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Не товаром единым 
должен привлекать магазин

Индивидуальный предприниматель Свет-
лана ЛИСИЕНКО заботится не только о 
собственной выгоде, но и о красоте своего 
родного города. Иначе чем объяснить оби-
лие разбитых цветников возле ее магазина 
«Абракадабра». Думаю, со мной согласятся 
многие в том, что не часто возле магазинов 
Аркалыка встретишь цветники. Да, что там 
говорить, если многие предприниматели и 
об оформлении фасадов не очень-то заду-
мываются. А вот у Светланы Николаевны к 
теме благоустройства подход особый.

И все же, прежде, стоит пояс-
нить, что в словаре иностранных 
слов значение – «Абракадабра» 
дословно описывается, как «обо-
значение божества, магическая 
формула, таинственное слово, 
которому приписывалась чудо-

действенная сила». Именно этим 
словом, решила назвать свою тор-
говую точку и предприниматель 
С. Лисиенко. На первый взгляд 
– это вроде бы вполне обычный 
магазин с привычным ассорти-
ментом товаров народного потре-

бления. Но вот, что сразу же под-
купает, так это всегда улыбчивые 
и приветливые лица продавцов. 
Собственно, поводом для публика-
ции данного материала, как уже 
догадался читатель, стало не толь-
ко это обстоятельство, но и то, что 

душа радуется от обилия цветов, 
которыми засажена территория, 
прилегающая к этой торговой точ-
ке. А уж это в нашем городе, без-
условно, большая редкость. 

Әрбір қыздың өзінің 
қолдан жасаған және өзгеге 
қуаныш сыйлайтын қол 
өнер  әуестігі болған қандай 
жақсы. Оның үстіне, бұл 
әуестіктер әжептәуір табыс 
әкеліп жатса, нұр үстіне 
нұр. Менің кейіпкерім Айда-
на Жұмақанова да шардан 
керемет фигураларды жа-
сауды алғаш ғаламтордан 
үйреніп, бүгінде жұмысы 
мен отбасын, сонымен 
қатар аталмыш хоб-
биін сабақтастырып 
отырған жан. Оның шар-
дан жасаған фигуралары 
қаламыздағы кез-келген 
той-мерекелердің, туған 
күн кештерінің сәніне ай-
налды. Өз туған күнімде 

Шар жасаудан
шабыт тапқан бойжеткен
Қол өнермен тек қолынан келетін жандар ғана айна-
лысады деген сөз  өткеннің еншісінде қалды. Себебі 
үйренемін, оны дамытамын деген ниеттегі  жанға 
ғаламторда бәрі бар. 

құрбымның сыйлаған 
Айдананың қолынан 
шыққан гүлі ерекше әсер 
етіп, қызығушылықпен Ай-
данамен жақын танысып, 
әңгімелесуді жөн көрдім.

- Айдана, ең алғаш бұл 
идея қайдан келді?

-Негізі мен бала күтімі 
бойынша демалыста 
отырған болатынмын. Үйде 
бос отырмайын деп, бір 
іспен айналысқым келді. 
Инстаграм парақшасынан 
университетте оқыған 
құрбымның осындай шар-
дан жасалатын фигуралар-
мен айналысатынын көрдім 
де, қызығушылығым артты. 3 бет

Ғаламторға кіріп, әдіс-
тәсілдерін жетік меңгеріп 
алдым. Шарға тапсырыс 
беріп, оны алдырдым да, 
осы жылдың басынан айна-
лысып кеттім.

- Шардың көп мөлшерде 
керектігі түсінікті. Қайдан 
алдырасыз?

- Шарды Астана қаласын-
дағы құрбым екеуміз Ека-
теринбург қаласынан ин-
тернет-магазин арқылы 
алдыртамыз.

- Жақында отбасыла-
рыңыз «Мерейлі отбасы» 
байқауында үздік деп 
танылса,  облыс бойын-
ша «Парасаттты отбасы» 
атағына ие болдыңыздар. 
Сіз келін болып отырған 
шаңырақтағы ата-енеңіз 
қаламыздағы белгілі 
адамдар. Оның үстіне 

жұмысыңыз бен сәбиіңіз 
бар. Осы іспен айналысуға 
уақытты қалай табасыз 
және кім көмектеседі?

-Ата-енемнің түсінігі 
мол жандар. Тапсырыс 
болған кезде, барлық 
үй-шаруасын бітіріп, со-
дан кейін ғана кірісемін. 
Үлгермей жатқан кезде, 
жолдасым көмектеседі. Бұл 
істе мені қолдайтын отба-
сыма алғысым шексіз.

-Тапсырыс демек-
ші, сіздің инстаграм 
парақшаңызға екі мыңнан 
астам адам тіркелген. Де-
мек,  тапсырыстың да аз 
еместігін түсінуге бола-
ды. Аптасына қанша тап-
сырыс аласыз және бір 
фигураны жасауға қанша 
уақыт жұмсайсыз?

Трудновыводимые 
пятна - не приговор

Аркалыкский бизнес - 
проблемы 
и перспективы

Арқалық облыстық
спартакиадада 
үздік үштікке кірді

Айдана ЖҰМАҚАНОВА, шардан түрлі бұйымдар жасаудың шебері 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

По бюджетной программе 123-040-000 «Реализация мер по содей-
ствию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие 
регионов» предусмотрены средства на 2015 год в сумме 11 730,0 тыс. тен-
ге. В рамках указанной Программы производится реализация следующих 
мероприятий:

- в с. Ашутасты с численностью населения 1 866 человек, общая сумма 
расходов составляет 3 384,0 тыс. тенге, в том числе:

-текущий ремонт (ямочный) дорог внутри села Ашутасты, на сумму                 
1 000,0 тыс. тенге;

-обустройство центрального парка, установка металлического огражде-
ния в селе Ашутасты на сумму 500,0 тыс. тенге;

-установка металлического ограждения мусульманского и христианского 
кладбищ в селе Ашутасты на сумму 1 734,0 тыс. тенге;

-установка 12 дорожных знаков в селе Ашутасты на сумму 150,0 тыс. 
тенге.

в с. Фурманово с численностью населения 1 624 человека, общая сумма 
расходов составляет 1 750,0 тыс. тенге, в том числе:

-текущий ремонт (ямочный) дорог внутри села Фурманово на сумму  1 
000,0 тыс. тенге;

-установка 12 дорожных знаков в селе Фурманово на сумму 150,0 тыс. 
тенге;

-установка современных автобусных павильонов в селе Фурманово (2ед.) 
на сумму 600,0 тыс. тенге.

в с. Восточное с численностью населения 1 233 человека, общая сумма 
расходов составляет 1 150,0 тыс. тенге, в том числе:

-текущий ремонт (ямочный) дорог внутри села Восточное на сумму 1 
000,0 тыс. тенге;

-установка 12 дорожных знаков в селе Восточное на сумму 150,0 тыс. 
тенге.

в с. Молодежное с численностью населения 411 человек, общая сумма 
расходов составляет 700,0 тыс. тенге. Средства направлены на текущий ре-
монт (ямочный) дорог внутри села Молодежное.

в с. Екидин с численностью населения 406 человек, общая сумма расхо-
дов составляет 600,0 тыс. тенге. Средства направлены на текущий ремонт 
(подсыпка и выравнивание) дорог внутри села  Екидин;

в с. Жалгызтал с численностью населения 321 человек, общая сумма 
расходов составляет 1 000,0 тыс. тенге. Средства направлены на текущий 
ремонт (ямочный) дорог внутри села Жалгызтал;

в с. Уштобе с численностью населения 671 человек, общая сумма расхо-
дов составляет 700,0 тыс. тенге. Средства направлены на текущий ремонт 
(ямочный) дорог внутри села Уштобе;

в с. Ангарское с численностью населения 478 человек, общая сумма 
расходов составляет 1 246,0 тыс. тенге. Средства направлены на устрой-
ство уличного освещения в с.Ангарское;

в с. Жанакала с численностью населения 393 человек, общая сумма 
расходов составляет 1 200,0 тыс. тенге. Средства направлены на установку 
детских игровых площадок в количестве 2 ед., которые установлены  на 
территории школы, расположенной на ул. Ахметжанова.

 Реализация Программы «Развитие регионов», целью которой являет-
ся создание рациональной территориальной организации экономического 
потенциала и благоприятных условий для жизнедеятельности населения, 
способствует притоку населения в сельскую местность и развитию соци-
альной инфраструктуры.

Информация представлена для внесения в реализацию через госзаказ.

В противном случае, уверяет 
индивидуальный предприни-
матель Динара Сагинбековна, с 
застиранным пятном ни какие 
современные химические препа-
раты не справятся. А в остальном, 

Информация по исполнению Медиа-плана  
по профилактике коррупционных 
проявлений на 2012-2015 годы

БОЛЬШАЯ СТИРКА

Трудновыводимые
 пятна - не приговор 
Наверняка, извините за тавто-
логию, даже самым чистоплот-
ным чистюлям доводилось 
невзначай, так заляпать носкую 
одежду, что вроде уже отсти-
рать не отстираешь, а выки-
дывать, как-то и жалко. Вот и 
весят, скажем, годами, те же 
рубашки или платья с пятна-
ми где-нибудь в укромном 
уголочке гардероба, стараясь 
не попадаться вам на глаза, 
дабы не портить настроение. 
К счастью, с недавнего време-
ни благодаря открывшемуся 
в городе салону химической 
чистки у аркалыкчан появилась 
возможность, образно говоря, 
дать новую жизнь испорченной 
вещи. Главное, уверяет инди-
видуальный предприниматель 
Динара ТАШАЕВА, чтобы перед 
этим белье не побывало в 
обычной стирке.
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клиенту не придется беспокоить-
ся за возвращение вещи былого, 
можно даже сказать, первона-
чального состояния. В данном 
случае речь, как раз-то и идет о 
поврежденных платьях, костю-
мах, халатах… Более сложные по 
своей структуре материи вещи, 
пока в ИП «Ташаева» не стирают. 
Подчеркнем, что это пока. Ведь 

в ближайшей перспективе, до-
бавляет предпринимательница, 
вероятнее всего, дело дойдет и до 
стирки ковров с использованием 
элементов аквачистки. Ведь ее 
бизнес только-только становится 
на ноги. Точнее говоря, официаль-
ное открытие химчистки, состо-
ялось в конце минувшей недели.

