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ЗЕМЛЯ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
5 мая в Акорде Глава государства Нурсултан Назарбаев провел совещание по актуальным вопросам 

текущей повестки дня.
В совещании приняли участие 

председатели палат Парламента, 
Премьер-министр, руководитель 
Администрации Президента, чле-
ны Правительства и руководители 
государственных органов.

Глава государства в своем вы-
ступлении затронул ключевые 
направления развития страны, 
включая земельную реформу, дал 
оценку деятельности Правительства 
и принял ряд соответ-
ствующих решений.

Нурсултан  На-
зарбаев  отметил , 
что реализуемые в 
стране Пять институ-
циональных реформ 
представляют собой 
комплексный антикри-
зисный план.

- В мире сейчас 
сложился инвестици-
онный дефицит, на-
блюдается отток капи-
тала с развивающихся 
рынков. Впервые за 20 
лет инвестиционные 
потоки в развиваю-
щиеся страны имеют 
отрицательную дина-
мику. Если в 2008-2014 годы объём 
прямых иностранных инвестиций 
в Казахстан составлял ежегодно в 
среднем 24 миллиарда долларов, то 
в прошлом году он составил менее 
15 миллиардов долларов. Конку-
ренция между странами за внешние 
инвестиции обостряется, и каждое 
государство создает тепличные ус-
ловия для их привлечения, - сказал 
Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, 
что в сфере сельского хозяйства 
страны занято 2 млн 300 тыс. че-
ловек.

- В то же время производи-
тельность труда в данной отрасли 
остается на низком уровне. От-
ечественные фермеры с одного 
гектара земли получают в среднем 
продукции на 400 долларов. Этот 
же показатель в США составляет 
1,5 тыс. долларов, в Германии – 
2800, во Франции – 3200. Сельское 
хозяйство нуждается в инвестициях 
в новую технику, удобрения, склад-
ские помещения, новые технологии, 
орошающие системы, - сказал Нур-
султан Назарбаев.

Глава государства обратил вни-
мание, что в странах мира создают 
максимально благоприятные усло-
вия для привлечения иностранных 
инвесторов.

- В мировой практике для того, 
чтобы вложенные в сельское хо-
зяйство средства оправдали себя, 
необходимо 10-15 лет. В Казахстане 
достаточно долгое время действует 
закон о 10-летней аренде земель 
сельхозназначения, в том числе 
иностранцами. Однако с тех пор 
эта сфера не получила каких-либо 
ощутимых инвестиций. Иностранцы 
работают только на 65 тысячах гек-
таров, то есть 0,06% арендованных 
земель, при этом обеспечив на них 
высокую производительность. Во 
всем мире долгосрочная аренда 
земли – способ привлечения инве-
стиций. Такие страны, как Бельгия, 
Германия, Греция, Нидерланды, не 
ставят каких-либо ограничений в 
вопросах собственности или аренды 
земли иностранными инвесторами. 
Во Франции самый долгий срок 
аренды земельных ресурсов для 
иностранных инвесторов составляет 
99 лет. Во время подготовки норм 
Земельного кодекса данный опыт, 
конечно же, был учтен. Но в то 
же время в нем вопрос о продаже 
земли иностранным гражданам не 
стоял и не стоит, - сказал Президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, 
что до соответствующих адресных 
групп не была доведена суть ново-
введений.

- Механизмы и нормы принятого 
закона не были должным образом 
обсуждены с привлечением широкой 
общественности. Поэтому тревоги и 
заботы людей во многом оправдан-
ны. Если казахстанцы не доверяют 
принятым решениям, значит, это 

неправильно. Ведь эти преобра-
зования проводятся для людей. 
Важно учитывать, что в обществе 
появились сомнения по поводу ряда 
законодательных норм об аренде 
земли, - сказал Глава государства.

В этой связи Президент Ка-
захстана объявил мораторий до 
2017 года на ряд норм Земельного 
кодекса, вызвавших общественный 
резонанс.

- Необходимо тщательно рас-
смотреть данный вопрос. Если по-
сле обсуждения Парламент придет 
к общему решению, то мораторий 
будет снят, если же нет - то он оста-
нется в силе. Мы не нуждаемся в за-
конах, которые не нравятся народу. 
При этом следует объяснить, что в 
случае сохранения моратория со-
стояние сельского хозяйства может 
ухудшиться. Также поручаю создать 
при Правительстве комиссию под 
руководством первого заместителя 
Премьер-министра Б.Сагинтаева. 
Она должна вовлечь все заинтере-
сованные органы и общественные 
объединения. Следует широко 
обсудить вызвавшие резонанс поло-
жения, выработать общую позицию 
и передать Парламенту. Поручаю 
партии «Нұр Отан» на площадке 
коалиции демократических сил про-
вести широкую разъяснительную 
работу. В этом должны участвовать 
все партии, общественные объ-
единения и средства массовой 
информации. Надеюсь на активное 
участие в разъяснительной работе 
Правительства и депутатов обеих 
палат Парламента, - сказал Нурсул-
тан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, 
что в Казахстане насчитывается 
более 8 тыс. сельскохозяйственных 
предприятий, более 178 тыс. кре-
стьянских и фермерских хозяйств, 
свыше 1,5 млн личных подсобных 
хозяйств.

- Они целыми днями работают 
в поле, на ферме, на джайляу, 
а не сидят перед телевизором в 
ожидании ваших новостей. Но вы 
при разработке своих предложений 
закрываетесь в министерстве и 
сами между собой все решаете. 
От кого закрываетесь? Для кого 
тогда пишутся наши законы? Ни у 
Министерства сельского хозяйства, 
ни у Министерства национальной 
экономики, ни у одного акимата на 
официальных сайтах не было до-
ступной и наглядной информации 
по земельной реформе. А ведь 
она проводится для блага народа, 

развития экономики, повышения 
благосостояния граждан, - сказал 
Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил 
внимание, что два государственных 
органа, ответственных за работу по 
Земельному кодексу, - Министерство 
сельского хозяйства и Министерство 
национальной экономики - не спра-
вились со своей задачей.

- Не хочу сказать, что эти ми-
нистерства плохо 
работали. Но разъ-
яснением своей 
позиции, чтобы 
она была всеми 
понята и принята, 
не занимались, - 
сказал Глава госу-
дарства.

Президент Ка-
захстана, с уче-
том допущенных 
в деятельности 
недостатков, при-
нял прошение об 
отставке министра 
национальной эко-
номики Е.Досаева, 
объявил о непол-
ном служебном 

соответствии министру сельского 
хозяйства А.Мамытбекову, поручил 
освободить от занимаемой долж-
ности вице-министра национальной 
экономики К.Ускенбаева и рассмо-
треть на предмет служебного соот-
ветствия руководящих работников 
профильного комитета Министер-
ства национальной экономики и дру-
гих ответственных лиц. Кроме того, 
Правительству поручено передать 
отраслевые функции в сфере регу-
лирования земельных отношений 
Министерству сельского хозяйства.

Также Глава государства за-
тронул вопрос информационной 
политики.

- Сегодня данные функции на-
ходятся в непрофильном мини-
стерстве. В Правительстве никто 
не координирует эту отрасль, не 
контролирует средства, которые 
государство выделяет на инфор-
мационную работу. Поэтому для 
преодоления текущих информаци-
онных вызовов, эффективного со-
провождения Пяти реформ поручаю 
создать уполномоченный государ-
ственный орган – Министерство ин-
формации и коммуникаций, - сказал 
Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев пред-
ложил возложить на данное ве-
домство следующие ключевые 
задачи: мониторинг информаци-
онного пространства любых форм 
собственности, включая интер-
нет-ресурсы и социальные сети, с 
целью оперативного выявления и 
реагирования на наиболее острые 
проблемы; изучение общественного 
мнения по наиболее актуальным 
темам и вопросам, анализ и про-
гноз информационных запросов и 
ожиданий населения; выработка 
государственной информационной 
политики; координация и контроль 
информационной деятельности и 
активности всех государственных 
органов; планирование и анализ 
эффективности государственного 
информационного заказа и средств, 
выделенных государством; привле-
чение инвестиций и инноваций для 
развития отечественных СМИ как 
современного сегмента экономики; 
повышение качества отечественных 
информационных продуктов для 
обеспечения информационной без-
опасности как в электронном, так 
и печатном пространстве; выстра-
ивание максимально действенной 
модели кризисных коммуникаций; 
обеспечение каналов взаимодей-
ствия с населением, включая НПО.

При этом поручено обеспечить 
новый орган необходимыми ресур-
сами, выделить средства и передать 
ему особые полномочия для реа-
лизации всех поставленных задач.

Президент Казахстана остано-
вился также на других ключевых 
вопросах развития страны.

- Знаю, что у людей есть сомне-
ния касательно внедрения обяза-
тельного медицинского страхования. 
Поэтому Министерство здравоох-
ранения и социального развития 
должно разработать Дорожную 
карту действий по этому вопросу. 
Данная реформа касается всех 
казахстанцев, поэтому внимание к 
ней будет повышенным. Знаю, что 
у людей есть вопросы и к заявле-
ниям Министерства образования и 
науки о продлении учебного года в 
средних школах, о сроках внедрения 
трёхъязычного образования. Прави-
тельству и здесь надо внимательно 
изучить общественное мнение, 
используя площадку традиционных 
августовских конференций. Во 
всех этих вопросах надо активно 
задействовать новые диалоговые 
площадки – общественные советы 
- для обсуждения и снятия всех воз-
никающих вопросов. Они не должны 
стать придатками государственных 
органов, дискуссии в них должны 
быть открытыми для СМИ и обще-
ственности. Каждому министру и 
акиму поручаю в рамках своей 
компетенции внимательно проана-
лизировать отношение в обществе 
по всем направлениям реформ, - 
сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил 
важность тщательного разъяснения 
инициатив государства.

- Мы говорим, что движемся к 
стандартам ОЭСР, стремимся к 30 
развитым государствам мира. У 
этих стран есть еще один, самый 
главный стандарт – ежедневная от-
крытость Правительства и всех его 
членов для общества. Там министры 
всегда оперативно комментируют 
все вопросы, которые возникают. А 
у нас что? Информационная рабо-
та состоит не только в том, чтобы 
выйти к журналистам на брифинг 
и прочитать по бумажке. Наши ми-
нистры даже на брифингах бегают 
от журналистов, не отвечают на 
элементарные вопросы. Сейчас мы 
министерства сделали органами, 
определяющими политику в той или 

иной отрасли. Политик должен гово-
рить с людьми, разъяснять свою по-
зицию, завоевывать доверие обще-
ства. Нужно встречаться с народом, 
прежде всего с теми, кому предстоит 
пользоваться новыми законами, - 
сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, 
что только за первый квартал на пор-
тале «электронного правительства» 
казахстанцы получили более 1 млн 
200 тыс. госуслуг.

- В единый контакт-центр «элек-
тронного правительства» ежедневно 
поступает более 20 тысяч вопросов 
по 700 услугам. Почему не под-
ключили этот ресурс? Не было ни 
одного онлайн разъяснения или 
консультаций. Очнулись только 
тогда, когда народ стал задавать 
вопросы. Поручаю создать единый 
колл-центр при Правительстве – 
«горячую линию», чтобы разъяснить 
людям все новые нормы, как ими 
пользоваться, куда обращаться. И 
закрепите ответственных людей, 
чтобы ни один запрос не остался без 
компетентного ответа. Это касается 
и регионов, чтобы в каждом из них 
работали подобные консультаци-
онные центры, - сказал Нурсултан 
Назарбаев.

В завершение Президент Ка-
захстана обратил внимание, что 
мировой кризис оказал влияние на 
развитие и нашей страны.

- Мы знаем, что есть много лю-
дей, которые от него пострадали, 
потеряв работу или часть доходов. 
Такие люди есть в любом обществе. 
Хочу предупредить всех казахстан-
цев – быть бдительными, не позво-
лить расшатать нашу стабильность 
и уважение друг к другу. Со своей 
стороны хочу сказать, что мы никому 
не дадим воспользоваться кризисом 
для того, чтобы подорвать мир и 
стабильность в нашем общем доме. 
Каждый, кто будет нарушать право-
порядок, ответит по всей строгости 
закона. Укрепление спокойствия в 
обществе – дело каждого граждани-
на, всех общественных организаций, 
всех казахстанцев, - сказал Глава 
государства.

В ходе мероприятия с пред-
варительными итогами социально-
экономического развития страны 
в первом квартале выступил Пре-
мьер-министр К.Масимов.

(Akorda.kz)

Указ «О введении моратория на применение 
отдельных норм земельного 

законодательства»
В соответствии со статьей 40, подпунктом 3) статьи 44 Конституции 

Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести до 31 декабря 2016 года мораторий на:
1) применение норм Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 

года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики 
Казахстан»;

2) предоставление иностранцам, лицам без гражданства, иностранным 
юридическим лицам, а также юридическим лицам, в уставном капитале 
которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридиче-
ских лиц составляет более чем пятьдесят процентов, права временного 
землепользования на условиях аренды земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения;

3) предоставление права частной собственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной соб-
ственности, физическим и юридическим лицам.

2. Правительству Республики Казахстан:
1) обеспечить внесение законодательных поправок, направленных на 

реализацию пункта 1 настоящего Указа;
2) образовать Комиссию по земельной реформе;
3) принять иные меры по реализации настоящего Указа.
3. Генеральной прокуратуре Республики Казахстан обеспечить надзор 

за соблюдением законности при реализации пункта 1 настоящего Указа.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Админи-

страцию Президента Республики Казахстан.
5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан
Н. Назарбаев

Астана, Акорда, 6 мая 2016 года
№ 248

ОФИЦИАЛЬНО
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Внесены изменения
11 мая под председательством В. Черепанова прошла 4 внеочередная сессия Абайского 

районного маслихата. В ней приняли участие руководители государственных учреждений. 
На сессии был рассмотрен вопрос «О внесении изменений в решение 50 сессии Абайского 
районного маслихата от 24 декабря 2015 № 50/541 «О районном бюджете на 2016-2018 годы». 

В этот же день прошли публичные слушания. Депутаты заслушали и обсудили отчет ру-
ководителя ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского 
района» Р.Х.Сатыбаевой за 2015 год. Руководителю государственного учреждения было реко-
мендовано продолжить работы по выявлению бесхозяйных земельных участков и организации 
работы по постановке их на учет.

 Затем состоялось заседание постоянных комиссий, где был рассмотрен отчет об испол-
нении бюджета Абайского района за 2015 год. В заседании приняли участие руководитель 
районного отдела экономики и финансов Б.Р.Муталяпова и член ревизионной комиссии по 
Карагандинской области А.Е. Кутжанова.

Соб.корр.

РЕШЕНИЕ председателя  5  внеочередной сессии Абай-
ского районного маслихата

г.Абай                                             № 4/40               от  12 мая  2016 года  
О созыве  5  внеочередной   сессии  Абайского районного маслихата  
Созвать 5 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 19  мая  2016 года  в  

10-00  часов  в  здании  районного  акимата,   в кабинете № 25.
Председатель сессии  Черепанов В.И.

СООБЩЕНИЕ
На  рассмотрение 5 внеочередной сессии Абайского районного маслихата вносятся  во-

просы:
1. Отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год.
2. Разное.           
Секретарь Абайского районного маслихата  Б. Цай

Всецело поддерживаем решение Елбасы приостановить внесение изменений в земельное 
законодательство Республики. У нас есть время всецело изучить и внести свои предложения 
по введению новых норм для того, чтобы сельское хозяйство страны вышло на новый уровень 
развития. Уверен, что под руководством нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбае-
ва, благодаря его мудрой, дальновидной и взвешенной политике, мы, аграрии, сумеем поднять 
экономику Казахстана на высокий уровень. Казахстан, только вперед!

