеуметтік желісінде кімнің ақ, кімнің арам 
екенін ажырату өте қиын.  

Сондықтан, «Instagram» арқылы 
жалған хабарландыру беру немесе 
алаяқтар алдап түсірген деректер әлі де 
орын алуда, мысалы әйелдер киімін сата-
мын деп, талайдың ақшасын қалтасына 
басқан келіншек тұтынушылардың 
сеніміне қалай кіру керектігін ғана 
емес, онлайн-сауданың қыр-сырын да 
мықты меңгеріп алған алаяқтар әліде аз 
емес.  

Осыған орай, облыс көлемінде әлі де 

аз емес «онлайн-саудагер» интернеттің 
мүмкіндігін мүлт жібермеген, бұдан бөлек 
алаяқтар қазіргі кезде интернет арқылы 
«автобөлшектер сатамын» деп өтірік 
ақпарат таратып, қарапайым халықтың 
сеніміне кіріп, ақша тауып отырған 
алаяқтық деректер де, әлі де облыс 
көлемінде аз емес. Алаяқтықтың негізгі 
принципі – өзі құрбан етіп отырған адам-
ды алдау, сол арқылы өзіне ақша, мүлік, 
басқадай нәрселердің құқын ерікті түрде 
бергізу болып табылады.  

Сондықтан қала және аудан 
тұрғындардың назарына жеткізетін 
болсақ, елімізде интернет алаяқтық 
қазіргі қоғамның ең өзекті әрі маңызды 
мәселесіне айналды, адамның қолында 
компьютер, смартфон, планшеті бар кез 
келген уақытта ақпараттық жүйенің, соның 
ішінде интернет алаяқтардың құрбанына 
айнала алатынын ескертеміз.  

Т.ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  Жетісу 

облысы бойынша басқармасының 
қылмыстық саладағы құқықтық 

ақпаратты  қалыптастыру прокуроры.

НЕ ШУТИТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
Невозможно представить современный быт без электричества. Мы настолько 

привыкли к нему, что порой не замечаем опасности, которую представляет собой 
электрический ток. А ведь именно из-за нарушения правил эксплуатации нагрева-
тельных и других электроприборов, неправильной прокладки и монтажа электро-
проводки в большинстве случаев и случаются пожары в жилых домах.

Также большую опасность представляют собой хозяйственные постройки, где 
провода проложены по сгораемому основанию, используются переноски. Данные 
нарушения представляют собой большую опасность.

Чтобы избежать пожара, следует выполнять несложные правила, а именно: ухо-
дя, не забывайте выключать электрические приборы, телевизор, не оставляйте без 
присмотра детей дома, не сушите вблизи нагревательных бельё и обувь, не исполь-
зуйте самодельные электронагревательные приборы и некалиброванные плавкие 
вставки – «жучки».

Е.ИСАГАЛИЕВ,
главный специалист ОЧС Сарканского района, капитан гражданской

 защиты.

Открытое окно – опасность 
для ребенка!

В целях предупреждения вы-
падения детей из окон сотрудни-
ками Отдела по чрезвычайным 
ситуациям Сарканского районав 
посредством интернет простран-
ства, различных сайтов и прямых 
эфиров были показаны видеоро-
лики и памятки по соблюдению 
правил безопасности. 

В ходе онлайн трансляции со-
трудники ОЧС Сарканского райо-
на провели беседу с учителями 
средних школ о том, что в послед-
нее время участились случаи вы-
падения детей из окон высотных 

домов, о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, рассказали 
о том, что выполнение простых правил поможет предотвратить трагедию и сохранить 
здоровье и жизнь ребенка.

Во время эфира всем учащимся был показан видеоролик о мерах по предупрежде-
нию несчастных случаев вследствие падения с высоты.

И главное – ни на минуту не оставляйте ребенка одного, ведь никакие предупре-
ждения не заменят внимания и бдительности взрослых!

В целях защиты жизни и здоровья детей, предупреждения несчастных случаев с 
выпадением из окон сотрудники ОЧС Сарканского района настоятельно рекомендуют:

1. Не оставлять маленьких детей одних, ведь большинство случаев падения проис-
ходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

2. Отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подо-
конник.

3. Никогда не рассчитывать на москитные сетки! Они не предназначены для защи-
ты от падений! Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чув-
ствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто 
дети выпадают вместе с сетками.

4. Ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку от-
крыть окно более чем на несколько сантиметров.

5. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, 
будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ре-
бенка за одежду.

6. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее или страхо-
вое устройство, вы легко можете просто открутить ручку окна, используя ее по мере 
необходимости и сразу вынимая после использования.

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых.
Е.ТУРСУНОВ,

начальник ОЧС Сарканского района, майор гражданской защиты.

Туристский маршрут 
«Лесной питомник»

Протяженность туристского маршрута «Лесной питомник»  составляет 0,5 км. В 
лесном питомнике имеется четыре места отдыха, оборудованные всем необходимым 
для отдыха посетителей и туристов, имеются специально отведенные места для при-
готовления пищи. Беседки накрыты навесами, места отдыха хорошо освещены све-
том.  Так же по маршруту «Лесной питомник» оборудовано место с лебедями и бас-
сейном  для фото и видео съемок молодожен. Так же по маршруту можно наблюдать 
прекрасные виды на посадки лиственных и хвойных деревьев  лесного питомника.  

Посещайте  туристский маршрут «Лесной питомник»  тел: 5 – 40 - 39
Е.АБДУЛЛАЕВ,

   гос. инспектор обхода № 12 РГУ «Жонгар Алатауский» ГНПП.

Консультациялық-
диагностикалық қызметтерді 
қаржыландыру ұлғайтылды

Емханалар деңгейінде 
көрсетілетін медициналық 
көмектің көлемі жыл сай-
ын өсіп келеді. Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру 
Қорының Алматы об-
лысы бойынша филиа-
лында атап өтілгендей, 
2022 жылы медициналық 
көмекті сатып алу жоспа-
рында амбулаториялық-
емханалық жағдайдағы 
к о н с у л ь т а ц и я л ы қ -
д и а г н о с т и к а л ы қ 
қ ы з м е т т е р г е 
қаржыландыруды 134 %– 
ға, яғни өткен жылғы 20,2 

млрд теңгеден 29,2 млрд теңгеге дейін ұлғайту көзделген.
МӘМС жүйесін енгізу медициналық көмекті қаржыландыру көлемін арттыруға 

мүмкіндік берді. 2022 жылы ТМККК және МӘМС пакеттерін қамтамасыз етуге 29,2 
млрд теңге бағытталды, оның ішінде 24,7 теңге – МӘМС-ке. 

«Пациенттердің консультациялық-диагностикалық қызметтерді алу кезіндегі 
өзекті мәселесі бейінді мамандардың қабылдауын күту, диагностика мен талдауға 
жіберу ұзақтығы болып табылады. Жоспарлы медициналық көмек пациенттің 
өміріне қауіп төндірмейтін аурулар мен жағдайлар кезінде көрсетілетініне және 
сәл кейінге қалдыру пациенттің жай-күйінің нашарлауына әкеп соқпайтынына 
қарамастан, пациент консультациялық немесе диагностикалық қызметті 10 
күннен артық күтпеуі тиіс. Бұл мониторинг ережелерімен бекітілген. Медициналық 
қызметтерді көрсетуге арналған Медициналық сақтандыру қорымен шарт жа-
сай отырып, жеткізуші оларды толық көлемде ұсынуға міндеттеме алады және 
қолжетімділік пен сапа үшін жауапты болады», – деді Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру Қорының Алматы облысы бойынша филиалының директоры Нұрлан 
Отарғалиев.

Бұл ретте, егер медициналық ұйымда бекітілген халыққа дербес және 
уақтылы медициналық қызмет көрсету мүмкіндігі болмаса, ол Қордың басқа 
да жеткізушілерінің қатарынан бірлесіп орындаушыны тартуға міндетті. 
Қаржыландырудың айтарлықтай өсуі есебінен жүйеге жаңа медициналық қызмет 
көрсетушілердің келуі қамтамасыз етіледі. Жеткізушілердің толық тізбесімен 
өңірлерге бөле отырып Қордың fms.kz ресми сайтында «Пациент үшін» – «Кли-
никаны таңдау», «Медициналық қызметтерді сатып алу» – «КДҚ қызметтерін 
жеткізушілер» бөлімдерінде танысуға болады.

Әлеуметтік медициналық сақтандыру Қорының 
Алматы облысы бойынша филиалы.
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Уақыт өткен сайын әлемдегі ең 

ауқымды да қырғынды  Ұлы Отан 
соғысының маңызын одан ары 
ашатын бұған дейін құпия болып 
келген әлемдік деңгейдегі мұрағат 
деректерімен жұмыс істеуге 
рұқсат етіліп жатқанымен, оның 
толық шындығы ашылып болған 
жоқ.