Как моногород, мы – вторые
По итогам текущего года анализ 
развития городов и районов Ко-
станайской области показывает, 
что в сфере промышленности, ма-
лого и среднего бизнеса, а также 
инвестиций, Аркалык находится 
на десятом месте из двадцати 
возможных. Но по аналогичному 
показателю, среди моногородов 
области наш город занимает вто-
рое место. 

Подчеркивая это обстоятель-
ство, руководитель отдела предпри-
нимательства акимата г. Аркалыка 
Дархан ХАМЗИН не преминул от-

метить, что за 7 месяцев текущего 
года было произведено промыш-
ленной продукции на общую сумму 
2 млрд. 382 млн. тенге. Свою роль 
здесь сыграли возросшие показате-
ли производства промышленной 
продукции на таких предприятиях, 
как ТОО «Агроинтерптица», ТОО 
«Торгайский элеватор», ГКП «Арка-
лыкская ТЭК» и ГКП «Костанайюж-
электросервис». Примечательно, 
что по сравнению с прошлым годом 
показатель инвестиций в основной 
капитал вырос в два раза, в резуль-
тате составив около 2,3 млрд. тенге. 
И что самое важное, таких успехов 

удалось добиться в основном за счет 
инвестиций субъектов частного 
предпринимательства. В этой связи 
Д. Хамзин подчеркнул, что с начала 
реализации госпрограмм Дорожная 
карта бизнеса – 2020 и развития мо-
ногородов по Аркалыку было реали-
зовано 36 проектов. Кроме того, в хо-
де реализации Программы развития 
моногородов 65 предпринимателям 
были выданы кредиты на общую 
сумму 175 млн. тенге. В целом же по 
итогам реализации госпрограмм 95 
человек получили государственную 
поддержку в виде микрокредитов, 
субсидирования и Грантов.

В частности, за 7 месяцев теку-

«Народный банк» пошел навстречу
Как известно, большой пробле-
мой для предпринимателей 
Аркалыка является доступ к 
кредитным ресурсам банков 
второго уровня. В ходе проде-
ланной местными властями 
работы удалось договориться с 
представительством филиала АО 
«Народный банк» о поддержке 
в данном направлении арка-
лыкских бизнесменов.

щего года Народным банком было 
одобрено 5 проектов по субсиди-
рованию процентной ставки на 
общую сумму кредитов 57,5 млн. 
тенге. Уместно будет отметить, что 
это более чем в два раза больше по 
сравнению с прошлым годом. В то 
же время для реализации 5 проек-
тов предприниматели Аркалыка 
воспользовались таким инстру-
ментом господдержки, как гаран-
тирование залога на общую сумму 
28,8 млн. тенге. И все же во втором 
полугодии  ожидается дефицит 

средств на частичное гарантиро-
вание по кредитам банков второго 
уровня. В настоящий же момент на 
рассмотрении в банке находится 8 
проектов на общую сумму 123 млн. 
тенге. Важно также будет отметить, 
что в рамках первого направления 
Единой Программы Дорожная кар-
та бизнеса – 2020 Минфином стра-
ны одобрен проект по подведению 
электрических сетей к ТОО «Агро-
интерптица». Реализация данного 
проекта намечена на следующий 
год в общей сумме 268 млн. тенге.

Именно поэтому на аппарат-
ном совещании аким Аркалыка 
Газиз БЕКМУХАМЕДОВ, не раз 
поднимал с места акимов сел и 
сельских округов, чтобы выяс-
нить, когда планируется начать 
убирать урожай ячменя и овса. 
Судя по ответам акимов сел, се-

И вот столичное ТОО «Огнеу-
порхимстрой» планирует постро-
ить завод мощностью 48 тыс. тонн. 
Причем при стоимости проекта 
900 млн. тенге, данное предпри-
ятие не планирует прибегать к 

К примеру, буквально на про-
шлой неделе в Управление пред-
принимательства был заявлен 

Индивидуальный предприниматель Динара ТАШАЕВА.

Добыча нефритов заявлена в Карту…
Сразу два инвестиционных 
проекта заявлены на включе-
ние в Карту индустриализации 
в рамках Программы инду-
стриально-инновационного 
развития. Это проекты по до-
бычи и переработке нефритов, 
а также строительство завода 
по производству огнеупорной 
глины.

инвестпроект «Обработка нефри-
тов Акжальского месторождения 
мощностью 531 тысяч тонн в го-
роде Аркалык». Заявителем дан-
ного проекта является столичное 
ТОО «Ак-Тас СК». По имеющимся 
подсчетам стоимость данного 
проекта составит 1 млрд. 858 млн. 
тенге. При этом львиную долю 
средств, а именно 1 млрд. 229,7 
млн. тенге данное предприятие 
планирует использовать за счет 
собственных средств. И лишь 
оставшиеся 628,3 млн. тенге бу-
дут являться заемными. Как ожи-

дается, данный проект должен 
будет реализован до конца 2018 
года. Предприятие по обработке 
нефритов намеревается выпу-
скать такие виды продукции, как 
бордюры и тротуарные плитки, 
нефритовую дробленку. В резуль-
тате ожидается создать 88 рабо-
чих мест. К слову, уже после того, 
как данный проект будет вклю-
чен в Карту индустриализации, 
заявитель планирует подписать 
контракт с Министерством по ин-
вестициям и развитию на опыт-
но-промышленную добычу. 

Построят завод за 
собственные средства
С учетом почвенных особенно-
стей нашего региона, вполне 
логично, что рано или поздно в 
Аркалыке должен был появиться 
перспективный проект по строи-
тельству завода по производству 
огнеупорной глины. 

заемным средствам, а будет ис-
пользовать собственные в полном 
объеме. Строительство завода пла-
нируется закончить в октябре 2017 
года. При этом производитель на-
меревается выпускать огнеупор-
ный кирпич, создав 64 рабочих ме-
ста. По имеющейся информации, в 
настоящее время решается вопрос 
о финансировании проекта инве-
стором. В  качестве сырья будет ис-
пользоваться глина, отработанная 
в отвалах Торгайского бокситового 
рудоуправления.

Ждем созревания 
серого хлеба
В ряде соседних районов Коста-
найской области сельхозпро-
изводители уже приступили 
к уборке урожая зерновых. 
Правда, речь пока идет не о 
белом, а о, так называемом, 
сером хлебе.

рую культуру, вероятнее всего, у 
нас начнут убирать примерно че-
рез десять дней. Однако стоит под-
черкнуть, что не ради праздного 
интереса, задавал этот вопрос 
глава города. Все дело в том, что 
по причине отсутствия дождей, с 
каждым днем ухудшается ситуа-
ция не только с серым, но и белым 
хлебом. К примеру, по состоянию 
на понедельник, посевы по Арка-
лыкскому региону характеризо-
вались, как 20% – хорошие, 30% 
– удовлетворительные, а оставша-
яся часть, то есть половина – удов-
летворительные. 

Виталий САЯПИН 
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123-040-000 «Аумақтарды дамыту» Бағдарлама шегінде аумақтарды 
экономикалық дамуына  жәрдемдесу бойынша шараларды жүзеге асыру» 
атты бюджеттік бағдарлама бойынша 2015 жылға 11 730,0 мың теңге қа-
растырылды. Көрсетілген Бағдарлама шегінде келесі іс-шаралар жүзеге 
асырылады:

Ашутасты аулында халық саны 1 866 адам, шығындардың жалпы сом-
масы 3 384,0 мың теңге, оның ішінде:

- Ашутасты ауылындағы жолдарды (шұнқырларды)  күрделі жөндеу, сом-
масы   1 000,0 мың теңге;

- Ашутасты ауылындағы орталық саябақты жайластыру, металдық қор-
шауды бекіту,  соммасы 500,0 мың теңге;

- Ашутасты ауылындағы мұсылмандық және христиандық бейітінде ме-
талдық қоршауды бекіту соммасы 1 734,0 мың теңге;

- Ашутасты ауылында 12  жол белгілерін бекіту соммасы 150,0 мың тең-
ге;

Фурманов аулында халық саны 1 624 адам, шығындардың жалпы сом-
масы 1 750,0 мың теңге, оның ішінде:

- Фурманово ауылындағы жолдарды (шұнқырларды)  күрделі жөндеу, сом-
масы 1 000,0 мың теңге;

- Фурманово ауылында 12  жол белгілерін бекіту соммасы 150,0 мың тең-
ге;

- Фурманово ауылында қазіргі заманның автобустық павильондарын 
бекіту (2 бірлік)  соммасы 600,0 мың теңге;

Восточный аулында халық саны 1 233 адам, шығындардың жалпы сом-
масы 1 150,0 мың теңге, оның ішінде:

-Восточный ауылындағы жолдарды (шұнқырларды)  күрделі жөндеу, сом-
масы 1 000,0 мың теңге;

-Восточный ауылында 12  жол белгілерін бекіту соммасы 150,0 мың тең-
ге;

Молодежный аулында халық саны 411 адам, шығындардың жалпы 
соммасы 700,0 мың теңге. Қаражаттар  Молодежный ауылындағы жолдар-
ды (шұнқырларды)  күрделі жөндеу үшін жіберілген;

Екідің аулында халық саны 406 адам, шығындардың жалпы соммасы 
600,0 мың теңге. Қаражаттар Екідің ауылындағы жолдарды (төгіп және те-
гістеу)  күрделі жөндеу үшін жіберілген;

Жалғызтал аулында халық саны 321 адам, шығындардың жалпы сом-
масы 1 000,0 мың теңге. Қаражаттар Жалғызтал ауылындағы жолдарды 
(шұнқырларды)  күрделі жөндеу үшін жіберілген;

Үштөбе аулында халық саны 671 адам, шығындардың жалпы соммасы 
700,0 мың теңге. Қаражаттар Үштөбе ауылындағы жолдарды (шұнқырлар-
ды)  күрделі жөндеу үшін жіберілген;

Аңғар аулында халық саны 478 адам, шығындардың жалпы сомма-
сы     1 246,0 мың теңге. Қаражаттар Аңғар ауылындағы көшелеріне жарық 
түсіруді бекітуге жіберілген;

Жаңақала аулында халық саны 393 адам, шығындардың жалпы сомма-
сы 1 200,0 мың теңге. Қаражаттар Жаңақала ауылындағы ойын алаңдарды 
(2 бірлік)  бекітуге жіберілген.  Балалар ойын алаңдардың 2 бірлігі Ахметжа-
нов көшесіндегі мектептің жанында орналастырылған.