Акбузауов Серик Саркытбайулы
Глава фермерского хозяйства «Аскар», с. Коксу Абайского района

Қай заманда болса да қазақ халқы өз жерін қасық қаны қалғанша қорғай білген. Ал енді ақ 
білектің күшімен, көк найзаның ұшымен ғана емес, Нұрсұлтан Назарбаев сияқты қайраткеріміздің 
қарымды ісімен де әлем мойындаған қазақ жері шетелдіктерге  саудаланады деген алып – қашты 
әңгіме, тіпті ешқандай негізі жоқ ақпарат ел ішіне тез тарап, алаңдаушылық білдіргенін көріп 
отырмыз. Сонау егемендіктің алғашқы жолдарында «Жер туралы» заң қабылданған болатын. 
Ол заңда да, 25 жыл ішінде алынған басқа заңдармен ресми құжаттарда да ешуақытта жерді, 
ауылшаруашылық жерін шетелдіктерге сату мәселесін қараған да, шешім қабылдаған да жоқ. 
Президент арнайы қадап айтқан «жер ешкімге сатылған емес, сатылып жатқан жоқ, сатыл-
майды да» деген сөздер жер мәселесіндегі қисынсыз пікірлерге тосқауыл қойып, өрекпігендер 
сабасына түсуі керек.

Сонымен қатар 1 шілдеде күшіне енетін жерді пайлану туралы жаңалықтардың мәнін 
тереңірек түсіне білуіміз керек. Біріншіден, ауылшаруашылық жерлері тек Қазақстан азамат-
тарына ғана сатылады. Осының маңызы зор. Қазақстан жері ұлан – ғайыр, аз ғана халық оны 
сатып алып, ие бола алмайды. Сондықтан заң ауылшаруашылық жерлерін өз азаматтарымызға 
да, шетел азаматтарына да жалға беруді көздеп отыр.

Мен Абай ауданының мәслихат депутаты және шаруа қожалығы басшысы ретінде Елбасы 
айтқан сөзін толығымен қолдаймын. Сонымен қатар аудандық қоғамды Заңдағы өзгерістер 
мен толықтыруларды белсенді түрде халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізуге шақырамын.

Қаркен Канжекеев
«Тұлпар» ШҚ басшысы, Абай аудандық мәслихатының депутаты 

Внимательно выслушав выступление Главы государства, с большим воодушевлением вос-
приняла известие о введении моратория на изменения в законодательстве о земле. Земель-
ная реформа – необходимый и своевременный шаг для развития отечественной экономики, 
основанный на мировом опыте. Но, как отметил Нурсултан Абишевич: «до соответствующих 
адресных групп не была доведена суть нововведений». Возникший общественный резонанс 
стал поводом для введения моратория на ряд законодательных норм до 2017 года. За это вре-
мя нормы будут широко обсуждены и изучены населением, придет понимание необходимости 
принятия этих мер для улучшения состояния сельскохозяйственной отрасли. Всесторонне 
поддерживаю мудрое решение Елбасы и приму самое активное участие в информационно-
разъяснительной кампании.

Лилия Павловна Мухутдинова,
Депутат Карагандинского областного маслихата

Бурное обсуждение в обществе внесение изменений в Земельный кодекс показало воз-
росшую гражданскую активность казахстанцев, внимание к принимаемым законам, любовь к 
родной земле. Меня, как председателя Общественного совета Абайского района, взволновало 
напряжение, которое возникло из-за того, что механизмы и нормы принятого закона не были 
основательно обсуждены с широким привлечением общественности.  

Поэтому решение Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А.Назарбаева о 
моратории до следующего года на нормы Земельного кодекса, которые вызвали общественный 
резонанс,  встретила с большой радостью. Мы, казахстанцы, вновь увидели волевого и мудрого 
национального лидера, умеющего сохранить стабильность в стране, избежать социальных 
потрясений. Президент высказал серьезные замечания к процессу разработки закона и внес 
свои предложения. 

На праздновании Дня единства народа Казахстана в Алматы, Нурсултан Назарбаев сказал 
слова, идущие от сердца: «Казахстан - государство мира и спокойствия, у нас учатся этому. 
Несмотря на то, что я Президент, я - один из вас, и мне бы не удалось всего этого добиться 
без поддержки нашего великого народа». 

Да! С нами Президент - не только выдающийся государственный деятель современности, 
но и человек, который решает вопросы в интересах жизни и благополучия простых людей!

Н.Филипенко,
председатель Общественного совета Абайского района

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Ғасырлар бойы ұрпақ өсірген кең-байтақ қазақ жері. Халқымыз оның қадір-қасиетін жақсы 
түсініп, жоғары бағалаған. Ол тек қана біз емген жер емшегі емес, ол біздің Отанымыз, көне 
заманнан бері ұрпақ өсірген ата-бабаның мекені. Елбасы қайраткерлікті, дайындықты көрсете 
білді және қазақ үшін жер иен дала ғана емес, ол асыл қазына, баға жетпес асыл мұра екенін 
жеткізе білді. Жер кодексіне енгізілген нормалардың басты мақсаты – меншік құқығы арқылы 
жер пайдаланушылардың жердің құнарлылығын арттырудағы жауапкершілігін көтеру, жерді 
тиімді пайдалану және өркениетті жер нарығын қалыптастыру. 

Жалпы, заңның орындалуы барысында, дәлірегі, жерді сату және жалға беру үдерісінде 
сауатсыздыққа, сыбайластық, жемқорлық әрекеттерге жол берілмеуі қажет. «Бұл жұмысты 
«Нұр Отан» партиясы оның жанындағы демократиялық күштердің біріккен коалициясы бар, 
ауқымды түсіндіру жұмысын жүргізу керек» деді Елбасы. Елбасы қабылдаған мораторийді 
толығымен қолдаймыз. Алдағы уақытта жан-жақты түсіндіру жұмыстарын жүргізуге барлық 
үлесімізді саламыз.

Заңның бірінші кезекте қарапайым халықтың мүддесіне жұмыс істеуі қамтамасыз етілуі тиіс. 
Сондай – ақ, бұл тұрғыдағы ақпараттар халыққа қолжетімді болғаны абзал. 

Нұрлан Адашев
«Нұр Отан» партиясы Абай аудандық филиалының 

төрағасының бірінші орынбасары

Халық мүддесі үшін

Тұрақтылық кепілі

Прийти к оптимальным решениям

Быть полноправным хозяином

Жұма күні аудандық әкімдікте аудан 
әкімінің орынбасары Әсем Жүніспекованың 
төрағалығымен кәмілетке толмағандардың 
істері және олардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі комиссияның кезекті отырысы бо-
лып өтті. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе Абай 
көпсалалы колледжінің студенті К-ге қатысты 
шара қолдану жөніндегі өтінішті қарастырды. 
Аталмыш бойжеткен екінші семестрдан бастап 
сабаққа келмеген, бұл жайтты отбасындағы 
қаржылай қаражаттың жоқтығымен байланы-
стырды. Ал анасы денсаулығына байланысты 
жұмыс істей алмайтындығын, бұданда басқа 
балаларын әзер асырап отырғандыған тілге 
тиек етті. 

Комиссия екі тарапты да тыңдағаннан кейін 
колледжде қалдырып, оқуын жалғастыруды, 
жазғы уақытта жұмыспен қамтылуын, анасына 
жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмысқа 
орналасуды қамтамасыз етуді тапсырды. Сол 
сияқты анасын әкімішілік құқық бұзушылыққа 
тартуды талап етті. 

Екінші мәселе бойынша әлеуметтік 
жағдайы төмен отбасылардағы кәмілеттік 
жасқа толмаған балалары бар, оның ішінде 
нәрестелік жастағы балалармен жұмыс ту-
ралы Топар кентінің әкімі Қ.Мүсілімова және 
Южный кентінің әкімі Б.Икишева баяндама жа-

сады. Топар кентінде қазіргі таңда әлеуметтік 
жағдайы төмен 11 жанұя тұрады. Олардың 
13 кәмілетке толмаған балалары бар. Бұл 
отбасылар күнделікті бақылауда. 2015 жылы 
10 отырыс, 12 рейд жүргізіліп, 3 ата – ана 
міндеттерін дұрыс атқармағаны үшін әкімішілік 
құқық бұзушылыққа тартылған. Сонымен қатар 
көмектер де көрсетіліп, алдын алу шаралары 
жүргізіледі. Былтырғы жылы ұялы телеыон 
ұрлағаны үшін 1 қылмыстық іс қозғалған. 2016 
жылғы 1 тоқсанда қылмыстық іс тіркелмеген. 

Южный кент інде 2016 жылдың 1 
тоқсанында 3 алдын алу рейдтері жүргізіліп, 
6 отбасының тұрмыстық жағдайын тексер-
ген. Ата – аналармен 7 кездесу өткізілді. 
2 отбасының пәтерлерінің санитарлық 
тұрмысы төмендігі анықталған. Әкім аппа-
раты мен кәсіпкерлердің қолдауымен 12000 
теңге көлемінде аталмыш отбасыға тазарту 
құралдары сатып алынды.

Баяндама соңында Әсем Айтжанқызы 
екі кенткеде жағы демалыстарда жастардың 
бос уақытын тиімді, әрі қызықты өткізулерін 
қатаң бақылауға алуын сұрады. Жаппай кент 
жастарын бос уақытын тиімді пайдалануды 
қамтамасыз етуді тапсырды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАР ІСІ – 
БАҚЫЛАУДА

 В РАЙОННОМ МАСЛИХАТЕ

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе ұлттық 
бірыңғай тестілеуге дайындық, соңғы қоңырау 
және жазғы демалыстарды өткізу барысы 
жөнінде білім бөлімінің басшысы Б. Көрпешова 
бүгiнгi таңға атқарылған дайындық жұмыстары 
мен алдағы мiндеттер төңiрегiнде мәлiмдеме 
жасады. Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық 
– жауапкершілігі мол іс. Бұл сынақ – ұстаздар 
мен оқушылардың білім деңгейін саралайтын 
сырттай бағалаудың негізгі түрі. Сондықтан, 
нәтиже де жоғары болуы тиіс. Сол сияқты, 
оқушылардың осы уақытқа дейін жеткен 
көрсеткіштерін саралап, атқарылып жатқан 
шаралармен бөлісті. Білім бөлімінің басшы-
сы сынақ ережелерімен жіті таныстырды. 
Биылғы жылғы тестілеу бұрынғыға қарағанда 
өзгерек. Мұнда қажетті баллды жинай алмаған 
оқушылар екінші рет тапсыруға мүмкіндік ала-
ды. Айта кету керек, 10 мектеп бітіруші «Алтын 
белгіден», 3 оқушы қызыл аттастаттан үмітті. 
Жалпы, түлектердің алдын ала тестілеуден 
өтудегі нәтижелері көңіл көншітеді. Оқушылар 
биыл тестіні Қарағанды Экономикалық 
Университетінде тапсырады, оған жеткізуге 
автокөліктермен, асханаларда тамақ ішуге 
барлық мүмкіндіктер жасалып, қамтамасыз 
етілген. 

Жазғы демалыс кездерінде балалардың 
бос уақытты тиімді өткізілуі үшін жасалынған 
іс – шаралар жоспарымен таныстырды. 6791 
баланы жазғы іс – шараларға қатыстыру 
жоспарлануда. Қарқаралы ауданындағы 
курорттық аймаққа 25 бала баратындығы 
айтылды. Сонымен қатар соңғы қоңырауға 
дайындық барсы жайында  хабардар етті. 

СЫНАҚҚА ДАЙЫНДЫҚ ҚАРҚЫНДЫ
 АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

Жиын барысында аудан әкімі келелі ойлар 
айтып, ұсыныстары назарға алынды. Мәселен,  
тестілеуге қатысатын балалардың санын 
көбейтіп, көрсеткішті көтеру мәселесі, Абай 
қала ретінде нәтижесі жоғары болу керектігін 
тілге тиек етті. Шет тілдерден олимпиада 
да жеңген балаларды шетелдерге жіберіп, 
қызығушылығын арттыру қажеттігін ескертті.

Екінші мәселе бойынша аудан әкімінің 
орынбасары Мұрат Мағзин мүлікті жария 
етудің ағымдағы жағдайы туралы баяндама 
жасады. Қазіргі таңда жария ету мәселесі 
бірітндеп жүргізіліп жатыр, әсіресе, ауылдық 
жерлердегі тұрғын үйлердің құжаттары дайын-
далып жатыр. Өңір басшысы халыққа түсіндіру 
жұмыстарын жүргізуді, құжаттарды заң бойын-
ша дұрыс рәсімделуін қатаң бақылауға алуды 
тапсырды. Іс – шара жоспарын құрып, қандай 
жұмыстар жүргізілетіні жайлы баяндауды 
тапсырды. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

12 мамыр күні аудандық әкімдікте аудан басшысы Серік Шайдаровтың төрағалығымен 
апапараттық жиналыс өтті. Оған аудан әкімінің орынбасарлары, ауыл әкімдері, 
мемлекеттік мекеме басшылары қатысты. 

7 мая на площади районного ДК прошло 
праздничное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества и  весеннему  при-
зыву в ряды Вооруженных сил  Республики 
Казахстан.

В этот солнечный день на площади собра-
лись родные и друзья призывников, студенты и 
школьники. Сегодня славный героический путь 
дедов и отцов достойно продолжает молодое 
поколение воинов - казахстанцев, которых 
отличают вы-
сокие нрав-
с т в е н н ы е 
п р и н ц и п ы :  
беззаветная 
любовь к Оте-
честву, готов-
ность само-
отверженно 
защищать ее.

П е р е д 
началом ме-
р о п р и я т и я 
у ч а с т н и к и 
х о р е о г р а -
ф и ч е с к о г о 
коллектива 
« Ж у л д ы з » 
и с п о л н и л и 
тематический 
флешмоб. 

Для принятия доклада о готовности к про-
ведению Дня призывника на сцену пригласили 
начальника отдела по делам обороны Абай-
ского района подполковника А.К.Нурсеитова. 

Под аплодисменты призывники 2016 года 
выстроились на площади. С напутственными 
словами в адрес призывников обратились 
первый заместитель председателя Абайского 

СЕГОДНЯ – МАЛЬЧИШКИ, 
ЗАВТРА –СОЛДАТЫ

 КОМИССИЯ

филиала партии «Нур Отан» Адашев Н.Р., 
председатель союза воинов – интернаци-
оналистов Абайского района Родин Ю.И., 
ветеран Вооруженных сил СССР Тимохин Н. 
М., председатель совета ветеранов войны и 
труда Койлыбаева Р.З., имам районной мечети 
А.М.Куатбеков, служитель православной церк-
ви И.Данилов. Они пожелали призывникам с 
честью пройти все армейские испытания и 
быть достойными высокого звания защитника 

Родины
В торжественной обстановке призывникам 

вручили памятные подарки.
Артисты районного культурно-досугового 

центра подготовили интересную концертную 
программу. 

Соб.корр.

 ПРИЗЫВ-2016
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6 мая на городском стадионе «Жигер» 
прошла традиционная районная военно-
спортивная игра «Ұлан» среди юноармейских 
отделений школ, посвященная  71-годовщине 
Великой Победы, 25-летию Независимости 
Республики Казахстан, 24-летию создания Во-
оруженных Сил Республики Казахстан. Целью 
проведения военно-спортивной игры является 
воспитание молодежи в духе казахстанского 
патриотизма, достижение высоких результа-

тов в привитии навыков военно-спортивного 
мастерства и готовности к защите своей 
Родины, а также оценка состояния военно-
патриотической работы и начальной военной 
подготовки в школах. В мероприятии приняли 
участие 18 юноармейских отделений, состо-
ящих из 9 человек учащихся 10-11 классов  
школ района.