Басқаны айтпағанда, өз 
елі және  Еуропа мен Азияның 
халқын фашизм мен жапон 
басқыншыларының ажалы және 
құлдығынан құтқару жолындағы 
Кеңес Одағы әскерлерінің Ұлы 
Отан,  одан арғы басқа халықтарды 
азат ету  соғысының нәтижесін  
төмендету, орын алған шешуші 
соғыс оқиғаларын  бұрмалау, 
Фашизмді талқандаудағы Ұлы Отан 
соғысының барлық қиындығын 
көтерген көпұлтты кеңес 
әскерлерінің  жанқиярлы ерліктері 
мен баладан кәріге дейінгі тыл 
еңбеккерлерінің Жеңіс жолындағы 
қажырлы еңбектерін жоққа 
шығару әлемнің әр аймақтарында 
белсенділікпен жүргізіліп келе 
жатқандығы белгілі.

Ал оның кімдер үшін қажет екендігі де 
айғақ. Яғни, әсіресе 1941-1945 жылдар 
арасындағы Ұлы Отан соғысы қазіргі 
уақыттағы дүниежүзілік деңгейдегі 
мемлекеттер аралық идеологиялық 
теке-тіреске айналып отырғаны  да 
баршамызға аян.

Осыған қарамастан бүгінгі кәсіпқой 
ғалым-тарихшылар  Кеңес Одағы 
халықтарының  төрт жылдан астам 
уақыттағы жүргізген соғысының әр 
кезеңін, нәтижелерін   тарих ғылымына 
қойылатын методологиялық талап-
тар негізінде зерттеп, нақты бағасын 
беруі керек деп есептейміз. Кез-келген 
ғылым, соның ішінде гуманитарлық 
ғылым  саясаттан тыс тұру керек 
екендігі белгілі.

Міне сондықтан да ғалымдардың 
міндеті - Адамзаттың одан ары да-
мып, өркендеуінің тағдырын шешкен 
осы соғыста ерлік көрсетіп,  Ортақ 
Отанын басқыншы жаудан қорғап, 
әлемдік бейбітшілікті қайта орнатқан, 
ешқандай саясаттан  тыс болған  Кеңес  
жауынгердің ерлігін нақты шындық 
негізінде жариялау арқылы олардың 
даңқты  өмірлерін бүгінгі ұрпаққа үлгі 
ету, Ұлы Жеңістің тарихын маңызын на-
сихаттау  болып табылады.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қ. К. Тоқаевтың 2020 жылғы 
5 мамырдағы ТАСС тілшілеріне бер-
ген сұхбатындағы «Кеңес Одағының 
фашизмді  талқандаудағы шешуші 
орнын жоққа шығару-бұл тарихи 
шындыққа қарсы шығу» ,- деген сөзі  
Екінші дүниежүзілік соғыстағы Кеңестік 
жауынгерлердің  жасаған ерлігіне күмән 
келтірушілерге деген  жауап болып та-
былады.

Бір мемлекетті қойып, әлем 
халықтарының фашистік Германияның 
құлдығына айналып, жойылуы-
на әкелуі  мақсат етілген фашистік 
шапқыншылыққа қарсы жүргізілген  
Екінші Дүниежүзілік соғыстың 
шешуші майданына айналған Кеңес 
халықтарының Ұлы Отан соғысына 
көпұлтты қазақстандықтар басынан 
аяғына дейін белсене қатысқандығы 
әрқайсымызға белгілі. Олардың бұл 
соғыстағы майдан даласы және тылдағы 
көрсеткен ерліктерінің көпшілігіне 
қанықпыз. Алайда ашылып жатқан 
жаңа деректер қазақстандықтардың 
Гитлерлік Германия ұйымдастырған 
осы  әлемдік қырғынға қарсы күресіне 
қосқан үлестерінің салмағын одан ары 
еселей түсуде.

Республикамыздың  қазіргі ұрпағы 
арасында Ұлы Отан соғысына қатысып, 
ортақ жеңісті қамтамасыз еткен ата-
бабаларының  есімдері мен ерліктерін 
насихаттау тұрақты түрде жүйелі іске 

Ерлігі еленбеген қазақ 
жауынгері туралы

асырылып келе жатқандығы белгілі.
Көзі тірі ардагерлерге деген құрмет 

те өз дәрежесінде атқарылып отыр. 
«Қазақстанда  Ұлы Отан соғысына 
қатысушыларға үлкен қамқорлықпен 
қарайды. Біз үшін олардың барлығы 
батырлар»,-деп көрсетті Қ.К.Тоқаев 
“Мир” телерадиоканалы тілшілері 
сұрағына берген жауабында.

Алайда, өкінішке орай кезіндегі 
коммунистік әділетсіздік саясатының 
ықпалымен соғыстың бастапқы 
кезеңінде  еріксізден әртүрлі 
жағдайлармен сол уақыттағы күші ба-
сым болған фашистік неміс әскерлерінің 
тұтқынына түскен, алайда одан боса-
нып шыққаннан кейін Кеңес Армиясы, 
партизандар отрядтары, Еуропалық 
Азаттық армиялары құрамында жау-
мен шайқасып, ерекше ерлік көрсеткен 
батырлардың бұл істері әдейі есеп-
ке алынбай, лайықты марапаттаулар 
берілмеген, аман қайтқандары “Соғыс 
ардагері” атағын ала алмағандары 
қаншама.  Осылардың қатарында, 
көзі тірісінде “Отанын сатқан” деген 
әділетсіз анықтама берілген, іс жүзіндегі 
“Нағыз батыр” Мұхамәділ Қаптағаев та 
болды.

Міне осындай себептерден  барып, 
Кеңес Одағы халықтарының  неміс фа-
шист басқыншыларына  қарсы Ұлы Отан 
соғысының жеңіспен аяқталғанына  
қаншама уақыт өткенімен қазіргі күнге 
дейін оның барлық  ақиқаты толығымен 
ашылмағандығы белгілі. Біз  Ұлы Отан 
соғысында  әскери қолбасшылықтары 
және жеке ерліктерімен  ерекше көзге 
түскен  Бауыржан Момышұлы, Мәлік 
Ғабдуллин, Төлеген Тоқтаров, Әлия 
Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, 
т.б. Кеңес Одағының Батырларын 
жақсы білеміз.   Алайда  осы соғыс 
өртінің ортасында болып, қаза  тапқан 
көптеген қазақ майдангерлерінің 
есімдері енді ғана анықталуда. Әлі 
белгісіз болып отырғандары қаншама. 
Бұл айтылғандарға бүгінгі мерзімге 
дейінгі соғыс қимылдары  болған 
жерлерден жаппай табылып жатқан 
майдангерлердің мүрделері, әскери 
құжаттары, т.б. дәлел болады. Ал қазақ 
жауынгерлерінің осы соғыстың барлық 
майдандарында болғандары белгілі.   
Сондықтан да осы соғысқа қатысып, 
одан туған еліне оралмаған  әр қазақтың 
есімі мен ерлігі бүгінгі ұрпағына мәлім 
болғанда ғана  бұл соғыстың ақиқаты 
барынша жарияланды  деп есептеуге 
болады. Осы айтылғандармен қатар 
Кеңестік жүйе кезінде  Ұлы Отан соғысы  
тарихының нақты  шындығы  мақсатты 
түрде  бұрмаланып келгендігі белгілі

Оның қатарында  біздің халқымыздың 
бұл соғыстағы жеңіске қосқан үлесі де 
толығымен айқындалмай келеді.  Атап 
айтқанда:

-  Ұлы Отан соғысындағы  барлық 
қазаға  ұшырағандардың  ұлттық 
белгілеріне сай, соның ішінде 
қазақтардың нақты  санын анықтау іске 
асырылмаған;

 -  аға офицер шеніндегі барлық 
қазақтар, соның ішіндегі олардың   
әскери құрамалар басқарғандарының 
саны, олардың басқа ұлт өкілдерімен 
салыстырғандағы пайыздық көрсет-

кіштері кездеспейді;
- бөлімшеден-батальонға  дейін  

басшылық жасаған  кіші офицер 
қазақтардың саны белгісіз қалып отыр;  

- Кеңес-герман майданындағы  
шешуші кезеңдердегі  жаумен бетпе-
бет шайқастарға қатысқан  қазақтардың 
санын дәл айту қиындық тудыруда;

 -  лажсыздан тұтқынға  түскен, 
алайда  одан қашып шығып,  кеңес 
әскерлеріне қосылған және одан 
ары батырлықпен соғысқан  қазақ 
жауынгерлерінің  сандарын дөп айту 
мүмкін емес;

- соғыста жеке ерліктері мен әскери 
басқару шеберлігін көрсеткен қазақ 
офицерлерінің кеңестік жоғары әскери 
академияларға  оқуға тартылуы, одан 
арғы қызметтері, т.б. мәліметтерді 
айқындау маңызға ие.

Осылармен бірге  соғыс мерзімінде 
әр түрлі жағдайлармен айып батальон-
дары мен роталарында болған, онда 
Отанға берілгендіктің үлгісін көрсеткен 
қазақ жауынгерлері туралы ештеме 
жазылмаған. Олардың жалпы санда-
ры, кімдер екендігі туралы мәлімет 
ашылмаған. Тіпті қазіргі мерзімге  дейін 
айып батальондары, онда болған жау-
ынгерлер  туралы халық арасында 
керісінше түсінік те қалыптасқандығы 
жасырын емес.

