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Жел электр стансысы 
іске қосылды

САРҚАН АУДАНЫНДА САЛЫНҒАН ҚУАТТЫЛЫҒЫ 50МВТ БОЛА-

ТЫН ЖЕЛ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫ НЕГІЗІНЕН ЖЕКЕ ҚАРАЖАТ ЕСЕБІНЕН 
ЖҮЗЕГЕ АСҚАН ӨҢІРДЕГІ ЕҢ ІРІ ЖОБА. ЖАЛПЫ ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫ ОР-

НАТЫП, ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ЖАСАУҒА 19,4 МЛРД.ТЕҢГЕ ҚАРАЖАТ 
ЖҰМСАЛҒАН.

КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН ЖОСПАРЛАНҒАН ЖОБА ҚҰРЫЛЫСЫ 2019 ЖЫЛЫ 
БАСТАЛЫП, ЖЕЛДІ АЙМАҚҚА ЕҢ АЛДЫМЕН 6 ҚОНДЫРҒЫ ОРНАТЫ-

ЛЫП, 2022 ЖЫЛДЫҢ ҚАРАША АЙЫНДА ТОЛЫҒЫМЕН АЯҚТАЛЫП, ӨЗ 
ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ.  БИІКТІГІ 100 МЕТР, АЙНАЛҒЫШ ҚАНАТТАРЫ 
70 МЕТР БОЛАТЫН МҰНАРАНЫҢ САНЫ - 16. ОЛАРДЫҢ БІРЕУІНІҢ ӨЗІ 
3,2 МВТ ӨҢДЕУГЕ ҚАУҚАРЛЫ.«МҰНДАЙ ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ӨҢДЕЙТІН 
СТАНСЫ ҚОНАЕВ ҚАЛАСЫНДА БОЛСА, ЕНДІ АУДАНЫМЫЗДЫҢ ЛЕПСІ 
АЙМАҒЫНДА БАР. ҚУАТТЫЛЫҒЫ ЖАҒЫНАН БАСЫМ ТҮСІП. ЖЫЛЫНА 
50 МВТ ТОҚ КӨЗІН ӨҢДЕМЕК», - ДЕДІ АУДАН ӘКІМІ ҒАЛЫМЖАН МАМАН-

БАЕВ. 
Лепсі ауылынан 

80 км қашықтықта 
орналасқан стансы кең 
жазықта орналасқан 
желді аймақ. Желдің 
өтінде орналасқан 
жазық мекен 
болғандықтан, мұндай 
жарық қуатын өңдейтін 
мұнаралар жыл бойы 
жарық қуатын өңдей 
алмақ. Осындай ірі 
әрі тиімді жобалардың 
ықпалымен ауданға 
инвестиция тартылып, 

жаңа жұмыс орындары ашылуда. Сонымен қатар, өңірде 5 су электр стансысын салу 
жоспарланған болса, қазіргі таңда оның үшеуі үздксіз жұмыс жасап тұр. Қалған екі 
электр стансының құрылыс жұмысы жалғасып жатыр. Айта кету керек, өткен жылдың 
қараша айынан бері жел электр стансылары 23,767 мың болатын КВт сағат өңдеген.

Мәулен ӘНЕРБАЙ

Сайлау - 2023 

ӨРКЕНДІ ӨЗГЕРІСТЕР БАСТАУЫ 
Жыл жаңарып, ай алмасып, уақыт озған сайын өмір өзіндік өзгерістерін ұсынады. 

Еліміздің Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жаңа Қазақстан құру жолындағы сая-
си реформалары қалың көпшіліктің көкейіндегі үміт шоғын үрлеп келеді. 

Бүгінде халықтың 40 пайызға жуығы ауылда тұрады дейді ресми статисти-
ка. Сондықтан Қасым-Жомарт Кемелұлы ауылдағы әлеуметтің мәселесін басты 
назарға алды. Қазірдің өзінде ауылшаруашылығын дамытуға арналған кешенді іс-
шаралар, пилоттық жобалар жемісін бере бастады. Шаруалардың табысын арттыруға 
орайластырылған жобалардан бөлек бос жатқан жерлерді мемлекетке қайтаруға 
мықтап көңіл бөлінгені баршаға белгілі.  Алдындағы ақ-адал малына нуы мен суы 
мол жер бұйырмаған шаруалар енді келешегінен үмітті. Президент тапсырмасынан 
соң латифундистердің өзіне де, өзгеге де көзі қимаған игерілмеген жерлері ел игілігіне 
қайтарыла бастады. 

Осындай өркенді өзгерістер елді келешекке құлшындырған кезеңде, наурыздың 19-
ында Парламент Мәжілісі мен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауы 
болатыны жұртшылыққа аян. Парламент Мәжілісінің, сонымен бірге облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың мәслихаттарының 
депутаттығына кандидаттарды ұсынудағы ерекшелік сайлаушылар көңіліне қонады. 
Сайлау пропорционалды өкілдік ету, сондай-ақ бірмандаттық аумақтық сайлау 
округтері бойынша сайлау жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Ал аудандар мен 
қалалардың депутаттығына кандидаттарды ұсыну рәсімі толығымен мажоритарлық 
жүйе негізінде, яғни, бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша өтеді.  

Сайлаушылар саяси науқанға қатысатын партиялар туралы күнделікті теледидар 
арқылы ақпарат алып отырады. Мәжіліс депутаттығына кандидаттар партиялық тізім 
бойынша «Қазақстан Халық партиясынан», «Ақ жол» демократиялық партиясынан, 
«Жалпыұлттық социал - демократиялық» партиясынан, «Байтақ» жасылдар партия-
сынан, «Ауыл» халықтық – демократиялық патриоттық партиясынан, ««Respublica»» 
партиясынан, «Amanat» партиясынан саяси додаға түспек. 

Сарқан аудандық сайлау комиссиясының ақпараты бойынша аудандық мәслихат 
депутаттарының кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-
шаралардың күнтізбелік жоспарына сәйкес кандидаттарды ұсыну мерзімі 20 қаңтарда 
басталып, 8 ақпанда сағат 18-00-де аяқталды. Кандидаттар толық тіркеуден өткеннен 
кейін 18 ақпаннан бастап үгіт-насихат жұмыстары бастауын алады. Демократиялық 
үрдіске сай алдағы сайлау тартысты өтеді, сайлаушылар өз таңдауын жасау үшін сая-
си науқанға белсене атсалысса ғана ел мүддесін көздейтін тұлғалар Парламенттен, 
мәслихаттардан орын алары анық.

Жомарт ИГІМАН.

Сарқан ауданында үгіттік баспа материалдарын 
орналастыру үшін орындар

1. Сарқан қалалық округі бойынша:
1) Сарқан каласы, М. Тынышбаев көшесі, № 35б, Сарқан гуманитарлық колледжі 

ғимаратының жанындағы стенд;
2) Сарқан қаласы, Абай көшесі, № 65, Абай атындағы мектеп-гимназиясы 

ғимаратының жанындағы стенд;
3) Сарқан қаласы, Қалиев көшесі, № 34, Н. Островский атындағы мектеп-лицейі 

ғимаратының жанындағы стенд;
4) Сарқан қаласы, Қонаев және Урманов көшелерінің қиылысындағы стенд;
5) Сарқан қаласы, Урманов және Әуезов көшелерінің қиылысындағы стенд;
6) Сарқан қаласы, Бөгенбай-батыр және Д.Нұрпейісова көшелерінің қиылысындағы 

стенд;
7) Бірлік ауылы, Чепрасов көшесі, № 57, почта бөлімшесі ғимаратының жанындағы 

стенд;
2. Алмалы ауылдық округі бойынша:
8) Алмалы ауылы, Абай көшесі, № 3, почта бөлімшесі ғимаратының жанындағы 

стенд;
9) Абай ауылы, Абай көшесі, № 12а, медициналық пункт ғимаратының жанындағы 

стенд;
3. Аманбөктер ауылдық округі бойынша:
10) Аманбөктер ауылы, Ы. Алтынсарин көшесі, № 12, фельдшерлік-акушерлік 

пункт ғимаратының жанындағы стенд;
4. Амангелді ауылдық округі бойынша:
11) Пограничник ауылы, Сәтбаев көшесі, № 10, орталық кітапхана ғимаратының 

жанындағы стенд;
12) Пограничник ауылы, Б. Момышұлы көшесі, № 1, ауылдық дәрігерлік амбула-

ториясы ғимаратының жанындағы стенд;
13) Қарауылтөбе ауылы, Арын көшесі, № 30а, медициналық пункт ғимаратының 

жанындағы стенд;
14) Көкөзек ауылы, Әуезов көшесі, № 1, медициналық пункт ғимаратының 

жанындағы стенд;
 5. Бақалы ауылдық округі бойынша:
 

Места для размещения агитационных печатных
 материалов в Сарканском районе

1. По городскому округу Саркан:
1) город Саркан, улица М. Тынышбаева, № 35б, стенд у здания Сарканского гу-

манитарного колледжа; 
2) город Саркан, улица Абая, № 65, стенд у здания школы-гимназии имени Абая;
3) город Саркан, улица Калиева, 34, стенд у здания школы-лицея имени Н. 

Островского;
 4) город Саркан, стенд на пересечении улиц Конаева и Урманова;
5) город Саркан, стенд на пересечении улиц Урманова и Ауезова; 
6) город Саркан, стенд на пересечении улиц Богенбай-батыра и Д. Нурпеисовой;
7) село Бирлик, улица Чепрасова, № 57, стенд у здания отделении почты;
2. По сельскому округу Алмалы:
8) село Алмалы, улица Абая, № 3, стенд у здания отделение почты;
9) село Абай, улица Абая, № 12а, стенд у здания медицинского пункта;
3. По сельскому округу Аманбоктер:
10) село Аманбоктер, улица Ы. Алтынсарина, № 12, стенд у здания фельдшерско-

акушерского пункта;
4. По сельскому округу Амангельды:
11) село Пограничник, улица Сатбаева, № 10, стенд у здания центральной би-

блиотеки;
12) село Пограничник, улица Б. Момышулы, № 1, стенд у здания сельской вра-

чебной амбулатории;
13) село Карауылтобе, улица Арына, № 30а, стенд у здания медицинского пункта;
14) село Кокозек, улица Ауезова № 1, стенд у здания медицинского пункта;
5. По сельскому округу Бакалы:
15) село Бакалы, улица М. Кобдикова № 45, стенд у здания сельской врачебной 

амбулатории;
16) село Таскудык, улица Тоган, № 35, стенд у здания фельдшерско-акушерского 

пункта;
6. По сельскому округу Екиаша:
17) село Екиаша, улица К. Аманжолова, № 70а, стенд у здания сельской врачеб-

ной амбулатории; (Продолжение на 3- стр.). 
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АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ  ҚАУЛЫСЫ

Амангелді ауылдық округінің сайланған әкімін тіркеу туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 

Конституциялық заңының 14-бабының 9) тармақшасына сәйкес Сарқан аудандық 
аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Абилбеков Ерлан Серикович Амангелді ауылдық округінің әкімі болып тіркелсін.
2. Сайланған әкімге тиісті куәлік берілсін.
3. Сайланған әкімді тіркеу туралы хабар бұқаралық ақпарат құралдарында жария-

лансын.
Сарқан аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы                                                              М.Естеуов

Черкаск ауылдық округінің сайланған әкімін тіркеу туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 14-бабының 9) тармақшасына сәйкес Сарқан аудандық 
аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

4. Айтжанов Максат Нурахметович Черкаск ауылдық округінің әкімі болып тіркелсін.
5. Сайланған әкімге тиісті куәлік берілсін.
6. Сайланған әкімді тіркеу туралы хабар бұқаралық ақпарат құралдарында жария-

лансын.

Сарқан аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы                                                              М.Естеуов

Сайлау комиссиясының хатшысы                                                Ш.Нургалиева

№ 6  2023 жылғы 13 ақпан

О регистрации избранного акима Черкасского  сельского округа
В соответствии с подпунктом 9) статьи 14 Конституционного закона Республики Ка-

захстан «О выборах в Республике Казахстан» Сарканская районная территориальная 
избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать акимом Черкасского сельского округа Айтжанова Максата Ну-
рахметовича.

2. Вручить избранному акиму соответствующее удостоверение.
3. Опубликовать в средствах массовой информации прилагаемое сообщение о ре-

гистрации избранного акима.