Прозвучал Гимн Республики Казахстан, 
и командиры взводов приступили к сдаче 
рапорта о готовности к игре начальнику от-
дела по делам обороны Абайского района 
Нурсеитову А.К.

С приветственными словами в адрес 
будущих защитников обратился первый за-
меститель председателя районного филиала 
партии «Нур Отан» Н.Р.Адашев.

Военно-спортивная игра состояла из 
нескольких этапов, юноармейцы проходили 
строевой смотр отделений, одевали противо-
газы, преодолевали огневой рубеж, стреляли 
из пневматической винтовки, проводили раз-
борку автомата на время, метали учебные 
гранаты и преодолевали кросс на 400 метров. 

 Игра началась со строевой подготовки 
– одного из важнейших разделов обучения 
юнармейцев. Под бодрую строевую песню 
ребята показывали умение быстро и четко 
выполнять команды и распоряжения, не за-
бывая быть образцом внешнего вида, так как 
опыт проведения игры «Ұлан» показывает, 
что  юноармеец, который всегда опрятно и по 
форме одет, легко и четко выполняет строе-
вые приемы. Особенный интерес у зрителей, 
которые в этот день пришли поболеть за свои 
команды, вызвал конкурс разборки и сборки 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ - 
ЛЕГКО В БОЮ

автомата Калашникова на время. Перед 
началом данного конкурса организаторы по-
казали ребятам как производить разбор-сбор 
автомата. Видно было, что в Абайском районе 
на уроках начальной военной подготовки 
будущие защитники не раз производили эти 
действия. Кроме знания устройства автомата 
от юноармейцев требуется умение ходить 
в походном строю, метать гранаты, делать 
марш-броски. Все это и демонстрировали 

юные воины. А оценивало выступление ко-
манд компетентное жюри, председателем 
которого выступила начальник районного 
отдела образования Б.К.Курпешова, члены 
жюри:  ветеран Вооруженных сил СССР, ос-
нователь Абайского гарнизона, подполковник 
Н.М.Тимохин, начальник отдела по делам 
обороны Абайского района Нурсеитов А.К., 
офицеры воинской части 92835.

Игра вызвала живой интерес у школьников 
и учителей, на всех этапах ребята проявляли 
армейскую смекалку и находчивость, осозна-
вая роль единого коллектива.

- Если молодой человек изберет себе 
профессию военного, его ждет очень увлека-
тельная и романтическая служба, потому что 
нет более святого дела, чем защищать свою 
Родину! -  напутствовал юных воинов ветеран 
Вооруженных сил СССР подполковник Ни-
колай Тимохин. - Глядя на молодых воинов, 
я спокоен за будущее нашего независимого 
Казахстана, необходимо и в дальнейшем при-
влекать молодое поколение к таким патриоти-
ческим мероприятиям как  военно-спортивная 
игра «Ұлан» - отметил Николай Михайлович.

В завершение в торжественной обстанов-
ке победители были награждены почетными 
грамотами. Победителем районной военно-
спортивной игры «Улан» стал юноармей-
ский отряд Курминской СШ. Второе место 
завоевали ребята из средней школы имени 
Б.Момышулы, Акбастауской СШ и СШ имени 
Корниенко. Почетное третье место у школьных 
отрядов школы-гимназии №10 и школы-лицей 
№14.

Соб.корр.

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

5 мая в районном ДК прошел районный 
фестиваль патриотической песни «Ұранды 
ердің – ұрпағы қайсар» среди юношей, 
учащихся 8-11 классов школ района, посвя-
щенного 25-летию Независимости РК. Орга-
низатором мероприятия выступил районный 
отдел образования. Ребята пели военные и 
патриотические песни, танцевали и призыва-
ли быть патриотами. Основными задачами 
фестиваля были приобщение молодежи к 
героическому прошлому страны через лучшие 
песенные традиции, повышение престижа во-
инской службы в рядах Вооруженных сил РК, 
формирование у подрастающего поколения 

Всемирная торговая организация, члена-
ми которой являются 190 стран мира, была 
создана в соответствии с соглашением, под-
писанным в 1994 году в Марракеше (Марокко) 
участниками Уругвайского раунда многосто-
ронних торговых переговоров, проходивших 
в рамках ГАТТ в период с 1986 по 1994 годы. 
ВТО официально функционирует с 1 января 
1995 года,  в своей деятельности преследует 
цели укрепления и развития мировой эконо-
мики и сосредоточения усилий по расширению 
торговли, росту капиталовложений, увеличе-
нию занятости и повышению уровня доходов 
во всем мире и является универсальной ор-
ганизацией, решающей глобальные задачи в 
области международной торговли и смежных 
секторах экономики. Существенной чертой 
ВТО является то, что она опирается в своей 
деятельности на принципы недискриминации 
в торговле, предполагающие с одной стороны, 
предоставление режима наибольшего благо-
приятствования в отношении экспортных, 
импортных и транзитных операций и связан-
ных с ними таможенных пошлин и сборов, а с 
другой - национального режима, т.е. равного 
подхода к импортным и отечественным това-
рам в том, что касается внутренних налогов 
и сборов. Одной из задач ВТО является также 
постоянное наблюдение за состоянием миро-
вой торговли и предоставление необходимых 
консультаций в области управления и регули-
рования торговли.

ВТО наряду с ООН и другими структурами 
образует каркас современного глобального 
хозяйства.

Процесс вступления Казахстана в ВТО 
начался 26 января 1996 года. В период с 1996 
по 2002 годы в Секретариат ВТО был направ-
лен значительный объем информационных 
материалов и необходимых документов по 
условиям вступления. 19 лет усиленной рабо-
ты привели к тому, что 27 июля прошлого года 
в Женеве Президент Нурсултан Абишевич 
Назарбаев подписал протокол по присоедине-
нию нашей республики к Всемирной торговой 
организации. С 30 ноября 2015 года Казахстан 
стал 162-ым полноправным членом ВТО, о 
чем официально было объявлено на Мини-
стерской конференции ВТО, состоявшейся 
в г.Найроби, Кения 15-18 декабря 2015 года.

С вступлением Казахстана во Всемирную 
торговую организацию ожидается приход на 
казахстанский финансовый рынок новых ино-
странных игроков. Это должно благоприятно 
отразиться на возможностях отечественных 
потребителей финансовых услуг.

По окончании пятилетнего переходного 
периода после вступления Казахстана в ВТО 
иностранные банки и страховые (перестра-
ховочные) организации при условии соответ-
ствия установленным требованиям смогут от-
крывать свои филиалы на территории страны.

Во-первых, это приток иностранных инве-
стиций. Приход иностранных банков и стра-
ховых организаций предполагает осущест-
вление прямых инвестиций в банковский и 
страховой секторы, расширение потенциала.

Во-вторых, это увеличение уровня конку-
ренции через импорт современных финансо-
вых технологий и, как следствие, стимулиро-
вание повышения эффективности ведения 
бизнеса, качества предоставляемых услуг, 
снижение их стоимости и расширение доступ-
ности финансовых услуг для потребителей.

В-третьих, участие иностранных банков и 
страховых организаций рассматривается как 
один из дополнительных каналов трансфор-
мации привлеченного ими капитала в другие 
отрасли, и их присутствие будет являться, 
таким образом, одним из факторов экономи-
ческого роста.

Членство в ВТО в свою очередь открывает 
дополнительные возможности для финансово-
го сектора Казахстана в условиях интеграции в 
мировые финансовые рынки, что является со-
ставной частью процесса глобализации. А он, 
как известно, характеризуется нарастающим 
взаимопроникновением экономик, тенденцией 
к постепенному снятию ограничений и расши-
рением возможностей по движению капиталу.

Всем известно о том, что торговля  со-
действует росту национального дохода. Биз-
несменам легче торговать за рубежом, когда 
на их пути не ставят никаких препятствий и 
ограничений. Вступление во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО) может гарантировать 
это равноправие, в том числе и казахстанским 
экспортерам. Почему торговать во ВТО на-
много легче? Любая страна ставит заслоны 
импорту, многие руководствуются защитой 
национального производства. Но основная 
цель ВТО - чтобы все страны-члены органи-
зации открыли свои границы, ликвидировав 
таможни, пошлины, квоты и иные барьеры, 
предохраняющие национальную экономику 
от напора иностранной конкуренции. Согла-
шения ВТО содержат обязательства стран 
снизить таможенные тарифы, ослабить другие 
торговые ограничения, а также открыть и не 
закрывать внутренние рынки услуг для своих 
зарубежных партнеров. Эти преимущества, 
как раз нужны Казахстану, который имеет со-
лидный пакет экспорта и нуждается в импорте 
для развития некоторых отраслей.

В Обращении Главы государства к народу 
в связи с вступлением республики в ВТО до-
статочно четко подчеркнуты те преимущества, 
которые получает население и отечественный 
бизнес с выходом на глобальный рынок. Граж-
дане Казахстана получат возможность приоб-
ретать более разнообразные и качественные 
товары, в том числе и по более низким ценам, 
что связано с политикой снижения тарифов и 
правил перевозки различных грузов. Для на-
шего населения эта возможность является ме-
рой глобальной социальной защиты, а кроме 
того, она существенно повлияет на показатели 
качества жизни населения. Но главное, будет 
реально работать главный принцип рыночных 
отношений – конкуренция, что для потребите-
лей означает расширение прав выбора более 
качественных и востребованных продуктов. 
Тем более что регулирование этого процесса 
будет осуществляться по международным 
правилам, включая защиту потребителей.

Казахстан уверенно выстраивает свою 
новую внешнеэкономическую политику. Она 
основана на проявлении взаимовыгодных (по 
отношению к партнерам) инициативах и уже 
приносит свои плоды. Всем нам остается по-
желать быстрее найти способы и механизмы  
лучшего применения новых возможностей 
экономического и социального развития на-
шего государства в самых широких рамках 
мирохозяйственных связей.

З.Надирова,
Пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района

Вступление в ВТО – 
новые возможности

С патриотическим настроем
патриотическо-
го сознания и 
готовности к за-
щите Родины, 
уважения к ее 
истории.

Участников 
фестиваля на-
градили грамо-
тами районного 
отдела образо-
вания.

К.Блялов

ТӘЛІМ, ТАҒЛЫМ, ТӘРБИЕ
Тәрбие - қоғамның негізгі қызметтерінің бірі, жеке адамды мақсатты, жүйелі қалыптастыру 

процесі, аға ұрпақтың тәжірибесін кейінгі буынға меңгертіп, олардың сана – сезімін, жағымды 
мінез – құлқын дамытушы. Ересек буын қоғамдық тарихи өмірде жинақталған тәжірибені, білімді 
жас буынға тәрбие процесі арқылы береді. Тәрбие мақсаты — ол педагогикалық процесс пен 
қоғамның қажеттілігіне қарай өзгеріп отырады. Қоғамның әлеуметтік сұранысына қарай және 
оның табысты орындалуы ұстаздың кәсіби дайындығына байланысты келеді. Ұстаздың қызметі 
мақсаттылығынан басталса, ал оқушылар оқу іс-әрекетінің мақсатын нақты ұғына отырып, 
тапсырманы орындауын бастайды. Тәрбие мақсаты — бұл қоғамның бетбұрысына, қандай 
мұраттарына қол жеткізуіне бағытталған. 

Гульжанат СЫЗДИКОВА 
Абай атындагы ЖББМ жанындағы интернат тәрбиешісі 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,  НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 
Праздник, посвященный 71-ой годовщине 

Великой Победы в г.Абай, прошел в парке 
культуры и отдыха. Украшенная сцена и 
мелодии военных лет уносили в прошлое и 
заставляли задуматься о героическом про-
шлом. Ветеранам Великой Отечественной 
войны предоставили самое почетное место. 
На сегодняшний день в районе проживают 
всего 9 участников Великой Отечественной 
войны. Их число с каждым годом неумолимо 
сокращается. Однако, несмотря на солидный 
возраст, ветераны войны и труженики тыла 
– активные участники общественно-полити-

ческой жизни района.
В канун праздника состоялся торжествен-

ный прием акима района, на который при-
гласили участников войны и приравненных к 
ним лиц. На праздничной встрече убеленные 
сединой герои принимали поздравления и 
делились воспоминаниями. Рассказали они 
и о своей сегодняшней жизни. Вместе с под-
растающим поколением ветераны отмечают 
праздники и занимаются созидательным 
трудом на благо своей  родины, воспитывая в 
молодежи чувство патриотизма и гордости за 
Отечество. Глава района поблагодарил всех 
участников встречи за активную жизненную 
позицию,  участие в духовно-нравственном 
воспитании молодого поколения и вручил 
памятные подарки. 

9 мая сотни абайцев встали в строй «Бес-
смертного полка». В руках у каждого - портре-
ты отцов, дедов и прадедов, которые ценою 
своей жизни отстояли Победу. Встречали 
участников шествия «живым коридором», в 

ПОДВИГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
который выстроились представители детско-
юношеской организации «Жас улан».

Бессмертный полк - это народное движе-
ние, которое охватило многие города Казах-
стана. Каждый портрет - история отдельного 
конкретного человека.

 - Наши отцы отстояли в неравном смер-
тельном бою нашу Родину и свободу. Сегодня 
мы участвуем в акции «Бессмертный полк». 
Пусть эта память сохранится на века, - сказала 
жительница города Абай Наталья Пастухова.

Впереди колонны шли участники с банне-
ром «Бессмертный полк», вслед за ними шли 

музыканты духового оркестра.  
 - На фото - мой дед Плясовица Михаил 

Гордеевич, который героически сражался на 
фронте, скончался он уже в мирное время. В 
данном марше я принимаю участие во вто-
рой раз,  радует то, что люди объединяются 
в глубоком чувстве патриотизма и любви к 
Родине», - поделился с нами участник акции, 
внук ветерана Валерий Борисович Плясо-
вица. В честь дня Великой Победы потомки 
М.Плясовицы для самого младшего члена 
семьи  10-ти месячного Давида сделали из 
подручных средств маленький танк, чем- то 
напоминающий советский Т-34.  На «боевой» 
машине красовалась патриотическая надпись 
«Спасибо деду за Победу!».

Открыла митинг хореографическая компо-
зиция «Память». Участницы в белых одеждах 
закружились в танце. Юноши и девушки в во-
енной форме повели разговор о Победном мае 
и о тех, кто не вернулся с войны. Их подвиг и 
мужество никогда не будут забыты.

Прозвучал Гимн Ре-
спублики Казахстан. В тор-
жественной обстановке 
прошло возложение венков 
к мемориалу «Слава» и па-
мятному знаку воинам-ин-
тернационалистам. Первы-
ми к Вечному огню подошли 
аким Абайского района 
Серик Шайдаров и вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны Иван Макаров. 
Продолжили возложение 
цветов представители госу-
дарственных учреждений, 
организаций и предприятий 
города. И потянулись к ве-
личественному памятнику 
поколения сыновей и до-

черей, чтобы отдать дань 
глубокого уважения и 
благодарности  тем, кому 
они обязаны мирным не-
бом и спокойствием.

Минута молчания в 
честь павших героев и 
стук метронома наполнил 
сердца печалью. Прозву-
чал оружейный залп.