Бұл мәселе кейінгі кезеңге  дейін 
бүкіл ТМД аймағында жабық болып 
келді. Соңғы жылдары ғана Ресейде 
бірнеше кітап шығарылды. Олар:  Ми-
хайл Сукневтың “Записки команди-
ра штрафбата.-Москва, Центрполи-
граф, 2006”, Александр Пыльциннің 
“Правда об штрафбатах. Как офи-
церский  штрафбат  дошел до Берли-
на. М.: Яуза,Эксмо,2008” кітаптары 
мен   В.О.Дайнес және В.В.Абатуров 
құрастырған “Правда об штрафбатах-2- 
М.:Эксмо, Яуза, 2008”  атты  естеліктер 
жинағы. Осы мерзімнен     ресейлік 
“Штрафбат” телесериалы қойылып 
көрсетіліп келеді.  Бірақ та  бұлардың 
ешқайсысында осындай әскери 
бөлімдерде болған қазақ жауынгерлері 
туралы айтылмайды. Сондықтан да 
осы тақырыппен айналысып, бұл 
әскери бөлімдерде болған қазақтардың 

есімдері мен батырлықтарын айшықтап, 
ұрпағына жеткізу керектігі қажеттілікке 
айналып отыр.

Аталған тұрғыдан алғанда, 1942 
жылдың 13 мамырынан 1945 жылдың  
9 мамырына дейін тура үш жыл үздіксіз 
айып батальоны құрамында  болып, 
үнемі   қаһармандығы  және ерлігімен 
көзге түскен  Мұхамәділ Қаптағаевтың 
есімі мен ісі ұрпағына жұмбақ. Тіпті Ұлы 
Отан соғысында асқан ерлік көрсетіп, 
оның соңына дейін қатысқан, неміс тілін 
жақсы білгендіктен бір жыл Германияда  
қатардағы тілмаштық қызмет атқарып,  
туған еліне келгеннен кейінгі кезден 
өмірінің соңына дейін ол тұтқында 
болғандығы туралы айыбы алынбай, 
“Ұлы Отан соғысының ардагері” деген 
Құрметті атаққа да ие бола алмады.

Баласы Кенесарының әкесінің 
естеліктері негізінде жазуынша: “Ол 
1919 жылы Алматы облысы, Сарқан 
ауданында өмірге келген. Отбасын-
да әкесі Қаптағайдан ерте айырыла-
ды. Бірнеше ағасы ХХ ғасырдың 20-30 
жылдарындағы голощекиндік саясаттың 
негізіндегі Қазақстанды жайлаған 
аштықтың салдарынан өмірден ерте 
озады. Жалпы саны Қаптағаевтардың 
отбасынан 14 адам аштықтың құрбаны 
болған екен.  

1939 жылы Мұхамәділ Қаптағаев 
Қызыл Армия қатарына алынып,  Батыс 
Украинада әскери қызметін бастайды. 
1940 жылы бір жылдық  қызыл коман-
дирлер курсын бітіреді. Осы курста  
неміс тілін оқып, оны еркін сөйлейтіндей 
дәрежеге жетіседі. 1941 жылы 22 
маусымнан Ұлы Отан соғысына 
қатысқан. Соғыстың алғашқы күндері 
мен айларындағы кеңес әскерлерінің 
сәтсіздіктерінің барлығын басынан 
өткізген. Мұхамәділ құрамында болған 
12-армияның 17-атқыштар корпусы   Ба-
тыс Украинада соғыс басталған күннен  
ерлікпен қарсылық көрсеткенімен, 
бірнеше есе күштері басым неміс 
басқыншыларына төтеп бере алмады,  
шығын аса көп болды. Тірі қалған қызыл 
әскерлер амалсыздан тұтқынға түседі. 
Тұтқындардың арасында Мұхамәділ де 
болады. Неміс тілін білетін Мұхамәділді 

(Жуырда Талдықорған қаласындағы бір көшеге есімі берілген Қаптағаев 
Мұхамәділдің майдан жолынан)
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су тасығыш арбакеш қылып қояды. 
Деревнядан немістердің көбісінің кет-
кен күнін білген Мұхамәділ майдан-
дастарымен бірге тұтқыннан қашуды 
ұйымдастырады. Сөйтіп біраз уақыт 
тұтқында болған қызыл әскерлер бір 
түні немістерден құтылып шығып,  
орманға қашып, одан әрі Қызыл Армия 
бөлімдеріне қосылу үшін шығысқа қарай 
ұзап  кеткен майдан шебіне бет алады.
Көптеген күндер аш-жалаңаш болып 
майдан шебіне дейін тірі жеткен кешегі 
тұтқындар екі қолдарын көтеріп, бізді 
кешіріңдер, қатарларыңа алыңдар де-
ген айғаймен Кеңес әскеріне қарай ұрыс 
шебін  бұза жүгіреді. Алайда оларға 
қарсы кеңес әскерлері пулеметпен оқты 
қарша боратады. Бұрынғы тұтқындардың 
тірі қалғандары ғана кеңес окоптары 
мен траншеяларына жетеді. Пулемет 
оғынан Мұхамәділ тамағынан жеңіл 
жарақат алады. Осыдан басқа соғыс 
аяғына дейін оған ешқандай неміс оғы 
тимеген. Көптеген тексерістерден  кейін 
1942 жылы мамыр айында Мұхамәділді 
«тұтқында болған кінәмді қаныммен 
қайтарамын» - деген жеке арызы бой-
ынша 248- атқыштар дивизиясының 
905 – атқыштар полкіндегі  ең алғаш 
құрылған айып батальонындағы бар-
лаушылар тобына жетекші етіп жібереді. 
1942 жылдың сәуір-мамыр айларында 
негізделе бастаған  осы арнайы әскери 
бөлімдердің  мақсаты, оған алынған 
әскерилердің құрамы,  атқаруға тиісті 
міндеттері туралы  соңғы кездері жа-
риялана бастаған естеліктерде  бұрын 
құпия сақталынып келген  Ұлы Отан 
соғысының  шындық беттері ашыла 
түседі.Көрсетілген  мазмұндағы “1941 
жылы  Киев ауданында қоршауға 
түсіп, кейін  Чапаев атындағы парти-
зан отрядында болған, алайда 1943 
жылы Пересяславты азат еткеннен 
кейін үш ай бойы арнайы тексерістен 
өтіп, немістерге қызмет  етулері, 
сатқындықтары дәлелденбей,  таза бо-
лып шыққанымен     айып батальонына 
жіберілген офицер  И.И.Коржиктің: “Ба-
тальонда 1200 офицер, соның ішінде   
25 полковник  болып, егде тартқан 
кезінде оларды қатардағы жауынгер етті. 
Барлығымызға  қызыләскер кітапшасын 
берді,”- деген жазбасы сол уақыттағы 
айып батальондарына жіберілген кінәсіз 
адамдардың ауыр тағдырын бізге 
жеткізеді.  Қаптағаев Мұхамәділ 1942 
жылдан 1945 жылдың мамыр айындағы 
Жеңіске дейін осы айып батальонында 
үздіксіз фашистермен шайқасты.

Бірде неміс танктері бұзып-жарып 
Кеңес әскерінің штабына қарай өтіп 
кетеді. Осы кезде танктерге қарсы 
белдеріне граната байланған иттерді 
жібереді. Иттерді бірнеше күн аш 
ұстаған, белдеріне тас байланған иттер 
босана салысымен танкінің астындағы 
жыланбауыр доңғалақтарынан дәмді ет 
шұжығын жеп үйренген еді. Ал енді нағыз 
соғыс кезінде иттерге тас орнына грана-
та байлап неміс танкілеріне жіберілетін 
болған. Солардың арқасында неміс 
танкілерінің көзі жойылады, алайда 
үйретілген иттер біткен кезде немістің 
«Тигр» атты бір танкісі бұзып жарып 
жолындағыларды түгелдей таптап, оқты 
қарша боратып Кеңес әскерінің алдыңғы 
шебіне қарай келе жатады. Осы кезде 
басқару пунктіндегілер айыпкер жауын-
гер Қаптағаев Мұхамәділдің беліне гра-
наталарды байлап, ит сияқты еңбектеп 
танкінің астына соғылуға бұйрық 
береді. Танкіге қарсы осылай жүгірген 
Мұхамәділге Кеңес әскерінің мергені  
тоқтап, сәл  демін алуға да мұрша 
бермейді. Тоқтаса атып қуалайды. 
Сөйтіп танкіге жеткен Мұхамәділді танк 
кенеттен айналып өткендіктен, танкінің 
астына еніп, соғылуы туралы бұйрықты 

орындай алмай қалады. Алайда 
қасынан өтіп бара жатқан неміс танкісінің  
қозғалтқышы жағына қолындағы грана-
таларын лақтырып үлгіреді. Сөйтіп жау 
танкісін өртеп істен шығарады, өзі аман 
қалады.