О регистрации избранного акима Амангельдинского  сельского округа

В соответствии с подпунктом 9) статьи 14 Конституционного закона Республики Ка-
захстан «О выборах в Республике Казахстан» Сарканская районная территориальная 
избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

4. Зарегистрировать акимом Амангельдинского сельского округа Абилбекова Ерла-
на Сериковича.

5. Вручить избранному акиму соответствующее удостоверение.
6. Опубликовать в средствах массовой информации прилагаемое сообщение о ре-

гистрации избранного акима.
 
Председатель избирательной комиссии                М.Естеуов

Секретарь избирательной комиссии   Ш.Нургалиева

Антикор фискалдық саладағы 
кәсіпкерлердің құқықтарын қорғады

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет парасатты биз-
нес субъектілерінің заңды 
құқықтары мен мүдделерін 
қорғау бойынша жұмысты 
жалғастыруда.

Сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдеріне жүргізілген 
сыртқы талдау шеңберінде 
ӘҚБтК-нің 92-бабы бойынша 
әлеуметтік аударымдар сома-

ларын уақтылы аудармағаны үшін заңсыз әкімшілік жауапкершілікке 
тартылған кәсіпкердің құқықтары қорғалды.

Салық кодексінің 211-бабы 3-тармағына сәйкес салық төлеуші 
немесе салық органы камералдық бақылау нәтижелері бойын-
ша анықтаған салық есептілігін хабардар ету бойынша қосымша 
және қосымша табыс еткен жағдайда салық төлеуші әкімшілік 
жауапкершіліке тартылуға жатпайды. Бұл талаптарды кәсіпкерлер 
орындады.

Талдау нәтижелері бойынша кәсіпкерлердің іс-әрекеттерінде 
әкімшілік құқық бұзушылық құрамы жоқ екені анықталды.

Жолдаған хат бойынша Антикор қызметтері заңсыз актілердің 
күшін жою жолымен кәсіпкерлердің құқықтарын қалпына келтірді.

Что такое добровольные взносы 
и надо ли их отчислять?

Накопительная пенсионная система состоит 
из 3 видов пенсионных взносов: обязательные, 
обязательные профессиональные и доброволь-
ные пенсионные взносы. 

Коротко о первых двух, наиболее популяр-
ных:

- обязательные пенсионные взносы, сокра-
щенно ОПВ - это 10% от нашей зарплаты, кото-
рые работодатель ежемесячно перечисляет на 
индивидуальный пенсионный счет сотрудника в 
ЕНПФ;

- обязательные профессиональные пенсион-
ные взносы или ОППВ – это компенсация рабо-
тодателя за вредные и опасные условия труда.  
Размер таких взносов составляет 5% от зарпла-
ты работника, но оплачиваются они из бюджета 
работодателя. Право на этот вид взносов имеют 
граждане, чья профессия связана с работой в 
шахтах, рудниках, на приисках по добыче полез-
ных ископаемых и другими вредными или опас-
ными сферами деятельности. Полный список 
таких профессий утвержден Постановлением 
Правительства и его можно посмотреть на сай-
те adilet.zan.kz.

Подробнее о третьем виде взноса мы по-
просили рассказать директора департамента 
регионального развития АО «ЕНПФ» Мамилу 
Мусабекову.

- Мамила Курманжановна, что такое до-
бровольные пенсионные взносы и кто их 
может уплачивать?  

- Добровольные пенсионные взносы – ДПВ 
– это эффективный способ существенно попол-
нить свой пенсионный капитал.  В самом назва-
нии уже предполагается, что их может делать 
любой желающий, причем не только за себя, но 
и за своих близких, в том числе и путем пере-
числения на счет ваших несовершеннолетних 
детей. В перспективе, уверена, они оценят это, 
и будут вам очень благодарны!

- Скажите, а юридические лица могут вно-
сить ДПВ?

- Конечно, например, юридические лица 
могут отчислять ДПВ за своих сотрудников как 
бонус к обязательным взносам. Более того, 
перечисленные работодателем ДПВ в пользу 
работника не рассматриваются в качестве до-
хода физического лица, то есть не облагаются 
налогом. Для работодателя такие расходы под-
лежат вычету при расчете корпоративного по-
доходного налога, то есть работодатель в этом 
случае тоже получает преимущества при нало-
гообложении. 

- Как открыть добровольный счет в 
ЕНПФ?

- Счета по ДПВ, как и по всем видам взно-
сов, открываются в пенсионном фонде автома-
тически, при поступлении первого взноса, то 
есть вкладчику нет необходимости посещать 
офис ЕНПФ. Идентификация физического лица, 
в пользу которого производятся пенсионные 
взносы, осуществляется по персональным дан-
ным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в 

электронном формате платежного поручения при пе-
речислении ДПВ. Все необходимые сведения: о рек-
визитах действующего документа, удостоверяющего 
личность физического лица, о месте постоянного про-
живания, прочие сведения ЕНПФ получит из соответ-
ствующих информационных систем государственных 
органов.

Перечислять ДПВ можно через банки второго 
уровня и отделения АО «Казпочта» или подать заяв-
ление работодателю, на основании которого он будет 
регулярно перечислять в ЕНПФ добровольные пенси-
онные взносы в пользу заявителя либо третьего лица, 
указанного в заявлении. 

- Понятно, расскажите, пожалуйста, а как полу-
чилось, что на счетах ДПВ у некоторых вкладчи-
ков стали появляться неожиданные суммы? 

- Да, нам часто задают этот вопрос, хотя мы уже 
не раз говорили об этом. 

Это связано с тем, что в 2022 году заработала 
процедура перевода невостребованных сумм гаран-
тийного возмещения депозитов из Казахстанского 
фонда гарантирования депозитов (КФГД) в ЕНПФ. 
В течение нескольких лет невостребованные суммы 
депозиторов ликвидированных банков находились в 
КФГД. По многим давно истекли сроки обращения, 
поэтому на законодательном уровне было принято 
решение перевести их на добровольные пенсионные 
счета в ЕНПФ. Самое важное для вкладчиков то, что 
с момента поступления на их ИПС невостребованных 
сумм из КФГД, они инвестируются в таком же порядке, 
как и пенсионные активы. То есть «работают» и при-
носят инвестдоход.

Проверить наличие поступления из КФГД можно 
путем просмотра выписки с ИПС на сайтах ЕНПФ и 
электронного правительства, или в мобильном при-
ложении ЕНПФ.

- Насколько популярны добровольные взносы 
среди вкладчиков?

- Сейчас я могу смело сказать, что популярность 
их растет. Судите сами, на 1 января 2023 года в ЕНПФ 
открыто свыше 358 тыс. счетов по ДПВ (рост по срав-
нению с прошлым годом – более 484%) на которых 
накоплено порядка 3,6 млрд тенге (рост за год более 
107%). 

Повышение интереса населения к этому виду 
взносов означает, что наши граждане стали более от-
ветственно относиться к своему будущему, думать о 
нем и планировать!

- Как получить выплаты по ДПВ? Только вме-
сте с основной пенсией по возрасту?

- Не обязательно. Получать выплаты из нако-
плений по добровольным пенсионным взносам мо-
гут граждане, достигшие 50 лет, люди, имеющие 
инвалидность, иностранцы и лица без гражданства, 
выезжающие или выехавшие на постоянное место 
жительства за пределы Казахстана, представившие 
документы, определенные законодательством стра-
ны, подтверждающие намерение или факт выезда, 
а также лица, имеющие пенсионные накопления на 
ДПВ не менее пяти лет. 

- Спасибо за беседу, Мамила Курманжановна!

Интервьюер Бакыт Оспанов.

Жетісу облысы: Қаңтар айында 
медициналық сақтандыру қорына 

түскен жарналар 7,7 млн теңгені құрады
"Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ 

Жетісу облысы бойынша филиалының директоры Гульзия Таипо-
ва атап өткендей, қазан айында өңір бойынша міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру үшін жұмыс берушілер мен жеке 
кәсіпкерлердің аударымдары мен жарналарының жалпы сомасы 7,7 
млн теңгені құрады.

Республика бойынша 
өткен айда түскен жарналар 
сомасы 57,5 млрд теңге.

МӘМС-ке келіп түскен 
барлық қаражат, сенімгерлік 
басқару шарты бойынша 
Ұлттық банкте сақталады 
және кейіннен МӘМС 
шеңберінде көрсетілетін 

қызметтерді төлеуге жіберіледі.
Айта кетсек, өткен жылдың қыркүйегінен бастап алдағы 12 айға 

МӘМС жарналарын төлеудің жаңа тетігі іске қосылды. Бұрын өткен 
12 ай үшін жарналардың төленген болуы міндетті еді. Ал қазір жаңа 
әдісті таңдағанда өткен жылы төленбеген кезеңдер үшін төлеудің 
қажеті жоқ.

Жаңа механизм бойынша алдын ала бір жылға сақтандыру 
мәртебесін қалай алуға болады?

Әр айға жеке-жеке 3 500 теңгеден, яғни 12 төлем жасау керек. 12 
айға 42 000 теңге шығады. Бұдан бөлек, ескеретін жайт, 12 айға бір 
төлеммен аударуға болмайды. Себебі жүйе әр айды бөлек есептейді.

МӘМС жарналарын екінші деңгейдегі кез келген банк, банктердің 
мобильді қосымшалары, жылдам төлем терминалдары және 
«Қазпошта» филиалдары арқылы төлеуге болады.

Сақтандырылған азаматтар МӘМС пакетіне кіретін медициналық 
көмек алады. Оған салалық дәрігерлердің консультациялары, түрлі 
талдаулар мен диагностикалық тексерулер (рентген, УЗИ, КТ, 
МРТ және т.б.), жоспарлы емдеуге жатқызу, медициналық оңалту, 
жоғары технологиялық медициналық көмекті қолдана отырып емдеу, 
аурулардың алдын алу және диагностикалау кіреді.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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(Соңы. Басы 1 бетте).

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алғалы, қанатын 
кеңге жайып жеке дара ел болып қалыптасқанына біраз 
жыл болды. Дамуы мен өркендеуі жаңа жолға түсіп, 140 тан 
астам ұлт-өкілдерін бір шаңырақ астында біріктіре отырып, 
өзін демократиялық, 
зайырлы, құқықтық 
және әлеуметтік 
мемлекет ретінде 
орнықтырады, оның 
ең қымбат қазынасы 
- адам және адамның 
өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары ретінде 
Конституцияда 1-бабын-
да қарастырған бола-
тын.

Діни сенім – жеке 
тұлға бойынан табы-
латын дінге деген көз-
қарасы, дінді қабылдап 
оны түсінуі, діни сана-
сын қалыптастырып, 
діни сенімі арқылы өмірлік қағидаттарын, құндылықтарын 
толықтыру, іс-әрекеттерін жүйелеу. Сенім адам санасымен 
дін арқылы еніп, діни көзқарастар қалыптастырады. Діни 
сана адамнан-адамға, адамдардан қоғамға әсерін тигізе ала-
ды. Келесі ақпараттарға қарап біз мемлекетімізді діни сенімді 
берік ұстанушылар қатарына енгізе аламыз. Мамандардың 
айтуынша, қазіргі таңда халықтың әр түрлі тобы өкілдерінің 
қоғам өмірінің рухани, оның ішінде дінге деген қызығушылығы 
айтарлықтай артқан. Бұған соңғы жылдары Қазақстандағы 
дінге сенушілер санының артқаны дәлел бола алады. 
Мәселен, мамандар дінге сенушілер саны 1980 жылдардың 
ортасымен салыстырғанда 20-25%-дан 90-95%-ға дейін 
өскенін айтып отыр. Діни сенім бостандығын зайырлылық 
негізде ұстануда, алайда заң бойынша қорғалған. Ата 
Заңымыз әрбір адамның діни сенім бостандығына кепілдік 
береді және конфессиялық, этникалық және басқа да 
белгілері бойынша кемсітушіліктің кез келген түріне тый-
ым салады. Қазақстан Республикасының 2011 жылы 11 

ДІНИ СЕНІМ БОСТАНДЫҒЫ
қазанында қабылданған «Діни қызмет және діни бірлестіктер 
туралы» Заңы азаматтардың дiни сенiм бостандығы жөнiндегi 
құқықтарын iске асыруға кепiлдiк береді. Адамдардың барлық 
құқықтары қорғалған.