2012-2015 жылдарға арналған 
жемқорлықтың алдын-алу жөніндегі 
Медиа-жоспарын орындау бойынша 
ақпарат

Мейрамкүл Әбу өз баяндама-
сында осы бағдарламаның сапа-

-Аптасына кем дегенде 2-3 тапсы-
рыс алып отырамын. Ал уақыт 
жағынан таршылық көрмеймін. 
Мысалға, гүлдерді 15 минут ішінде, 
ал мына мен жасап жатқан аю си-
яқты фигураларға 45 минут уақыт 
кетеді. Бағалары да қол жетімді 
деп есептеймін. Гүлдер мың-мың 
жарым, фигуралар екі жарым мың 
тұрады. Құдайға шүкір, жасаған жұ-
мысыма көңілі толмаған адам әзірге 
кездескен жоқ. Тапсырыс бергендер, 
парақшама алғыстарын күн сайын 
жеткізіп отырады. 

- Мүмкін бұдан артық тағы да 
біз білмейтін қырларыңыз бар 
шығар?

- Бір үйдің келіні болып оты-
рғаннан кейін, барлық уақытты осы 
іске ғана арнамай,  тәтті тоқаштар,  
торттар, әр-түрлі тәтті тағамдар дай-

Шар жасаудан шабыт тапқан...
ындауды өз міндетім деп білемін. 
Сондықтан, әйел адамы ретінде бар-
лығына үлгеруге тырысамын, сүйік-
ті ісіммен өзгелерге қуаныш сыйла-
у-мен үшін үлкен бақыт. 

- Дегенмен, осы ісіңізді үйдің 
төңірегінде ғана емес, алдағы 
уақытта дамытып, мерекелерге 
сән беретін орталық ашу ойыңы-
зда жоқ па? Оның үстіне қаламыз 
бойынша қателеспесем дәл осы 
іспен жалғыз өзіңіз ғана айналы-
сасыз. 

- Әзірге ондай ойым жоқ. Бар-
лығы уақыттың еншісінде. Деген-
мен сұраныс айтарлықтай болып, 
қолдау тауып жатсам, бұл сауа-
лыңыз өз жауабын алып қалар.

- Айдана, уақыт бөліп сұхбатта-
сқаныңызға рахмет. Ісіңіздің алға 
басатынына сенімім зор.

стр.1

Жазғы шаралар қорытындыланды
Арқалық қалалық білім 
бөлімінің басшысы Мейрамкүл 
Әбу «Жаз-2012-2015» жылдарға 
арналған бағдарлама негізін-
дегі атқарылған жұмыстар 
бойынша әкім алдында есеп 
берді. Аталмыш бағдарлама 
балалардың жазғы демалысы 
мен сауығуын, іс қимылындағы 
еркіндікті, және қабілеттерін 
шыңдауға жағдай туғызып, пси-
хологиялық ахуалды жақсарту 
аясында құрылған болатын. 

лы, әрі тиімді жүзеге асырылуын 
қамтамасыз ету мақсатында білім 
бөлімінің ұйымдастыруымен 
оқыту-семинары өткізілгенін, 
семинар барысында мектеп жа-
нындағы алаңқай жұмыстарын 
ұйымдастыруда 3 ауысым мез-
гілінде оқушылардың қауіпсізді-
гін қамтамасыз ете отырып, де-
малыстарының тиімді өтулері 
жұмыстар атқарылғанын атап 
өтті.

Сонымен қатар, барлық білім 
беру мекемелері жанынан 1 ма-
усым мен 14 тамыз аралығын-
да алаңқайлар өз жұмыстарын 
бастап, барлығы 5380 оқушы 
қамтылғанына тоқталды. Оның 

айтуынша оқу жылы және жаз 
мезгілі барысында үнемі аз 
қамтылған, көп балалы және т.б 
санаттағы отбасы балаларына 
қамқорлық таныту, әлеуметтік 
тұрғыдан қолдау көрсету де өз 
жалғасын тапқан. Мсыалға, білім 
беру мекемелріндегі жалпы оқы-
ту қоры есебінен 1 және 2 ауы-
сымдарда ыстық тамақпен қамта-
масыз ету негізінде 2 438 000 теңге 
бөлінген. Және 27 мектептің 19 
мектебінде аз қамтылған 968 
оқушыға ыстық тамақ берілген.

Қала сыртындағы «Құрылыс-
шы» лагерінде оқушылардың 
демалып, тынығулары үшін 
3 273 500 теңге жолдама сатып 

алуға жұмсалған. Бұл қаражатқа 
110 аз қамтылған балалар дема-
лып қайтқан.

Оқу жылының басталатына да 
аз уақыт қалғаны белгілі. Осы орай-
да, оқушыларды оқулықтармен 
қамтамасыз ету үшін жергілікті 
бюджеттен 56836,0 мың теңге бөлін-
ген. Биылғы жылы 4,5,6,11 сынып 
оқушылары жаңа оқулықтармен 
толық қамтамасыз етілген. Яғни 1 
қыркүйекте оқушылар мектепке те-
гін оқулықпен баратын болады.  

Және де, білім бөлімінің бас-
шысы 1 тамыздан 30 қыркүйек 
аралығында «Мектепке жол» 

дәстүрлі қайырымдылық ак-
циясы «Балаларға бірге көмек 
берейік!» ұранымен өткізіліп 
жатқанын атап өтті. Акцияның 
мақсаты-оқуға тартылмаған ба-
лаларды анықтау, аз қамтылған 
және көп балалы отбасылардың 
балалары мен жетім және ата-а-
наның қамқорлығынсыз қалған 
оқушыларға көмек беру. Осы іс-ша-
раға Арқалық қаласының әкімдігі, 
білім бөлімі және білім бөлімімне 
қатысты мекемелер, денсаулық 
сақтау басқармасы және тағы да 
басқа бірнеше ұйымдар ат салы-
сады.

Біздің команданың жеңіс тұғы-
ранан көрінуіне Ғазиз Ерболатұлы-
ның әкімдер арасында болған 
пневматикалық винтовкадан ату 
жарысындағы жеңісі де ықпал ет-
ті. Әкім Қостанай және Лисаковск 
қаласының әкімдеріне жол беріп, 
56 баллмен үшінші орынды иелен-
ген болатын. 

Спартакиада қорытындысы 

Қаламыздың әкімі Ғазиз БЕКМҰ-
ХАМЕДОВ ХХХ рет өткізіліп 
отырған облыстық «Тың-Це-
лина-2015» спартакиадасында 
біздің команданың лайықты 
өнер көрсеткендеріне баға берді. 
Соның ішінде балуандардың 
еңбегінің жоғары болғанын атап 
өтті. Ғазиз Ерболатұлы дзюдо-
истер мен балуандар өз қарсы-
ластарынан оқ бойы озық тұрды 
деп есептейді. Сонымен қатар, 
қаламыздың Қостанай облысы 
қалалары ішінде үшінші орын, ал 
жиырма аймақтың ішінде бесінші 
орынды иеленгеніне үлес қосқан  
барлық спортшыларға алғыс 
білдірді. 

бойынша үшінші орынға ие болған 
Арқалық, Жітіқара, Лисаковск си-
яқты мықты командаларды кей-
інге қалдырды. Бұл әрине жоғары 
нәтиже.

Арқалықтықтар, сонымен қа-
тар, командалық есепте ғана емес, 
жекелей сында да  қойылған та-
лапты орындай білді. Еске сала 
кетсек, былтырғы жылы сегізінші 
орыннан көрінген біздің коман-
даға биыл спартакиада барысында 
кем дегенде бестікке кіру талабы 
қойылған болатын. 

Жоғарыда айтқанымыздай 
күрестің барлық түрінде біздің ер-
лер мен қыздар командалық есеп-
те қарсыластардың жеңіс тұғы-
рынан көрінулеріне жол бермеді. 
Және жалпыкомандалық екінші 
орынды спортшылар гір көтеру 
сайысында иеленді. 

Жекелей сындағы жетістіктер-
ге тоқталып өтпеу мүмкін емес. 
Мысалға, дзюдо күресінде өз сал-
мақтары бойынша бірінші орынға 
Еламан Еркінов, Ерхан Есентаев, 
Алмас Жұмағали, Темірлан Сапа-
ров, Раушан Рыскелді, Алина Хри-
столюбова, Жаннұр Кенжебекова 

және Марина Третьякова көтеріл-
ді. Қазақ күресінде Әлішер Мұхан-
бетжановқа, Наурызбай Шілде-
баевқа, Азамат Ераділовке және 
Рысбек Дәуітке тең келер ешкім  
болған жоқ. Боксшылар арасында 
Торғынбек Әміров, Әли Әбілтаев 
жеңісті қолдан бермесе, гір көте-
ру сайысында Дмитрий Дьяченко, 
Юрий Константинов және Тимур 
Курбанов жеңісті қолодан бермеді. 

Күміс медаль бұйырған дзюдо-
истер мен балуандар ішінде Мұрат 
Сыздықов, Рысбек Дәуіт, Гүлда-
на Жұматай, Іңкәр Қайсар және 
Мылтықбай Абдуаитов, Нұрсұлтан 
Сәлімжанов бар. Бокстан Бейсұл-
тан Омаров, гір көтеруде Сұлтан 
Рахимов және Александр Шпиле-
вой күміс медаль тағып қайтты.

Үшінші орынды қанағат тұтқан 
спортшылар арасында дзюдоист 
Еркебұлан Жәнібек, Гүлдана Би-
мақан, қазақ күресінен Бауыржан 
Мағау, Асхат Қасымханов бар. 
Бокстан үшінші орынды Нұрдәу-
лет Ғаниев, Абылай Қысқаш, гір 
көтеруден Александр Клещенок, 
тоғызқұмалақтан Сырбай Шыңғыс 
қола жүлдені қоржынға салды. 

Арқалық облыстық 
спартакиадада үздік үштікке кірді

Нұрхан Абдолұлы Ислямиев 70 жаста

жолында, қамқорлығында, до-
стығында, сыйластығында ешқа-
шан сызат түсірмей бірқалыпты 
жолдан таймай, бар болса тасы-
май, жоқ болса жасымай, әділдік 
жолдан таймай, ешкімнің ала 
жібін аттамай, қызмет бабында 
ешкімге дауыс көтеріп көз аларт-
пай байыппен сөйлеп, бабымен 
түсіндіретін үлкен тәрбие мек-
тебінің бағбаны болды. 