1943 жылдың күзіндегі Кеңес 
әскерінің Днепр өзенінен өтуі аса қиынға 
айналды. Днепр өзенінің немістер 
орналасқан батыс жағалауындағы май-
дан шебі өзен бойынан жоғары, ал 
Кеңес әскерлері орналасқан шығыс 
жағалауы тегіс болады. Сондықтан 
осы төбелердің басына немістер бар 
қаруларын орналастырып,  келесі жақты 
үздіксіз атқылаумен болды. Өзеннен 
өтуге әрекет жасаған кеңес әскерлері  
көп шығынға ұшырады. Сондықтан 
да айып батальоны жауынгерлеріне 
ұзындығы 2-3 метрлік бөренелерді дай-
ындатып, сол бөренелерге қаруларымен 
шығарып, қараңғы түні Днепрдің әр 
тұсынан өзеннен өте отыра, немістердің 
қарсылықтарын басу,  негізгі әскери 
бөлімдер келгенше тірек орындарын 
дайындау міндеттелді. Өзеннің ба-
тыс жағалауына қарша бораған жау 
оғынан санаулы ғана айыптылар 
аман өтіп, жау бекінісін басып алады..  
Солардың қатарында барлаушылар то-
бын басқарған Қаптағаев Мұхамәділ 
де болған. Днепрден өту үшін болған 
соғыс операциясы үшін мыңдаған адам 
Кеңес Одағының батыры атағын алды.
Ал жаңағы аман қалған нағыз батыр-
лар, айыпкер болғандықтан ешқандай 
марапаттауға ие болмады.

Оларға Кеңес Одағының батыры 
атағын беретіндей ерлік жасағанда 
ғана «Ерлігі үшін»(«За отвагу») медалін 
берген. “Айыпкерлерді  орден, медаль-
дармен қалыптасқан талап бойынша 
марапаттамайтын, сирек кездесетін 
жағдайда, егер ерлігімен көзге түскенде 
ғана марапаттайтын”,-деп еске алады  
сол кездегі 322- жеке армиялық айып 
ротасының командирі болған Михайл 
Григорьевич  Ключко. 

Ал 1945 жылғы жеңіске дейін 
бірнеше жыл айып батальонының взвод, 
рота командирі болған А.Пыльцынның 
“Батальонда ...  “Ерлігі үшін” медалі  
жауынгерлік “Даңқ” орденінен кем емес 
жоғары награда ретінде бағаланатын,” 
– деген сөзі осы айтылғандарға дәлел 
болатын сияқты.  

Міне осылай, бүкіл Ұлы Отан 
соғысындағы үзіліссіз жауынгерлік жо-
лында  Қаптағаев Мұхамәділ  алты ме-
дальмен ғана марапатталған. Олардың 
үшеуі “Ерлігі үшін” медалі.

Алғашқы “Ерлігі үшін” медалінің 
берілуі туралы жазылған ұсыныста: 
“248-Одесса атқыштар дивизиясы 
905-атқыштар полкі 120 мм батареяның 
байланысшысы қызыләскер  Қаптағаев 
Мұхамед дивизияның  1944 жылдың  21 
наурыз-11 сәуір Николаев және Одес-
са қалаларын алуға арналған   шабуыл 
ұрыстарындағы    ешқандай қиындық 
пен қауіпке қарамастан ерлік пен 
табандылық және батылдық көрсетті 
және  тәуліктің әр мерзімінде және кез-
келген жағдайда  батарея мен  басқару 
пункті мен жаяу әскерлер арасындағы  
байланысты жақсы іске асырды.  Одес-
са түбіндегі ұрыста  қарсыластың күшті 
артиллериялық және миномет оғы 
астында  3 сағат бойы  шеп арқылы үнемі 
жата жылжи отыра  18 рет үзілген сым-
ды жалғады,  нәтижесінде байланыстың 
үздіксіз іске асырылып, миномет оғын 
бағыттап отыруға жағдай жасады, 
осы арқылы  Николаев және Одесса 
қалаларын  неміс басқыншыларынан  
тазартушы  біздің бөлімдердің  табысы-
на үлес қосты” -деп жазылған.

І- Беларуссия майданы 5-Екпінді 
Армиясы 248-Одесса атқыштар диви-

зиясы командирінің бұйрығында 905- 
атқыштар полкы 120 мм батареяның 
байланысшысы Қаптағаев Мұхамәділдің 
келесі жасаған ерлігі туралы жазылған 
ұсыныста: “Висла өзенінің (Поль-
ша) cол жағалауындағы қарсыластың 
бекінісін бұзу кезінде  өзін ержүрек 
байланысшы ретінде көрсете білді.  
Күшті артиллериялық атыс пен өміріне 
нақты төнген қауіпке қарамастан  ол 26 
рет  үзілген байланыс сымын қалпына 
келтірді,”-делініп,  үшінші рет “Ерлігі 
үшін” медалымен марапатталды. 

Варшава қаласын жаудан азат етудегі 
Қаптағаев Мұхамәділ өршеленген, 
және жан аямай соғысқан ондаған жау 
әскерінің көзін жекелей жойғандығы үшін 
«Варшаваны азат еткені үшін» медалін 
ғана алған.

Қаптағаев Мұхамаділ құрамында 
болған айып батальоны Ұлы Отан 
соғысының соңғы мерзіміндегі  Берлинді, 
соның ішіндегі Рейхстагты алудағы ұрыс 
қимылына тікелей қатысты. Осындағы 
көрсеткен айырықша ерлігі үшін де   оған 
“Берлинді алғаны үшін” медалі берілді. 

Соғыс мерзімінде көрсеткен басқа 
ерліктері үшін Жоғары Бас қолбасшының  
алғыс хаттары жарияланды.

Кейінірек «Ұлы Отан соғысындағы 
жеңісі үшін», «Берлинді алғаны үшін» 
медальдарымен марапатталған.  

1946 жылдың мамырында Қаптағаев 
Мұхамәділ әскер қатарынан босайды, 
бірақ елге қайтпай “жау тұтқынында” 
болғандығына орай жазаланудан 
жасқанып, өз еркімен 1949 жылға дейін 
Германияның Росток және Штральзунд 
қалаларындағы кеңес әскери  коменда-
тураларында  аудармашы болып қызмет 
атқарады.

1949 жылы Қазақстанға қайтып, ұзақ 
жылдар бойы туған жерінде қарапайым 
сатушы болып еңбек етті. Онда да өзіне 
тапсырылған міндетті жауапкершілікпен 
атқарды. Көптеген марапаттауларға ие 
болды. Алайда ол дүниеден өткенше 
ешкімге де өзінің Ұлы Отан соғысына 
қатысуы, жасаған ерлігі туралы айт-
пай өткен. Осы тақырыптағы мек-
теп оқушыларымен, т.б. кездесулерге 
көп бара бермейтін еді. Оның себебі 
тұтқында түсіп, айып батальонында 
болғаны, соғыстың басынан соңына 
дейін орденсіз келуі  еді. Соғыстың 
алдыңғы шебінде болғандығын 
дәлелдейтін фотосуреттері де жоқ.  
Өйткені айып батальонындағылардың 
әскери киімдерінің бөлектігі де әсер 
еткен шығар. Алайда соғыстағы 
батырлығының айырықша белгілері – 
шешесіне жауынгерлік медальдарға ие 
болғандығын айқындайтын майдандағы 
әскери бөлім басшылығынан жіберілген 
ресми құжаттар мен алғыс хаттарды 
сақтап, ұрпағына қалдырды. Жұртына 
еленбеген ерлігін нақты бағалау үшін 
ізденбеді де.

Балаларын жеткізіп, тәрбие берді, 
оқытты. Халқына, туған еліне, оның 
өткен тарихына деген құрметін ХХ 
ғасырдың 50-60 жылдарындағы Абылай, 
Кенесары, т.б. ұлт мақтаныштарының 
атын атауға тиым салынған кезеңнің 
өзінде ұлдарының есімдерін Наурызбай, 
Кенесары деп қоюынан да білуге бола-
ды. Міне сондықтан да, ортақ Отандары 
үшін өлімге қасқайып қарсы тұрып, ерлік 
жасаған Ұлы Отан соғысының Мұхамәділ 
Қаптағаев сияқты батырларының ерлігін 
ұрпағына жеткізу баршамыздың ісіміз 
екендігі айғақ.

Ғани ҚАРАСАЕВ,
 тарих ғылымдарының докторы, 

ҚР БҒМ  ҒК Мемлекет тарихы 
институтының профессоры. 

TANYM

Сезім шіркін
Қалқам-ау, біздің көңіл қайда 

жатыр.
Он бесте толықсыған 

айда жатыр.
Ақан сері.

Жарымаған уызға,
Өмір бойы жарымас...
Ғашық болсаң бұл қызға,
Басын байла, бағын аш.

Толған айдай толықсып,
Гүлдей болып ашылған.
Балғын бойы бұлықсып,
Жүрегіңе от басылған;

Бал-бұл жанған күйге еніп,
Сәл қымсынып өтетін;
Қарағанда именіп,
Ішіңді өртеп кететін;

Жұмбақтаған сөзіңді
Тұратұғын шын ұқпай;
Тартатұғын көзіңді,
Солқылдаған шыбықтай;
 
Сылқылдаған бұлақтай
Күлкісін де жасырған;
Таңың болып біт атпай,
Түн ұйқыңды қашырған;

Ойға ойысқан еркелік,
Асау тайдай дір еткен;
Өз-өзінен өртеніп,
Жалын атқан жүректен...