Дін мемлекеттен бей-
тарап саналғанымен, дін 
мемлекет тіректерінің 
бірі – рухани тірегі. 
Қоғам өміріндегі діннің 
маңызын оның атқаратын 
негізгі функциялары-
нан анық байқай ала-
мыз. Атап айтар болсақ: 
діннің дүниетанымдық 
функциясы – қоғамдағы 
адамдардың қоғамға, 
табиғатқа деген белгiлi 
бiр көзқарастарын және 
жалпы өзін қоршаған 
дүниенi түсiнуді, 
түйсiнуді, сезiнудi 
қ а л ы п т а с т ы р а д ы . 

Дiннiң реттеушi функциясы белгiлi бiр идеялар, құндылықтар, 
нұсқаулар, пiкiрлер, дәстүрлер, институттардың көмегiмен 
жеке адамдардың, топтардың, қауымдардың әрекетi, қарым-
қатынастарын, санасын және жүрiс-тұрысын реттеуді жүзеге 
асырудан көрiнедi. 

Еліміздегі діни ұстаным қоғамның бойына зайырлылық 
пен зиялылықты, имандылық пен салауаттылықты, ұлттық 
дәстүрмен рухани құндылықтарды дәріптеп, оларды 
этносаралық және конфессияаралық қарым-қатынастарды 
құрметтеу мәдениетіне, дүниетанымдылық пен төзімділікке және 
этикалық әдетпілікке қалыптастырады. Дін қоғам өмірімен тығыз 
байланыста болғаннан кейін, діннің қоғамға тигізер пайдасы мен 
зиянын, басшылықта ұстап отыру қажетпіз. Әр адам өзіне және 
қоғамға әділеттілікпен және толеранттылықпен қарауға міндетті.

Диана МЕЛІС, 
дінтанушы.

Өрттерді сөндірудің 
негізгі құралдары
Су - өртті сөндірудің негізгі құралы. 

Су электр өткізгіш, сондықтан оны 
тоқта тұрған жүйелер мен жабдықтарды 
сөндіруге пайдалануға болмайды. 
Электр сымдарға судың түсуінен қысқа 
тұйықталуы болуы мүмкін.

Құм - өрттің шағын ошақтарын 
сөндіру құралдарының ең қарапайымы 
болып табылады. Оның отты сөндірудегі 
әрекеті - ол жанғаш затты салқындатады

Химиялық көбіктің құндылығы 
оның төзімділігінде, тұтқырлығында, 
жеңілдігінде болып табылады, ол жанған 
затты толығымен тығыз жабады және 
оған ауа жібермейді. 

Қазіргі уақытта құрғақ ұнтақтармен 
толтырылған ұнтақты өрт сөндіргіштер 
көп таралған, олар өрт аумағына түсіп, 
отты сөндіретін зат бөледі. Ұнтақты 
өрт сөндіргіштер тез тұтанғыш және 
жанғыш сұйықтықтардың, газдардың, 
ағаш өнімдерінің, тоқ қысымында тұрған 
электр сымдардың, сілтілі металлдар 
мен өздігінен жану қасиеті бар басқа 
да заттардың жануын сөндіру үшін 
қолданылады. Өрт сөндіргішпен жұмыс 
істеу барысында баллонды көлденең 
жағдайға бұруға болмайды, өйткені бұл 
кезде сифонды құбыр арқылы көмір 
қышқылдың шығуы бұзылады. Өрт 
сөндіргіш қиын техникалық құрылғы 
болып табылмайды, оған нұсқама бар 
(сурет және баллон бетіндегі мәтін), 
нұсқамасын оқып, оны қалай қолдану 
керектігін түсіну оңай.

Р.АХМАРОВ,
аудандық  ТЖБ аға инженері,

азаматтық қорғау  аға лейтенанты.

15) Бақалы ауылы, М. Көбдіков көшесі, № 45, ауылдық дәрігерлік амбулаториясы 
ғимаратының жанындағы стенд;

16) Тасқұдық ауылы, Тоған көшесі, № 35, фельдшерлік-акушерлік пункті 
ғимаратының жанындағы стенд;

 6. Екіаша ауылдық округі бойынша:
17) Екіаша ауылы, Қ. Аманжолов көшесі, № 70а, ауылдық дәрігерлік амбулатория-

сы ғимаратының жанындағы стенд;
18) Тополевка ауылы, Тәуелсіздік көшесі, № 1, фельдшерлік-акушерлік пункті 

ғимаратының жанындағы стенд;
7. Қойлық ауылдық округі бойынша:
19) Қойлық ауылы, Б. Макетов көшесі, № 94а, "Айдана" бала бақшасы ғимаратының 

жанындағы стенд;
20) Қойлық ауылы, Б. Макетов көшесі, № 45, К. Қазыбаев мәдениет үйі ғимаратының 

жанындағы стенд;
21) Қойлық ауылы, І. Жансүгіров көшесі, № 10, почта бөлімшесі ғимаратының 

жанындағы стенд;
8. Қарабөгет ауылдық округі бойынша:
22) Қарабөгет ауылы, Арын көшесі, № 23, ауылдық дәрігерлік амбулаториясы 

ғимаратының жанындағы стенд;
23) Қарабөгет ауылы, Абайділданов көшесі, № 32, почта бөлімшесі ғимаратының 

жанындағы стенд;
24) Еркін ауылы, Д. Қонаев көшесі, № 4, медициналық пункт ғимаратының 

жанындағы стенд;
9. Көктерек ауылдық округі бойынша:
25) Көктерек ауылы, Арын көшесі, № 12, почта бөлімшесі ғимаратының жанындағы 

стенд;
10. Қарашыған ауылдық округі бойынша:
26) М. Төлебаев ауылы, М. Төлебаев көшесі, № 15а, почта бөлімшесі ғимаратының 

жанындағы стенд;
27) М. Төлебаев ауылы, Жеңіс көшесі, № 1а, ауылдық дәрігерік амбулаториясы 

ғимаратының жанындағы стенд;
28) Үлгі ауылы, Байғамытов көшесі, № 12а, медициналық пункт ғимаратының 

жанындағы стенд;
29) Шұбартүбек ауылы, Жетісу көшесі, № 6, медициналық пункт ғимаратының 

жанындағы стенд;
11. Лепсі ауылдық округі бойынша:
30) Лепсі ауылы, Айша Бибі көшесі, № 3, ауылдық ауруханасы ғимаратының 

жанындағы стенд;
31) Лепсі ауылы, М. Төлебаев көшесі, № 21, мәдениет үйі ғимаратының жанындағы 

стенд;
 32) Көкжиде ауылы, Төлебай-батыр көшесі, № 2, медициналық пункт ғимаратының 

жанындағы стенд;
12.Черкасск ауылдық округі бойынша:
33) Черкасск ауылы, М. Тынышбаев көшесі, № 100, ауылдық дәрігерлік амбулато-

риясы ғимаратының жанындағы стенд;
34) Қарғалы ауылы, Әбілқайырхан көшесі, № 2, медициналық пункт ғимаратының 

жанындағы стенд;
35) Петропавловка ауылы, М. Тынышбаев көшесі, № 97, фельдшерлік-акушерлік 

пункт ғимаратының жанындағы стенд;
36) Аққайың ауылы, М. Тынышбаев көшесі, № 54, медициналық пункт ғимаратының 

жанындағы стенд;
13. Шатырбай ауылдық округі бойынша:
37) Шатырбай ауылы, Абылайхан көшесі, № 6, фельдшерлік-акушерлік пункт 

ғимаратының жанындағы стенд;
38) Шатырбай ауылы, Нұғманов көшесі, № 31, почта бөлімшесі ғимаратының 

жанындағы стенд;

Сарқан ауданында үгіттік баспа материалдарын 
орналастыру үшін орындар

Места для размещения агитационных печатных
 материалов в Сарканском районе

(Окончание. Начало на 1 стр.)

18) село Тополевка, улица Тауелсиздык, № 1, стенд у здания фельдшерско-
акушерского пункта;

 7. По сельскому округу Койлык:
 19) село Койлык, улица Б. Макетова, № 94а, стенд у здания детского сада 

"Айдана"; 
  20) село Койлык, улица Б. Макетова, № 45, стенд у здания дом культуры 

имени К. Казыбаева; 
  21) село Койлык, улица И. Жансугурова, № 10, стенд у здания отделений 

почты;
  8. По сельскому округу Карабогет:
  22) село Карабогет, улица Арына, № 23, стенд у здания сельской врачеб-

ной амбулатории; 
  23) село Карабогет, улица Абайдильданова, № 32, стенд у здания отде-

лений почты;
   24) село Еркин, улица Д. Конаева, № 4, стенд у здания медицинского 

пункта;
   9. По сельскому округу Коктерек:
   25) село Коктерек, улица Арына, № 12, стенд у здания отделений почты; 
   10. По сельскому округу Карашыган:
  26) село М. Толебаева, улица М. Толебаева, №15а, стенд у здания отде-

лений почты;
  27) село М. Толебаева, улица Женис, №1а, стенд у здания сельской вра-

чебный амбулатории;
   28) село Улги, улица Байгамытова, № 12а, стенд у здания медицинского 

пункта; 
   29) село Шубартубек, улица Жетысу, № 6, стенд у здания медицинского 

пункта; 
   11. По сельскому округу Лепсы:
   30) село Лепсы, улица Айша Биби, № 3, стенд у здания сельской боль-

ницы;
   31) село Лепсы, улица М. Толебаева, № 21, стенд у здания дом культуры;
  32) село Кокжиде, улица Толебай-батыра, № 2, стенд у здания медицин-

ского пункта; 
  12. По сельскому округу Черкасск:
  33) село Черкасск, улица М. Тынышбаева, № 100, стенд у здания сельской 

врачебной амбулатории;
 34) село Каргалы, улица Абилькайырхана, № 2, стенд у здания медицин-

ского пункта;
 5) село Петропавловка, улица М. Тынышбаева, № 97, стенд у здания 

фельдшерско-акушерского пункта;
  36) село Аккайын, улица М. Тынышбаева, № 54, стенд у здания медицин-

ского пункта;
   13. По сельскому округу Шатырбай:
  37) село Шатырбай, улица Абылайхана, № 6, стенд у здания фельдшерско-

акушерского пункта; 
 38) село Шатырбай, улица Нугманова, № 31, стенд у здания отделении 

почты;
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Әсия Бозайқызы Абы-

лаева 1938 жылы 4-қаңтарда 
Алматы облысы Сарқан ау-
даны Үлгі ауылында дүниеге 
келген. Құрманғазы атындағы 
Қазақ мемлекеттік консервато-
риясын бітірген. 1964 жылдан 
бері С.Сейфуллин атындағы 
Қарағанды облыстық қазақ дра-
ма театрында өнер көрсеткен. 
Актриса осы театр сахнасында 
Қарагөз (М.Әуезов «Қарагөз»), 
Баян, Ұлпан (Ғ.Мүсірепов «Қозы-
Көрпеш - Баян сұлу», «Ұлпан»), 
Шұға (Б.Майлин «Шұға»), Анар 
(О.Бөкей «Құлыным менің»), Ал-
тынай (Ш.Айтматов «Алғашқы 
мұғалім»), Таңқабике (М.Кәрім 
«Ай тұтылған түн»), Қыз (На-
зым Хикметтің «Елеусіз қалған 
есіл ер»), Катарина, Леди Мак-
бет (Шекспир «Асауға - тұсау», 
«Макбет»), Медея (Еврипид 
«Медея») бейнелерін сомдаған.

Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің Құрмет грамотасымен 
марапатталған.

Әсия апамыз сексен-
нен асқанша әріптестерінің 
көшбасшысы бола білген ай-

Жерлесіміз Қазақстанның халық әртісі Әсия Абылаеваның туғанына – 85 жыл

Шеберліктің шыңына шыққан

тулы тұлға. Шын мәнінде 
ол кісінің кіндік қаны тамған 
жер Үлгіден 3-4 шақырымдай 
жердегі «Бірінші май» атты жүз 
шақты түтіні бар шағын ауыл 
болыпты. Үлгідегі ВЛКСМ – нің 
30 жылдығы атындағы қазақ 
мектебінде оқыған ол КСРО-
ның Халық әртістері Мұқан 
Төлебаев, Еркеғали Рахмади-
ев салған сара жолмен өнер 
саласын таңдапты. Бұл мек-
тептен Қазақстанның халық 
әртістері Бекен Жылысбаев, 

 Қарағандыдағы киелі шаңырақ Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық Қазақ дра-
ма театрының белгілі актрисасы, Қазақстанның халық артисі, жер жанаты  

Жетісудың, қарт Балқаштың жағасындағы Лепсі өңірінің түлегі  Әсия Бозайқызы 
Абылаева туралы жерлестері жетік біледі деп айта алмаймыз. Бүкіл саналы ғұмырын 
Арқа төрінде өткізген драма театрының маңдайалды өнерпазын Қарағанды облысы 
төбесіне көтергенімен туған жеріне сирек келгендіктен болар жерлесіміз туралы 
мағлұматымыз мардымды емес. 