Қаншама азаматтарға қамқор, 
ақылшы, жол нұсқар тірегі болды. 
Нүрекеңмен 45-жылдан бері сый-
лас-сырлас болып келеміз. Жалын-
даған жас кезімізде комсомол мек-
тебінен өттік. Отыздан жаңа асқан 
Нұрекең шаруашылығы ауыр, 
бірінші басшысы қатал Аманкел-
ді ауданына атқару комитетінің 
төрағасы болып келді. Іскерлігі, 
алғырлығы, әділ шешімі үшін қа-
рапайым халық көп жағдайда ау-
данның бірінші басшысынан гөрі 
Нүрекеңе көп жүгінетін. Бұл кісі 
әділ шешімін айтатын. Осы кісіден 
әділдік күтетін. Алдына кім келсе-
де жылы қабылдап, нақты көмегін 
көрсететін. Міне сол кезде жаста 
болса бас болып, Нұр-аға атанды. 
Өзінен жоғары, өзімен қатар қыз-
меттестерге Нұр-аға атануы олар-
дың қабілетсіз беделіне нұсқан 
келтірді. Бұл жағдайды көріп өстік. 
Кейін облыс деңгейіндегі қызмет-
те де беделі жоғарыламаса төмен-

демеді. 
Өтірік өсек айтпайтын, ту-

ра жолдан таймайтын қарапай-
ым, қайырымды қай салада да 
мемлекеттік қызметті өз дең-
гейінде атқарған азамат бүгінде 
құрметті демалыста. Нұрхан Аб-
долұлын Нұр-аға деп өзіміз үлгі, 
өнеге тұттық. Жақсы мінезіне, 
таза жүріс-тұрысына, сыпайы сөз 
сөйлеу мәнеріне қызығатынбыз. 
Өкінішке орай көп жағдайда оғаш 
мінезіміз шикілігіміз көрініп қа-
латын. Біздің алдымыздағы ақыл-
гөй аға парасатты басшы болды. 
Нұрекең Ақмола тумасы болған-
мен Торғайдың төлбаласына, ел 
ағасына, ақылшы кемелденген 
данасына айналды. Кез келген ор-
тада Нұрекеңді құрметтемейтін 
азамат жоқ десем артық болмас. 
Өзі жақсы кісіге әрқашан төрден 
орын бар деген аталы сөз осы кісі-
ге айтылғандай. Бүгінде құрметті 
төріміздің иесі Нұр-аға 70-жасқа 
толды. Жетпіс жас азаматтың 
асқар таудай параса биігіне кө-
терілген кемелденген шағы. Разия 
жеңгемізбен балалары ағамызды 
алақанға салып аялап бағып отыр. 
Ұлы Жаратушы Нұрхан-ағаға ден-
саулық отбасына амандық берсе 
деп тілеймін! 

Шөптібай БАЙДІЛДІН,
Арқалық қаласының 

құрметті азаматы.

Кешегі партия, кеңес қызмет-
кері, облыс деңгейінде теле-радио 
мен әкімшілік мәдениет сала-
сын басқарған. Орта арнаулы оқу 
орнында басшы болған.  Берісі 
Торғай, Қостанай әрісі республи-
каға танымал азамат атқарған 
игілікті ісі үшін Нұр-аға атанған 
Нұрхан аға бүгінде ер азаматтың 
парасатты, кемеңгер, кемел жасы 
70-ке толып отыр. Халқына жа-
саған еңбегі зор, атқарған ісі ел 
аузында жүрген күні бүгінге дейін 
ел азаматтарының Нұр-шапағаты-
на бөленіп аса ілтипат, құрметке 
ие Нұрекеңе бір ауыз інілік жылы 
лебіз білдіру парыз. 

Нұрхан аға бір жасқа үлкен 
болғанмен үлкендік, ағалық 

Бет материалдарын дайындаған Баян АЖИМУХАН

Жігіттің бір кездегі Көкшетауы
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Іс-шараға сұрақ – жауап, 
топпен жұмыс, ойын әдіс – 
тәсілдері қолданылды. 

Іс-шара сайыс түрінде 
өтті. Барлық мектептерге  
«Полицияның жас досы» 
топтары арасында өтетін 
«Құқық-әділет жолы» атты 
қалалық сайысының ереже-
сі таратылды. Сайысқа 9 қа-
ла мектептері қатынасқан 
болатын.

Сайыстың өткізілу бары-
сының жоспары бойынша 

В июле в  ЦДО проходил 
конкурс  «Сән әлемі». Пред-
ставители нашей школы 
приняли активное участие 
в данном мероприятии. 
Мы готовились тщательно 
к конкурсам. Нам помага-
ли  наши бабушки и мамы.
Моя бабушка Галина  Нико-
лаевна достала из сундука 
свои платья. Оказывается, 
многое  очень модно и сей-
час. На этом  мероприятии 
мы получили огромное  на-
слаждение и море позити-

Достық тапса діндер менен ділімді
Салт-дәстүрлер сыйға ұласты бүгінгі,
Бір туғандай ұлтаралық келісім
Бір көтерген басқа түскен жүгімді.
Тілі бөлек болғанымен тілек бір
Ұлы достық мәпелеген жүрек гүл,
Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ
Шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр.

Все три сезона я принимал участие в жизни 
лагеря. Мне нравится, что можно записаться в 
разные клубы и кружки по своим интересам. 
В первом сезоне я был в пришкольном лагере 
«Радуга», во втором ходил в математический 
клуб «Қызықты математика», в третьем - в сек-
цию «Толағай». И везде мне было интересно и 
весело! Я узнал очень много нового и позна-
вательного. Словом, всем своим сверстникам, 
я предлагаю не сидеть дома, а проводить свои 
каникулы в пришкольныхлагерях. Ведь это, 
действительно, очень интересно.

Темирлан БЕЙСЕНОВ, 
ученик 6 «Б» класса.  

Құқық – әділет жолы
«ЖАЗ-2015» бағдарла-
масы шеңберінде құқық 
күніне арналған «По-
лицияның жас досы» 
үйірмелері арасында,  
балалардың жазғы де-
малысын тиімді ұйымда-
стыра отырып,  оқушы-
ларды өз құқықтарын 
біліп және қорғай алуға 
үйрету,  жауапкершілік 
пен тәртіптілікке баулып, 
құқықтық білімдерін 
тереңдету мақсатында 
«Құқық-әділет жолы!» 
тақырыбында  қалалық 
сайыс өтті. 

сы әкімдігі білім бөлімінің  
қосымша білім беру орта-
лығы мемлекеттік меке-
месінде «Достығымыз жа-
расқан» тақырыбында қала 
мектептері арасында әлем 
халықтары байқауы ұй-
ымдастырды.  

Байқау үш кезең бойын-
ша өтті. Өз тілдерінде таны-
стыру, ұлттық тағамымен 
таныстыру және ұлттық 
биін билеу.  Байқауға қала 
мектептері белсене атсалы-
сты. Мектептер бойынша 
үнді, әзірбайжан, ұйғыр, 
неміс, түрік, украин, қазақ, 
өзбек, татар, корея, орыс 
халықтары қатысты. Бай-
қау қорытындысы бойын-
ша  жүлделі І орынды № 2 
орта мектептен келген Әзір-
байжан халқы, ІІ орынды 
Ы.Алтынсарин атындағы 

ұйымдастыру бөлімі мен 
кіріспе бөлімінен бастау ал-
ды. Қатысушы топтарға сай-
ысымыздың алғашқы «Сан 
сұраққа саяхат» деп атала-
тын кезеңінің шарттары 
түсіндірілді. Бұл кезең бой-
ынша әр топқа құқық әлемі-
нен сұрақтар қойылды.  
Сайысымыздың келесі ке-
зеңі «Білгенге маржан» деп 
аталды. Әр топ үстел үстіне 
қойылған сөзжұмбаққа жа-
уап берді. Сөзжұмбақтың 
тақырыбы «Құқық» деп 
аталды. Тақырыпқа байла-
нысты бірнеше сұрақтарды 
шешу арқылы қатысушы 
топтардың құқықтық білім-
дері тереңдетілді. Сайысы-
мыздың 3-кезеңі «Кім жүй-
рік?» деп аталды. Әр топқа 
1 жұмбақтан жасырылды. 
Жұмбақ құқық төңірегін-
де, тергеу, қылмыс, ұрлық 
жайында және тағы басқа 
тақырыптарға байланы-
сты болды. Сайысымыздың 
соңғы кезеңі «Ой жалғау» 
деп аталды. 

Сайыс жеңімпазда-
ры  мадақтамалармен жә-
не естелік сыйлықтармен 
марапатталды. Жүлделі 

I орынды Ы.Алтынсарин 
атындағы гимназияның 
«Ынтымақ» тобы жеңіп 
алды. II орын А.Құнанбаев 
атындағы № 6 жалпы орта 
білім беретін мектебінің 
«Бағдаршам» тобына  бұй-
ырды. ІІІ орынды М.Әуезов 
атындағы № 5 жалпы орта 
білім беретін мектебінің 
«Әділет» тобы иеленді. 

Бауыржан Момышұлы-
ның «Азамат жолы – ар 
жолы» сөзімен қорытын-
дыланып, ешкімнің ала 
жібін аттамай, өзгенің 
құқығын бұзбай, тәуелсіз 
елдің арқа сүйер айбынды 
ұл-қызы болып өсіңдер де-
ген тілек сөздер айтылды. 
Іс-шараға қатысушы топтар 
мен оның жетекшілеріне 
алғыс білдірілді. Соңында 
әр қатысушы топтар жетек-
шілерімен бірге естелік су-
ретке түсіп тарқасты.

Қалалық іс – шара өз 
дәрежесінде өтіп, мақсаты-
на жетті.

Венера 
ҚҰРМАНҒАЛИЕВА, 

№ 4 орта мектебінің 
 «ЖҚИ және ПЖД»  үй-
ірмелерінің жетекшісі.

Достық
мекені

«Қазақтың ынтымағы мен бірлігі мықты болмайынша, келешекте мемлекеттің 
тұтастық келбетін сақтау мүмкін емес». Бұл Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ай-
қындаған қазақстандық ұстаным. Ал мұндай өзекті саясатты жүзеге асырудағы 
Қазақстан халқы Ассамблеясының орны бөлек. Өйткені, Ассамблеяның ең басты 
міндеті – еліміздегі қоғамдық келісім мен ұлтаралық татулықты сақтау. Осы 
тұста Жамбыл бабамыздың «Жігерлі болса, ер болар, бірлікті болса, ел болар» 
деген даналық сөзі еске оралады. Шындығында, ел бірлігі болмаса, онда эко-
номика мен әлеуметтік даму тұрмақ тәуелсіздік пен тұғырлылық туралы да сөз 
айтуға шама жетпес еді.  Биыл Ассамблеяның  20 жылдығына арналған мерей-
тойға мемлекеттік деңгейде мән беріп жатқанымыз да сондықтан емес пе?!