Сезім шіркін қоя ма,
Әр нәрсеге ой кетпей;
Сезім шіркін қоя ма,
Махаббатты сөйлетпей.

«Бет ашарды» бастаңыз,
Тарап жастық той кетпей.
...Жиырмадан асқан қыз
Өңі түскен көйлектей.

***
Жағалау.
Жартас.
Жарғабақ.
Көк теңіз жатыр дөңбекшіп.
Кеттің сен неге әрі қарап,
Күрсініп, үнсіз кеуде өксіп?

Жаным-ау, өзің қалайсың?
Келдім ғой мұнда сені іздеп.
Көзіме бірде қарайсың,
Қарайсың бірде теңізге.

Толқынмен ойнап, дабыстап,
Шағала көкте шарқ ұрып,
Қайдағы не бір алысқа
Қоймайды мені шақырып.

Кеудемде қайтіп көл тынсын,
Елігем теңіз үніне.
Қасымда үнсіз сен тұрсың,
Үңіліп теңіз түбіне.

Толқынмен түсіп жарысқа,
Қосылып кетсем өр әнге...
Мен тұрмын қарап алысқа,
Сен тұрсың қарап тереңге.

Әділбек АБАЙДІЛДАНОВ.
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Жетісу облысы  кәсіпкерлерінің 

назарына!
Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды (ірі кәсіпкерлік cубъектілерінің 

қоспағанда) әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне енгізу үшін 
өтінімдерді қабылдау туралы хабарландыру

Құжаттарды қабылдау: «Жетісу облысының кәсіпкерлік және индустриялық – 
инновациялық даму басқармасы» ММ;

Пошталық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 040000, Жетісу облысы, 
Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;

Электрондық пошта мекен-жайы:upravlenie.pred@zhetysu.kz; 
Толық ақпаратты: Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр 

көшесі 26, 3 қабат, 303 каб.; немесе байланыс телефондары арқылы білуге болады: 
87786369096, 87479090902, 87472100700.; 

Нысанасы: 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік 
кодексінің 20-бабына және 79-4-бабының 1-тармағына сәйкес және  Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 2021 жылдың 28 қазандағы №773 Қазақстан Республикасының 
Үкіметі 2021 жылдың 09 қарашадағы №795 дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды (ірі 
кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда)  әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне 
енгізуге арналған өтініштерді «Жетісу облысының кәсіпкерлік және индустриялық – 
инновациялық даму басқармасы» ММ  қабылдайды.

Өтінім берілетін жер: «Жетісу облысының кәсіпкерлік және индустриялық – 
инновациялық даму басқармасы» ММ.

Құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2022 ж. «01» қыркүйектен бастап 2022 ж. «15» 
қыркүйек аралығында. 

Өтінімдерді берудің басталу күні: 2022 ж. «01» қыркүйек. 
Өтінімдерді берудің аяқталу күні 2022 ж. «15» қыркүйек.
Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен өтінімдер қабылдауға жатпайтынын 

атап өтеміз. 
Кәсіпкер құжаттар топтамасын толық ұсынбаған не анық емес деректерді немесе 

қағидалардың талаптарында белгіленген нысандарға сәйкес келмейтін құжаттарды 
ұсынған жағдайда ұйымдастырушы ұсынылған құжаттарды кәсіпкерге қайтарады.

Конкурстық құжаттамамен сіз мына сілтеме бойынша таныса аласыз: https://
adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000773/history.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 28 қазандағы № 773 
қаулысымен бекітілген Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімін жүргізу 
қағидаларына сәйкес бірінші санаттағы әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері – 
азаматтардың мынадай санаттарын:

- мүгедектерді;
 - мүгедек бала тәрбиелеп отырған ата-аналарды және басқа да заңды өкілдерді;
- зейнеткерлерді және зейнеталды жастағы азаматтарды (жасына байланысты 

зейнетақы төлемдеріне құқық беретін жасқа келгенге дейін бес жыл ішінде);
- балалар ауылдарының тәрбиеленушілерін және балалар үйлерінің, жетім ба-

лалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-
интернаттардың түлектерін – жиырма тоғыз жасқа дейін;

     - қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінен жазасын өтеуден 
босатылған адамдарды – босатылғаннан кейін он екі ай ішінде;

- белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды;
     - аз қамтылған, көпбалалы немесе толық емес отбасыларға жататын ата-аналарды 

және басқа да заңды өкілдерді, сондай-ақ "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен 
наградталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі 
"Ана даңқы" ордендерімен наградталған көпбалалы аналарды;

 - наркологиялық науқастарды медициналық-әлеуметтік оңалтудан немесе 
психикаға белсенді әсер ететін заттарға тәуелділікті емдеуден өткен адамдарды – 
оңалту немесе емдеу жүргізілгеннен кейін он екі ай ішінде;

     - қандастарды жұмыспен қамтуға ықпал ететін ӘКС, бұл ретте ӘКС қызметкерлерінің 
арасында осындай санаттардың кез келгеніне (осындай санаттардың біріне немесе 
бірнешеуіне) жататын адамдардың орташа жылдық саны алдыңғы күнтізбелік жылдың 
қорытындысы бойынша кемінде елу пайызды құрауы (бірақ осындай санаттарға 
жататын екі адамнан кем болмауы), ал еңбекке ақы төлеу шығыстарында осындай 
санаттардың кез келгеніне (осындай санаттардың біріне немесе бірнешеуіне) жататын 
адамдардың еңбегіне ақы төлеуге арналған шығыстардың үлесі кемінде жиырма бес 
пайызды құрауы шарт;

Жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға өзін тізілімге енгізу мақсатында жергілікті 
атқарушы органдарға арнаулы комиссияның қарауына мынадай құжаттарды ұсынады:

осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жеке кәсіпкерді немесе 
заңды тұлғаны тізілімге енгізу туралы өтініш (бұдан әрі – өтініш);

өтініш берушінің уәкілетті адамының өтінішке қол қою құқығын куәландыратын 
сенімхат (өтініш берушінің сенімхат негізінде әрекет ететін өкілі құжаттарды берген 
жағдайда).

Сонымен қатар, ӘКС бірінші санатына жатқызу шарттарына сәйкес келетін жеке 
кәсіпкер немесе заңды тұлға өтінішпен бірге жергілікті атқарушы органдарға арнаулы 
комиссияның қарауына:

1) өтініш берген күнге жарамды өтініш берушінің штат кестесінің көшірмесін;
2) ӘКС бірінші санатына жатқызу шарттарында көрсетілген халықтың әлеуметтік 

осал топтары қатарындағы өтініш берушінің қызметкерлерімен жасалатын еңбек 
шарттарының көшірмелерін;

3) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша өтініш берушінің 
қызметкерлерін ӘКС-тің бірінші санатына жатқызу шарттарында көрсетілген халықтың 
әлеуметтік осал топтарына жатқызуды растайтын құжаттардың көшірмелерін;

4) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш беруші 
қызметкерлерінің саны мен жалақысы туралы мәліметтерді;

5) ӘКС бірінші санатына жатқызу шарттарында көрсетілген халықтың әлеуметтік 
осал топтары қатарындағы өтініш беруші қызметкерлерінің дербес деректерін 
өңдеуге арналған келісімдердің көшірмелерін (дербес деректердің дара кәсіпкерді 
немесе заңды тұлғаны тізілімге енгізу мақсаты үшін жергілікті атқарушы органдарға 
ұсынылатынын көрсете отырып) ұсынады.

Вниманию предпринимателей 
области Жетісу!

Объявление о приеме заявок для включения индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц (за исключением субъектов крупного предпринима-
тельства) в реестр субъектов социального предпринимательства

Прием документов: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития области Жетісу»;

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 040000, область Жетісу, г.Талдыкорган, 
ул.Кабанбай батыра, 26;

Адрес электронной почты: upravlenie.pred@zhetysu.kz;
Подробная информация: город Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, 3 этаж, 

каб. 303; или по контактным телефонам: 87786369096, 87479090902, 87472100700.;
Предмет: В соответствии со статьей 20 и пунктом 1 статьи 79-4 Предпринима-

тельского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, постановлением 
Правительства Республики Казахстан №773 от 28.10.2021 года, постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан №795 от 9.11.2021 года  ГУ «Управление предпри-
нимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу» принима-
ет заявления на включение  индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
(кроме субъектов крупного предпринимательства) в реестр субъектов социального 
предпринимательства. 

Место подачи заявки: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития области Жетісу».

Срок предоставления документации: с «01» сентября 2022 г. по «15» сентября 
2022 г. 

Дата подачи заявок: «01» сентября 2022 г. 
Дата окончания подачи заявок: «15» сентября 2022 г. 
Отмечаем, что заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не под-

лежат.
В случаях представления предпринимателем неполного пакета документов, либо 

представления недостоверных данных или документов, не соответствующих установ-
ленным условиями Правил формам, организатор возвращает предпринимателю пред-
ставленные документы.