Сара Тыныштығұлова, ҚР еңбек 
сіңірген әртісі Кеңес Бақтаев, 
ҚР еңбек сіңірген қайраткері 
Қадірбек Демесінов сынды өнер 
тарландары шыққанын мақтан 
тұтамыз. Жоғарыда аталған 
ұлы тұлғалардай өнер тарла-
ны болуды армандаған Әсия 
Бозайқызының өнері мектептің 
көркемөнерпаздар үйірмесінен 
бастау алып, кейіннен үлкен 
сахналарда жалғасын тапқанын 
өмір дерегі айғақтап тұр. 

Әсия Абылаеваның өмірлік 
серігі Қарғаш Сатаев та 
Қазақстанның халық әртісі. 
Екеуінің перзенті Ақан Сатаев 
әке-шеше жолын қуып, бірқатар 
танымал фильмдер түсірген 
Қазақфильмнің таңдаулы 
режиссерлері қатарында. 

Өнер тарландары салған 
сара жол жалғасын таба береді.

АРҚА ӨҢІРІНІҢ ҚАРА ШАҢЫРАҒЫ 
СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН АТЫНДАҒЫ 

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСТЫҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ 
ҚАЗАҚ ДРАМА ТЕАТРЫНЫҢ АКТЕР-

РЕЖИССЕРЫ СІЛӘМБЕК ӘЙНЕКБАЙҰЛЫ 
ЖҰМАҒАЛИ 2020 ЖЫЛЫ ШІЛДЕНІҢ 

12-СІНДЕ ӨМІРДЕН ӨТКЕН БОЛАТЫН. 
САРҚАН АУДАНЫНЫҢ ҮЛГІ БАЛЫҚ 

КОЛХОЗЫНДА 1956 ЖЫЛЫ ДҮНИЕГЕ 
КЕЛГЕН СІЛӘМБЕК ӘЙНЕКБАЙҰЛЫ АЛ-

МАТЫ ТЕАТР ЖӘНЕ КӨРКЕМСУРЕТ 
ИНСТИТУТЫНЫҢ ТҮЛЕГІ, ҚЫРҒЫЗ 

МЕМЛЕКЕТТІК ӨНЕР ИНСТИТУТЫНЫҢ 
ДРАМАЛЫҚ ТЕАТР РЕЖИСЕРІ 

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ТӘМАМДАҒАН. 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ФЕСТИВАЛЬДАРДЫҢ 

ЛАУРЕАТЫ, ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ 
ӘКІМІ СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗЫ, 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АБАЙ ФЕСТИВАЛІНІҢ 
КҮМІС ЖҮЛДЕГЕРІ. 

2021 ЖЫЛЫ «ҮШ ҚИЯН» БАСПА-
СЫНАН ӨНЕР ҚАЙРАТКЕРІ ТУРАЛЫ 
ЗАМАНДАСТАРЫНЫҢ ЕСТЕЛІКТЕРІ 

ЖИНАҚТАЛҒАН «ӨЛДІ ДЕУГЕ БОЛА МА?..» 
АТТЫ КІТАП ЖАРЫҚ 
КӨРГЕН БОЛАТЫН. 

СОЛ КІТАПҚА ЕН-
ГЕН ЕСТЕЛІГІМДІ 

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 
ҰСЫНЫП ОТЫРМЫН. 

Сіләш... Сіләмбек... 
Жетісудың бір түпкірінде, 
қарт Балқаштың 
жағалауында туып, 
Орталық Қазақстаннан 
мәңгі қоныс таптың. 
Тағдыр ғой... Дегенмен 
ортағасырлық парсы 
ақыны Руми талантты 
адамдардың бейіті жер 
бетінде емес, өз халқының 
жүрегінде жерленеді дейді. 
Сенің бейнең, болмыс-
бітімің ет жақындарыңның, 
дос – жарандарыңның, 
отбасыңның, тіпті өзің 
сомдаған барша кейіпкерлеріңді жатқа білетін 
көрермендеріңнің жүрегінде. Соған іштей тәуба 
дейміз, достым...

Сірә, 1977 жылдың көктемі немесе қыстың 
көктемге ұласар сәруар шағы. Берлітөбе аудандық 
«Балқаш өңірі» газетіне әдеби қызметкер болып 
қабылдандың. Мен болсам сенен жарты жылдай 
бұрын келгенмін, бұл қызметтің ұңғыл-шұңғылын 
бір адамдай біліп қалғанмын. Бірден бауырла-
сып кеттік. Менің өлеңмен ауыратынымды біледі 
екенсің. Алғашкы жолығысуда - ақ өзіңнің жазып 
жүрген топтамаларыңды ұсындың. Менің пікірімді 
білгің келді. Сенің балықшылар жайындағы 
топтамаларың бірінен бірі өтетін. Сенің арқаңда 
Үлгі мен Красный рыбакта еңбегі дәріптелмеген 
балықшы қалмаған шығар-ау.

Өткен күнде белгі бар
Сенің арқаңда менің өрісім кеңейді. Достарың 

көп еді. Класстастарыңмен таныстырдың. 
Сендердің қатарластарыңды бірге әскерге 
шығарып салғанбыз. Түні бойы Қарашығанда 
тойлатып, ертеңіңде редакцияда отыратынбыз. 
Біздің себепсіз жұмыстан қалған кезіміз болмады-
ау деймін.

Сол жылдың жазында Алматыға аттандық. 
Мен КазГУ - ге тапсырдым. Журналистикаға 
бейімің болса да театр институтына түстің. Жолың 
болды, студент атандың. Екеуміз бірге Алматыны 
еркін шарладық. Біреуіміздің өнеріміз, біреуіміздің 
өлеңіміз дос -  жар ортада бағаланатын. Жастық 
шақтың қызығымен ұйқыдан қалып, түн ортасын-
да сенің Мұрат ағаңның үйінің есігін қағып тұрушы 
едік.

Өнерге шынайы берілдің. Сендер қатысқан 
массовканы қызықтап, кешкілік театрдан 
шықпайтынбыз. Алғашқы сомдаған рольдерінді 
де тамашаладым. Спектакльден кейінгі 
жастардың бас қосуларына бірге ертіп барушы 
едің. Студенттік жылдарымда сенің арқаңда те-
атртанудан дәріс алғанымды несіне жасырайын.

   Қасқайып өзің тұрғанда,
   Ерекше еді тұлғаң да.
   Сыр бермедің сындарда,
   Кұлаш ұрдың шыңдарға, 

   Сегіз қырлы өзіңдей,
   Кім бар еді бұл маңда?
Оқуды бітіріп жолдамамен 

Қарағандыға аттандың. Сәкен Сей-
фуллин атындағы театрдың белді 
актерлерінің сапын толықтырдың. 
Шеберлігің шыңдалды. Сен 
сомдаған Бауыржан Момышұлының 
образы сәтті шығып, жүлделі 
болғаныңды естігенде төбеміз көкке 
жеткендей болды.

Ауылға жыл сайын келіп 
тұрған боларсың. Бірақ біз сирек 
ұшырастық. Сағынып қауышушы 
едік. Ана жылы Қарағандыға жол 
түскенде арнайы іздеп бардым. 
Өзіңнің екінші үйіңе айналған 
театрдың күрделі жөндеуден 
кейінгі сән - салтанатын қуана 
көрсеттің. Ұзақ әңгімелестік. Мен 
сенің арманыңның алдамағанына 
қуандым, өз жолыңды адаспай 

тапқаныңа риза болдым.
Сіләш достым - ау... Өнер үшін тер төктің. 

Еңбегің де еленді. Есімің де елеулі болды. Атақтан 
кенде емессің. Әріптестерің турашылдығыңды 
танып, театр ұжымының кәсіподақ ұйымын 
да басқардың. Өміріңнің бұлайша ертерек 
шектелгеніне сене алмадым. Өнерлі едің... 
Қайратты едің... Жігерлі едің... Күйрек емес 
едің – ау. Ажал ит қапылыста балағыңнан алып-
ты. Кісілік келбетің, адамгершілік ажарың, бүкіл 
болмысың ерекше еді. Сенің тағдырыңдағы 
барлық дос - жарандарың секілді отбасыңның 
қайғысына ортақпын, Сіләш. Сен өнерде өз-өзінді 
дәлелдедің. Өмірде де..   

                                                            
Жомарт ИГІМАН.

    

Қызым үйде, қылығы түзде 
Қазақ халқы қыз-болашақ ана, отбасының берекесі деп, тәрбесіне 

ерекше мән берген. Қызға қырық үйден тыйым салып, жүріс-тұрысын 
қадағалаған. Ал бүгінде бесенеден белдері шықпаған жастардың өзім 
білемге салып, жүгенсіз кеткендеріне тізгінді бос жіберген ата-ананы 
жазғырамыз ба, әлде әдеттегідей кінәні қоғамнан іздейміз бе?

Соңғы кездері әлеуметтік желіні аша қалсақ қыздар төбелесіпті 
деген жаңалықтардан көз сүрінетін жағдайға жеттік. «Тәрбие тал 
бесіктен» деп бабаларымыз айтып кеткен сөз бүгінде ұмыт бола 
бастағандай. Ата ана баласына тәрбие бермеді емес, берді. Бірақ, оны 
санаға түйіп жатқан жасөспірімдер некен саяқ. Қазіргі таңда тәрбиеден 
жұрдай болған жастар арасында әлімжеттік көрсету,  ұялы телефон-
дарын тартып алу, болмаса ақша бопсалау үйреншікті әдетке айна-
лып барады. Сөзімізге дәлел жақында ғана Талдықорған қаласында 
болған қыздар төбелесі. Бүкіл елді шулатқан бейнежазбада үш қыз бір 
қызды жабылып соққыға жыққан. Оқиғадан хабардар болған Жетісу 
облыстық полиция департаменті халыққа жедел түрде түсініктеме 
берді. Анықталғандай оқушыны аяусыз соққыға жыққан қаракөздер 
кәмелеттік жасқа да толмаған қыздар болып шықты. Оларға дұрыс 
тәрбие бере алмағандары үшін ата аналарына қатысты сот отыры-
сы өтіп, әрқайсысына 69 мың теңгелік айыппұл салынды. Таяқтың екі 
ұшы болады демекші қоғамда бұл жағдайға байланысты сан түрлі 
көзқарас туындауда. Біреулер ата-аналарының берген тәрбиелерінің 
таяздығынан көрсе, енді біреулер қыздардың ортасы дұрыс емес 
дейді. Осыған орай «ҚазАқпарат» Халықаралық агенттігінің Алма-
ты облысы бойынша меншікті тілшісі Самал Қабышева өз ойын 
білдірген болатын. «Біріншіден мектеп жасындағы қыздардың тәрбие 
мәселесін мықтап қолға алу керек, ал ішкі істер органы бұндай жағдай 
қайталанбас үшін бұзақы қыздарды қатаң жазалау керек. Екіншіден 
әрбір ата ана өз баласының болашағына бей жәй қарамай, тәрбие 
беруді тал бесіктен бастағандары жөн. Сонда ғана ұрпағымыз сана-
лы, салиқалы болмақ», деді журналист өз сөзінде. Расында, болашақ 
ұрпақтың рухани несібесі бүгінгі қыздарымыздың қолында. Бүгінгі  бой-
жеткен ертеңгі ұлт ұяты, ұлдарымыз  жарқын болашақтың тірегі  бол-
сын  десек тәрбиені бесікте жатқан шақтан бастаған жөн. 

Аяужан САМАТҚЫЗЫ,
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 

университетінің студенті.