Міне,  осынау тарихи 
бастаманың өмірге енгені-
не биыл 20 жыл толыпты. 
Мерейтой мемлекеттік 
деңгейде ұлықталуы тиіс. 
Ассамблея осы жылдар 
ішінде өзінің лайықты 
орнын иеленді. Елбасы-
ның көреген саясатының 
арқасында Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдары жа-
салған қадамы өз жемісін 
беріп, жұртшылықты 
жетістікке бастады, ең ба-
стысы – Ассамблея тату-
лық пен тыныштықтың, 
Тәуелсіздіктің  тірегіне 
айналды. Осындай киелі 
құбылысты нығайта түсу 
мақсатында биылғы 2015 
жыл – Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жылы 
деп жарияланған болатын. 
Соған орай Арқалық қала-

гимназиядан келген Корея 
халқы, ІІІ орынды № 6 орта 
мектептен келген Украин 
халқы, белсене қатысқа-
ны үшін №4 орта мектеп-
тен келген  Неміс халқы 
иеленіп, мақтау грамота-
сымен марапатталды.  

Қазақстанның көпұлт-
ты халықтары арасын-
дағы бірлік пен ынты-
мақтастығы нығая берсін! 
Қазақстанның көпұлтты 
халқының татулығы, ын-
тымақтастығы, бейбітшілі-
гі біздің еліміздің ең басты 
байлығы. Оны көздің қа-
рашығындай сақтауға ты-
рысайық. Береке-бірлігіміз 
арта берсін, ағайын!

Камшат ЖЕНАЕВА,
Қалалық зияткерлік 

«Зерде» клубының 
жетекшісі.

Көктем кетіп жаз келер
Ағаштар өсіп нұр болар
Ыстықтың лебі соққанда
Жаздың жазы нұрланар
 
Күн шығар жарқырап аспаннан
Гүлденер гүлдер мен бәйшешек
Біз үшін басталды басты арман
Жаз келді жарқырап күлімдеп

Жаздың да ыстығын аңсаймыз
Жаз деген әдемі мезгіл ғой
Жаз кетіп қыс келер шаршаймыз
Мінекей жазды да көрдім ғой. 
           

   ЖазЖаз

Табиғатың әсем қандай тамаша
Көл бетіне қарайды адам таласа
Әсем биік таулары мен ағашы
Көз тоймайды мөлдір көзбен қараса

Ағаштары жап-жасыл боп нұрланар
Гүлдері мен өзендері ну болар
Таңғаламын,  таңданамын табиғат
Табиғаттың келешегі гүл болар

Әсем болар табиғаттың орманы
Биік болар таулары мен қорғаны
Гүлдендіріп өсіре бер қазағым
Табиғатың өз-мекенің орманың.

Сембаева АҚМАРЖАН,
№1 орта мектеп 

жанынан құрылған 
«Жасыл желек» экологиялық

 отрядының мүшесі.

ТабиғатТабиғат

Здесь можно развивать логическое мыш-
ление, интуицию – если, к примеру, выберите 
для себя математический клуб. Станете силь-
нымии и ловким, посетив спортивный клуб.       
В лагере каждый себе найдете интересное дл я 
себя занятие. Мы с удовольствием участвуем в 
различных конкурсах и мероприятиях, орга-
низованных руководителями клубов. Мы разу-
чиваем новые песни, речевки и многое другое. 
С интересом также наблюдаем за нашими ру-
ководителями. Обычно всегда требовательны 
и строгие преподаватели, здесь всегда веселые 
и доброжелательные. Они, как и мы – дети вез-
де принимают с нами участие участие. А еще 
здесь у меня  появилось много друзей. В том 
числе и поэтому, я с удовольствием посещаю 
пришкольный лагерь.

Анастасия МИХАЙЛОВА,
            ученица 7 «Б» класса.  

Ëåòî çâîíêîå,  
áóäü ñî ìíîé»...
В гимназии им. И. Алтынсарина в конце 
июля состоялось открытие третьего сезона 
пришкольного лагеря «Ақ желкен». 

È ýòî âñå ó íàñ!
В пришкольном лагере «Ақ желкен» 
гимназии им. И. Алтынсарина работают 
клубы по интересам. 

Ëåòî – ÷óäåñíîå âðåìÿ ãîäà
Долгие солнечные дни сме-
няют короткие теплые ночи. 
Чаще всего стоит ясная пого-
да, и бескрайнее синее небо 
простирается над головой. 
Деревья пышно убраны в 
яркие зеленые одежды. Под 
ними всюду густо растет 
трава, усеянная цветастыми 
огоньками летних цветов 
– маков, колокольчиков, 
клевера, пижмы, ромаш-
ки, ноготков… А над ними 
порхают бабочки и жужжат 
всякие насекомые.

ва. Конкурсы  были очень 
интересные. Ангелина 
представляла в «Пандоре» 
цветок василек. Настя и Ве-
роника участвовали  в кон-
курсе дизайнеров.

«Лето-2015» проходит 
интересно. В нашей шко-
ле каждый день  наполнен  
различными  конкурсами, 
викторинами, эстафетами.
От каждого  дня мы ждем 
чуда.

  Анастасия ЛАМНЕВА,  
ученица СШ №10 .
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Жеміс – жидек өсіру Қазақстан-
да 20 ғасырдың 30–жылдарынан 
бастап дами түсті. Әуелі аймақтық 
тәжірибе стансасы ашылып, кейін 
ол Қазақ егіншілік ғылыми – зерт-
теу институтының қарамағы-
на берілді де, 1959 жылы Қазақ 
жеміс және жүзім шаруашылығы 
ғылыми зерттеу институты құрыл-
ды. Ол шығарған он беске жуық 
жеміс–жидек сорттары еліміздің 
әр түрлі аумақтарында аудан-
дастырылды. Адам ағзасы үшін 
жеміс-жидектердің пайдасы өте 
зор. Мысалға лимон катарактаның 
қалыптасу қаупін азайтады, кіші 
қан тамырлардың қабырғаларын 
қатайтады. Анемияны және ревма-
тизмді емдеуге жәрдемдеседі. 

Жұмыс қорытындысы да жа-
ман емес, барлығы дерлік жоспарға 
сай жұмыс атқаруда. Әр апта-
ның бейсенбі күндері қалалық 
білім бөлімінің нұсқауы бойын-
ша «Құқық күні» болып бекітіл-
ді. Осындай бір іс-шара қосымша 
білім беру орталығында да өткізіл-
ген болатын. Жұмыс жоспарына 
сәйкес қалалық  «Жас қозғалыс 
инспекторы» клубының ұйымда-
стыруымен, қала мектептерінің 5 - 
сынып оқушылары арасында «Жас 

Жас инспекторлар 
арасында жарыс өткізілді
Балалар мен жасөспірімдердің 
жазғы демалысын ұйымдасты-
руда «Жаз – 2015» бағдарлама-
сы шеңберінде қалалық ЖҚИ 
(Жас қозғалыс инспекторы) жә-
не ПЖД (Полицияның жас до-
сы) клубтары жұмыс жасайды. 
Қосымша білім беру орталығы 
осы бағдарлама төңірегінде 
қала мектептерімен бірлесе 
жұмыс жасап келеді. 

инспектор» тақырыбында қалалық 
іс-шара өтті. Аталмыш қалалық 
іс-шараға қала мектептері белсе-
не ат салысты. Іс-шараның мақ-
саты оқушылардың тапқырлық, 
ұйымдастырушылық, жауапкер-
шілік қабілеттерін дамыта отырып, 
құқықтық сауаттылыққа тәрбие-
леу болып табылады. Оқушылар 
түрлі кезеңдер арқылы сайысқа 
түсіп, бақ сынасты. 

Сайыс қорытындысы бойынша 
үшінші орынды Родина орта мек-
тебінің оқушылары иеленсе, екінші 
орынды Б.Майлин атындағы №3 ор-
та мектебі қанжығасына байлады. 
Ал, бірінші орынды №4 орта мек-
тебінің оқушылары жеңіп алды. 
Сайыскерлер қосымша білім беру 
орталығының мадақтамасымен ма-
рапатталды. Игілігі мол іс-шаралар 
алдағы уақытта да өз жалғасын та-
ба бермек.  

Айтжан ҚҰРЫМҒАЛИҰЛЫ,
 Қалалық «ЖҚИ және ПЖД»

    клубтарының үйлестірушісі.

«Жаз-2015»  бағдарламасы 
шеңберінде  қосымша білім беру 
орталығында да балаларды та-
биғатты аялауға, қорғай білуге 
үйрету,  экология жайлы түсінік-
терін кеңейту мақсатымен  «Эко-
логия» үйірмесі үш ауысым 
бойынша жұмыс атқаруда. Эко-
логия (грекше oiros-үй, тұрақ, ме-
кен, logos- ғылым) «Мекен еткен 
табиғи орта туралы білім» деген 
мағынаны білдіреді. Шынында 
да, экология қоршаған ортаның 
тазалығын сақтау, яғни салауат-
ты өмір салтын қалыптастыру бо-
лып табылады. Оқушыларды қор-
шаған ортамызды таза сақтауға 
үйрету үшін «Экология» үйірмесі 
қаламыздың барлық мектеперін-
де  қамтылған. Арқалық қаласы 
әкімдігі білім бөлімі мемлекеттік 

Жазғы үлкен үзіліс ұзақ оқу 
жылынан кейін мектеп оқушы-
ларының  денсаулығын бекіту,  
денесін шынықтырып, күш 
жинауы үшін беріледі. Бірақ  
бұл да олардың рухани баю, өз 
күштерін тексеру және байқап 
көру, қоршаған ортаны  игеру 
және түсіну уақыты. Балалар-
дың белсенді демалысы әдет-
тегідей спорттық – сауықтыру 
алаңқайларында, шипажайлар 
мен мектеп жанынан құрылған 
жазғы сауықтыру алаңқайла-
рында өтеді.