 С конкурсной документацией вы можете ознакомиться по ссылке: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000773/history.
Правила ведения реестра субъектов социального  предпринимательства
В соответствии с Правилами ведения реестра субъектов социального предпри-

нимательства утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 28 октября 2021 года № 773 Субъекты социального предпринимательства первой 
категории – ССП, способствующий занятости следующих категорий граждан при усло-
вии, что по итогам предыдущего календарного года среднегодовая численность лиц, 
относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), 
среди работников ССП составляет не менее пятидесяти процентов (но не менее двух 
лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относя-
щихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в рас-
ходах на оплату труда составляет не менее двадцати пяти процентов:

- инвалиды;
- родители и другие законные представители, воспитывающие ребенка-инвалида;
- пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до насту-

пления возраста, дающего право на пенсионные выплаты по возрасту);
- воспитанники детских деревень и выпускники детских домов, школ-интернатов 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – в возрасте до двад-
цати девяти лет;

- лица, освобожденные от отбывания наказания из учреждений уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы, – в течение двенадцати месяцев после 
освобождения;

- лица без определенного места жительства;
- родители и другие законные представители, относящиеся к малообеспеченным, 

многодетным или неполным семьям, а также многодетные матери, награжденные под-
весками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а 
также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени;

- лица, прошедшие медико-социальную реабилитацию наркологических больных 
или лечение зависимости от психоактивных веществ, – в течение двенадцати месяцев 
после проведения реабилитации или лечения;

- кандасы;
Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в целях его включения 

в реестр представляют в местные исполнительные органы областей, городов респу-
бликанского значения и столицы на рассмотрение специальной комиссии следующие 
документы:

1) заявление о включении индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в реестр по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

доверенность уполномоченного лица заявителя, удостоверяющая право такого 
лица на подписание заявления (в случае подачи документов представителем заявите-
ля, действующим на основании доверенности).

А также, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, соответствую-
щие условиям отнесения к первой категории ССП, вместе с заявлением представляют 
в местные исполнительные органы на рассмотрение специальной комиссии:

1) копию штатного расписания заявителя, действительного на дату подачи заяв-
ления;

2) копии трудовых договоров с работниками заявителя из числа социально уязви-
мых слоев населения, указанных в условиях отнесения к первой категории ССП;

3) копии документов, подтверждающих отнесение работников заявителя к соци-
ально уязвимым слоям населения, указанным в условиях отнесения к первой катего-
рии ССП, по перечню согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

4) сведения о численности и заработной плате работников заявителя по форме 
согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

5) копии согласий на обработку персональных данных работников заявителя из 
числа социально уязвимых слоев населения, указанных в условиях отнесения к пер-
вой категории ССП (с указанием на то, что персональные данные предоставляются в 
местные исполнительные органы для цели включения индивидуального предпринима-
теля или юридического лица в реестр).
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Адамзат баласының өмір сүруі белгілі 
бір заңдылықтарға бағынатыны сияқты, 
ғаламшарды мекен еткен әр мемлекеттің 
де негізгі заңы болуы шарт. Ол заңның 
барлық тілдердегі мойындалған атауы – 
Конституция. Бұл орайда еліміз 1995 жылы 
өзінің талғам-талқысынан өткен басты 
құжаты Конституциясын жүрек қалауымен 
қабылдады. Жасампаздықтың жаңылмас 
жарғысы болған Конституция біздің бар-
ша жарқын істеріміздің қайнар бастауы-
на айналды. Қастерлі құндылығымыздың 
қағидаттарын бұлжытпай орындаудың 
нәтижесінде біз қысқа мерзімде мызғымас 
мемлекетімізді орнатып, Тәуелсіздігімізді 
тұғырлы еттік. Ата Заң тәуелсіздігіміз бен 
тұтастығымыздың кепілі ретінде біздің 
бірлігімізді бекемдеп, елдегі тұрақтылық 
пен татулықтың берік тұтқасы болды.Кон-
ституция мемлекеттік биліктің қайнар көзі 
халықтың өзі екенін айқындады. Жаңа 
Конституция қабылдау арқылы Қазақстан 
жаңа дәуірге қадам басты. Осы мерейлі 
межеге биыл 27 жыл толып отыр. Ата 
Заңымыздың қабылдануы, мемлекеттік 
рәміздеріміз Елтаңба, Туымыз бен 
Әнұранымыздың бекітілуі, ұлттық валюта 

Ата Заңым – айбыным
– теңгенің енгізілуі Қазақстан мемлекетінің 
қалыптасуының аса маңызды кезеңдері 
болды. Әрбір азаматы өзін тең сезінетін, 
татулығы жарасқан қазақ елінің, Қазақстан 
халқының қарымды істері бүгінде әлем 
жұртшылығы үшін үлгі-өнегеге айналды. 
Конституция – біздің асқақ абыройымыз. 
Біздің Негізгі Заң – біз бірлесіп жаңа қоғам, 
жаңа мемлекет, жаңа экономика тұрғызып 
жатқан сенімді іргетас. Қысқа мерзімде 
біздің еліміз болашаққа серпінді секіріс 
жасады. Біздің көз алдымызда еліміздің 
жаңа тарихы қалыптасуда. 

Ал Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясы бүгiнiмiз бен келешегiмiздiң 
кемелдiгiнiң көрiнiсi. Рас, бұл мереке 
жыл сайын мемлекеттiк деңгейде ата-
лып өтiлетiнi белгiлi. Десек те биылғы 
мейрам ерекшелеу болғалы тұр. Өйткенi, 
Ата Заңымыздың 27 жылдығы мемле-
кет пен халық тарапынан айрықша той-
ланады. Себебi, құқықтық саясатымыз-
да Тәуелсiздiгiмiз бен Конституциямыз 
тайға таңба басқандай ажырамас егiз 

ұғымға айналған. Бiрiнсiз бiрi толыққанды 
мазмұнға ие бола алмасы анық. 
Аңдағанға – ақиқат. Конституция күні – 
біздің мемлекетіміздің, халқымыздың 
ең ұлық мерекелерінің бірі. «Көптің 
сөзі – киелі», дейді дана халқымыз. Ел 
талқысынан өтіп, таңдауына айналған 
басты құжатымыздың авторы – бүкіл 
Қазақстан халқы. Ғасырлар тоғысында 
әлемдік өркениеттің шыңына ұмтылған 
Қазақстан халқы тарихы да тағдырлы 
шешім қабылдап, жасампаз жаңа 
дәуірге қадам басты. Ата Заң біздің бүкіл 
жарқын істеріміздің қайнар бастауы-
на айналды. Конституция – мызғымас 
мемлекетіміздің алтын қазығы, бірлігі 
мен ынтымағы жарасқан елдігіміздің 
бұлжымас бағдары, кемел келешегіміздің 
кепілі! Біз аз уақытта айбары асқан 
қуатты ұлтқа, дәулеті тасқан әлеуетті елге 
айналдық. Ортақ шаңырағымыздың ше-
карасын шегелеп, іргемізді мызғымастай 
етіп бекіттік. Тағдыр тоғыстырған, тарих 
табыстырған түрлі ұлт өкілдері Консти-

туция қағидаттары төңірегіне топта-
сты. Еуразияның жүрегіне орналасқан 
елордамыз әлемге руханияттың ірі 
орталығы, саясаттың іргелі ордасы 
ретінде танылды. Әрбір азаматы өзін 
тең сезінетін, татулығы жарасқан Қазақ 
елінің, Қазақстан халқының қарымды 
істері бүгінде әлем жұртшылығы үшін 
үлгі-өнегеге айналды. Мұның өзі біздің 
Ата Заңымызда бүкіладамзаттық 
құндылықтар мен өркениеттік игіліктердің 
барлығы қамтылғанын айғақтайды. Әрбір 
қазақстандықтың Конституциясының 
мемлекет пен қоғам үшін ғана емес, со-
нымен бірге жеке өзі, өз отбасы мен өз ба-
лалары үшін де мәнділігін бағалай білу, өз 
міндеттемелерін қастерлеп сақтап, орын-
дауы маңызды. Конституция біздің басты 
құндылығымыз – Тәуелсіздікті, бейбітшілік 
пен тұрақтылықты ғасырларға бекітті. 
Барша мемлекеттік институттардың, 
әрбір қазақстандықтың парызы – осы 
құндылықтардың қырағы күзетінде болу.

   М. ЕЛЕУСИЗОВ, 
Сарқан ауданының тарихы 

музейінің
ғылыми қызметкері.