Мұқағали Сүлейменұлы 
Мақатаев — қазақтың әйгілі 
ақыны. Ол қазақ поэзия әлеміне 
шетсіз- шексіз кеңістік пен көз 
сүрінген биіктік әкелген ақын. 
Құдіретті қарапайымдылықпен 
«күпі киген қазақтың қара 
өлеңін шекпен жауып, өзіне 
қайтарған» ақын. Кәусар сезім 
мен тояттамас көңіл, шалқыған 
шаттық пен мұңға тұнған ма-
хаббат, буырқанған шабыт 
пен сабырға көнбес сағыныш 
сыйлаған ақын. Бүгінде ақынның 
туған күнін барлық мектеп, 
балабақша, жоғарғы оқу орын-
дары, мәдениет үйлерінде  әр 
түрлі кештер ұйымдастырылып  
аталып өтілуде. Айта кетсек 
Сарқан аудандық мәдениет 
үйінде М.Мақатаевтің өлеңіне 
жазылған «Жырлайды жүрек» 
атты әндер байқауы өткізілді, 
Екіаша ауылдық мәдениет 
үйі және кітапханашының 
ұйымдастыруымен «Мұқағали 
мәңгілік ғұмыр» атты әдеби 
сазды кеш өткізді. Екіаша 
орта мектебі де өз үлестерін 

Мұқағали-мәңгілік ғұмыр
қосып М.Мақатаевқа арналған 
«Мұзбалақ ақын-Мұқағали» 
кешті ұйымдастыру үстінде.

Ақынның әр өлеңінде, әр 
шумағында бүкпесіз, ақжарқын 
көңілмен сазды сыр төгіп 
отырғандай. Өлеңнің ырғағынан 
да, тербелісінен де ақынның 
қимылын, дауысын, мәнерін 
естіп, мінез-құлқын танимыз. 
Өйткені ол өлеңнен, өнерден 
сыр іріккен емес. Өлеңге өз жан 
дүниесін ашты, өлеңнің сырлы 
құпияларын жария етті. Мұқағали 
шығармашылығын әлі де терең 
зерттеу қажет деп ойлаймын. 
Жыл керуені алға жылжыған сай-
ын Мұқағали Мақатаевтың ар-
тына қалдырған өшпес мұрасы 
жарық жұлдыздардың қараңғы 
түн қойнауынан сәулесін 
шашқандай жарқырай, өркендей 
өсіп, айшықтала түсуде. Абай 
үндес Мұқағалидай перзенті 
бар халық – шынымен бақытты 
халық.       

С.АТУТАНОВА,
Екіаша орта мектебінің

ағылшын тілі пәні 
мұғалімі.
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ARQANS TAĞYLYM
 Биыл ақпанның 18-інде 80 жастың 

сеңгіріне шыққалы отырған Шөнжікеұлы 
Аманжол ағамыз елдігімізге елеулі 
салмақ түсірген соғыс жылдары, атап 
айтқанда 1943 жылы дүние есігін ашыпты. 
Әкесінің аты Арыстанбек екен, жеңгелері 
шағындау түр – тұлғасына қарап Шөнжіке 
деп еркелетіп жүріп, кейіннен құжатқа 
осылай жазылып кетіпті. Кісінің ала жібін 
аттамаған, ешкімге қиянат жасамаған, 
артық сөзге жоқ қайран әке бұл дүниеге 
келген жылы соғысқа аттанып, майдан 
даласында опат болады. Анасының 
әлдиімен ержеткен, ес білмей жатып ең 
қымбатынан айырылған шеркөкірек ұл 
жалғыз анасының жан жылуы арқасында 
көштен қалмады, тіршіліктін арбасы-
на жегіліп жүріп ерте есейді. Атасына 
көмектесіп жүріп жастайынан шымыр да 
өмірге икемді болып өсті. Әкесінің көзін 
көрген Зейнелғабдел Иманқожанов, 
Ендібай Жүнісов, Нұртай Каримов, 
Берліқожа Ысқақбаев, Иманғали Аб-
жанов, Бабақұмар Серғазин, Дулат 
Асқаров, Сүлеймен Сұлтанов, Төлеубек 
Боқышев, Жексенбек Баймұрзин, 
Құрымбай Тоқтыбаев және басқа 
майдангерлердің маңдайынан сипағаны 
үлкен өмірге берген жолдама сияқты 
сезілетін. 

 Аманжол ағамыз қанша жасқа кел-
се де өзі өсіп – өнген топырақтың киесін 
ұмытқан жоқ. Көкжелекке малынған 
Көктеректің жазғы кешін сағынатын. 
Бала деп қарамай желкесіне мініп алған 
колхоз жұмысынан тыныстаған сәттегі 
Лепсі жағалауындағы тамылжыған 
табиғат суреті әлі көз алдында:

Күн – бикеш көкжиектен 
                                        құлап кеткен,
Самал жел сыбырлайды 
                                       құрақты өпкен.
Сүңгітіп тереңіне жұлдыздарды,
Сықырлап қайнап жатыр 
                                          бұлақ біткен.
Тосшы сен құлағыңды аңдай қалып,
Барады кең дүние әнге айналып.
Нар қамыс сусылдаса жер бауырлап,
Бақалар тамсанады таңдай қағып...
    -   Балалық шақ дегенді менің за-

мандастарым көрген жоқ. Жағдайымыз 
мәз болмаса да келешектің тізгіні 
білімдінің қолында деп жақсы оқыдық. 
Жатып оқитын жеріміз жоқ, мектепке 
қатынау қиын. Сонда да көштен қалған 
жоқпыз, қиындықты жеңе жүріп жоғары 
білім алсақ деп армандадық,- дейді Аман-

жол Шөнжікеұлы соғыс шарпыған балаң 
күндерін еске алғанда. – Әкелеріміз май-
даннан оралмаған. Аталарымыз бір – бір 
отар қой бағады. Шешелеріміз жас ба-
лаларын өбектеп үйде отыра алмайды. 
Отын, тезек қамдау, су әкелу, үй тігу, жығу 
солардың мойнында. Колхоз жұмысына 
шешелеріміз де, біз де уақытпен сана-
спай атсалыстық. Демалысқа  ауылға 
келгенде ойынға уақыт таба алмаймыз. 
Қой бағып, суарып, үлкендерге қолғабыс 
жасай жүріп арасында қақпан құрғанын, 
бұйырған несібесін теріп жегенін ағамыз 
әңгімесіне арқау қылады.

Аманжол Шөнжікеұлы 1961 жылы 
Көктерек орта мектебін бітіріп, бала кездегі 
арманының жалынан ұстады. Мал өсіруге 
қолайлы өңірде туып – өскендіктен ол үшін 
мал маманынан артық мамандық жоқ еді. 
Тыңғылықты дайындықтың нәтижесінде 
Семей малдәрігерлік – зоотехникалық ин-
ститутына оқуға түседі. Аталған білім ор-
дасын 1965 жылы үздік аяқтаған ол еңбек 
жолын Семей облысы Көкпекті ауданы-
нан бастайды. 1968 жылы туған жеріне 
жақындап, содан бері Сарқан ауданының 
мал шаруашылығын өркендетуге 
бір адамдай үлес қосты. Черкасск 
колхозының басқарма төрағасы Е. Дры-
гин жас маманға бас зоотехник қызметін 
ұсынады. Сол жылдары колхоздың мал 
басы Түсінік, Бахырай, Қарақұм мал 
қыстату орындарында шоғырланған 
еді. Күн – түнді ұмытып, қолға алған ісін 
ұршықтай үйірген жас маман жеті жылдан 
соң аудан басшылығының ұйғарымымен 
Сарқан ауданының бас зоотехнигі болып 
тағайындалады. Аудандағы төрт түлік 
саны 1973-1983 жылдар аралығында 
еселене өсіп, ағамыз екі мәрте Қазақ 
ССР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Құрмет грамоталарымен марапатталады.

1983 жылдан бастап Аманжол 
Шөнжікенов 13 жыл бойы Сарқан май 
– ірімшік зауытының директоры бола-
ды. Кәсіпорын сол жылдары 47 түрлі 
сүт тағамдарын шығарып, Республика 
бойынша екінші орыннан мызғымайды. 
1996 жылдан 2006 жылы зейнеткерлікке 
шыққанға дейін аудандық ауыл 
шаруашылығы бөлімінде бас маман – 

зоотехник болып істеген ол ұзақ жылдар 
аудандық ардагерлер кеңесін басқарып, 
қоғамдық жұмыстың бел ортасында жүрді.

Адал еңбегі үшін «Еңбек Қызыл Ту» 
орденімен, «Еңбек ардагері» медалімен 
марапатталған Аманжол Шөнжікенов 
2003 жылы «Сарқан ауданының Құрметті 
азаматы» атағын алды. «Жаман - қара 
түндей болады, жақсы - ай мен күндей 
болады, көпке бірдей болады» демекші 
Аманжол ағаның сый – құрметке 
бөленгені, елдің кәдесіне жарағаны 
еңбегінің жемісі. Өкініштісі – алтындай 
алты бала сүйгізіп, он бес немере мен екі 
шөберенің қызығына кенелткен өмірлік 
жары Зағила апайдың өткен жылы мәңгілік 
сапарға атттанғаны. Өткенге салауат ай-
тып, барын қанағат тұтып отырған абзал 
ағамыздың өмірден өз жолдарын тауып, 
бірі инженер, кейінгілері заңгер, әскери 
маман, азаматтық авиация саласының 
маманы, мұғалім балаларынан тараған 
ұрпағының бағына аман жүргені көңілге 
медеу.

Жомарт ИГІМАН.

Өткен өмір белестері
  Сонау есте жоқ ерте дәуірлерден – ақ «Мен қазақпын мың өліп, 

мың тірілген, жөргегімде таныстым мұң тілімен» деп Жұбан ақын 
жырлағандай мына құлан жортса тұяғы тозар, құладын ұшса 
қияғы күйер дархан даланы ен жайлап келе жатқан ақ қөңіл, мо-
мын халқымыздың өзінің ұзыннан – ұзақ тарихи жолында талай 
– талай өткелектен өтіп, жиырмасыншы ғасырға жадаңқырап, 
жүдеңкіреп жеткені белгілі. Ақ қашып, қызыл қуғандағы дүрбелең, 
ұжымдастыру кезіндегі асыра сілтеу, алапат ашаршылыққа ұласқан 
Голощекин геноциді, отыз жетінің қанды құрығы, елге бірдей кел-
ген нәубет – Ұлы Отан соғысы... бәрі – бәрі тұтастай халықты 
рухани тұрғыда титықтатып, астаң – кестеңін шығарды.

Қалықтаған жас өрен!
Жетісу облысы Сарқан қаласы 

Сарқан гуманиталық колледжінінің                    
студенттері Алматы қаласында 04.02.2023 
жылы өткен «ШАБЫТ ҚАНАТЫНДА» І 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
КОНКУРСЫнда дүбірлі додада топ жа-
рып, тағы да өздерінің  білім деңгейлерін 
шыңдап, жеңіске жету жолындағы 
аянбай еңбектеніп, сол еңбектерінің 
арқасында үздік өнерлерімен көзге 
түсіп «БАС ЖҮЛДЕ» иегерлері атанып, 
алдағы уақытта  Алматы қаласында 2023 
жылдың мамыр айының 8-9 жұлдызында 
өтетін «Жеті Өнер» VІI Халықаралық 
шығармашылық фестиваль-конкурсына 
қатысуға жолдама алды.

Оның ішінде «Көркем сурет» жанры 
бойынша: 18-20 жас аралығында 401ХО 
топ білімгері Нүсіпхан Айгерім «Бас 
жүлде», 14-17 жас аралығында 301ХО 
топ білімгері  Кадырбаева Айжан «Бас 
жүлде». 

«Қолөнер» жанры бойынша: 18-20 жас 
аралығында 401ХО топ білімгері Рыскел-
дин Райымбек «Бас жүлде».

«Бұлақ көрсең, көзін аш» - деген ғой 
ата-бабамыз.  Алдымызда отырған да-
рынды шәкірттерді даярлау, оларға ша-
быт пен қолдау көрсету мен үшін ерекше 
сезім.  

Жетекшісі ретінде  Алғыс хатпен және 
«үздік педагог» дипломымен марапатта-
лып қайттық.

Д.АМЕРХАН,
Сарқан гуманитарлық  колледжінің 

арнайы пән  оқытушысы.

Бала тәрбиесі 
баршамызға ортақ

 

Баланың жақсысы- әке мен шешенің ары, ата-
ананың абыройы. Қоғамның болашағы мен беделіне 
айқын жол ашар өскелең ұрпақ. Тал бесіктен басталар 
тәрбиенің тереңді меңзейтіні осында.