Саябақтағы саяхат

Шуақты жаз айлары басталы-
сымен жылдағы дәстүр бойынша 
№1 мектеп жанында «Жаз -2015»  
бағдарламасы бойынша «Балдәу-
рен» демалу алаңқайы жұмыс 
жасайды. Міне, биыл да мектеп 
алаңы көңілді балаға лық толы ІІ 
ауысым да басталып кетті. Себебі 
балалар қызығушылығына орай 
үйірме, клубтар, топтар жұмыс 
жасайды. Осы уақыт аралығын-
да таңғы жаттығудан бастап, ой-
ындар, көңілді іс-шаралар, түскі 
аспен жалғасын тауып жатады. 
Сонымен қатар кешкі аула алаңы, 
қызықты кездесуге толы сайы-
стар тағы бар. Мұндағы негізгі 
мақсат еркін ойлау қабілеті бар, 

Мен «Балапан» тобының белсенді мүшесімін. Мен өз тобыма «Пан-
дора»  сайысына қатысып жүлделі орын алып келдім,  әр жаз сайын 
келемін және өзіме жаңа достар таптым. Менің жазғы демалыс уақы-
тым көңілді өтуде.

Медина САРЫМСАҚОВА, 
№1 орта мектеп оқушысы.

Мен «Жас математик» үйірмесінің  мүшесімін. Әсіресе математика-
лық сайыстар өте қызықты, әрі мен үшін пайдалы. Менің өнерлі доста-
рым көп. Топ мүшелерімен мұражайға жасаған саяхатымыз қызықты, 
әрі пайдалы болды. Рахмет саған, жайдарлы жаз!

Аружан МАРАТОВА, 
№1 орта мектеп оқушысы.

мекемесінің бекітілген жоспа-
ры бойынша қалалық саябақта 
әр аптаның жұма күндері  қала 
мектептернің ұйымдастыруымен  
экологиялық байқау болып тұра-
ды. Байқау бағдарламасында қы-
зыққа толы алуан түрлі сұрақтар, 
сайыстар, ойындар бар. Мектеп-
тердің ішінде ерекше көзге түскен 
Ш. Уәлиханов атындағы №1 жал-
пы орта білім беретін мектебінің 
«Жасыл желек» үйірмесі. Атал-
мыш мектептің ұйымдастырумен 
қала мектептері арасында «Та-
биғат жанашырлары»  атты эко-
логиялық байқау өткізілді. Бала-
лардың жақсы демалуына жағдай 
жасалынып, жан-жақты ойын 
арқылы балаланың қиялын, ой –
өрісін, есте сақтау қабілетін дамы-
та отырып, салауатты өмір сүруге 
қызығушылығын арттырды. Бұл 
іс-шараға мектептерінің барлығы 
белсене қатысты. Сайыс соңында 
жеңімпаз топтар Арқалық  қала-
сы әкімдігі білім бөлімі мемле-
кеттік мекемесінің мадақтамасы  
және естелік сыйлықтарымен 
марапатталынды. Балалардың үй-
леріне жақсы көңіл - күймен қай-
тып, ертеңгі келер күндерін асыға 
күтетіні біз үшін, үлкен жетістік,  
қуанышты жағдай. Тәлім-тәрби-
елік мәні зор іс-шаралар алдағы 
уақытта да өз жалғасын таба бер-
мек.

Жазира ТОНАШИНА
Қосымша білім беру 

педагогы.

Лето - наилучшая пора для 
общения с природой, посто-
янная смена впечатлений, 
встреча с неизвестными. Это 
время, когда дети имеют воз-
можность снять психологи-
ческое напряжение, накопив-
шееся за год, внимательно 
посмотреть вокруг себя и 
увидеть, что удивительное 
рядом.

Летний пришкольный ла-
герь,  является  формой орга-
низации свободного времени 
детей разного возраста  и уров-
ня развития, пространством 
для оздоровления, развития  
творчества ребенка. Поэтому в 
пришкольном лагере организу-
ют работу клубы по интересам, 
в которых ребенок может проя-
вить свои  способности.

Одним из таких клубов яв-
ляется клуб «Почемучка». Цель  
работы клуба  содействовать 
формированию устойчиво-
го интереса у детей младшего 
школьного возраста к позна-
нию окружающего мира. Были 
поставлены задачи: развивать 
познавательный интерес, вос-
питывать чувства любви к при-
роде, родному краю, развивать 
творческие способности.

 В состав клуба вошли ребя-
та 7-8 летнего возраста.  В нача-
ле сезона был составлен план 
работы в который вошли меро-
приятия развивающего, позна-
вательного и игрового характе-
ра. Все мероприятия составлены 
так, что дети играя узнают  что 
- то новое для себя. В течении се-
зона были проведены такие ме-
роприятия как: «Это интересно», 
«Почему одних животных назы-
вают домашними, а других ди-
кими», «Транспорт будущего», 
«Почему игры со словами инте-
ресные», «Праздник мыльных 
пузырей», «Почему дует ветер», 
«Волшебные стёклышки» и др..  
Проводили время в творческих 
мастерских - делали поделки, 
рисовали на асфальте,  создава-
ли модель солнечной системы.  
Так же  дети проводили опыты, 
эксперименты  в «Солнечной» и 
«Водной» лабораториях. За вре-
мя работы сезона дети посетили 
кинотеатр, бассейн, ходили в 
поход в городской парк. Еже-
дневно дети проводили время 
на свежем воздухе, играли в 
подвижные игры. 

Хочется надеяться, что вре-
мя проведённое в пришколь-
ном лагере и в нашем клубе  де-
ти надолго оставят в памяти. 

     
О. КОМАРОВА,

руководитель клуба
 «Почемучка».

Сиқырлы жемістер әлеміне саяхат
Мандарин. Теріні тазартады. 

Микробтарды жойып, асқазанды 
жұқпалы аурулардан сақтайды. 

Апельсин. Ағзаны тазалап, қан-
дағы холестерин деңгейін қалыпқа 
түсіреді. Астың қорытылуын жақ-
сартады. 

Грейпфрут. Науқастанып 
тұрғаннан кейін және ауыр ой жұ-
мыстары кезінде күш-қуатты қал-
пына келтіреді. Бауырды тазалап, 
рак ісіктерінің алдын алады. 

Осындай жеміс-жидектің пай-
дасы жайында қосымша білім беру 
орталығында «Сиқырлы жемістер 
әлемі» атты шығармашылық күн 
ұйымдастырылды. Бұл байқауға 
қала мектептерінен оқушылар қа-
тысып, бір жемісті жарнамалап, 

бейнеледі. «Ең үздік киім» номи-
нациясына №5 орта мектебі, «Үздік 
киім» номинациясына бастауыш 
гимназия, «Үздік киім» номинаци-
ясына белсене қатысқаны үшін №4 
орта мектебі ие болды. «Ең үздік 
жарнама» номинациясына гимна-
зия, «Үздік жарнама» номинация-
сына №10 орта мектебі, «Үздік жар-
нама» номинациясына белсене 
қатысқаны үшін №2 орта мектебі 
ие болды. Сонымен қатар жемі-
стерден түрлі заттар жасалды. Қа-
тысушыларға себеттегі жеміс-жи-
дектер таратылды. 

                    
                       Ляззат ЕСМАҒАНБЕТ,

Қосымша білім беру 
педагогы.

«Балдәурендегі» 
бал күндер

Отанын сүйетін көкірегі ояу жас 
ұрпақты тәрбиелеу. Алаңқайда 
бүлдіршіндер еңбекке бейімделіп, 
мұражайға саяхат жасау арқылы 
ой –өрісі дамып, жазғы демалы-
старын тиімді пайдалануда. 

Біз де алаңқай жетекшілері 
тобымыздағы бүлдіршіндердің 
көңілді демалысы мен қызықты 
сайыстарын тиімді ұйымдасты-
рғанымызға дән  ризамыз.

Гүлназ БИМАХАН, 
Орынкүл НҰРҒАЛИЕВА,

№1 жалпы орта білім беретін 
мектеп жанынан құрылған

 «Балауса» аула алаңқайы 
жетекшілері.

  Жаз жайнатып, күн күлдіріп,  Жаз жайнатып, күн күлдіріп,  
 алаңқайға барамыз алаңқайға барамыз

Біз «Жаз-2015» бағдарламасы 
шеңберінде  ІІІ ауысымда жазғы 
демалыс «Ақ желкен » алаңқай-
ына барамыз. Бізге алаңқай өте 
ұнайды және әр түрлі қызықты 
іс- шаралар өткізіліп тұрады.  Біз 
«Тілашар», «Сұңқар» үйірмелері-
не қатысамыз. Қосымша білім 
беру орталығының ұйымдасты-
румен өткен  «Шарлар әлемінде» 

атты шығармашылық байқауына 
қатысып, барлық мектептер ара-
сынан  І-орынға  ие  болдық. Ал-
дағы  уақыта  тағыда жүлдеге ие 
боламыз деген ойдамыз.  

                                           
 Айғаным ЖҰБАТҚАНОВА, 

Нұрхан ЕСІМТАЙ
№ 4 жалпы орта білім беретін 

мектептің оқушылары. 

Алақай, асыға күткен жаз да 
келіп жетті. Балал ардың жүз-
дерінде күлкі ойнады. Мен № 4 
орта мектебі жанынан құрылған 
«Ақжелкен» демалу алаңқайында 
болдым. Онда қызықты іс-шара-
лар, тренингтер, спорттық жары-
стар ұйымдастырылып тұрады. 
ІІ ауысымда қосымша білім беру 
орталығында болған «Сән әлемі» 
шығармашылық күніне өзіміздің 
мектеп атынан қатыстық. Бұл 

іс-шарада киім үлгілерін көрсету 
керек еді. Байқау «Пандора», «Өз 
киім үлгің», «80-жылдардың сән 
үлгісі» атты кезеңдерден тұрды. 
Өте қызықты болды! Осындай қы-
зықты да, тартымды іс-шаралар-
ды ұйымдастырушы ұстаздарға 
айтар алғысым шексіз.

                                                                                                                                  
Нұртаза БЕКСҰЛТАН,

 № 4 орта мектебінің 
 5 сынып       оқушысы

Отдых 
с пользой

СӘЛЕМ!
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Кстати, признаться, бы-
ло небезынтересно узнать, 
почему предприниматель 
дала своей торговой точке 
такое странное название, 
как «Абракадабра». Ведь 
по наблюдениям, чуть ли 
не каждый магазин в на-
шем городе, обязательно 
назван именами близких 
родственников наших биз-
несменов и бизнесвумен. 
Хотя, это, как понятно, дело 
сугубо личное.