БАЛАБАҚША – ТӘРБИЕ БАСТАУЫ
Күллі ғажайыптың ішіндегі ең тамашасы – жақсы тәрбиеленген ұрпақ, ендеше жақсы 

тәрбие ең алдымен балабақшада басталады емес пе? Әр үйдің кішкентай бөбектері 
мектепке дейін ата-анасының тәрбиесімен қатар өнер-білімге баулитын балабақшада 
өсіп, тәрбиеленетіні анық. Бүлдіршіндер үшін балабақшадағы тәрбие ата-ана берген 
тәлім-тәрбиені жалғастырып, жандандыратыны сөзсіз. Біз қанша дамып басқа өмір 
саласындағы жетістіктерге жетсек те, бала тәрбиесі бір сәтте назардан тыс қалмауы 
тиіс. Бала жас тал болса, ал ересектер оған бағбан болуы ғасырдан ғасырға жалғасып 
келе жатқан іс. Сәби жанын небір жақсылық нәрімен суару – оны өсіруші, тәрбиелеуші 
тәрбиешінің міндеті. Бүлдіршіндердің сезімдері өте нәзік, әсершіл келеді. Оларға 
айтқан, көрсеткен нәрселердің бәрі – шындық, сұлу, әсем, жарасымды болуы керек.
Тәрбие – қалып тәрізді, егер қалып қисық, олпы-солпы болса, сол қалыпқа салынған зат 
та оңды болмайды. Бала тәрбиесі де дәл сол сияқты. Сондықтан да бала бойына жас 
кезінен бастап рухани құндылықтар, мейірімділік, инабаттылық, сұлулық, жақсылық, 
еркіндік сияқты қасиеттерді қалыптастыру – тәрбиешінің міндеті. Сонда ғана бала бой 
көтеріп, бәйтерекке айналады.

Қазақтың белгілі ақыны Мағжан Жұмабаев: «Бала тәрбиесі – бір өнер, өнер 
болғанда да ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер» дейді. Расында да 
балабақша табалдырығынан аттаған балаға тәрбие беру үшін тәрбиеші маманның өзі 
тәрбиелі, білімді, өнерлі болғаны жөн.

Ұлы Мағжанша айтар болсақ, балаға тәрбиені беруде адам ең бірінші өз тәжірибесіне 
сүйенеді. Адамның өз тәжірибесі – оның жүріп өткен жолы, көрген-білгені. Бірақ әр 
адамның жолы тура жол, бала тәрбиесінде қатып қалған осы жолмен жүру керек 
деуге де болмайды. Ол жолдың тек дұрысын ғана таңдап алу керек. Балаға міндетті 
түрде өзіңді қайталату мақсат емес, өзіңнен асырып түсіру мақсат. Бала кейде сенің 
ойлағаныңнан да артық затты немесе қиялына ерік берсе ешкімнің ойы түгіл түсіне де 
кіре бермейтін идеяларды дүниеге әкелетіні рас. 

Бала тәрбиелеу – біздің өміріміздегі ең маңызды міндет. Біздің қызметіміз де, 
өміріміз де бала өмірімен өте тығыз байланысты. Тәуелсіз еліміздің жас ұрпақтарын 
білімді, жан-жақты дамыған, дені сау, рухани бай, жерін, ата-анасын құрметтейтін са-
налы азамат болып өсуіне бойымыздағы бар асыл қасиеттерімізді, білімімізді аямайық.

Г. НУРГОЖАНОВА,
Алмалы орта мектебінің жанындағы  «Қарлығаш» шағын орталығының аға 

тәрбиешісі. 

Баланы мектепке қалай 
дайындаймыз?

Баланы мектепке дайындауда ата-ана негізгі рөл атқарады. Көп жерлерде 
баланың даму сатысы, тәрбиесі сіздерден  бастау алады.  Бұл жерде аса тым 
күш салып жібермеу қажет. Кейбір ата-аналар балаларын сәби кезден-ақ жақсы 
оқитын, білгір жасағысы келеді. Ақырында бала зардап шегеді.

Мектепке дайындыққа не жатады? Мектепке дайындалған бала көп білім 
мен үйреншікті қабілеттерге ие болып, оларды қолдана білуі керек.

Ең алдымен бала физикалық дайын болу керек. Ол ушін денсаулығы 
мықты болып, мектеп бағдарламасын  өтеуге  лайық болу керек. Ал балада 
кейбір психикалық ауытқулар сезіліп, көрінсе, денсаулығында өзгерістер, 
кемшіліктер байқалса,  ата-ана мұны мойындап баланы арнайы түзетуге 
арналған коррекциялық мектепке беруі керек. Физикалық дайындыққа баланың 
қозғалыс жүрісі мен саусақ қозғалысы жатады. Бала қай қолда, қалай қалам 
ұстау керектігін білуі керек. Негізгі гимнастикалық ережелерді ұстану керек: 
үстел басында дұрыс отыруы, жаттығулар мен тапсырмаларды түсініп, шапшаң 
орындай алуы және т.б.

Екіншіден, баланың психикалық дайындығы. Бала бірінші сыныпта өзі 
мектептің ішінде, белгілі кеңістікте жүре алуы, сонымен қатар үйден шығып 
дүкенге баруы керек. Баланың жаңа білім алуға талпынысының жоғары болуы.  
Берілетін білім баланың  есте сақтау, ойлау қабілетіне сәйкес болуы қажет. 
Жеке тұлға дайындығы өзімен қатар жасты балалармен араласа алуынан, 
басқаларды бағалап, қиын жағдайлардан шығуынан көрінеді.Үлкенді тыңдап, 
жақсы мен жаманды айыра алуды есте сақтау керек.

А. ОРАЗБАЕВА,
Алмалы орта мектебінің мектепалды даярлық сыныбының мұғалімі.

Менің ауылдағы жазғы
каникулым

Соңғы қоңыраудан кейін ойланбастан ауылға баратынымды  шештім.  
Ауылға  мені нағашы ата-апам  алып  кетті. Жолда  терезеге  қарап, ата-
ма  әңгімелер айтып  бердім. Көзді  ашып  жұмғанша Қарабөгет ауылына  да  
жеттік. Ауылда  өте  ыстық  болатын. Сондықтан  арасында  салқындап  
алу үшін  суға түсеміз. 

Таңертен ерте тұрып, таңғы асымызды ішіп, бақшаға барамыз. Бақшада 
қызанақтың, құлпынайдың, қырыққабаттың шөбін жұлдық. Ауылдағы өмір 
мен ойлағандай оңай болмады. Бірақ біз бақшаны бірігіп жасаудың арқасында 
тез бітірдік. Жақсы жұмыс жасағанымыз үшін атамыз бізге кішкентай күшік 
әкеп берді. Күшікке Ақтөс деген ат қойдық. Оның түсі өз атына сай келеді. Өзі 
жүгіргенді қатты ұнатады екен. Ақтөс қойдан да, сиырдан да қорқады. Қойдың 
қозысы, ал сиырдың бұзауы бар. Қозы күнде анасымен судың жағасында жай-
ылады. Ал сиырды таңертен жайылымға айдап, бұзауын арқандап байлап 
қояды. Сиыр кешкі жетілерде келмей тұрғанда тауықтарға жемдерін беріп, 
сыртқа шығарамын. Тауықтар жайылып жүргенде жұмыртқаларын аламыз. 
Көп жұмыртқа жиналғаннан кейін 50 теңгеден сатамыз. Үй жұмыртқалары 
болғандықтан тез сатылып кетеді. Ал қызанақ, қияр, қырыққабаттың өнімін 
ағама және басқа да туыстарымызға береміз.

 Ағам мен жеңгемнің Аяла 
деген сәбиі дүниеге келді. Оны 
қырқынан шығардық. Туыста-
рымыз Аялаға көп сыйлықтар 
берді. Біздің атамыз Аялаға 
манеж және бесік арба сыйла-
ды. Оларды қаладан таңдап, 
ауылда құрастырды. Қырқынан 
шығару өте қызық болды. Сол 
күні бәріміз бірге балмұздақ 
жедік. Аяланы бәріміз кезек-
пен қарадық. Арасында мен 
де көмектестім. Кеше ғана 
кіп-кішкентай болып еді, қазір 
қырқынан шығарып отырмыз. 
Қырқынан шығаруға менің 
анам келді. Онымен бірге 
қайтатын болдым.

 Ең бірінші мәшинемен 
Сарқанға жетіп алдық. 
Сарқанда атам Қойтасқа 
барайық деп ұсынды. Біз 
бірінші келіспедік бірақ бардық. 
Қойтасқа апаратын жол өте 
әдемі екен. Жолда көпірден 
өттік. Көп гүлдер мен батуттар 
кездестірдік. Ең күштісі орта-
да үлкен футбол алаңы бар 
екен. Онда адамдар өз допта-

рын алып келіп кез келген  ойын ойнай алады. Ал футбол алаңынын арғы жағында 
Қойтастың өзін көруге болады. Қойтастардың-көлемдері әр түрлі, көлденеңі 50 см-ден 
асқандары ірі қойтастар қатарына жатады. Қойтастар көлемінен басқа құрылымы, түсі 
және түзілген жынысына да байланысты ерекшеленеді. Құрамы көбінесе кварц, гра-
нит және құмнан тұрады. Түстері жасыл, ақ, қызғылт, сонымен қатар қара жолақты 
болуы мүмкін. Пішіні де қалыптасу барысы мен құрамына байланысты болады. 
Тастардың шаруашылықтағы маңызы зор. Олар құрылыста кеңінен пайдаланылады. 
Мысалы: құрылыстың іргетасын көтеруге, ғимараттың сыртқы және ішкі қабырғаларын 
қаптауға, жер құламасын бекітуге, бөген салуға, сонымен қатар ұсақталған қиыршық 
тастар алынады. Алаңдарды, жүзу бассейінін, тоған жиегін, бақша және т.б. ландшаф-
тарды безендіруге және т.б. көрікті  жерлерге декорация жасауға да қолданылады 
екен.