Ата- ана өз баласын махаббаттың нұрына 
бөлеп,қуанышына, бақытына бөлейді. «Ұлт бола-
мын десең, бесігіңді түзе»-деп бабымыз айтқандай 
баланы бесіктен, тіпті бала тәрбиесі туралы сөз ете 
қалғанда, алты айлық баласын тәрбиешіге әкелген 
ата-анаға «Сіз балаңызды 1,5 жыл тәрбиесін өткізіп 
алдыңыз, баланы іште тәрбиелеу керек» деген ев-
рей халқынын мысалын келтіріп жатады.Баласының 
жақсы болғанын армандамайтын ата-ана жоқ. Тіпті 
баласының болашағы үшін отқа да,суға да түсетін 
ата-аналар бар. Біз баламыздың тәрбиелі де өнегелі 
болып өсіп, өз қатарының алды болғаның қалаймыз. 
Бірақ баламызды осы мақсаттарға тәрбиелеу үшін 
үлкен еңбек, күш –жігерді қажет етеді. Бала тәрбиесін 
ойлайтын ата- ана ең әуелі өзін тәрбиелегені жөн 
болар еді деп ойлаймын. Балаға дұрыс тәрбие 
берудің өзекті бір саласы жас жеткіншекті еңбекке 
деген әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып 
табылады. Ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға. 
Сондықтан әке де, шеше де балаларының жан 
дүниесіне үңіліп, мінез - құлқындағы ерекшеліктерді 
жете білгені жөн.Келешегіміздің қожасы балалары-
мызды білімді де мәдениетті, тәрбиелі де әдепті, 
кішіпейіл де қарапайым етіп тәрбиелеу өз қолымызда.

«Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, 
қыз тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз».

Балаларымызды отансүйгіштікке, ата - баба салт 
- дәстүрін құрметтейтін ұрпақ тәрбиелеу баршаға 
бірдей міндет.

Р.ЧАКЕМОВА,
«Ер Төстік» бөбекжай- бақшасының 

тәрбиешісі.

Салауатты өмір салтын 
ұстанайық

Қазіргі кезде денсаулық проблемаларын сараптау қорытындысының 
нәтижесі салауатты өмір салтын ұстануды жетілдіру керектігін көрсетті.

Бірінші байлық - денсаулық дейміз. Бірақ осы сөздің салмағын, жүктер 
жауапкершілігін көбіне сезбейтін де, мойындамайтын да сыңайлымыз. 
Айтылған сәтте көңілімізге қонады, құлағымызға жағады. Содан соң, өзіміз 
көп нәрсені керісінше жасаймыз. Сөйтіп күндердің күнінде бір арылмас 
дертке шалдығып санымызды соғамыз. Денсаулық - тән, рухани және 
әлеуметтік игіліктің жиынтығы. Денені үнемі ширықтыру, шынықтыру, 
сананың сапа деңгейін көтеру, интеллект өрісін биіктету, рухыңды шыңдау 
- бәрі де денсаулыққа қызмет етеді десек қателеспейміз. Қазіргі уақыттағы 
әлеуметтік- экономикалық жағдай, тіршілік деңгейінің құлдырауы 
және экологиялық қолайсыздық еліміздің, әсіресе, өскелең ұрпақтың 
денсаулығына кері әсерін тигізуде. Мемлекетіміздің ұзақ мерзімді 
бағдарламаларында - “Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мән 
әл ауқаты” тармағында, “...азаматтарымыздың өз өмірінің аяғына дейін 
сай болуы және оларды қоршаған табиғи ортаның таза болуы үшін” аза-
маттарымызды салауатты өмір салтына әзірлеу қажеттігі көрсетілген. 
Бүгінгі таңда өз тәуелсіздігін алған егеменді еліміз осы бағытта Қазақстан 
мектептеріне жан-жақты дамыған, денсаулығы мықты, салауатты өмір сал-
тын мұрат тұтқан дара тұлғаларды тәрбиелеу басты талап етіп қойылған. 
Қазақстан азаматтарының денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын 
ынталандыру егемендіктің кілтін ұстар жастардың болашағына апаратын, 
алтын сүрлеу десе болады.

                                                                                                 
А.НҰРҚАСЫМОВ,

                        Н. Островский атындағы мектеп лицейінің дене 
шынықтыру пәнінің мұғалімі. 

Келбет
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Жаңартылған білім беру аясында

Жуырда ағымдағы жылдың 23.01-3.02  күндері аралығында Көкөзек орта мектебінде 
«Ғылымland» әдістемелік бірлестігінің ұйытқы болымен арнайы апталық өтіп, өз 
мәресіне жетті. Жаңартылған білім беру жағдайында инновациялық ақпараттық техно-
логияларды пайдалана отырып, оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін дамытуды ба-
сты мақсат тұтқан апталық бекітілген жоспар аясында өтті. Салтанатты түрде ашылған 
апталық бастауында мұғалімдер мен оқушылар жұмыс жоспарымен жан-жақты таны-
стырылды

Осы күні 9-сынып жетекшісі А.Бериккалиева өз сыныбымен «Адам болам десеңіз...» 
тақырыбында ашық тәрбие сағатын өткізді. Бұдан соң әрбір күні сан түрлі тренинг-
тер, ашық сабақтар, шолулар, сыныптан тыс жұмыстар, тәрбие сағаттарына толы 
болған арнайы апталық шәкірттердің білімдерін толықтыруымен, таным көкжиектерін 
кеңейтуімен ерекше есте қалды. 

Ал ақпан айының 6-сы күні оқушыларға арналған жиында «Ғылымland» әдістемелік 
бірлестігі апталығының қорытындысы жарияланып, іс-шараларда белсенділік таны-
тып, айрықша атсалысқан оқушылар марапатталып, көпшілік алдында шәкірттердің 
мерейлері тасыды. 

Егеменді елімізде білім берудің жаңа жүйесі жолға қойылып, әлемдік білім беру 
кеңістігіне бағыт алған тұста мұндай апталықтардың шәкірттерге берері мол деуге 
толық негіз бар. Және біз осынау іргелі іске өзіндік үлесімізді қосудамыз деуге болады. 
Озық өркениетке бет алған бүгінгі қазақ елінің болашағы лайықты білім мен тәрбие 
алауын жаққан мектеппен тікелей байланысты екенін ұмытпауымыз керек. Ендеше 
осындай зор жауапкершілікті жұмысымыз әрдайым жемісті, жеңісті бола берсін! 

Эльзира БОРТИБАЕВА,
Көкөзек орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі. 

Жаңару заман талабы
 
Қазір педагогика ғылымында «оқытудың жаңа технологиясы», «оқытудың 

инновациялық технологиясы» деген ұғымдар кеңінен қолдануда. Технология 
– грек сөзі, түсіндірмелі сөздікте бұл – қандай да болсын жаңа істегі шеберлік, 
өнерпаздық, іскерлік деген ұғымды білдіреді. Білім беру саласындағы “технология” 
ұғымы өндірістік үдерістердегі технология ұғымының басты қасиеттерін осы саланы 
жетілдіру үшін пайдалану ұмтылысынан туындағаны анық. Өндірістік үдерістердегі 
технология деп қолданғанда алдын-ала көздеген нәтижеге жеткізетін, белгілі бір 
сапалық және сандық деңгейлердегі өнім алуға кепілдік беретін, ғылыми негізделген 
алгоритмдер, әдістер мен құралдардың жүйесін айтады. Кез-келген технологияның 
маңызы оның құрылымымен анықталады. Технология белгілі бір мақсатты жүзеге 
асырады. Ол үшін құралдар пайдаланылады, әдістеме жоғары деңгейге дейін 
жетіледі де, күтілетін нәтижеге қол жеткізіледі деген ойдамын.Оқу жылының басын-
да әр ұстаз алдына бір мақсат қойып кіретіні сөзсіз менде биылғы оқу жылының ба-
сында  алдыма оқудағы жаңа технологияларды игеру, балалармен бірлесе отырып 
жұмыс жасау болатын,нітижесінде әр бала қолындағы смартфондарын пайдалы 
іске қолдана бастады.  Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы балалардың 
ойлау қабілетін қалыптастыратын және дамытатын жалпы заңдылықтардан тарай-
тын жаңаша педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары деп есептейміз.

Т.ДОГОМАНОВА,
Екіаша орта мектебі ағылшын тілі пәні мұғалімі.

Жаңа форматтағы педагог
 

02 ақпан күні Жетісу облысының 
білім саласында сапаны 
қамтамасыз ету департаментінің 
басшысы Қ. Жумановтың аудандық 
білім бөлімімен бірлесіп «Жаңа 
форматтағы педагог» тақырыбында 
ауқымды кездесу өткізді.   Кездесу-
ге департамент басшысының орын-
басары М. Сулейменов, облыстық 
білім басқармасы басшысының 
орынбасары Ә. Башаров, "Өрлеу"  
БАҰО  АҚ  филиалы Алматы об-
лысы бойынша кәсіби дамыту ин-
ституты филиалының директоры Қ. 

Нұрлыбаев, облыстық оқу –әдістемелік орталығының директоры Ғ. Мұхметова және 
Сарқан ауданы әкімінің орынбасары А. Байгунысов қатысты. Кездесу барысында білім 
сапасын арттыру  мақсатында  бірнеше  ауқымды  тақырыптар  көтеріліп талқылынды. Ең 
өзекті мәселелердің бірі, мұғалімдердің аттестациядан өтуі  туралы  бірнеше сұрақтар 
қаралып, мұғалімдер қауымы  өздерін қызықтырып жүрген сұрақтарына тиісті жауап-
тарын алды деген ойдамын. Ұстаздардың сұрақтарына облыстық оқу – әдістемелік 
орталығының директоры Ғ. Мұхметова жауап берді.  Аттестацияның  талаптары  мен  
өтілу  барысы, кезеңі, ережелері туралы  толық ақпарат берілді.  Кездесу соңында 
жиынға қатысушыларға сұрақ- жауап мүмкіндігі берілді, мұғалімдер  сұрақтарын қойып 
тиісті жауаптарын алды. Осы ұйымдастырған кездесу өте тиімді болды деп есептеймін 
және болашақта көптеп ұйымдастырылса деген тілек бар.

Г.ТЕРТЮБАЕВА,
Екіаша орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі.

«Түрлі-түсті кітаптар»  квест ойыны
  
Қарауылтөбе орта мектебінде "Түрлі-түсті кітаптар" квест ойыны өтті. Мақсаты:  

М.Мақатаев-ақиық ақынның өлеңдерін мәнерлеп оқу, шығармашылық қабілеттерін да-
мыту. М.Жұмабаевтің өлеңдері арқылы түсініктерін кеңейту және білімдерін одан әрі 
қалыптастыру. Мақатаев атты алып ақындық жарқын жүзіне, миллион адам миллион 
түрлі пікір пайымдаса да, ешбір кіреуке,  көлеңке түспей келешекке қарай керуен түзеп 
көше бермек.

Мағжан Жұмабаев-сыршыл, суреткер, романтик, мәдениетшіл ұлт ақыны, ешкімге 
ұқсамайтын дара тұлға.Оның өлеңдері жалынды болып келеді.

«Түрлі-түсті кітаптар» квест ойыны 3-бөлімнен өтті. 1-бөлім: Ақындардың кітаптарын 
таныстырып, өлеңдерін жатқа айтты. 8-сынып М.Мақатаевтің  өлеңдерін  Мадибай 
Айым, Жайық Сымбат, Мұқан Қарақат, Асқар Мариям, Тойболды Айым, Какибай Аяулым  
жатқа айтты. 9-сынып М.Жұмабаевтің өлеңдерін  Абикен Айымгүл, Сахбекова Анель, 
Тоқтасын Айерке жатқа айтты. 2-бөлім: Ақындар туралы басқа ақындардың сөздері  
берілді, соны оқушылар басқа бөлмелерден тауып, құрастырды.Қандай сөйлем екенін 
айтып берді. 3-бөлім: М.Мақатаев, М.Жұмабаев туралы сұрақтар қойылды.Оқушылар 
сұрақтарға жауап берді.Түрлі-түсті кітаптар квест ойыны өте жақсы өтті.

А.АХБАНБАЕВА,
Қарауылтөбе орта мектебінің мектеп кітапханашысы.  

Спорттың денсаулыққа пайдасы!
  