Есть в слове «абракада-
бра», пояснила С. Лисиенко, 
что-то магическое. Это, если 
хотите, некий волшебный 
треугольник, впитываю-
щий позитивную энергию. 
Сужу об этом, добавила она, 
и исходя из собственных 
наблюдений. Ведь за два 
года работы магазина, этот 
посул, как амулет приносит 
все только самое хорошее. И 
здесь свою не последнюю, а 
даже первостепенную роль 
играет улыбка. Именно по-
этому для работающих в 
магазине продавцов Куля-
им ХАМЗИНОЙ и Гульнары 
НИГАМАШЕВОЙ золотым 
правилом является слоган: 

Не товаром единым...
стр.1

А до этого приятного мо-
мента была целая история, 
связанная с реализацией 
бизнес-идеи. Первоначаль-
но, Д. Ташаева прошла кур-
сы начинающих предпри-
нимателей по линии Фонда 
поддержки предпринима-
тельства «Даму». Затем, бы-
ли не менее ответственные 
моменты, касающиеся под-
готовки своего бизнес-пла-
на, утверждения документа 
в соответствующих инстан-
циях… И, наконец, был вы-
тянут счастливый билет на 
получение Гранта в сумме 
2 млн. тенге в рамках гос-
программы развития мо-
ногородов. Уместно будет 
напомнить, что господ-
держку в указанной сумме 
Д. Ташаева, как и еще три 
предпринимателя получи-
ли в прошлом году. Тогда, 
по линии поддержки пред-
принимательства в разрезе 
госпрограммы развития мо-
ногородов на Аркалык была 
выделена сумма в размере 8 
млн. тенге.

стр.2

По условиям участия 
данной Программы, пред-
принимательница для заку-
па производственного обо-
рудования вложила и часть 
собственных средств. Таким 
образом, для приобретения 
специальной стиральной 
машины, двух генераторов, 
гладильной доски, химиче-
ских препаратов и т.д., ей 
вкупе потребовалось поряд-
ка 3 млн. тенге. И думается, 
вполне закономерно, что 
торжественное открытие 
нового бизнес объекта про-
ходило с участием предста-
вителей отдела предпри-
нимательства акимата г. 
Аркалыка и местного пред-
ставительства Палаты пред-
принимателей.  

Собственно, слова благо-
дарности за оказанную под-
держку в открытии своего 
бизнеса Д. Ташаева вырази-
ла не только руководству 
данных структур. Отдельно 
она поблагодарила индиви-
дуального предпринимате-
ля Есболата МИБУЛАТОВА. 

«Зашел покупатель, встреть 
его с улыбкой!».

Между тем, наверняка 
каждый, кто хоть раз по-
сещал данную торговую 
точку, обращал внимание 
на то, что на видном месте 
здесь висит Грамота от отде-
ла культуры акимата горо-
да Аркалыка. На фоне всего 
выше сказанного, полагаю, 
что нет необходимости по-
яснять, за что же все-таки 
был вручен этот документ 
предпринимательнице.

Теперь, как и было обе-
щано о цветах. По словам 
С. Лисиенко, эту идею не 
только подсказала, но и по-
могла реализовать ее мама 
Ольга СЕНИК. Своеобразная 
укладка «первого камня» 
в благоустройство, добави-
ла Светлана Николаевна, 
также была сделана с ее 
стороны. Ведь мы вместе с 
ней засыпали грунт под бу-
дущее основание для посад-
ки цветов. Очень помогла в 
данном плане и теперь уже 
моя вторая мама Мария ЛИ-
СИЕНКО. Со своей дачи она 
привезла многолетние цве-
ты (дельфиниум, лен, коло-

кольчики). А вот, сальвия 
и чериобривцы были выра-
щены в домашних условиях 
на подоконнике. Понятно, 
что ухаживать за цветами 
дело трудоемкое. Ведь по-
мимо вскопки участка по-
садки и полива, цветы необ-
ходимо еще подкармливать, 
сдабривать, пропалывать и 
т.д. Тут уже у С. Лисиенко в 
помощниках сестра Ирина 
ОПАНАСЕНКО.

– Цветы я выращиваю 
для того, – заключила С. 
Лисиенко, – чтобы сделать 
наш город хоть чуточку 
уютнее и красивее. Да и 
знаете, всегда приятно слы-
шать от людей слова благо-
дарности за наш труд. А для 
того, чтобы сохранить эту 
красоту всегда приходиться 
объяснять порой не только 
детворе, но и взрослым, что-
бы не ходили по газонам, не 
рвали цветы. Ведь это имен-
но для их радости цветет 
разноцветный ковер, благо-
ухая различными аромата-
ми, даруя глазам радость, а 
душе спокойствие.

Виталий САЯПИН   

Хозяин торгового рынка 
«Алгабас М» во всем старает-
ся идти на уступки начина-
ющей предпринимательни-
цы, в том числе это касается 
и приемлемой оплаты за 
аренду помещений. 

В остальном, считает Д. 
Ташаева, ее бизнес должен 
будет пойти в гору, посколь-
ку у горожан существует по-
требность в услугах салона 
химической чистки. Ведь, 
со временем она планирует 
наладить тесную работу не 
только с рядовыми горожа-
нами, но и предприятиями 
города. Ведь таких произ-
водств, где в силу профес-
сиональной деятельности 
на одежду работников по-
падают трудно выводимые 
пятна, согласитесь, вполне 
достаточно и в нашем го-
роде. А значит, и кто-либо 
из руководителей предпри-
ятий, вполне возможно ре-
шит прибегнуть и к услугам 
открывшегося салона хими-
ческой чистки.

              Виталий САЯПИН

13 августа исполнилось 
тридцать лет со дня рожде-
ния нашего сына, брата, дя-
ди, близкого родственника 
Джунусова Олжаса Жано-
вича. Вот только для всех 
нас этот день уже несколь-
ко лет является ни столько 
радостным, сколько скорб-

Стоит напомнить, что 
вступил в силу Закон РК «Об 
амнистии граждан Респу-
блики Казахстан, оралманов 
и лиц, имеющих вид на жи-
тельство в Республике Казах-
стан, в связи с легализацией 
ими имущества» от 30 июня 
2014 года № 213-V ЗРК (далее 
– Закон). В соответствии со 
статьей 1 Закона легализация 
имущества – эта процедура 
признания государством прав 
на имущество, выведенное из 
законного экономического 
оборота в целях сокрытия до-
ходов и (или) не оформленное 
в соответствии с законода-
тельством РК либо оформлен-
ное на ненадлежащее лицо.

Порядок, условия и сро-
ки прохождения стажиров-
ки утверждены приказом 
и.о. Министра юстиции РК 
«Об утверждении Правил 
прохождения стажировки у 
частного судебного испол-
нителя». Стажеры проходят 
стажировку у частных судеб-
ных исполнителей, имею-
щих стаж работы судебного 
исполнителя не менее трех 
лет. Лицо, изъявившее же-
лание пройти стажировку, 
обращается с заявлением, 
оформляемым в произволь-
ной форме, к председателю 
региональной коллегии 
частных судебных и в те-
чение десяти календарных 
дней со дня подачи заявле-
ния, заключает договор о 
прохождении стажировки 
с региональной коллегией 
частных судебных исполни-
телей. 

Стажировка осуществля-
ется на платной основе. Раз-
мер оплаты за стажировку 
у частного судебного испол-
нителя составляет десять 
месячных расчетных пока-
зателей, установленных на 
день произведения расчета, 
за каждый месяц стажиров-

Трудновыводимые пятна...

Этот день, когда твой свет угас
И сердце перестало биться,
Был самым черным днем для нас,
И мы не можем с ним смириться.
Как тяжело осознавать:
Ты не придешь, не позвонишь.
И сколько бы тебя ни звать,
Ты смотришь с фото и молчишь.
Как нам сейчас не достает

Твоей улыбки, доброты,
И боль покоя не дает,
И ощущенье пустоты…
Из жизни ты ушел
Скоропостижной смертью,
Нам боль оставив навсегда,
Но образ твой, родной и близкий,
Мы не забудем никогда.

Светлой памяти
Джунусова Олжаса Жановича

ным. Его жизнь трагически 
оборвалась 24 ноября 2008 
года. С тех пор не утихает 
боль утраты. Он навсегда 
остался в нашей памяти та-
ким же молодым и светлым, 
как это было семь лет тому 
назад. Спи спокойно наш 
дорогой. Мы помним тебя, 

любим и бережем в наших 
сердцах светлую о тебе па-
мять. Приведенные ниже 
стихи, которые мы прочли 
в одном из печатных из-
даний, отражают и наши 
чувства, покрытые черной 
вуалью траура.

Мама, сестра, брат, племянники, родственники.    

легалиЗАция

Оценочная стоимость - не база 
для налога на имущество
С первого сентября 2014 
года стартовала разовая 
акция по легализации 
имущества, в т.ч. ранее 
выведенных из легаль-
ного экономического 
оборота денег, а также 
в связи с переходом к 
декларированию доходов 
и имущества граждан РК, 
оралманов и лиц, имею-
щих вид на жительство 
в РК. 

Основные принципы 
легализации состоят в сле-
дующем: Во-первых, легали-
зация проводится в целях со-
кращения объемов теневой 
экономики и вовлечения в 
экономику страны дополни-
тельных средств и имуще-
ства. Во-вторых, субъекты 
легализации освобождаются 
от уголовной и администра-
тивной ответственности по 
ряду статей. При этом опре-
деленные ограничения и 
требования по легализации 
предусмотрены Законом. 
В-третьих, легализованные 
деньги и имущество не при-
знаются доходом для целей 
налогообложения, соответ-
ственно, не облагаются подо-
ходным налогом.