С праздником всех 
поздравил аким Абай-
ского района Серик Шай-
даров:

- Уважаемые ветера-
ны и труженики тыла! До-
рогие земляки! Сердечно 
поздравляю вас с Днем 
Победы! Это была ве-
ликая победа за Родину, 
за право жить, работать, 
любить, растить детей. 
Бесстрашные бойцы на-
смерть бились с врагом 
на фронте, а помогали им 
ковать победу их братья 
и сестры, отцы, матери и 
дети, которые не жалея 
сил, трудились в тылу. 
Если не было бы Победы 
в той жестокой войне, не 
было бы независимого 
Казахстана. В этом году, 
несмотря на непростое 
финансовое положение, изысканы средства 
на оказание материальной помощи участ-
никам войны и приравненным к ним лицам, 
на что из районного бюджета выделено 7 
млн. 360 тыс. тенге. Все участники Великой 
Отечественной войны в районе обеспечены 
жильем и освобождены от оплаты коммуналь-
ных услуг. Молодежью района организовано 
волонтерское движение по оказанию помощи 
ветеранам в быту. Дорогие ветераны, фрон-
товики, труженики тыла и все, кто перенес 
тяготы военного времени, низкий вам поклон! 
Живите долго и подавайте пример мужества, 
стойкости и истинного патриотизма молодому 
поколению! Желаю всем жителям Абайского 
района здоровья, благополучия, счастья! 
Пусть никогда наши потомки не увидят ужасов 
войны, и пусть всегда над нашими головами 
будет мирное небо! С праздником, дорогие 
земляки! - сказал Серик Жаманкулович.

Затем слово было предоставлено труже-
нику тыла, председателю Совета старейшин, 
Почетному гражда-
нину Абайского рай-
она Николаю Митро-
фановичу Дудкину и 
призывнику весны 
2016 года Констан-
тину Логинову. Они 
говорили о подви-
гах советских сол-
дат и офицеров, об 
устремлениях неза-
висимого Казахстана 
к мирной жизни и 
процветанию. 

Участники дет-
ского театра песни 
«Жулдыз» и образ-
цовый хореографи-
ческий коллектив 
«Дидар» своими вы-

ступлениями подняли всем настроение. Юные 
воспитанники дошкольных учреждений города 
выразительно прочитали стихотворения на 
тему «Что такое День Победы».  Под апло-
дисменты ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла вручили букеты 
цветов.

Мероприятие продолжил праздничный 
концерт «Жеңіс жыры, ұрпақ үні». Своим твор-
чеством абайцев радовали артисты Абайского 
районного культурно-досугового центра, на-
родный хор ветеранов «Виктория», ансамбль 
«Зере» и др. 

Здесь же, в парке, работала бесплатная 
полевая кухня, где каждый мог отведать сол-
датской каши. Любители спортивных зрелищ 
смогли увидеть районный турнир по казак 
куресі.

Праздник подарил всем жителям города 
искренние улыбки, слезы радости и просто 
хорошее настроение. 

Кайрат БЛЯЛОВ

В канун 9 мая в Карагандинском 
сельском округе Абайского района 
состоялось открытие нового сквера 
и мемориала героям Великой От-
ечественной войны. 

Подготовка к празднованию 
71-ой годовщины Великой Победы 
в селе началась задолго до празд-
ника. Проведена большая работа 
по благоустройству села – обрезка, 
побелка деревьев, выравнивание 
заборов, уборка территории, по-
садка цветов и др.

Новый сквер с памятной пли-
той был возведен по инициативе 
местных жителей на собранные 
средства. Работы по возведению 
мемориала с фамилиями и име-
нами фронтовиков – жартасцев 
произвел воин-интернационалист 
Пестов Петр Леонидович. В сквере 
высадили 50 саженцев деревьев и 
благоустроили территорию. 

Торжественную церемонию от-
крыл проживающий на территории 

Памяти павших героев
округа ветеран Великой Отече-
ственной войны Михаил Гончаренко. 
Михаил Александрович родился в 
Алтайском крае в селе Белоглазова. 
В 1943 году был призван на курсы 
в Читинскую  область. Затем моло-
дой  боец был перекинут на защиту 
Москвы. Попал в сложнейшие бои 
против  мощной дивизии Паульса. 
Михаил Гончаренко участвовал в 
освобождении  Украины, Польши, 
дошел до Германии. После 1945 года 
в составе войск Советской Армии 

был направлен в Китай для борьбы с 
милитаристской Японией. Воевал до 
1950 года. Михаил Александрович 
награжден Орденом Отечественной 
войны,  медалью «За Победу над 
Японией», «За Победой над Гер-
манией» и юбилейными медалями. 
Вместе с другими жителями села 
в этот день фронтовик посадил в 
сквере березу.

Мероприятие продолжилось 
поздравлениями и памятными по-

дарками для ветеранов войны и 
тружеников тыла от акима сельского 
округа Рашида Жарылгасынова. Со 
словами благодарности в адрес 
инициаторов создания мемориала 
выступили родственники погибших 
героев. В этот день колонной «Бес-
смертного полка» они пришли на 
мероприятие с портретами родных 
и близких, чьи жизни унесла война. 

Хореографическая композиция 
«Журавли» в исполнении народного 
танцевального коллектива «Русский 

сувенир» не 
о с т а в и л а 
р а в н о д у ш -
ным ни одно-
го участника 
мероприятия, 
которое про-
д ол ж и л о с ь 
церемонией 
возложения 
цветов. Само-
деятельные 
творческие 
коллективы  
Дома культу-
ры подготови-
ли празднич-
ный концерт. 
В программе 
прозвучали 
песни воен-

ных лет на казахском и русском 
языках. После концерта всех при-
сутствующих ждала солдатская 
каша. Праздничная программа за-
кончилась военным вальсом и мас-
совым исполнением песни «День 
Победы». Перед мемориальной 
плитой сельчане  поклялись, что 
отдадут все силы на благо Родины 
и будут беречь ее так, как сберегли 
её их деды и отцы.

Кайрат БЛЯЛОВ

В Коксун-
с к о м  с ел ь -
ском округе 
п р о в е д е н ы 
мероприятия 
посвященные 
празднованию 
71 годовщины 
Дня Победы 
Великой От-
ечественной 
Войны. На тер-
ритории окру-
га проживают 
3 труженика 
т ы л а .  А к и м 
К о к с у н с к о -
го сельского 
округа Журавицкая Г.П. с поздравлениями  на дому посетила трех труже-
ников тыла.  Им были вручены  денежные конверты, цветы.

В 11 -00 часов на центральной площади с. Коксун состоялась празднич-
ная концертная программа с участием жителей села и учеников Коксунской 
СОШ.

Возложение цветов к обелиску и почтение  в память павшим героям 
ВОВ минутой молчания.

До начала праздника звучали  песни военных лет
Соб.корр.

6 мая 2016 года в канун Всенародного праздника Великой Победы, в 
модельной сельской библиотеке филиала №4 с.Коксу совместно с коксун-
ской СОШ была проведена акция « Читаем книги о войне». В этой акции  
приняли участия учащиеся 1-9 классов, а также учителя.

Библиотекарь Пьянзина Н.В, рассказала о книгах, в которых говорит-
ся  о том,  что в военные годы люди не жалея своих жизней, боролись за 
мирное и счастливое будущее. Также  Наталья Васильевна рекомендовала 
прочитать книги о подвигах участников ВОВ,  сплоченности солдат в бою,  
судьбах казахстанских героев. 

Ребята с огромным удовольствием приняли участие в акции. Они чи-
тали отрывки из повестей Сергеева А. « Война рождает героев», Айткеш 
Толганбаева «Исповедь судьбы», Кульбаева Тлеу «Все для фронта».

И в завершение акции ребята брали книги для чтения на дом.
Н.Пьянзина

Библиотекарь Модельной сельской библиотеки филиала №4 
с.Коксу

Чтобы жила 
память
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Ж е ң і с 
д е г е н д е 
тұла бойына 
мақтаныштың 
н ұ р ы  т а р а -
майтын адам 
ж о қ  ш ы ғ а р . 
А л  б ү г і н г і 
ұ р п а қ  ү ш і н 
Ұлы Жеңістің 
орны ерекше. 
С ол  б і р  ел 
ба с ы н а  к ү н 
туған сұрапыл 
соғыс жылда-
ры елін жау-
дан қорғаған 
азаматтардың 
ерл і к  і с тер і 
ж ы л  с а й ы н 
осы Ұлы Жеңіс 
күнінде санамызда қайта жаңғырады.

Ұлы Жеңіс күні Құлаайғыр ауылында 
Отанға деген адалдықтың үлгісі ретінде 
ардақталып, лайықты түрде атап өтілді. Ауыл 
әкімі тұрғындарды Жеңіс күнімен құттықтап, 
жерлестеріміздің ортақ жеңіске зор үлес 
қосқанын, бүгінгі күні бірлік пен келісім басты 
құндылығымыз болып табылатынын тілге 
тиек етті. 

Ардагерлеріміз арамызда болмаса да 
олардың отбасы ықылассыз қалған жоқ. Ар-
дагерлер кеңесінің төрайымы  Г.М.Маюрова 
жерлес майдангер есімдерін атап өтті.  Шараға 
қатысушылар қан майданнан оралмаған 
боздақтарды бір минут үнсіздікпен еске алды. 
Жұрт назарына соғыс жылдары туралы бей-

Ұлы Жеңіс күні

небаян ұсынылыды.
Соғыс кезінде және одан кейін де 

халыққа жігер беріп, рухын көтерген әуізді 
туындылардың орындалуы көрермендерді 
ерекше күйге бөледі.  Мерекелік іс-шарадан 
кейін тыл еңбеккерлері А.С.Смирнова, 
И.Я.Сапегинаны және фашистік концлагерь 
тұтқыны И.П. Коваленконы  округ әкімі от-
басында құттықтап, естелік сыйлықтар тап-
сырды. Мерекелік шараны ұйымдастыруға 
демеушілік көмек көрсеткен жеке кәсіпкерлер 
Р.Р.Сапаров, Л.Н.Гаража, А.А. Энс және 
Р.С.Сауытоваға алғыс білдіреміз. 

«Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің 
аппараты» ММ

Бүгінгі ұрпақ Жеңіс күнін мәңгі есте сақтап, қадір тұту – асыл міндет болмақ. Сондықтан да 
«Ақбота «балабақша-мектеп » кешенінің ұжымы да жыл сайын атаулы мерекені зор құрметпен 
атап өтеді. Биыл да жеңіс күні қарсаңында мерекелік іс-шара өткізіліп, оған мектеп оқушылары 
мен балабақша тәрбиеленушілері зор ықыласпен ат салысты.  

Мерекелік іс-шараның басты мақсаты: «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды» деген қағиданы 
ұстана отырып, жас ұрпақты тарихымызды тереңнен тануға баулу. Балалардың Отан тарихына 
деген сүйіспеншіліктерін арттыру, жеңіс салтанатын көре алмай кеткен боздақтардың ерлік 
істеріне тағзым етуге, өз халқымыздың тарихын құрметтей білуге, дүние жүзіндегі басқа ұлт 
өкілдерінің достығын нығайтуға тәрбиелеу.

Н.Иманбай «Ақбота «ББМК» КММ тәрбиешісі 

Никто не забыт, ничто не забыто!
Вот уже прошел 71 год, как закончилась самая 

страшная и кровопролитная война.  Но сколько бы 
не прошло десятилетий, никогда мы не забудем 
это тяжелейшее испытание, выпавшее на долю 
нашего народа.

Накануне празднования Дня Победы в КГУ 
«Комплекс «школа – детский сад Таңшолпан» 
прошло торжественное мероприятие «Этот празд-
ник со слезами на глазах», который подготовила 
классный руководитель 3 класса Батырбекова Н. 
Н. со своими воспитанниками. Минутой молчания 
учащиеся комплекса и педагоги почтили память 
павших во время войны героев.

Ребята с чувством гордости и сопричастности 
к истории нашей Родины рассказывали стихи и исполняли песни о мире и дружбе. 

Ярким моментом праздника стала музыкальная композиция «Журавли» в исполнении 
хореографического коллектива «Маленькая принцесса»  Дома культуры Абайского района 
под руководством Орынбаевой А. М. 

Директор комплекса Иванова Г. В. поздравила учащихся и педагогов с праздником Победы 
в Великой Отечественной войне и пожелала мирного неба над головой. 

 Н.Стеблий,
педагог-психолог КГУ «Комплекс «школа – детский сад Таңшолпан»

ТАҒЗЫМ
АРДАГЕРЛЕРГЕ АЛҒЫС

Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске биылғы 9 мамырда 71 жыл толды. Осы айту-
лы мерекеге орай ауданымызда аудандық әкімдікте ардагерлерге зор сый – құрмет 
көрсетілді. Яғни, мерекелік дастарқандар жайылып, басқа да түрлі салтанатты шаралар 
ұйымдастырылды.

9 мамыр – сұрапыл соғыстың сұм жолда-
рын бастан кешіп, қан майданда от кешкен 
қаһарман жауынгерлеріміздің Ұлы Жеңіске 
қол жеткізген күні, тарих беттеріндегі ерекше 
тебіреніске, қайғы мен қуанышқа бірдей толы 
күн.

Осы жылдарды бастан кешкен алдыңғы аға 
буын өкілдерінің төзімділігі мен ержүректілігі 
бүгінгі және келешек ұрпақ санасында нағыз 
адамдықтың, отансүйгіштіктің үлгісі болып 
қала бермек. Ақтаңдақ жылдар енді ешқашан 
қайталанбасын деп тілеп, сондағы айбарлы 
аға-әпкелеріміздің жан аямас жаужүректілігі 
мен тыл еңбеккерлерінің ерен еңбектеріне 
құрметпен бас иеміз.

6 мамыр күні аудан әкімі Серік Шай-
даров Ұлы Жеңіс мерекесі қарсаңында 

соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін 
қабылдады. Жиынға 15 – ке жуық ардагер 
қатысты. 

- Құрметті ардагерлер! Жыл сайын 
өздеріңізбен кездесу дәстүрге айналып 
келеді. Сіздерге құрмет көрсету, өздеріңізбен 
жүздесу – біз үшін үлкен ғанибет. Уақыт ал-
масады, ұрпақтар өзгереді, бірақ Сіздерге 

деген құрмет, Отанға деген сүйіспеншілік 
ешқашан өзгермейді. Бүгінгі бейбіт, бақытты 
өміріміз – Сіздердің арқаларыңыз! – деді өз 
құттықтауында аудан басшысы. Сонымен 
қатар ауданда 2015 жылғы әлеуметтік – 
экономикалық жағдайына тоқтады. Ауданда 
жасалынып жатқан жұмыстармен құлақдар 
етті. Содан кейін сөз кезегін ардагерлер кеңесі 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы Р.Қойлыбаева 
сөз алып, жүрекжарды құттықтауын айтып, 
қоғамдық бірлестіктің атқарған жұмыстарын 
баяндады.

- Ұйымның іс-әрекет аясы өте кең және әр 
түрлі бағыттардан тұрады. Ұйым белсенділері 
соғыс ардагерлерінің, ауыр науқастардың, 
жалғыз басты зейнеткерлердің үйлеріне бара-
ды, оларға қолдан келген материалдық көмек 
пен рухани қолдау көрсетеміз. Театрларға ба-
рып, ауданда өтетін шаралардан тыс қалмауға 
тырысамыз. Ардагерлер кеңесінің мүшелері 
жергілікті билікке, оның ішінде аудан әкіміне 
зор алғыстарын білдірді. Мереке қарсаңында 
қаржылай 150 мың теңге көлемінде көмек 
алғанымызға өте қуаныштымыз. Биылғы 
жылы үйлердің жылы болғандығы «сіздердің 
арқаларыңыз» деді. Біздің жұмысымыздың ба-
сты мақсаты зейнеткерлердің ешқайсысының 
назардан тыс қалмауы. Біздің Ардагер-
лер ұйымымыздың ұраны да «Ешкім ұмыт 
қалмайды» - деді.