 Спорт  – салауатты өмір салтының ажырамас бөлігі.  Салауатты өмір сүру дегеніміз 

– тазалық сақтап,  дене тәрбиесі және спортпен шұғылдану. Бала тәрбиесіне қазақ халқы 
ерте кезден көңіл бөліп, баланың ақыл-ойының, дене бітімінің дұрыс қалыптасуына 
ерекше көңіл бөліп отырған. Осыған дәлел қазақтың спорттық ойындары. Жас кезінен 
бастап балаларға дұрыс тәрбие беріп, асық атып, атқа мініп, теңге іліп, бәйгеге шауып, 
күреске түсіп өскен балалар шымыр да шыныққан, епті де икемді болғанын білеміз. 
Дене жаттығуы адам баласына қашан да пайдалы. Сол үшін, денсаулығымызға аса 
мән беріп, спортпен айналысу қажет. Ғалымдардың айтуынша, күніне 30-40 минут 
уақытыңды спортқа арнасаң, ауруға шалдығу қаупі отыз  пайызға азаяды. Спортпен 
шұғылдану - адамның иммунитетін күшейтіп, дерттерге қарсы тұруға көмегін тигізеді 
және  есте сақтау қабілетін жақсартып, ұйықтай алмау қиындығынан құтқарады. 
Ағзаның иммунитетін көтеріп, жүрек тамыр жүйесінің қызметінің жақсаруына айрықша 
септігін тигізеді. Бір мезгіл жаяу жүру де пайдалы, қандағы қант мөлшері де азаяды, 
жүрек ауруларының алдын алып, қатерлі ісіктің кейбір түрінен сақтана аласыз.

Бір сөзбен айтқанда, спорт – барлық тәрбие атауының бір саласы. Оның түп қазығы 
қозғалыс, ал қозғалыссыз тіршілік жоқ. Спорт сөзінің мағынасы кең. Дене тәрбиесі 
соның құрамдас бөлігі, дәлірек айтқанда бастапқы баспалдағы. Онымен тұрақты 
шұғылданған адамның денсаулығы мықты, зор болмақ. Бірінші байлық – денсаулық, 
ал сол денсаулықтың кепілі – спорт. Ұзақ өмір сүрем десеңіз, спортпен шұғылданыңыз!

Б. ДАРКЕМБАЕВ,
 Ерікті орта мектебінің  дене шынықтыру пәнінің мұғалімі.

 Маңызды өткен апталық
Еліміздің ертені білімді азаматтың қолында.Бүгінгі білімді шәкірт  ертеңгі ел тұтқасын   

ұстайтын азамат.Сол азамат бойында тапқырлықты,алғырлықты қалыптастыру мектеп 
қабырғасынан басталады.

Осы бағытты жүзеге 
асыруда «Бастауыш» 
сыныптардың алар орны 
ерекше деп білеміз. 
Білім мен дағдының 
іргетасы қаланар кезеңі 
де осы бастауыш сы-
ныптарында.Осыған 
орай Сарқан ауданының 
« Ы . А л т ы н с а р и н 
атындағы орта білім 
беретін мектебінде», 

«Балауса» бірлестігінің «Бар ізгілік тек білімнен алынар!» атты тақырыбында ба-
стауыш сынып апталығы өтіп,қорытындылаған болатын. Бастауыш сынып бірлестігі 
апталығының ашылу сәтті де ерекше сипатта өтті. Жоспарға сәйкес ашық сабақтар мен 
сыныптан тыс іс- шаралары өткізіліп, мұғалімдер тәжірибе алмасты. Атап өтсек: Сарсе-
нова Б.Т қазақ тілі пәнінен 2 «Б» сыныбында «Түбір мен қосымша» атты тақырыбында, 
Нуктенова Н.А. мектепалды даярлық тобында математика негіздерінен «1 ден 10 
ға дейін тура және кері санау» тақырыбында, Есмұратова Г.А.  дүниетану пәнінен 4 
«Б» сыныбында «Сен тұратын аймақта қандай катоклизмдер болуы мүмкін?» атты 
тақырыбында, Кусмолданова  Г.М қазақ тілі пәнінен 4 «А» сыныбында «Ілік септік» атты 
тақырыбында, Джексемба С.Т мектепалды даярлық тобында, математика негіздерінен 
«Бір таңбалы сандарды қосып,азайту» тақырыбында,Кауменова С.Қ қазақ тілі пәнінен 
4 «Б» сыныбында «Табыс септік» тақырыбында, Абишева Г.С дүниетану пәнінен 3 
«А» сыныбында «Менің қауіпсіздігім» тақырыбында,Қожабекова Р.А  3 «Б» сыныбын-
да әдебиеттік оқудан «Ән өнері Аққұс туралы аңыз» тақырыбында,Карабатырова Қ.Қ  
2 «А» сыныбында математика пәнінен «Бөлу амалының компоненттері арасындағы 
өзара байланысы» тақырыбында ашық сабақтары жоғары деңгейде өткен болатын.

Сондай –ақ,оқушылардың қабілеттерін шыңдау мақсатында сыныптан тыс шара-
лар апталық аясын кеңейте түсті. Кусмолданова Г.М «Қазақ даласының қайсар қызы-
Мәншүк Маметованың 110 жылдығы»,Нуктенова Н.А. «Жол ережесін білейік,аман-
есен жүрейік!»,Қожабекова Р.А «Сыры көп Coca-cola», Абдишева Г.С «Отбасындағы 
сыйластық»,Кауменова С.Қ «Ахмет Байтұрсынов 150 жыл», Қарабатырова Қ.Қ  
«Телефонның пайдасы мен зияны»,Сарсенова Б.Т, Джексемба С.Т «Отаным менің 
Қазақстаным!» атты тақырыптарында сыныптас тыс іс шараларын  өткізіді.

   Сонымен қатар,мектеп психологы  Қ.Ермекқызы оқушылар арасында «Танымдық 
ойын жаттығулары», «Менің әлемім» проективті жарыс, «ББЖМ тапсыруда оқушыларға 
психологиялық тұрғыдан көмек көрсету» тренингін  ұйымдастырды.  Балалар өткізілген 
іс-шарадан бойларына тәрбиелік мәні мол ғұрыптарды сіңірді.

Апталық барысы осындай осындай қызықты сәттерге толы болып,сайыс 
женімпаздары марапатталды.   Бұл апталықты бастауыш сынып мұғалімдері оқытудағы 
жаңа әдіс-тәсілдерді кеңінен қолдана білді,оқушылардың білім алуға қызығушылығын 
арттырды,өз шығармашылықтарын шындап,педагогикалық шеберліктерін көрсете 
білді.

Оқушылар пән бойынша жақсы білім көрсеткіштерін көрсетті және білімдерін 
шыңдады.Бұл бастауыш сынып мұғалімдерінің ерінбей еткен еңбегі,өзара 
ынтымақтастықпен жұмыс істеуі арқасында келген жетістік деп ойлаймын.

  Елдің аманатын арқалаушы өскелең ұрпақты,қазіргі таңнан бастап көшбасшылыққа  
бейімдеп,біліммен қаруландыруға талап қылып жатқан ұстаздардың еңбегі зор деп 
білемін.

Н.НУКТЕНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің мектепалды даярлық сыныбының  

жетекшісі.
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АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
Сарқан ауданының аумағында стационарлық емес сауда 

объектілерін орналастыру орындарын айқындау және бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабының 1-тармағының 4-2) тармақшасына, «Ішкі сауда 
қағидаларын бекіту туралы» (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 
25 мамырда № 11148 болып тіркелген) Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
міндетін атқарушысының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 264 бұйрығымен бекітілген. Ішкі сауда 
қағидаларының 50-1-тармағына сәйкес, Сарқан ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.  Осы қаулының қосымшасына сәйкес Сарқан ауданының аумағында стационарлық емес 
сауда объектілерін орналастыру орындары айқындалсын және бекітілсін. 

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Сарқан ауданы әкімінің жетекшілік ететін орынбаса-
рына жүктелсін.

3. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

                                               Лауазымы  Аты-жөні

Об определении и утверждении мест размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сарканского района

В соответствии с подпунктом 4-2) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 50-1 
Правил внутренней торговли, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра на-
циональной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 264 (зарегестрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 мая 2015 года №11148) «Об утверждении Пра-
вил внутренней торговли» акимат Сарканского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить и утвердить места размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Сарканского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  курирующего замести-
теля акима Сарканского района.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

                                 
                                  Должность  ФИО

Қаулыға қосымша
Сарқан ауданының аумағында стационарлық емес сауда объектілерін  

орналастыру орындары

ЖОБА
САРҚАН АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

Сарқан ауданы бойынша шетелдіктер үшін туристік  жарнаның 
мөлшерлемелерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 2-10 тармағына, Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2021 жылғы 5 қарашадағы № 787 «Шетелдіктер үшін туристік жарнаны төлеу 
қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес, Сарқан аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Туристерді орналастыру орындарындағы шетелдіктер үшін туристік жарнаның 
мөлшерлемелері 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап  – болу құнының 1(бір) пайызы бекітілсін.

2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізілсін.

Сарқан аудандық мәслихатының төрағасы 

ПРОЕКТ

 РЕШЕНИЕ САРКАНСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
  
Об утверждении ставок туристского взноса  для иностранцев по Сарканскому району

В соответствии с пунктом 2-10 статьи 6 Закона Республики Казахстан       «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года № 787 «Об утверждении Правил уплаты 
туристского взноса для иностранцев», Сарканский районный маслихат РЕШИЛ:

 1. Утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в местах размещения туристов с 1 
января  2023 года  – 1 (один) процентов от стоимости пребывания;

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликования.

Председатель Сарканского районного маслихата  

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

Приложение  к постановлению 
Места размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Сарканского района

Қауіпсіздік ережелері: 
Өрт шыққанда не істеу керек?

Тілсіз келіп, тұтқиылдан тап беретін жаулардың бірі - өрт. Соңғы кез-
де өрт қауіпсіздік шараларын сақтамау салдарынан өрт жағдайлары жиілеп 
отыр. 

Өрт шыққанын білгенде: - Өрттің ауқымы кішкентай болса, крандағы су-
мен, болмаса қалың дымқыл матамен өшіруге тырысыңыз; - Өрт ауқымды 
болса, 101 нөміріне хабарласып, өрт шыққан мекен-жайды, ненің қалай жанып 
жатқанын айтыңыз. 

Өзіңіздің атыңыз бен нөміріңізді де беріңіз. Ол өрт сөндірушілерді күтіп алып, өрт ошағына же-
дел апаруға керек. “Менен де басқалар хабарласқан шығар” деп отыруға болмайды; - Ғимараттағы 
барлық тоқ көздерін ажыратып, газ құбырларын жабыңыз; - Далаға шығу жолдарында от болмаса, 
тез арада ғимаратты тастап шығыңыз; - Өрт шыққан аумақтан өту үшін синтетикалық киімдерді 
шешіп, орнына жүн немесе мақтадан тігілген киім кию керек. Киімдерді сулап, басыңызға ішік, 
жейде, орамал сынды қалың дымқыл жамылғы жабыңыз. Дәл осылай мұрныңыз бен ауызыңызды 
да жабу керек. Ол түтіннен уланып қалудың алдын алады,түтіннің арасынан еңкейіп, тізерлеп 
немесе бүк түсіп өту керек; - Ауыз-мұрныңызды дымқыл матамен жауып, пәтердегі барлық адам-
дарды балконға алып шығыңыз. Балкон болмаған жағдайда, терезені ашып, сырттағыларға белгі 
беріңіз. Олардың сізді естігеніне сенімді болсаңыз, барлық адамдарды алып, жуыну бөлмесіне 
кіріп, есігін ішінен мықтап жабыңыз. Ол жерде суды ағызып, үстілеріңіздегі барлық киімді сулау 
керек. Сол жерде көмек күтіңіз;

Не істеуге болмайды: - Киіміңізге от тигенде жүгірмеңіз. Ол оттың одан сайын өршуіне әкеледі. 
Егер жаныңыздағы адамның киімі жанып жатса, оны өшіру үшін үстіне дымқыл мата жабыңыз; - 
Терезелерді ашып, түтінді шығаруға болмайды. Таза ауа отты өршітеді; - Лифтті қолданбаңыз. 
Өрт кезінде электр тоқтары өшірілетін болғандықтан, лифт кез келген жерде тоқтап қалуы мүмкін;

Зардап шеккендерге алғашқы көмек: - 103 нөміріне хабарласып, жедел жәрдем шақырыңыз; - 
Өте үлкен күйікке шалдыққан адамды үлкен матаға немесе төсек жаймасына орап,  ыстық сусын 
беріп, жылылау керек; - Түтінге уланған адамды таза ауаға алып шығу қажет.