  Қойтаста суретке түстік, тастардың арғы жағындағы биік-биік тауларды көрдім. 
Осылайша ауылдан мол әсермен оралдым. 

Жанел ЖОЛДАСБЕК, 
Талдықорған қаласындағы №12 мектеп-гимназияның 4-сынып оқушысы.

TÄRBİE
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЕСКЕ АЛУ

Құрметті жерлестер!
Ауданның білім саласының ардагер 

- зейнеткер ұстаздары жайлы естелік 
кітап шығармақшы мақсатымыз бар, 
атсалысыңыздар! (15.09.2022ж.дейін 2 
беттік, 2 фотосымен мақаланы kairul_u@
mail.ru жіберуіңізді өтінеміз.)

Баспаның талабы:
Уақыттан кешіксеңіздер, мақала 

қабылданбай қалады.
Ұйымдастыру комитеті.

Уважаемые земляки!
Мы планируем издать памятную книгу 

о ветеранах - пенсионерах педагогов об-
ласти образования района, участвуйте! 
(Статью объемом 2 страницы с 2 фото-
графиями просьба отправить на адрес 
kairul_u@mail.ru до 15 сентября 2022 г.)

Требование издателя:
Если вы опоздаете, статья будет от-

клонена.
Организационный комитет.

Естелік кітап – 
ертеңіміз үшін

Саялы Сарқан ауданының білім саласының 
қызметкерлерін Білім күнімен құттықтаймын!

Мұғалім - ақылмен түйсініп, жүрекпен сезінетін пай-
ым - парасатымен, талғам - танымымен танылатын, 
интелектуалдық әлеуеті мықты, эрудициясы жоғары, сөзі 
маржан, ұлағатты жандар!  

Ұстаздарым, биік тұлға байсалды,
Құшақ жайып өз мерекең қарсы алды!
Қуанышты жарқын тілек білдіріп,
Құттықтаймын, ұстаздарым баршаңды!!!

 Қайролданова Үміт Қожаханқызы.

Сарқан қаласының тұрғыны болған қарулас досы-
мыз Баймолдин Бақыт Малайұлы фәни дүниемен 
қоштаспағанда 1 қыркүйекте 53 жасын ағайын-туыстың 
ортасында тойлап отырар еді. Амал қанша, жазмыштың 
жазуы осылай екен!? Өмірден өткен замандасымыздың 
асыл бейнесі, жарқын жүзі есімізден кетпейді. Фәни 
ғұмырыңдағы игі істерің бақи өміріңде сауабыңа жазыл-
сын. Жарқын бейнең жүрегіміздің төрінде мәңгі сақталады.

Жүректерді сағыныштар тербейді,
Мәңгі кетті деуге көңіл сенбейді.
Замандастар, достарың сау тұрғанда,
Атың сенің мәңгілікке өлмейді.

Еске алушылар: аудандық Ауған соғысы ардагерлері ұйымы. 

Қалабар Тұрсын шаруа қожалығының атына тіркелген Сарқан ауданы, Алмалы 
ауылдық округі аумағында орналасқан 1500.0 га көлемді жердің № 1518204 (кад.№ 
03-263-088-159) мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
нылсын. 

Вниманию жителей Сарканского  
района и города!

 На территории «Жонгар  Алатауского» Государ-
ственного национального природного парка  в селе 
Тополевка имеются в продаже дрова для личного 
пользования, породы (осина). Вывоз с верхнего скла-
да 8000 тг за 1м³, имеется возможность доставки по 
городу Саркан. (Цена договорная).

По всем вопросам обращаться по номеру: 
рабочий тел 8(72839) 5-40-74, Сот.:8777 597 84 84 
Жанұзақ Өмірұзақұлы, 8771 466 44 92 Марат Ток-
паков, 8778 954 49 21 Қанатжан Мұхамеджанұлы.

Орталықтағы жақсы үй сатылады, ішінде ыстық, суық су, душ, дәретхана, Ари-
стон бар. Жазғы ас үй (екінші үй) де бар. Гараж, монша салынған. Қос учаске – 14 
сотық. Суаруы өте жақсы. Хабарласыңыздар Жамбыл көшесі №18 (полициядан 2 
квартал жоғары), тел.2-13-54, ұялы. 8700 2786020.

Продам благоустроенный дом в центре, имеется горячая, холодная вода, душе-
вая кабина, туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз.построй-
ки. Сдвоенный участок 14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жамбыла №18 (2 
квартала выше полиции), тел.2-13-54, сот. 8700 2786020. 

Жылы, құрғақ, еңселі, жөндеу көрген үй сатылады. Үй мал ұстағанға өте 
ыңғайлы жерде орналасқан. Үйге  су кіргізілген. Үлкен бау-бақшасы, моншасы, 
мал қорасы, кең ауласы, жаздық ас үйі бар. Бағасы келісімді. Сұрақтар бой-
ынша ұялы тел: 8771 572 11 53.

САЙЛАУШЫЛАР НАЗАРЫНА!
Қойлық ауылдық округінің әкімін сайлау уақыты кейінге 

шегерілгендігін хабарлаймыз.
Аудандық сайлау комиссиясы.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Выборы акима Койлыкского сельского округа отложен до 

определенного времени.
Районная избирательная комиссия.

Тәрбие балабақшадан 
басталады

Балабақша — бүлдіршіндерді болашақта ата 
дәстүрін сақтайтын инабатты да, ибалы үлкен-
кішіні сыйлай білуге үйрететін тәрбие орталығы. 
Өмірге келген жас ұрпақты тәрбиелеу ата-аналар 
мен балабақша тәрбиешілерінің қасиетті борышы.

Бала үшін дүниеде ең жетілген, білімді де, 
мәртебелі адам – оның ата – анасы.Ал, ең әдемі 

де жарық үй – оның туылған үйі. Жас баланың дамуында ата-ананың орыны ерекше, 
сондықтан ата-ана өз отбасында қолайсыз жағдайларды баланың көзінше тудырмауға 
тырысуы қажет. Отбасындағы ұрыс-керіс баланың жүйкесін тоздырады. Кейбір ата-
аналар өз перзентін шектен тыс 
еркелетіп, баланың бетінен қақпай, 
көңіліне қарап тәрбиелейді. Ал 
мұндай көріністер баланың бойына 
кері қасиет пайда болуына тікелей 
жағдай тууына себеп болады. Ата-
аналар балаға отбасылық өмірдің 
алуан түрлі, қыры мен сырын дүние 
жұмбақтарын танытып, тағылым 
талғамға, әдептілікке баулуға тиіс. 
Себебі, ата-ананың күнделікті 
өмір тіршілігіндегі еңбегі, адамның 
бейнелері, жақсы мінез-құлқы, 
дұрыс қарым-қатынасы – балаға 
үлгі. Баланың алдында барынша сабырлы әрі ұстамды болуға тырысу керек, ата-ана 
өзі үлгі бола отырып, баласын сабырлылыққа тәрбиелейді. Әрбір ата-ана өз баласы 
үшін-басты тұлға. Сондықтанда да кез-келген бала алдымен үлгіні ата-анасынан ала-
ды. Бала әкеден ақыл, анадан мейір алады. Ата-ана баласымен пікірлесуде бейау-
ыз сөздерді қолданбай, дөрекілікпен жеке басын қорламай, мейірімді, табиғи, жылы 
ақылды сөздер айтып өнеге бола білсе, тәрбие де табысқа жетеді, өйткені, жақсы сөз 
жан семіртеді.Сонымен қатар мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымы ата-
аналармен бірлесіп, баланы өсіріп тәрбиелеудегі басты мақсат қоғамдық өмірге «түзу 
кірпіш қалау» екенін ескере отырып, ал осы мақсатты жүзеге асыру үшін, алдындағы 
қандай болмасын қиындықтарын жеңу, соған сәби кезінен төмендегі мынадай 
көзқарастарды негізгі ұстаныным ретінде қабылдау. 

А. ТҰНЫҚБЕКОВА,
Алмалы орта мектебінің жанындағы «Қарлығаш» шағын орталығының 

тәрбиешісі.

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ 
НАЗАРЫНА

Құрметті Сарқан қаласының тұрғындары 1-ші ҚАЗАН 2022 жылға 
дейін МҮЛІК салығын толықтай жауып тастауларыңызды сұраймыз. 
Аталғаннан күннен кейін төлесеңіздер салықтық өсім (пеня) жүретін бо-
лады.

К СВЕДЕНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Уважаемые жители города Саркан просим вас полностью закрыть на-
лог на ИМУЩЕСТВО до 1 ОКТЯБРЯ 2022 года. После названной даты у вас 
будет налоговый прирост (пеня).