- «Мечта» ПИК-тің жанында құрылған 
бастауыш ардагерлер ұйымы қоғамдық 
жұмыстарға белсене қатысамыз. Жастар 
ісі жөніндегі орталықпен бірге аудандық, 
облыстық сенбіліктерге шығамыз. Бұл арқылы 
біз келешек жастарды еңбексүйгіштікке, өз 
елін, жерін сүйуге баулимыз. Сол сияқты кон-
церттер мен жарыстарға барамыз. Биылғы 
жылы Ардагерлер кеңесі жанындағы «Вик-
тория»  Шет ауданы Ақсу – Аюлы кентінде 
өткен фестивальге қатысып, жүлделі орыннан 
көрінгенімізді мақтанышпен айтамыз, - деп 
«Мечта» ПИК-тің жанында құрылған бастауыш 
ардагерлер ұйымының төрағасы, тыл ардагері 
«Виктория» ардагерлер хорының қатысушысы 

Т.Зинченко ізгі тілегін білдірді.
Жиынға сыйлы қонақ ретінде шақырылған 

а уд а н ы м ы зд ы ң  қ ұ р м ет т і  а з а м ат ы , 
Республикамыздың еңбек сіңірген кеншісі 
Николай Дудкин аудан басшысының жергілікті 
тұрғындар үшін көптеген істерді тындырып 
жатқандығын айта келе, соғыс жылдарындағы 
бастан кешкен қиындықтарымен бөлісті. 
Қазіргі жастардың бірлігі жарасқан тыныш 

елде өмір сүрулері зор бақыт деді. Осы 
күнді жастарға сыйлаған ардагерлерімізге 
алғысымыз шексіз. Соңғы жылдары жылуға 
қатысты көп жылғы түйткілді мәселердің 
шешілгендігін, жылумен қамту жоғарғы 
дәрежеде жүріп жатқандығын атап өтті. Осы 
мәселеге қатысты жұмыс жасаған басшылар 
мен коммуналды қызметкерлерге алғысын 
білдірді. «Биылғы қыс жақсы өтіп, үйлердің 
жылы болғандығы былай тұрсын, ыстық 
болды», - деді.   

Ұлы Жеңіс мерекесімен құттықтауға 
ардагерлер де тілек білдіріп, Владимир Кли-
менков пен павел Сименов сөз алды. Олар ел 
басына күн туған шақта қиын күндерді бастан 
кешіргенін, дегенмен ұйыса күш біріктірудің, 
Отанға деген қалтқысыз сүйіспеншіліктің 
арқасында Жеңіске жеткендерін атап 
өтті. «Ендігі біздің басты құндылығымыз – 
тәуелсіздігіміз, жергілікті биліктің алға қойған 
мақсаттарын, идеясын жүзеге асыру. Осы 
жолда біз, ардагерлер, сіздерге үнемі қолдау 
білдіреміз», - деді өз сөздерінде. 

Салтанатты қабылдауға шақырылған 
ардагерлердің әрқайсысына бағалы сыйлық 
пен гүл берілді. Жеңіс мерекесіне орай 
майдангерлерге аудандық бюджеттен 7 
млн. 360 мың теңге бөлінді. ҰОС қатысушы 
9 ардагерге 150 теңге көлемінде қаржылай 
жәрдемақы беріледі. Ал, тыл ардагерлері 
мен басқа санаттағы ардагерлерге осы айдың 
аяғына дейін 10 мың теңгеден аударыла-
тын болады. «Қариясы бардың – қазынасы 
бар» деген сөз бар. Үлкеннің ақылын алып, 
өмір тәжірибесін білу де ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасатын құндылық. Ардагерлер қоғамда 
болып жатқан елеулі оқиғаларды, Елбасының 
жыл сайынғы Жолдауларында айтылған 
дүниелерді қадағалап отырады. Алдыңғы 
толқын абыз ақсақалдардың ортамызда 
жүргені барлығымызға ортақ қуаныш.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Ветераны говорят спасибо
 
 В канун празднования Великой Победы работники районного отдела предприниматель-

ства и промышленности посетили дом ветерана труда, жительницы блокадного Ленинграда 
Ивашовой Галины Дмитриевны. Руководитель государственного учреждения Газиз Толеуов 
пожелал ветерану крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия и вручил ей подарки. 

В свою очередь Галина Дмитриевна поблагодарила всех за поздравление и рассказала о 
том, что сейчас она вместе с супругом, ветераном труда Федором Петровичем с нетерпением 
ждут этого великого праздника. 

К.Блялов

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

5 Мая в КГУ КШДС «Ақбұлақ» проведено торжественное мероприятие ко Дню Победы 
«Никто не забыт, ничто не забыто!», на который были приглашены ветераны войны и тыла, 
дети войны. Минутой молчания почтили присутствующие память героев, отдавших жизнь за 
Победу. Учащиеся начальной школы читали стихи о войне и пели песни. После мероприятия 
для ветеранов войны и детей войны организовано чаепитие. 

За праздничным столом ветераны вспоминали и рассказывали о трудностях в тылу в годы 
войны, как приближали Победу своим детским трудом. 

Дети испытали чувство гордости за своих соотечественников-участников войны, высказали 
теплые слова уважения и благодарности при посещении ветеранов,  с воодушевлением  читали 
стихи о войне, большое эмоциональное воздействие  оказали на детей песни военных лет.

Соб.корр.
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ТІЛ ТҰҒЫРЫ

Өлмейтұғын артына сөз калдырған..." - 
дейді. "Адам өлмес" дегеннің мағынасы өзі 
өлсе де, кейінгіге сөзі, айтқан 
ойы қалады деген пікірге сыяды. 
Абай "Өлең сөздің патшасы" 
өлеңінде "Сөз түзелді, тыңдаушы 
сен де түзел!" -деп жұртшылықтан 
ақындық сөзге зор маңыз беріп 
қарауын, поэзияның жоғары 
қоғамдық міндетін түсіне білуін 
талап етті. Жаңа танымның бау-
рап аларлық күшін, жаңа ақындық 
сөздің құнын әрбір адамның тани 
алатынына қазақ өмірінің сол 
кездегі жағдайында толық сенім 
арту қиын да еді. Абай оны жақсы 
түсінді, мұны оның "Мен жазбай-
мын өлеңді ермек үшін" деген 
өлеңіндегі сөздерде зор мән жатыр.

Бұдан біз ақын өлең-жырларындағы жаңа, 
соны ой-пікірлерді жұртшылықтың қалай ка-
былдайтынына ерекше мән бергенін айқын 

аңғарамыз. Соның бірі ретінде жылда өтетін 
«Абай оқулары» Абай аудандық білім бөлімінің 
ұйымдастыруымен   № 1 ҚББМО жалғасын та-
уып, тіл мерейін өсірді. Абай атамызға арнап, 
көрме ұйымдастырылды.

Қатысушылар ұлы Абайдың өлеңдерін 

АБАЙ ТІЛІН ДӘРІПТЕП...
жатқа айтып қана қоймай, қара сөздерін 
мәнерлеп оқып, әндерін орындады. Жыл өткен 

сайын Абай шығармаларын мүдірмей оқитын 
оқушылар саны да, сапасы да артып келеді. 

Өзге ұлт өк ілдері  оқушыларының 
мемлекеттік тіл-қазақ тілін оқып-үйренуге 

деген ынтасы мен ықыласы осы 
байқауды ұйымдастыру барысында 
байқалды 

Үміткерлер өнерін бағалаған 
аудандық білім бөлімінің әдіскері 
Ш а г и р о в а  С . Д . ,  қ а з а қ  т і л і 
мен әдебиет пәні мұғалімдер 
қауымы болды. Осылайша, Абай 
шығармаларын тіл үйренудің 
тиімді тәсілі ретінде тануды мақсат 
тұтқан байқау мемлекеттік тілдің 
мәртебесін үстем ете түсті.

Даналықтың өлшемі бола білген 
философ-ақынның рухани мұрасы 
шын мәнісінде, казақ халқының 

зерделі ойы мен өмірі тұрғысындағы энцикло-
педия секілді болған ұлы Абайымыз өскелең 
ұрпаққа мәңгі мұра болып қала бермек. 

П.Әбілдина
Абай ауданы, № 1 ҚББМО 

директорының орынбасары 

Кез келген өркениетті елдің өзінің Туы, 
Елтаңбасы, Әнұраны, шекарасы болатыны 
секілді мемлекеттік тілі де болады. Демек, 
мемлекеттік тіл де — мемлекеттігіміздің негізгі 
атрибуттарының бірі. Біздің Ата Заңымызда 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тілі — қазақ тілі» деп жазылған. Ал орыс тілін 
— ресми тіл және мемлекеттік тілмен бірдей 
қолданылады деп айтылған. Біз Конституция 
талаптарын мүлтіксіз орындауға міндеттіміз.

Т і л  а д а м д а рд ы ң  қ а р ы м - қ ат ы н а с 
құралы болғандықтан, ол сөйлеу әрекетінің 
арқауы болып табылады. Тіл ұлт пен ұлтты 
жақындастыратын өзгеше қатынас құралы. 
Адам тіл арқылы бір-бірімен қатынаса ала-
ды. Қазіргі таңда, еліміз өз егемендігін 
алып, дербес мемлекет ретінде танылуда. 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» стра-
тегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты жолдауында: «Тілге 
деген көзқарас, шындап келгенде елге деген 
көзқарас екені даусыз. Сондықтан, оған бей-
жай қарамаймыз. Қазақ тілі жаппай қолданыс 
тіліне айналып, шын мәнінде мемлекеттік 
тіл мәртебесіне көтерілгенде, елімізді Қазақ 
мемлекеті деп атайтын боламыз»-деген 
болатын. Мемлекеттік тіл  тәуелсіздігіміздің 
жырын жырлап, бұғанасын қатайтты. «Ұлттың 
сақталуына да, жоғалуына да себеп бо-
латын нәрсенің ең қуаттысы – тіл» деген.  
Ахмет Байтұрсыновтың қасиетті қағидасына 
сүйенсек,  ата заң аясында бақ-берекетіміздің 
сақталып отырғаны тіл саясатын да дұрыс 
жүргізудің жемісі екені анық. М.Шахановша 
айтатын болсам, қазіргі таңда өз тілін өгейсіп, 
«мәңгүрттеніп» жүргендер көп. Шынында қазақ 
пен қазақтың, әке мен баланың, әріптестердің 
жұмыста қазақ тілінде сөйлеспеуі көңілге 
қонымсыз-ақ жәйт. Бірақ қазақ тілі – тек қазақ 
халқының тілі емес, мемлекеттік тіл – ортақ 
тіліміз. Қазақстанда тұратын, оны Отаным деп 
қабылдайтын, өзін Қазақстанның патриоты 
деп есептейтін азаматтардың тілі. Елбасымыз 
айтқандай, «Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде».  Ендеше, тілімізді, ұлтымызды отба-
сымызды қадірлегендей қадірлейік!

Біздің қазақ халқының тілі өте бай, 
айтылуға орамды, көркем тіл. Тіл-адамның 
барлық саналы өмірінің құралы: өнер-білімді, 
мәдениеттілікті, қоғамның белсенді азаматы 
болуды ол тіл арқылы үйренеді. Тіл оның 
ішінде біздің ана тілі еліміздегі халықтардың 
барлық іс-әрекетінің, қарым-қатынасының 
құралы болуы тиіс, оның мәдениетін жоғары 
сатыға көтеру әрбіріміздің борышымыз. Тіл 
байлығын игеру – ана тілін қадірлейтін, тіл 
мәдениетінің шыңына қол созатын адамның 
әрекеті. Ана тілін жақсы білу — әркімнің 
азаматтық борышы, қоғамда атқаратын 
қызметінің тірегі. Еліміздің тәуелсіз мемлекет 
болып, егемендік алуы тілі мен психологи-
ясына оның өз мәнінде дамуына мүмкіндік 
берді. Бүгінгі күні мемлекеттік тілді қоғам 
өмірінің барлық саласына тереңдете енгізу 
мәселесі үлкен маңыз алып отыр. Соңғы кез-
де мемлекеттік тілдің өрісін кеңейтуге, оның 
өркен жайып дамуына ықпал ететін басты-
басты қадамдар жасалуда.

Тіл туралы заңның қабылданғаны, 
оның баптарының жүзеге асырылуының 
бағдарламаларының жасақталғаны, мем-
лекет басшысының тіл саясатында дұрыс 
бағыт ұстап, қолдау танытып отырғаны көпке 

Тіл мәртебесі – ел мерейі
мәлім. Аталған әрекеттердің бастауы мектеп-
терде қазақ тілін оқып үйретуді дұрыс жолға 
қою болып табылатыны сөзсіз. Сол себепті 
басты жауапкершілік тіл мамандары біздерге 
жүктеліп отыр. Ата заңының баптарында соны-
мен қатар «Тіл саясатының тұжырымдамасы» 
мен «Тіл туралы Заңда» айтылған басты 
мәселе мемлекеттік қазақ тілін дамыту.

Қазақ халқының қаһарман ұлы Бауыржан 
Момышұлы өз заманында: “Тіл байлығы 
– елдің елдігін, жұртшылығын, ғылыми 
әдебиетін, өнеркәсібін, мәдениетін, қоғамдық 
құрылысын, салт-санасының, жауынгерлік 
дәстүрінің, мұрасының қай дәрежеде екенін 
көрсететін сөзсіз дәлелі, мөлшері” — деп 
тайға таңба басқандай анық та айқын көрсетіп 
берген болатын.

Бұрынғы даналардан қалған: «Қанша 
тілді білсең, сонша мәдениеттісің, сонша 
байсың» деген сөз бар. Әрине, құптарға 
боларлық ой, бірақ, өзге тілді білемін деп 
жүргенде өз тілімізден көз жазып қалмайық! 
Қазақстандықтардың бәріне жуығы көпұлтты 
ортада өмірге келген. Қазақстанның көпұлтты 
болуы – ешкімнің қолдан жасаған әрекетінің 
нәтижесі емес, тарихи даму жолымен солай 
қалыптасты. Және бұл біздің еліміздің кемшілігі 
емес, басқалардан артықшылығы. Өйткені, 
көптүрлі мәдениеттің, діннің, дәстүрдің, 
білімнің, т.б. арасынан шыққан жақсылықтарды 
бойымызға сіңіре аламыз.

Тәуелсіздіктің негізгі  тірегі – ұлттың 
тілі, діні. Тәңірдің адам баласына жасаған  
сыйы да  — тіл. Ол -  қасиетті де қастерлі. 
Оның бойында өзекті, жанды өзіне тартып 
тұратын керемет күш бар. Тілде бүкіл тіршілік 
тұрғандай.  Тіл – ұлттың аса игілікті әрі оның 
өзіне тән ажырағысыз белгісі. Тілдің тағдыры 
– баршамыздың қолымызда.

Т і л д і  о қ ы п - ү й р е н у д і  б а р ы н ш а 
жоғары деңгейге көтеру қажет. Елба-
сы Н.Ә.Назарбаевтың тіл туралы талап 
міндеттерінде «Қазақ  қазақпен қазақша 
сөйлессін» деген. Бұл әр қазақстандықтың 
қастерлі парызы.  Қазақ тілінің өз мәртебесіне  
сай толыққанды қоғамдық қызмет атқаруы 
аса қанағаттанғысыз екенін, жан-тәнімізбен 
түсіне отырып,  бүгінде «Тіл туралы» заңның 
жүзеге асу барысын талқылауда басты 
назарды мемлекеттік тіл тағдырына  ауда-
рарымыз анық.  Өйткені қазақ тілі әлемдік 
мәдениеттің бөлінбес  бөлшегі ретінде  
тек қазақ топырағында  ғана мемлекеттік 
мәртебені талап ете алады.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне 
келер болсам, тілге деген құрмет – халыққа 
деген құрмет. Тіл мәртебесі – ел мерейі. Тілсіз 
халықтың, елдің өмір сүруі мүмкін емес. Әлем 
таныған ел болу үшін тіліміздің жұлдызын 
биіктетуіміз керек.