Өрттің алдын алу үшін: - Электр тогы мен газ құбырларын үнемі тексеріңіз. Қандай да бір 
ақау барын байқасаңыз, бірден арнайы мамандарға хабарласыңыз; - Өрт сөндіргішті қолданып 
үйреніңіз және оны отбасыңыздың мүшелеріне де көрсетіңіз; - От жағуға арналған сіріңке, 
оттықтарды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз; - Балаларыңызға Төтенше жағдайлар 
жөніндегі қызметтің нөмірлерін жаттатыңыз: Өрт сөндірушілер – 101; Полиция – 102; Жедел 
жәрдем – 103; Газ апатынан құтқару қызметі – 104;

Қауіпсіздік ережелерін сақтау – өміріңізді сақтап қалудың бірден-бір жолы!

Әділет ҚАБДЕШОВ, 
Сарқан ауданы ТЖБ аға инженері, азаматтық қорғау лейтенанты.

Нет места коррупции!
В настоящее время коррупция является   одной из основных проблем  современного 

общества,  напрямую влияющей на уровень жизни и достаток граждан. Ни одно государ-
ство в мире полностью не искоренило коррупцию,  удается лишь снизить ее уровень. От-
радно, что наше государство активно борется с данным социальным злом.   

Стоит отметить, что в 2022 года утверждена Концепция  антикоррупционной  политики 
Республики Казахстан на 2022-2026 годы.

Для противодействия коррупции 
активно используется потенциал  
общественности, усилен  обще-
ственный контроль, представлен-
ный организацией. При Агенстве по 
противодействию коррупции созда-
ны специальные мониторинговые 
группы.  Одним из важнейших фак-
торов противодействия коррупции 
является  автоматизация  бизнес-
процессов. Государственная  про-
грамма  «Цифровой Казахстан» 
призвана  создать удобства для 
получения  государственных услуг 
казахстанцев, а также исключить 

прямой контакт при обращении в государственные органы. На сегодняшний день получить госу-
дарственную услугу можно по принципу «одного окна», достаточно обратиться  в центры  обслу-
живания населения  либо через  Портал Электронного Правительства (www.egov.kz) . 

Помимо профилактических мер, также усилена ответственность  за коррупцию и обеспечение  
неотвратимости наказания. Введен пожизненный  запрет на трудоустройство на государствен-
ную  службу и в субъекты  квазигосударственного сектора для лиц, совершивших коррупционное  
преступления. Помимо  всего прочего, для осужденных за тяжкие и особо  тяжкие коррупци-
онные преступления  исключена возможность применения  условно-досрочного освобождения.  
Установлен запрет на отбытие наказания за взяточничество сразу в учреждении минимальной 
безопасности. 

Введен институт персональной ответственности руководителей государственных органов, ор-
ганизаций, субъектов квазигосударственного сектора за коррупцию подчиненных. Руководитель 
несет  ответственность за действия своих подчиненных, зарегистрированные  факты совершения 
ими коррупционных  правонарушений  свидетельствует о слабой профилактической работе и от-
сутствия  контроля со стороны руководства.  

Коррупция – одна из важнейших угроз национальной безопасности государства. Противосто-
ять этому недугу-обязанность каждого гражданина страны!

А.КАРИПОВА,
главный специалист отдела  санитарно-эпидемиологического

надзора и контроля, планирования и анализа услуг. 
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SHARAINA

Сарқан ауданының әкімдігі "Қазақстан фермерлер одағы" аудандық 
филиалының төрағасы 
                                                  Арын Тұрсынханұлы Күрішбаевтың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасының ауыр қайғысын бөлісіп, 
көңіл 
айтады.

ҚР БП ҚСжАЕК-нің Жетісу облысы бойынша басқармасы Сарқан аудандық 
прокуратурасымен бірлесіп Сарқан  ауданы ПБ - нің тергеу, анықтау, жедел 
уәкілдер қызметтері үшін «Е-Заң Көмек, Е-Сараптама, Офлайн – СДТБТ» 
жобалары бойынша практикалық сабақтармен семинар - кеңесі өткізді.

Сарқан  ауданы ПБ-нің жеке құрамына өткізілген сабақ барысында қылмыстық 
істерді электрондық форматта тергеу, Е-Заң Көмек модулінде адвокаттарды 
тағайындау және Е-Сараптамаға электрондық сараптама тағайындау барысында 
туындайтын мәселелер талқыланды.

Жас қызметкерлерге қылмыстық істер бойынша Е-Заң Көмегінде адвокаттар 
тағайындау және Е-Сараптама модулінде электрондық сараптама тағайындау бой-
ынша қадамдық нұсқаулар берілді, сондай-ақ, әдістемелік және практикалық көмек 
көрсетілді.

ҚР БП ҚСЖАЕК-НІҢ ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША БАСҚАРМАСЫ ЖӘНЕ 
САРҚАН АУДАНДЫҚ ПРОКУРАТУРАСЫ.

«Е-ЗАҢ КӨМЕК, Е-САРАПТАМА, 
ОФЛАЙН - СДТБТ» ЖОБАЛАРЫ

Сен туған күн, мерекеңмен!

Алмалы ауылында мерекелі, берекелі 
ғұмыр кешіп, артына айшықты із қалдырған 
Каримов Мәсәлім ата мен Түктібайқызы 
Тиышжамал апамызды бұл күндері сағына 
еске аламыз! 

Асқар таудай атамыз ұзақ жылдар 
өңірдің ауылшаруашылық саласында 
жемісті еңбек етті, ауылдық ардагер-
лер кеңесінің төрағасы ретінде ауданның 
қоғамдық-саяси өміріне белсенді араласып, 
үнемі ізгі істердің ұйытқысы атанды. Ал ақ 
жаулықты, нұр бейнелі анамыз шаңырақтың 
берекесін кіргізіп, отбасының жылуын 
сақтады, құдай қосқан қосағының сенімді 

серігі бола білді. Жерлестерінің, замандастарының, көзкөргендердің жадында 
қос асылымыз жарқын жүздерімен, ілкімді істерімен, парасатты тұлғаларымен, 
адамдық асыл қасиеттерімен мәңгі қалды.  

Ақпан айының 18-і қайтқанына қырық күн толатын марқұмдарға Алла Тағаланың 
мейір шапағаты төгіліп, пейіштің нұрына малынсын демекпіз. Топырақтарың торқа, 
жандарың жанаттық болсын! 

Алдыңнан Аллам өзі жарылқасын,
Пейіш бақтың есігі кең ашылсын.
Арғы әлемнің бұйыртып жұмақ төрі,
Иманың өздеріңе жолдас болсын.
Еске алушылар: Каримова Бақытгүлдің кластастары.

ЕСКЕ АЛУ 

Пограничник ауылының тұрғыны, су шаруашылығы са-
ласында ұзақ жыл тер төккен Жакенов Жарылқасынды 
18 ақпан күні 63 жасқа толуымен әрі зейнеткерлікке 
шығуымен құттықтаймыз. Жарылқасын аға, еңбегіңіз еленіп 
құрметті демалысқа шыққан қуанышты күніңіз құтты бол-
сын! Еткен еңбегіңіз бен төккен теріңіз аз емес. Ендігі сол 
еңбектің зейнетін көріп, ауырмай-сырқамай балалар мен 
немерелердің ортасында сый-құрметке бөленіп аман-
есен жүре беріңіз! Құрметті демалысыңыз 100 жасқа дейін 
ұлассын!

Осы жасқа жеткен де бар, жетпеген…
Жаратқанның нұры сізде көктеген.
Зейнет жастың бар қызығын көрсетсін,
Көңіл деген көркем кейіп көк дөнен.
Ізгі тілекпен: Тынашевтар әулеті.

Пограничник ауылының байырғы тұрғыны аяу-
лы жар, ардақты әке, қамқор ата Тынашев Ораз 
Мелісұлын 16 ақпан күні асқаралы 60 жасқа толуы-
мен құттықтаймыз. Жасынан ауылдың белді азама-
ты болып, осы жолда көп белес – биіктерден өткен 
қымбатты жанға алда да тасыңыз осылай өрге дома-
лай берсін, көргеніңіз тек қызық болып, ел-жұртыңызды 
жаңа табыстарыңызбен қуанта бергейсіз демекпіз.

"Алпыс - тал түс" дейді халық данасы,
Алпыс деген өң мен түстің арасы.
Бір әулеттің өзің алтын қазығы,
Аман болшы, аяулы ел ағасы!

Ізгі тілекпен: жолдасы Бақыт, балалары Қуаныш, Мирас, Баян, Айбек, 
Нармина, немерелері Ералы, Айым, Айхан.

К сведению жителей района!
Хотите быстро и дешево оформить договор купли-продажи?! ЛЕГКО! Отделом  Сар-

канского  района по обслуживанию населения филиала НАО Государственной корпорации  
«Правительство для граждан» по области Жетісу в здании фронт –офиса  по адресу:  город 
Саркан, улица Жамбыла № 44, производится прием документов по  оказанию государствен-
ной услуги  «Совершение нотариально не удостоверенной сделки и государственной реги-
страции  прав на недвижимое имущество» Данная услуга предусматривает составление 
нотариально не удостоверенной (простой) сделки договора купли-продажи недвижимого 
имущества,  договора дарения, договора мены. Государственная регистрация    прав на 
недвижимое имущество является одной процедурой и осуществляется в течении 1 (одного) 
рабочего дня с момента обращения в филиал Госкорпорации. Услуга по составлению но-
тариально не удостоверенной (простой) сделке оказывается  на платной основе в размере, 
предусмотренным прейскурантом цен, утвержденного приказом № 59 от 29.07.2016 года 
и.о. директора Дирекции оказания государственных услуг  с учетом оказания услуги (фор-
мирование пакета документов с последующей выдачей готовых документов по регистрации 
права на недвижимое имущество с составлением проектов договоров для физических и 
юридических лиц без нотариального подтверждения». 

Аудан тұрғындарының  назарына!
Сіз тез және арзан сатып алу-сату шартын оңай жасағыңыз келсе халыққа қызмет көрсету 

орталығына келіңіз!!! Сарқан ауданының "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпо-
рациясы КЕАҚ Жетісу облысы бойынша филиалының Халыққа қызмет көрсету бөлімі Сарқан 
қаласы, Жамбыл көшесі № 44 мекен-жайындағы фронт-офис ғимаратында  "Нотариалды 
куәландырылмаған мәміле жасау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу" 
мемлекеттік қызметін көрсету бойынша құжаттарды қабылдайды. Бұл қызмет жылжымай-
тын мүлікті сатып алу-сату шартының, сыйға тарту шартының, айырбас шартының нотари-
алды куәландырылмаған (қарапайым) мәмілесін жасауды көздейді. Жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды мемлекеттік тіркеу қызмет түрі  болып табылады және Мемлекеттік корпорацияның 
филиалына жүгінген сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Нотариал-
ды куәландырылмаған (қарапайым) мәміле жасау жөніндегі  қызмет көрсетуді ескере оты-
рып, мемлекеттік қызметтер көрсету дирекциясы директорының м. а. 29.07.2016 жылғы № 59 
бұйрығымен бекітілген бағалар прейскурантында көзделген мөлшерде ақылы негізде көрсетіледі 
(кейіннен жеке кәсіпкерлер үшін шарттардың жобаларын жасай отырып,  жылжымайтын мүлікке 
құқықты тіркеу жөніндегі дайын құжаттарды бере отырып, құжаттар топтамасын қалыптастыру),  
нотариаттық растаусыз жеке және заңды тұлғалар".

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ
ҚР ІІМ-нен 05.01.2020 жылы Джолдас Айжан Серікжанқызының атына берілген 045557995 

нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Исаханова Жамиляның атына тіркелген Алмалы ауылында орналасқан 3.0 га көлемді жердің 
№ 1142823 (кад.№ 03-263-038-496) мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

Кенжегулов Саят Асылхановичтің атына тіркелген Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Достық 
(Дружба) көшесі 2/2 үйдің техникалық паспорты, жерді өмір бойы мұраға қалдырып иеленуге құқық 
беретін мемлекеттік акті және т.б. құжаттар жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Ахметкожина Раушан Биахметовнаның атына тіркелген жеке қызметтік мөрі (печать) 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Батырбаев Талгат Асембековичтің атына тіркелген Алмалы ауылында орналасқан 5.0 га 
көлемді жердің № 1518981 (кад.№ 03-263-038-755) мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп танылсын.

Провожаем зиму и печем блины,
Солнце разыгралось – радуемся мы!
В этот праздник славный хочется 

сказать,
Все слова хорошие, а также пожелать

Счастья и уюта, солнечных деньков,
Радости все больше, звонких

 голосков.
И пускай мгновения не проходят зря!
Масленица славная к нам опять

 пришла!
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