Сөзімнің соңын Елбасының ана тілі 
туралы айтқан мынадай көрікті ойымен 
аяқтағым келеді: «Дауға салса алмастай 
қиған, сезімге салса қырандай қалқыған, ойға 
салса қорғасындай балқыған,  өмірдің кез 
келген орайында әрі қару, әрі қалқан болған 
, әрі жас отты да ойнақы Ана тілінен артық 
қазақ үшін бұл дүниеде қымбат не бар екен ?! 
Ғасырлар бойы қазақтың ұлт ретіндегі мәдени 
тұтастығына ең негізгі ұйтқысы болған – оның 
ғажайып тілі».

Г.Марзалинова,
Абай аудандық сотының судьясы 

Мұқият болыңыздар! Үйіңіздің кіреберісіндегі, 
аулаларыңыздағы, көшедегі бөгде заттар мен адам-
дарды дер кезінде өздеріңіз ғана байқай аласыздар. 

Қырағы болыңыздар! Маңайдағы адамдардың 
жүріс-тұрысына, орынсыз жатқан иесіз мүліктер мен 
заттарға көңіл аударыңыздар.

Үйлеріңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіздер: 
кіреберісте  домофонымен темір есік орнатыңыздар, 
жертөлелер, үй шатырлары және техникалық ғимарат 
есіктерінің ашық - жабықтығын тексеріңіздер. 

Көліктегі жолаушының күдікті жүріс-тұрысын 
көріп тұрып, байқамаған сыңай танытпаңыздар! 
Сіздер көлікпен жүру қауіпсіздігін сақтауға толық 
құқыларыңыз бар.

Ешқашан, тіпті, өте қауіпсіз болса да, қандай да 
бір сақтау немесе басқа біреуге беру үшін біреудің 
қолынан зат алмаңыздар. 

Адамдар аз (иесіз) жерде күдік тудыратын 
затты тауып алу сіздің сақтығыңызды әлсіретуге 
тиіс емес. Қаскөй адам оны бір нәрседен, біреуден 
қорыққандықтан тастай қашуы мүмкін.

Тіпті, сіздің жарылғыш құрылғыларын білетін 
жеке тәжірибеңіз болса да, онымен бір нәрсе жасауға 
тырыспаңыз. Өздігінен жарылғыштар өте сезімтал 
және әккі болып келеді.

Күдік тудыратын затқа жақындамаңыздар, тіпті 
қол тигізбеңіздер,      бұл - өмірлеріңізге өте қауіпті. 

Балаларыңызға қауіпсіздік шараларын: бейтаныс 
адаммен көшеде сөйлесуге, үйде есік ашуға, жерде 
жатқан иесіз ойыншықты алуға, көзге түскен затқа 
жақындауға болмайтынын және т.б. үйретіңіздер.  

Күдікті тұлғаларды байқаған жағдайда 
халыққа арналған жаднама

Терроризм актілерін дайындау немесе жоспар-
лауды куәландыратын белгілері:  

1) сіз жұмыс істейтін немесе үйдің ауласында, 
ғимарат айналасында (жиі баратын жеріңізді) күдікті 
тұлғалардың бірнеше рет көрінуі, фото және бейне 
түсірме жасауы, сондай-ақ дәптерге жазба жасау; 

2) құқық қорғау орган қызметкерлерімен кездесу-
ден қашу және бейне камерадан бұлтару әрекеттері 
(басын түсіру, бұрылып кету, бетін жабу); 

3) жер төле және шатырларға техникалық қызмет 
көрсетуге қатысы жоқ тұлғалардың кіруі; 

4) тұрғын және әкімшілік ғимараттарға қызмет 
көрсететін персоналдар және күзетушілермен бейта-
ныс адамдардың негізсіз байланысқа түсуі, олардан 
жұмыс тәртібі, қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 
шаралар және т.б. жөнінде мәліметтерді жинақтау;

5) бөгде тұлғалармен маңызы төмен жұмыстарды 
(пакет, түйіншек, посылка беріп жіберу) ірі сыйақыға 
орындайтын тұлғаларды іздеуі.  

Күдікті тұлғаларды байқаған жағдайда келесі 
іс-қимылды орындау қажет:  

1) Ұстауға өздігімен әрекет қабылдамау; 
2) Олар жөнінде құқық қорғау органдарына шұғыл 

хабарлау; 
3) Өзіңіз назарға түспеу, тұлғалардың санын, 

нақты сыртқа белгілерін, киімдерін және оларда бар 
заттарды, қолдануындағы автокөлік номерін және 
маркасын, қозғалыс бағытын белгілеп алу. 

Күдікті зат тауып алған кездегі тұрғындарға  
арналған жаднама

Біліңіздер: заттардың сыртқы көрінісі оның ра-
сында неге арналғанын жасыруы мүмкін. Жарылғыш 
заттар үшін камуфляж есебінде әдеттегі тұрмыстық 
заттар қолданылады: сумка, пакет, түйіншек, қорап, 
ойыншық және т.б.     

Табылған заттардың жарылу қаупін 
куәландыратын, белгілері: 

1) көлік маңында, баспалдақта, пәтерде және т.б. 
орындарда белгісіз түйіншектің немесе басқада бір 
заттардың болуы; 

2) бөтен сумка, портфель, қорап, басқада заттың: 
кіреберісте, пәтер есігінің, көліктің маңында өзгеше 
орналасуы;   

3) табылған күдікті заттан шудың шығуы (сағат 
механизміне, жиілігі төмен дыбысқа тән). 

Егер де сіз күдік тудыратын зат тауып 
алсаңыз, ол фактіні назардан тыс қалдырмаңыз: 

1) қоғамдық көлікте: 
-  заттың (сөмкенің және т.б.) кімдікі екенін не-

месе кім қалдырып кетуі мүмкін екенін қасыңыздағы 
адамдардан сұраңыз;

- егер иесі анықталмаса, табылған зат туралы 
дереу жүргізушіге немесе кондукторға хабарлаңыз.

2) үйіңіздің кіре берісінде:
- көршілерден сұраңыз, мүмкін ол зат соларға 

тиесілі шығар. Егер иесі анықталмаса, табылған зат 
туралы дереу құқық қорғау органдарына хабарлаңыз 
(тел. 102, 112). 

3) көшеде, саябақта және т. б.: 
- айналаңызға қараңыз, егер мүмкіндік бол-

са, заттың иесін анықтауға тырысыңыз. Егер ол 
анықталмаса, құқық қорғау органдарына шұғыл 
хабарлаңыз (тел.102, 112);

- затты бөгде адамдардан оқшаулауға немесе 
алыс арадан затқа бөтендерді жібермеуге тырысыңыз. 
Құқық қорғау органдарының қызметкерлері келген 
бойда зат табылған уақыт туралы ақпарат беріңіз.

4) мекемелерде, ұйымдарда: 
 - тауып алған зат туралы объект күзетшісіне 

немесе әкімшілігіне дереу хабарлаңыз. 
Табылған затпен немесе күдік тудыратын зат-

тармен жеке іс-қимыл жасауға тырыспаңыз, олар 
жарылғыш құрылғылар болуы мүмкін, бұл жарылысқа, 
көптеген құрбандыққа, қирауға әкелуі мүмкін.

Үзілді-кесілді тыйым салынады:
- табылған затты ұстауға, ашуға және орнынан 

қозғауға, бір жерден екінші жерге апаруға, қолға алуға; 
- табылған затты қалтаға, портфельге, сөмкеге 

салуға және т.б.; 
- жерге көмуге немесе оларды су қоймаларына 

тастауға; 
- заттардан шығып тұрған сым темірлерді неме-

се сымдарды үзіп тастауға немесе тартуға, оларды 
залалсыздандыруға тырысуға;

- табылған заңсыз затты пайдалануға; 
- оған жақын аралықта радио- және электрлі - 

аппараттарын, ұялы телефондарды пайдалануға;
Жарылғыш құрылғылардың іске қосылуы 

нәтижесінде  жарылыс аймағында немесе 
ғимараттың қираған үйінділерінің арасында 

қалған тұрғындарға арналған жаднама 
Егер сіз жарылу аймағында қалсаңыз, естен 

танбай, қимылдай алатын халде болсаңыз, ең бірінші 
кезекте түтін мен жалын жоқ жерге қарай жүруге, 
еңбектеуге тиіссіз.

Егер сіз жарылыс кезінде зардап шекпесеңіз, ал 
қасыңызда зардап шеккен адамдар болса, олардың 
жан-күйлерін бағалаңыз: тамыры соға ма, адам есін 
жоғалтқан жоқ па? Ешқашан оның есін мүсәтір арқылы 
жиғызуға тырыспаңыз. Естен тану – бұл организмнің 
сыртқы әсерден қорғануы. Егер зардап шеккен 
адамның сынған жерлері болмаса (оның сүйектерін 
мұқият басып көріңіз), оны қырынан жатқызыңыз. 
Ол шалқасынан жатса, құсыққа шашалып, етпетінен 
жатса тұншығып қалуы мүмкін. Күре тамырдан қан 
кеткен (алқызыл қан шапшып жатса) кезде жарақатты 
неғұрлым тез, тым болмағанда саусақпен басып, со-
дан соң жараның жоғары жағынан жіппен, белбеумен, 
баумен, белдікпен таңу керек.

Егер сіз ғимараттың қираған үйінділері арасын-
да қалсаңыз, саябырлауға тырысыңыз. Терең және 
бірқалыпты тыныс алыңыз. Өзіңізді құтқаратынына 
иландырыңыз. Дауыстап және заттарды соққылау 
арқылы адамдардың назарын аударыңыз. Егер сіз 
ғимараттың қираған үйінділерінің түбінде қалсаңыз, 
сізді жаңғырық дыбыс анықтағыш арқылы тауып алу 
үшін кез келген металл затты (сақина, кілт және т.б.) 
оңды-солды қозғап, дыбыс шығарыңыз. 

Егер бекітулі кеңістікте болсаңыз, оттықты 
тұтандырмаңыз.  Оттегін сақтаңыз.  

Қабырғалардың қайта опырылып құлауын 
болдырмауға тырысып, абайлап жылжыңыз, сырттан 
соққан ауаның қозғалысы бойынша  бағдар ұстаңыз. 
Егер мүмкіндігіңіз болса, қолға ұстауға келетін 
заттардың (тақтайлар, кірпіштер  және т.б.) көмегімен 
төбені бекітіңіз, содан соң  көмек күтіңіз. Қатты шөл 

Террористік актілерді болдырмау жөніндегі 
халыққа арналған жадынама

қысқан кезде кішкентай тасты аузыңызға салып, 
сорыңыз, мұрныңызбен тыныс алыңыз.

Адамдарды кепілге алған жағдайдағы 
іс-қимылдар бойынша тұрғындарға арналған 

жаднама 
Адамдарды кепілге алудың әрбір нақты жағдайы 

өзгеше және басқалардан ерекшеленеді.  
Сонымен қатар егер сіз кепілге алынсаңыз:  
1) өз-өзіңізге мүмкіндігінше жылдам келіңіз, 

тынышталыңыз және үрейленбеңіз;  
2) егер өзіңізді байлап немесе көзіңізді жап-

са, бойыңызды еркін ұстауға тырысыңыз, терең 
тыныстаңыз;  

3) болуы мүмкін қатаң сынаққа жеке адами, 
моральдық және эмоционалды тұрғыда дай-
ын болыңыз. Осы ретте адамдарды ұстаудың 
көптеген жағдайларында кепілге алынғандардың 
тірі қалғандығын есте сақтаңыз. Сізді босату үшін 
құқық қорғау және арнайы органдары кәсіби шаралар 
қолданып жатқанына сеніңіз;   

4) егер қашып кете алатыныңызға толық сенімді 
болмасаңыз, қашуға тырыспаңыз;  

5) террористер туралы мүмкіндігінше көбірек 
ақпаратты есте сақтаңыздар. Олардың санын, 
қарулану дәрежесін мақсатқа сай белгілеу, 
дене бітіміне, сөйлеу акценті мен тақырыбына, 
темпераментіне, өзін ұстау мәнеріне және т.б. сыртқы 
пішінін сипаттайтын ерекшеліктерге көңіл аудара 
отырып, барынша толық кескінін жасау. Жан-жақты 
ақпараттың соңынан террористердің жеке бастарын 
анықтауда көмегі тиеді; 

6) әр түрлі белгілер бойынша өзіңіз отырған 
(қамалған) орынды  анықтауға тырысыңыз; 

7) мүмкіндігінше терезелерден, есіктерден 
және адам ұрлаушылардың өздерінен алысырақ, 
яғни құқық қорғау органдары белсенді шара-
лар қабылдаған жағдайда (үй-жайға шабуыл, 
мергендердің қылмыскерлерді көздеп атуы және т.б.) 
неғұрлым қауіпсіз жерге орналасыңыз; 

8) ғимаратқа шабуыл жасаған жағдайда қолды 
желкеңізге қойып, еденге етпеттеп жатуды ұсынады;  

9) егер шабуыл жасаған және басып алған кезде 
Сізбен әдепкіде (Сіздің жеке басыңызды анықтағанға 
дейін) ықтимал қылмыскер ретінде бірқатар дөрекі іс-
әрекетке барса, ашуланбаңыз. Сізді тінтуі, қолыңызға 
кісен салуы, байлауы, эмоционалдық немесе жеке 
басыңызға жарақат жасауы, тергеуге алуы мүмкін. 
Бұл тәрізді жағдайларға түсіністікпен қараңыз, 
шабуылдаушылардың мұндай әрекеттері (барлық 
адамды түпкілікті сәйкестендіргенге және шынайы 
қылмыскерлерді анықтағанға дейін) дәлелденген.  

Адамды ұрлаушылармен өзара қарым-
қатынас:

1) агрессивті қарсылық көрсетпеңіз, шалт және 
қауіп төндіретін қимыл жасамаңыз, террористерді 
өздері ойластырмаған іс-әрекеттерге итермелемеңіз;

2) мүмкіндігінше адам ұрлаушылармен тікелей 
көзбен арбасатын байланыстан қашыңыз; 

3) бастапқыдан - ақ (әсіресе, бірінші жарты 
сағатта) адам ұрлаушылардың барлық бұйрығын 
және өкімін орындаңыз; 

4) пассивт і  ынтымақтастық позициясын 
ұстаныңыз. Сабырлы дауыспен сөйлесіңіз. Ба-
сып алушылардың ашу-ызасын тудыруы мүмкін  
дұшпандық рең мен іс-қимылға шақыратын жек 
көрушілік сезімін білдіруден қашыңыз; 

5) өзіңізді сабырлы ұстаңыз, бұл ретте өз 
абыройыңызды сақтаңыз. Үзілді-кесілді қарсылық 
жасамаңыз, бірақ өзіңізге өте қажетті жағдайда са-
бырмен өтініш жасаудан қорықпаңыз; 

6) аталған жағдайда қатты күйзелуден қозғалуы 
мүмкін  денсаулық кінәратыңыз болса, бұл туралы 
өзіңізді ұстап отырған адамдарға сабырлы түрде 
жеткізіңіз. Қалыптасқан жағдайларды ескере отырып, 
біртіндеп өзіңіздің жай-күйіңізді жақсартуға байланы-
сты өтініштер деңгейін арттыруға болады. 

Кепілдік жағдайында ұзақ болған кезде:
1) уайым, абыржу және асып-сасу сезімінің орын 

алуына жол бермеңіз. Алдағы сынақтарға өзіңізді 
ойша дайындаңыз. Ақыл-ой белсенділігін сақтаңыз; 

2) ашыну сезімінің пайда болуынан қашыңыз, 
ол үшін өз-өзіңізді сендірудің ішкі ресурстарын 
пайдаланыңыз; 

3) жағымды нәрселер туралы ойлаңыз және сон-
дай жағдайларды еске түсіріңіз. Уақыт өткен сайын 
сізді босату мүмкіндіктерінің арта түскенін ойлаңыз. 
Сізді дәл қазір босату үшін барлық мүмкіндіктердің 
жасалып жатқандығына  сеніңіз.  

4) өзіңізге тұрақты айналысатын бір іс (дене 
жаттығулары, кітап оқу, өмір туралы естеліктер 
және т.б.) табыңыз. Дене және интеллектуалдық іс-
қимылдың тәуліктік кестесін белгілеңіз, оларды қатаң 
әдістемелік тәртіппен орындаңыз; 

5) күшіңізді сақтау үшін, тіпті ұнамаса және 
тәбетіңізді ашпаса да берген тағамның бәрін 
жеңіз. Осындай қысылтаяң жағдайда тәбетіңіз бен 
салмағыңыздың жоғалуы қалыпты құбылыс болып 
табылатындығына ден қойыңыз. 

Психологиялық орнықтылықты сақтау 
кепілдегі  адамды құтқарудың маңызды 
шарттарының бірі. Мұнда ойдың айқындығын 
сақтауға, жағдайды дәлме-дәл бағалауға 
мүмкіндік беретін жағымсыз әсерлер мен 
күйзелістерден оқшаулайтын кез келген амал-
әдістер тиімді. Келесі ережелерді ұғып алған 
пайдалы: 

1) аталған жағдайларда қолайлы дене 
шынықтыру жаттығуларын жасаңыз, кем деген-
де, денедегі барлық бұлшық еттерді кезек-кезек 
ширықтырыңыз және босаңсытыңыз;   

2) барлық жағдайларда аутотренинг пен меди-
тацияны қолдану өте пайдалы, олар өз психикаңды 
бақылауда ұстауға көмектеседі; 

3) ішіңізден оқыған кітаптарыңызды, өлеңдеріңізді, 
әндеріңізді   есіңізге түсіріңіз, жүйелі түрде әр түрлі 
дерексіз проблемаларды  (математикалық есептерді 
шығарыңыз, шетел сөздерін есіңізге түсіріңіз және 
т.б.) ойлап алыңыз. Сіздің ақыл-ойыңыз жұмыс 
істеуі керек. 

4) егер мүмкіндік боласа, қолыңызға түскеннің 
бәрін, тіпті оның мәтіні сізге мүлдем қызықсыз болса 
да оқыңыз. Сондай-ақ жазғандарыңызды қайтып ала-
тынына қарамастан, жазуыңызға да болады. Ақыл-
есті сақтауға көмектесетін осы үдерістің өзі маңызды.  

5) Болып жатқан жағдайларды жүрегіңізге жақын 
алмай,  сырттан қарауға тырысыңыз, соңына дейін 
істің сәтті аяқталатынына сеніңіз. Қорқыныш, торығу 
мен селқостық – бұл үшеуі сіздің негізгі жауыңыз, 
оның бәрі – өз ішіңізде жатыр.   

Эвакуациялау туралы ақпарат алған кездегі
 тұрғындардың іс-қимылдары жөніндегі 

жаднама 
Егер сіз қауіпсіз жерге көшіруді бастау туралы 

ақпаратты  үйіңізде естісеңіз: 
1) ауа-райына қарай киініңіз, құжаттарыңызды, 

ақшаларыңызды, бағалы заттарыңызды алыңыз; 
2) электрді, газды, суды ажыратыңыз, пештегі 

(алау ошақтағы (камин) отты сөндіріңіз;
3) көшу кезінде қарияларға және ауыр 

науқастарға көмек көрсетіңіз;  
4) кіреберіс есікті құлыпқа жабыңыз;  
5) ғимараттан шығыңыз және көшірушінің коман-

дасын орындаңыз, тастап кеткен үй-жайға жауапты 
адамдардың рұқсатынан кейін ғана қайта оралыңыз. 

Егер сіз қауіпсіз жерге көшіру туралы 
ақпаратты  жұмыс орныңызда естісеңіз: 

 1 )   асықпай  және  дүрл і кпей  жұмыс 
құжаттарыңызды сейфке  немесе кілтпен жабылатын 
үстел жәшіктеріне жинаңыз; 

2)  өз ің ізбен бірге жеке заттарыңызды, 
құжаттарыңызды, бағалы заттарыңызды алыңыз;   

3)  ұйымдастыру техникаларын, электр 
құрылғыларын сөндіріңіз; 

4) есікті кілттеп жабыңыз және көшіру тәсілінде 
белгіленген бағытпен жүріңіз;  

5) ғимараттан шығыңыз және көшіру басшысының 
командасын орындаңыз.

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА
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РЕМОНТ
На дому: телевизоров, микроволновок, 

стиральных машин. 
Быстро, качественно, с гарантией!
87788430453, 87773968127. Александр

ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района»
проводит тендер по передаче объектов коммунальной собственно-
сти в доверительное управление без права последующего выкупа 

сроком на 3 года
Тендер состоится «30» мая 2016 года по адресу: Карагандинская область, Абайский район, 

г.Абай, пр. Победы, 3. Тел. +7 (72131) 4-11-01
Время проведения тендера: 12 часов - 00 минут
На тендер предлагаются следующие объекты:
1. Зона отдыха №5, находящаяся по адресу Карагандинская область, Абайский район, 

поселок Топар, учетный квартал 060, участок 560, в том числе: 
- Здание коттеджа, 2-х этажное, общая площадь 168,1 кв.м.
- Летний домик, общая площадь - 20,4 кв.м.
- Здание столовой, общая площадь - 24,6 кв.м.
- Дом сторожа, общая площадь - 20,2 кв.м.
- Здание гаражей, общая площадь - 87,7 кв.м.
- Терраса, площадь застройки - 42,9 кв.м.
- Терраса, площадь застройки - 12,3 кв.м.
- Беседка, площадь застройки - 40,7 кв.м.
- Беседка, площадь застройки - 12,9 кв.м.
- КТП, площадь застройки - 2,7 кв.м.
- Крыльцо, площадь застройки - 8,9 кв.м.
расположенные на неделимом земельном участке площадью 0,4238 га, кадастровый номер 

09-134-060-560.
Стоимость объекта – 12 546 000 тенге. Гарантийный взнос – 376 380 тенге. 
Условия тендера:
• Сохранение профиля и целевого назначения объекта;
• Эффективное управление объектом;
• Вложение инвестиций в объект (ремонт фасада зданий, ремонт кровли, замена окон, 

благоустройство берега и т.д.);
• Создание рабочих мест;
• Уплата налогов в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
• Соблюдение санитарных и экологических норм;
Победителем тендера будет признан участник, предложивший наиболее эффективную 

программу по использованию объекта в соответствии с условиями тендера. 
Гарантийные взносы вносятся на счет ГУ «Отдел государственных активов и закупок 

Абайского района», КСН временного размещения денег ИИК  KZ040705034892252001, БИН 
150340026033 в ГУ «Абайское районное управление казначейства ДК по Карагандинской об-
ласти КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не 
входит).

После проведения тендера гарантийный взнос возвращается в срок, не позднее десяти 
рабочих дней со дня подачи заявления о возврате гарантийного взноса, поданного участником 
тендера.

Гарантийные взносы возвращаются на основании заявления о возврате гарантийного 
взноса, подданного участником тендера с указанием реквизитов этого участника.

Гарантийные взносы не возвращаются участникам тендера в случае отказа их от участия 
в тендере менее чем за три дня до его проведения.

Регистрация участников тендера производится со дня публикации информационного 
сообщения и заканчивается за двадцать четыре часа до начала Тендера по адресу: Караган-
динская область, Абайский район, г.Абай, пр. Победы, 3, кабинет 19, тел:  +7 (72131) 4-11-01.

Для регистрации в качестве участника тендера необходимо представить:
Юридическим лицам для регистрации в качестве участника тендера необходимо пред-

ставить:
1) заявку на участие в тендере по передаче государственного имущества в доверительное 

управление установленной  формы, означающую письменное обязательство участника тен-
дера в случае объявления его победителем тендера заключить договор на условиях тендера, 
указанных в информационном сообщении и предложенных самим участником тендера;

2) предложения по условиям тендера в письменном виде с приложением обусловленной 
тендером документации в отдельном от других документов запечатанном конверте;

3) оригинал справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности 
перед банком (филиалом банка) по всем видам обязательств участника тендера, длящейся 
более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объ-
явления тендера, с подписью и печатью (электронной цифровой подписью). В случае, если 
потенциальный участник является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, 
а также иностранного банка, то представляются справки от каждого из таких банков;

4) аудиторский отчет за последний финансовый год юридических лиц, для которых законо-
дательством Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита;

5) копию свидетельства или справку о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица с обязательным предъявлением оригинала для сверки или нотариально 
засвидетельствованную копию указанного документа либо справку о государственной реги-
страции (перерегистрации) юридического лица;

6) нотариально засвидетельствованную копию устава либо копию устава с предъявлением 
оригинала для сверки. Иностранные юридические лица представляют учредительные докумен-
ты с нотариально заверенным переводом на государственный и русский языки;

7) оригинал или электронную копию справки соответствующего налогового органа с под-
писью и печатью (электронной цифровой подписью) об отсутствии налоговой задолженности, 
задолженности по обязательным пенсионным взносам, по обязательным профессиональным 
пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением 
случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан), выданной не ранее даты объявления тендера;

8) оригинал платежного поручения или квитанции (для физического лица) о переводе 
гарантийного взноса на депозитный счет учредителя доверительного управления государ-
ственным имуществом;

9) документ, удостоверяющий полномочия представителя потенциального участника тен-
дера, в том числе представителя, внесшего гарантийный взнос согласно пункту 19 настоящих 
Правил (действителен при предъявлении удостоверения личности гражданина Республики 
Казахстан, заграничного паспорта (для иностранца) либо временного удостоверения личности);

10) документы, подтверждающие соответствие потенциального участника требованиям к 
доверительному управляющему, указанным в информационном сообщении.     

Физические лица для регистрации в качестве тендера представляют документы:
предусмотренные указанными выше пунктами 1), 2), 8), 10) информационного сообщения, 

а также:
1) копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, заграничного паспорта 

(для иностранца) либо временного удостоверения личности;
2) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

(для индивидуального предпринимателя).
Прием заявок и регистрация лиц, желающих принять участие в тендере, производится при 

наличии полного комплекта требуемых документов.
Участником тендера не может быть:
3) юридическое лицо, которое в соответствии с законами Республики Казахстан или учре-

дительными документами не вправе заниматься теми видами деятельности, осуществление 
которых является условием Тендера;

4) победитель предыдущих тендеров, не выполнивший соответствующие обязательства 
по заключению и исполнению договора на доверительное управление.

И.о. руководителя                          Д. Муканова

«Абай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» ММ 
нысанды коммуналдық меншікке 3 жыл мерзімге кейінгі сатып алу 
құқығынсыз сенімгерлік басқаруға беру  бойынша тендер өткізеді

Тендер 2016 жылдың «30» мамырында келесі мекен-жай бойынша өтеді: 
Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ., Жеңіс даңғылы 3.  Тел. +7 (72131) 4-11-01
Тендерді өткізу уақыты: 12 сағат - 00 минут
Тендерге келесі нысандар ұсынылады:
1.  №5 демалыс орны, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, 060 есеп орамы, 560 

бөлімшесі мекен-жайы бойынша  орналасқан, оның ішінде: 
- Коттедж ғимараты, 2 қабатты, жалпы ауданы 168,1 кв.м.
- Жазғы үй, жалпы ауданы - 20,4 кв.м.
- Асхана ғимараты, жалпы ауданы - 24,6 кв.м.
- Күзетшінің үйі, жалпы ауданы - 20,2 кв.м.
- Көлік-жай ғимараты, жалпы ауданы - 87,7 кв.м.
- Терраса, жалпы құрылыс салу ауданы - 42,9 кв.м.
- Терраса, жалпы құрылыс салу ауданы - 12,3 кв.м.
- Күрке, жалпы құрылыс салу ауданы - 40,7 кв.м.
- Күрке, жалпы құрылыс салу ауданы - 12,9 кв.м.
- КТП, жалпы құрылыс салу ауданы - 2,7 кв.м.
- Кіреберіс, жалпы құрылыс салу ауданы - 8,9 кв.м.
09-134-060-560 кадастр нөмірі, 0,4238 га болатын бөлінбейтін жер учаскесінде орналасқан.
Нысанның құны – 12 546 000 теңге. Кепілдеме жарна  – 376 380 теңге. 
Тендер шарттары:
• Нысанның бейінін сақтау және мақсатта пайдалану;
• Нысанды тиімді басқару;
• Ныанға инвестиция салу (ғимараттың алдыңғы жағын жөндеу, шатырды жөндеу, 

терезелерді ауыстыру, жағалауды көркейту және т.б.);
• Жұмыс орындарын құру;
• Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықты төлеу;
• Тазалық және экологиялық нормаларды сақтау;
Тендер шарттарына сәйкес нысанды пайдалану бойынша ең тиімді бағдарлама ұсынған 

қатысушы тендердің жеңімпазы атанады. 
Кепілдік жарналар «Абай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» ММ 

шотына салынады,  уақытша ақша орналастыру ҚБШ-сі  ЖСК  KZ040705034892252001, БСН 
150340026033  «ҚР ҚМ ҚК Қарағанды облысы бойынша ҚД Абай аудандық қазынашылық 
басқармасы» ММ-сі , БСК KKMFKZ2A, (кепілдік жарна мөлшерінің төлемақысы банк қызметіне 
жатпайды).

Тендер өткізілгеннен кейін тендерге қатысушы кепілдік жарнаны қайтару туралы өтініш 
жазған күннен бастап он жұмыс күн мерзімінде кепілдік жарна қайтарылады.

Кепiлдiк жарналар тендерге қатысушының деректемелерi көрсетiлiп, тендерге қатысушы 
берген кепiлдiк жарнаны қайтару туралы өтiнiш негiзiнде қайтарылады. 

Егер тендерге қатысушылар тендер өткiзiлгенге дейiн кемiнде үш күн бұрын оған қатысудан 
бас тартқан жағдайда оларға кепiлдiк жарнаны қайтармайды.

Тендерге қатысушыларды тiркеу тендер өткiзу туралы ақпараттық хабарлама жарияланған 
күннен бастап жүргiзiледi және тендер басталғанға дейiн жиырма төрт сағат бұрын аяқталады, 
келесі мекен-жай бойынша: Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ., Жеңіс даңғ.,3, кабинет 
19, тел: +7 (72131) 4-11-01.

Тендерге қатысушы ретiнде тiркелу үшiн мыналарды: 
Заңды тұлғаға тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін келесі құжатар қажет:
1) белгiленген формалары мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру бойынша тендерге 

қатысушыны тендер жеңiмпазы деп анықтаған жағдайда оның, тендер өткiзу туралы хабарла-
мада көрсетiлген және тендерге қатысушының өзi ұсынған тендер талаптарында шарт жасасу 
мiндеттемесiн жазбаша бiлдiретiн тендерге қатысуға өтiнiмдi;

2) басқа құжаттардан бөлек мазмұндағы мәтіні көрсетілген желімделген конвертте тендер-
ге байланысты құжаттаманы қоса бере отырып, жазбаша түрде тендер шарттары бойынша 
ұсыныстарды; 

3)  банктiң (банктердiң) мөрi басылған бiрiншi басшы немесе қол қоюға құқығы бар адам 
және бас бухгалтер кол қойған тендерлiк өтiнiмдер бар конверттердi ашу күнiнiң алдында 
кемiнде үш ай бұрын банк (банктер) алдында тендердiң ықтимал қатысушысының мерзiмi өткен 
берешегiнiң жоқ екенi туралы анықтаманының түпнұсқасы. Егер тендерге ықтимал қатысушы 
екiншi деңгейдегi бiрнеше банктiң, сондай-ақ шетел банкiнiң клиентi болып табылған жағдайда, 
осы анықтама осындай банктердiң әрқайсысынан ұсынылады;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен аудиттi мiндеттi өткiзу белгiленген заңды 
тұлғалардың соңғы қаржы жылындағы аудиторлық есебiн;

5) заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiктiң салыстырып тексеру 
үшiн түпнұсқасын мiндеттi түрде ұсына отырып көшiрмесiне көрсетiлген түпнұсқаның нота-
риалды куәландырылған көшiрмесiн немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы анықтаманы;

6) жарғының нотариалды куәландырылған көшiрмесiн салыстырып тексеру үшiн түпнұсқаны 
ұсына отырып көшiрмесiн. Шет ел заңды тұлғалары құрылтай құжаттарын нотариалды 
куәландырылған мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде аудармасымен ұсынады; 

7) тендер жарияланған күннен кейін берілген, үш ай бұрын салық берешегінің, міндетті 
зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар 
бойынша берешегінің жоқ екені туралы (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
төлеу мерзімі ұзартылған жағдайларды қоспағанда) тиісті салық органының қол қойылған және 
мөрі (электронды цифрлық қолтаңбасы) бар анықтамасының түпнұсқасын немесе электронды 
көшірмесін;

8) мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару құрылтайшысының депозиттік шотына кепілдік 
жарнаны аудару туралы төлем тапсырмасының немесе түбіртегінің (жеке тұлға үшін) 
түпнұсқасын;

9) тендерге әлеуетті қатысушы өкілінің, оның ішінде осы Қағидалардың 19-тармағына 
сәйкес кепілдік жарнаны енгізген өкілдің өкілеттіктерін куәландыратын құжатты (Қазақстан 
Республикасының азаматы жеке куәлікті, паспортты (шетелдік азаматтар үшін) немесе ішкі 
істер органдары берген уақытша жеке куәлікті ұсынған жағдайда жарамды);

 10) әлеуетті қатысушының ақпараттық хабарламада көрсетілген сенімгерлік басқаруға 
қойылатын талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет.    

Жеке тұлға болып табылатын тендерге әлеуетті қатысушы осы ақпараттық хабарламаның 
1), 2), 8), 10) тармақшаларында көзделген құжаттарды, сондай-ақ:

1) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәліктің, шетелдік паспорттың (шетелдіктер 
үшін) немесе уақытша жеке куәліктің көшірмесін;;

2) дара кәсіпкерді (бірлескен дара кәсіпкерлікті) мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің 
көшірмесін (дара кәсіпкер үшін) ұсынады.

Өтінімдерді қабылдау және тендерге қатысуға ниет білдірген тұлғаларды тіркеу талап 
етілетін құжаттардың толық жиынтығы бар болған кезде жүргізіледі. 

Мыналар:
1) Қазақстан Республикасының заңдарына немесе құрылтай құжаттарына сәйкес жүзеге 

асырылуы тендердің шарты болып табылатын қызмет түрлерімен айналысуға мүмкіндігі жоқ 
заңды тұлға;

2) сенімгерлік басқаруға шарт жасасу және оны орындау жөніндегі тиісті міндеттемелерді 
орындамаған алдыңғы тендерлердің жеңімпазы тендерге қатысушы болып табылмайды.

Басшының м.а.                                    Д. Муканова

Требуются КУРЬЕРЫ 
для работы в г. Абай. 

График работы: 
свободный. 

Оплата сдельная, от 
2000 тг./день. 

Проезд оплачивается. 
Тел.: 8705 664 80 06 

(звонить ежедневно с 
9.00 до 18.00)
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ЖАЗЫЛУ 

НАУҚАНЫ-2016

Абай-Ақиқат

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!
Аудан айнасы «Абай-Ақиқат» газетіне 2016 жылдың 

ІІ-жарты жылдығына жазылу нақаны жүріп жатыр.
Сүйікті басылымдарыңызға «Қазпошта» АҚ-ның 

бөлімшелері арқылы  жазылуға болады.
Жеке адамдар үшін – 1057, 76 теңге,

Заңды тұлғалар үшін – 2005,76 теңге. 
Аудандық басылымды Абай қ., 3 - шағынаудан, 

43 үй мекенжайы бойынша редакциямызға келіп, 
жазылуларыңызға болады

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписная кампания на ІІ полугодие 2016 года 

на районную газету «Абай- Ақиқат». 
Подписку на газету можно оформить 

в отделениях почтовой
 связи АО «Казпочта».

Для физических лиц – 1057,76 тенге,
Для юридических лиц - 2005,76 тенге.

Выписать районную газету вы можете в редакции: 
по адресу г.Абай3 микр-он, дом 43

ДУХОВНОЕ 
ЕДИНСТВО

Қ а д і р л і  а у д а н 
т ұ р ғ ы н д а р ы  а у -
дан өмірінің жаршы-
с ы  « А ба й - А қ и қ ат » 
газетіне 2016 жылдың 
2 жартыжылдығына жа-
зылу аяқталып қалды. 
Аудандық мешіттің бас 
имамы А.М.Қуатбеков 
п е н  п р а во с л а вт ы қ 
шіркеудің басшысы 
Илья аудандық газетті ң 
тұрақты оқырмандары.

Газет бетінде дін 
жөн індег і  маңызды 
мақалалар, бейбітшлік 
пен достықты сақтау, 
ұ л т а р а л ы қ  ж ә н е 
к о н ф е с с и я а р а л ы қ 
тат улық ,  д іни  эк с -
т р е м и з м м е н  к ү р е с 
мәселелері басылады.
Дін өкілдері бұл қазіргі 
та ң д а ғ ы  е ң  ө зе к т і 
мәселелер дейді. 

О қ ы рма н д а р ы -
мыздың назарына 
газетке 6 айға жа-
зылу бағасы жеке 
тұлғаларға – 1057, 76 
теңге (индекс 65625), 
заңды тұлғаларға  – 
2005, 76 теңге (индекс 
15625) екенін айта 
кетеміз.

ПОДПИСКА-2016

ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района»  объявляет о при-
еме заявок от сельхозтоваропроизводителей района, согласно  «Правил 
субсидирования развития семеноводства», утвержденных приказом 
Министра сельского хозяйства РК от 12.12.2014 года № 4-2/664. 

Обращаться в ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района», 
г.Абай, 3 мкрн., телефон: 8(72131) 40529, 40589.

О соблюдении  санитарно-эпидемиологических тре-
бований при проведении работ  с пестицидами

Санитарными  правилами от 28.02.2015 года № 176 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к зданиям и сооружениям производственного 
назначения»  предъявляются   требования: Хранение пестицидов допу-
скается только в  типовых или приспособленных складах  и разрешается 
после получения санитарно-эпидемиологического заключения. Объем 
помещения  склада должен соответствовать  тоннажу хранимой продук-
ции, предусматривает  отделения    для хранения пестицидов, оборудо-
ванного стеллажами   и   СИЗ,   воды,  умывальника, мыла, полотенца и 
аптечки. Перевозка пестицидов должна осуществляться  на транспорте 
с сигнальными флажками и  имеющего  легко поддающуюся очистке и 
обезвреживанию покрытие. По окончании перевозки пестицидов транс-
портное средство тщательно моется, обезвреживается на специально 
оборудованном месте.

М. Диянова  И.о. руководителя   Абайского  УЗПП      

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Аттестат о среднем образовании ЖОБ 0789450 и приложение к аттестату от 
16.06.2014г. выд. СШ №10 г.Абай на имя Бушуева Павла Васильевича.

 Аттестат о среднем образовании ЖОБ 0157221 от 2010г. выд. СШ №14 г.Абай на 
имя Цай Станислава Валерьевича.

Диплом по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация» выд.
КЭУ на имя Грибановой Марины Александровны, период обучения 2009-2011гг.

Диплом по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация» выд.
КЭУ на имя Грибановой Марины Александровны, период обучения 2011-2014гг.

Диплом КТ 161757 по специальности «Горный – техник электромеханик» от 
26.06.1987г. выд. Абайским горным техникумом на имя Косых Евгения Валерьевича.

Удостоверение тракториста-машиниста ГИ №013728 выд. 17.09.2007г. Абайским 
ГТУ на имя Ашимова Ерсин Ерикжановича.

После смерти Сыкиш Валерия Ярос-
лавовича, умершего 02 сентября 2006г. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Ситдиковой Хумай-
ры Миниахметовны, умершей 23 июля 
2009года. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ержановой Жа-
нагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

Открыто наследственное дело

Портмоне с водительскими 
правами и тех. паспортом на имя 
Селина Владимира Васильевича. 
Просим вернуть за вознаграждение. 
Тел.4-45-89.

Утеряно

Управление государственных доходов по Абайскому району Караган-
динской области  сообщает о том, что комитет связи, информатизации 
и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан совместно с Республиканским государственным предприятием 
«Государственная техническая служба» осуществляет деятельность Нацио-
нального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее – НУЦ РК).

Государственная услуга «Выдача и отзыв регистрационного свиде-
тельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан» 
оказывается в соответствии со Стандартом государственной услуги, ут-
вержденным Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан № 51 от 22 января 2016 года (далее – Стандарт).

Подпунктом 2) Пункта 9 Стандарта определено, индивидуальным 
предпринимателям осуществляющим деятельность в виде совместного 
предпринимательства для получения регистрационного свидетельства НУЦ 
РК необходимо предоставить следующие документы:

- заявление на выдачу регистрационных свидетельств НУЦ РК (от 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, осуществляю-
щего деятельность в виде совместного предпринимательства) по форме, 
согласно приложению 2 к настоящему стандарту, полученное с портала или 
посредством интегрированная информационная система Государственной 
корпорации, содержащее уникальный номер;

- документ, удостоверяющий личность представителя услугополучате-
ля;

- доверенность на представителя услугополучателя (физического лица), 
удостоверенную нотариально, с указанием полномочия представлять до-
кументы на выдачу регистрационных свидетельств НУЦ РК и расписываться 
в соответствующих документах для исполнения поручения, определенного 
доверенностью – при представлении интересов услугополучателя третьим 
лицом;

- свидетельство о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя.

На основании вышеизложенного следует: индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность в виде личного предприниматель-
ства, регистрационные свидетельства НУЦ РК выдаются по шаблону для 
физических лиц. Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в виде совместного предпринимательства, регистрационные 
свидетельства НУЦ РК выдаются по шаблонам для юридических лиц.

Управление государственных доходов по Абайскому району

К СВЕДЕНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

С наступлением весенне-летне-
го пожароопасного периода «Отдел 
по ЧС Абайского района» обра-
щается к гражданам с просьбой 
соблюдать меры безопасности при 
обращении с огнем в частном сек-
торе и на садовых участках! 

Чтобы не допустить возникно-
вения пожара необходимо знать и 
соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности: 

- своевременно очищайте уча-
сток и прилегающую к нему терри-
торию от горючих отходов, опавших 
листьев и травы;

 - не сжигайте мусор вблизи 
строений;

 - не загромождайте проезды 
улиц, ведущих к частным домам 
и садовым участкам, ветками де-
ревьев и мусором, так как это 
препятствует проезду пожарных 
автомобилей; 

- соблюдайте меры предосто-
рожности при эксплуатации элек-
трических сетей, электробытовых, 
газовых приборов; 

- будьте осторожны при поль-
зовании открытым огнем: свечами, 
керосиновыми и паяльными лампа-
ми, не оставляйте их без присмотра;

 - не допускайте шалости детей 
с огнем. 

В каждом жилом доме и на са-
довом участке необходимо иметь 
средства для тушения огня и про-
тивопожарный инвентарь: емкость 
с водой (бочкой) или огнетушитель, 
кошму, ведро, лопату и приставную 
лестницу. УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДА-
НЕ! СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 

К.Богуш,гл. специалист
 РГУ «Отдела по ЧС Абайско-

го района»

Пожароопасный 
период 

Жылжымайтын мүлікке  меншік 
құқығын тіркеу

Меншік иелерінің құқықтарын қорғаудың ең тиімді жолы мемлекеттік тіркеу болып табылады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 118-бабына сәйкес жылжымайтын мүлікке меншiк құқығы мен 

басқа да құқықтар, бұл құқықтарға шек қою, олардың пайда болуы, ауысуы және тоқтатылуы тiркелуі тиiс. Меншiк 
құқығы, шаруашылық жүргiзу құқығы, оралымды басқару, бiр жылдан астам мерзiмге жер пайдалану құқығы, 
жылжымайтын мүлiктi кепiлге беру, оған рента, сенiм бiлдiру арқылы басқару құқығы мемлекеттiк тiркеуден 
өткен соң пайда болады. Мәселен, егер де жылжымайтын мүлікті (үй, пәтер және т.б.) сатып алсаңыз және де өз 
құқықтарыңызды әділет департаментінде тіркемесеңіз, онда сіз заң талаптарына сәйкес жылжымайтын мүліктің 
иесі болып табылмайсыз.

90-шы жылдардың аяғында және 2000 жылдардың басында облыс тұрғындарының біразы республика 
аумағынан көшіп кетті. Сол кезде тұрғын үйлердің сатылуына байланысты жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату 
рәсімі ақша тапсыру және қолхат жазу жолымен жүргізілді. Бірақ қолхат жылжымайтын мүлікке өз меншік құқығын 
тіркеуге мүмкін болатын құжат ретінде танылмайды. Меншік иесі өз құқықтарын тану үшін сотқа шағымдануы қажет. 
Сот шешімі негізінде сатып алу-сату мәмілесі заңды болып табылады. Бұған қоса егер сіз уәкілетті органдардың 
алдын ала рұқсатынсыз үй салсаңыз немесе өз бетімен бос тұрған үйге көшіп, сол үйде 7-дан астам жыл тұрсаңыз, 
сотқа өтініш жолдап, меншік құқықтарыңызды сот тәртібімен растауыңыз қажет.

«Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы»  Қазақстан Республикасы 2007жылғы 21 
шілдедегі №310 Заңының 44-бабына сәйкес сот актісімен белгіленген жылжымайтын мүлікке құқық осы бапта 
көрсетілген ерекшеліктер ескеріле отырып, жалпы негіздерде тіркелуге тиіс. Заң анықтағандай, сот актісі өзге 
құқық белгілеу құжаты сияқты құқықтық кадастрға енгізуге қажетті жылжымайтын мүлік нысаны туралы мәліметті 
(оның көлемін, жер телімінің кадастрлық нөмірін) қамту қажет.

Жылжымайтын мүлікке құқығыңызды белгілейтін сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін мемлекеттік тіркеу 
рәсімін жүргізу үшін бұл құжатты «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ (Халыққа 
Қызмет Көрсету Орталығы) жолдауларыңыз қажет. Тұрғын үйге немесе бөлек құрылысқа құқықты тіркеу үшін 
міндетті талаптардың бірі жылжымайтын мүлікке арналған жер телімін тіркеу болып табылады. Егер де жер 
теліміне құқықтарыңыз тіркелмесе, оны бастапқы нысанына (тұрғын үй, пәтерге және т.б.) құқықтарымен бірге 
тіркеуге болады. 

Ә.Жувандыкова
Абай ауданы Әділет басқармасының бас маманы 

Продолжается под-
писная кампания на 2 
полугодие 2016 года на 
районную газету «Абай-
Акикат». Читают районку 
главный имам районной 
мечети А.М.Куатбеков и 
настоятель православ-
ной церкви Илья.  

На страницах район-
ной газеты публикуются 
актуальные материалы 
о религии, сохранении 
мира и дружбы, пропа-
ганды межнационально-
го и межконфессиональ-
ного согласия, противо-
действия религиозному 
экстремизму. Это очень 
нужная информация, 
уверены духовные лица.

Напоминаем чита-
телям о том, что под-
писная цена за 6 ме-
сяцев для физических 
лиц составляет – 1057, 
76 тенге (индекс 65625), 
для юридических лиц – 
2005, 76 тенге (индекс 
15625).

РУХАНИ 
ТАТУЛАСТЫҚ