Оценочная стоимость 
имущества, указываемая 
субъектом легализации не 
будет использоваться нало-
говым органом при исчис-
лении налога на имущество. 
Так как в соответсвии с пун-
ктом 1, статьи 406 Кодекса 
Республики Казахстан «О на-
логах и других обязательных 
платежах в бюджет» от 10 
декабря 2008 года № 99-IV (да-
лее – Налоговый кодекс), оце-
ночная стоимость для целей 

налогооблаженя налогом на 
имущество физических лиц 
по жилищным, дачным по-
стройкам, гаражам устанав-
ливается уполномоченным 
органом в сфере регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство с учетом базовой стои-
мости имущества для целей 
налогообложения, полезной 
площади, коэффициентов 
физического, функциональ-
ного износа и т.д. По другому 
имуществу физических лиц, 
в соответствии со статьей 407, 
пунктом 4, статьей 397 нало-
гового кодекса, оценочная 
стоимость имущества опре-
деляется суммированием за-
трат на приобретение, произ-
водство, строительство и т.д., 
при отсутствии этих данных 
– налоговой базой является 
рыночная стоимость объекта 
на дату возникновения права 
собственности на имущество.

Другими словами, указан-
ная в заявлении оценочная 
стоимость не будет являться 
базой для исчисления налога 
на имущество.

М. ДОСКЕЕВА,
секретарь комиссии по 

легализации 
имущества (кроме де-
нег) по г. Аркалыку.

Как стать частным 
судебным  исполнителем?
Частным судебным ис-
полнителем может быть 
гражданин РК, достигший 
двадцатипятилетнего воз-
раста, имеющий высшее 
юридическое образование, 
прошедший непрерывную 
стажировку у частного 
судебного исполнителя, 
сдавший квалификацион-
ный экзамен, получивший 
лицензию частного судеб-
ного исполнителя, прошед-
ший конкурс на замещение 
вакантной должности 
частного судебного испол-
нителя.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ки. Оплата за прохождение 
стажировки вносится стаже-
ром ежемесячно на счет ре-
гиональной палаты частных 
судебных исполнителей, не 
позднее первого числа, пред-
шествующего месяцу стажи-
ровки, подлежащему оплате 
и осуществляется непосред-
ственно после заключения 
договора о прохождении ста-
жировки.

Прохождение стажиров-
ки осуществляется по единой 
программе, утверждаемой 
Республиканской палатой 
частных судебных исполни-
телей, являющейся обяза-
тельной для всех стажеров. 
Представление руководителя 
стажера о положительном 
прохождении стажировки, 
а также другие материалы, 
рассматриваются на заседа-
нии комиссии региональной 
палаты частных судебных 
исполнителей не позднее 
десяти календарных дней со 
дня их представления в ре-
гиональную палату. Путем 
собеседования члены комис-
сии выясняют степень тео-
ретической и практической 
подготовленности стажера к 
осуществлению деятельно-
сти по исполнению исполни-
тельных документов.

По результатам собе-
седования и рассмотрения 
материалов о прохождении 
стажировки на заседании ко-
миссии региональной пала-
ты частных судебных испол-
нителей выносится решение 
об утверждении заключения 
о прохождении стажировки 
или мотивированный отказ 
в утверждении заключения 
о прохождении стажировки. 
Лицу, сдавшему квалифика-
ционный экзамен, уполно-
моченным органом выдается 
лицензия судебного испол-
нителя.

Судьи, лица, работавшие 

судьями, за исключением 
судей, освобожденных от 
должности судьи за пороча-
щие проступки и нарушения 
законности при исполнении 
своих обязанностей, лица, 
сдавшие квалификацион-
ный экзамен на должность 
судьи, выпускники Институ-
та правосудия Академии го-
сударственного управления 
при Президенте РК, лица, ра-
ботавшие в уполномоченном 
органе и его территориаль-
ных органах и в компетен-
цию которых входило ис-
полнение исполнительных 
документов не менее трех 
лет, сотрудники правоохра-
нительных органов, имею-
щие стаж работы не менее 
десяти лет, вправе получить 
лицензию частного судебно-
го исполнителя без прохож-
дения стажировки и сдачи 
квалификационного экзаме-
на, за исключением лиц, уво-
ленных по отрицательным 
мотивам.

Прохождение конкурса 
на замещение вакантной 
должности частного судеб-
ного исполнителя осущест-
вляется Министерством со-
вместно с Республиканской 
палатой частных судебных 
исполнителей из числа лиц, 
имеющих лицензии частно-
го судебного исполнителя и 
получивших направление 
региональной палаты в со-
ответствующую админи-
стративно-территориальную 
единицу в пределах испол-
нительного округа. Конкурс 
проводится комиссией не 
реже одного раза в квартал. 
Объявление о проведении 
конкурса публикуется на ин-
тернет-ресурсе www.adilet.
gov.kz на казахском и рус-
ском языках.

Ернар ЖАЛЕЛОВ,
консультант управле-

ния юстиции г. Аркалыка. 
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
1-комнатную квартиру. 1,2 

млн. тенге.
8 701 409 51 51.
                                           (2-2)

1-комнатную квартиру, 4 
этаж, центр.1,3 млн. тенге.

8 778 309 17 75,  
8 702 390 03 91.
                                            (4-3)
1-комнатную квартиру или 

сдам в аренду.
8 778 603 85 88.
                                              (4-3)
2-х комнатную квартиру 

на 5-этаже по адресу. пр. Абая, 
104, вместе с мебелью (пласти-
ковые окна, балкон, кабельное 
ТВ, заменены батареи, желез-
ная дверь, телефон, француз-
ские натяжные потолки).

8 747 700 23 02, 
8 775 440 55 30. 
                                          (8-1) 
2-комнатную квартиру по 

ул. Байтурсынова,5, кв.33.
8 702 833 56 09.
                                         (4-1)
2-комнатную квартиру по 

ул. Байтурсынова,10, кв.18. 2,3 
млн. тенге.

8 701 341 25 49.
                                          (4-1)
Срочно 2-комнатную квар-

тиру (49,9 кв.м.) по ул. Горбаче-
ва,35, 1 этаж. 2 млн. тенге.

8 775 968 12 34, 2-21-34.
                                             (4-1)

Срочно 2-комнатную квар-
тиру, 5 этаж в центре города 
(по ул. Ш. Жанибека,75, напро-
тив стадиона «Жигер»). 

8 775 530 66 59.
                                            (4-1) 

2-комнатную квартиру в 
районе центрального рынка (2 
этаж, 2 100 000 тенге. Торг) и 
мебель.

8 701 517 68 86,
8 777 053 90 51.
                                            (4-1)

2-комнатную квартиру  (5 
этаж, ул. Байтурсынова, 21, 
маг. «Мастер»). 1 500 000 тенге.

8 778 632 20 79, 7-12-91.
                                            (2-1)

2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки. 2,6 
млн. тенге.

8 701 409 51 51.
                                          (2-2)

2-комнатную квартиру, 2 
этаж по пр. Абая, 64.

8 778 742 96 77.
(2-2)

2-комнатную квартиру.
8 702 191 15 31, 
8 705 754 93 83.
                                              (2-2)

2-комнатную квартиру (47 
кв.м.), 1 этаж (возле «Коопера-
тора»).

7-07-75, 8 702 941 22 15.
                                         (4-3)
2-комнатную квартиру (5 

этаж, район «Дом одежды»).
8 707 483 38 26, 
8 701 135 55 33.
                                           (4-3)

2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с ме-
белью (62 кв.м, 4 этаж, балкон 
и лоджия застекленные, пар-
кет, интернет, кабельное).

7-20-92, 8 701 641 44 36.
                                          (4-3)
2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки. Без 
долгов, высокие потолки, 
большая лоджия.

8 702 128 23 75.
                                         (6-4 )
2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки (3 
этаж, со всеми удобствами), 
мебель и другие вещи.

8 701 312 47 41, 7-22-87.
                                          (7-7)
3-комнатную квартиру по 

пр. Абая,22.
8 702 780 16 49.
(2-1)

3-комнатную квартиру 
(аристон, теплая, кирпичный 
дом), 5 этаж в 5 мкрн. 3 млн. 
тенге.

8 702 313 20 79.
                                            (4-1)

3-комнатную квартиру, 1 
этаж, в центре. Торг после ос-
мотра.

8 701 454 32 49.

3-комнатную квартиру 
(81,5 кв.м.),1 этаж, лоджия за-
стекленная.

7-22-79.
                                              (4-1)

3-комнатную квартиру 
улучшенной  планировки  (2 
этаж, лоджия, аристон, ул. 
Ш.Жанибека, 132/1, кв. 28).

7-04-40, 8 701 386 55 86.
                                             (2-1)

3-комнатную квартиру. 2,2 
млн. тенге.

8 778 742 96 77.
                                          (2-2)

3-комнатную квартиру с 
ремонтом в центре города, а 
также домашнее имущество.

8 702 456 10 47.
                                          (4-2)

3-комнатную квартиру, в 
центре, 2 этаж. Не угловая.

8 775 906 66 32, 8 702 831 
23 45, 7-66-37 (после 18.00 
час.).

                                         (4-2)

3-комнатную квартиру, 4 
этаж, 6 мкрн.

8 702 803 30 65.             (4-2)

Срочно 3-комнатную квар-
тиру (57 кв.м.), кухня (6 кв.м.), в 
6 мкрн.

7-29-08, 8 701 308 93 73.
                                             (4-2) 

3-комнатную квартиру (2 
мкр-н, 5 этаж, солнечная сто-
рона, сухая, теплая).

7-62-06, 8 775 101 9877.
                                         (4-3) 
3-комнатную квартиру на 2 

этаже, а также дачу на Север-
ном. 7-24-17, 

8 702 343 83 40.
                                          (4-2) 

3-комнатную квартиру в цент-
ре. 8 778 251 97 57.

                                         (4-3)
3-комнатную квартиру (58 

кв.м), 3 этаж (железная дверь, 
балкон застекленный, теплая, 

АВТОРЫНОКАВТОРЫНОК

а/м «Лада Приора» (хэт-
чбек), 2012 г.в. 900 тыс. тенге.

8 702 923 14 89, 
8 778 632 20 79, 7-12-91. 
                                             (4-2)

срочно а/м «ВАЗ-21099», 
2000 г.в. Карбюратор. 400 тыс. 
тенге. Варианты.

8 775 256 35 85.
                                            (2-2)
а/м «Нисан-Примера», 

1995 г.в., объем 2 л., в хоро-
шем состоянии. Просмотр. 
700 тыс. тенге. Реальному по-
купателю хорошая уступка.

8 778 493 92 91.
                                           (2-2)

а/м Ауди 89, 1990 г.в. на 
ходу. Срочно.

8 702 114 05 05
                                               (4-2) 

Трактор «ДТ-75», 1990 г.в., 
к/п механика, двигатель СМД-
62, рабочее состояние, полно-
стью  в комплекте.

7-78-05, 8 701 458 61 53.
                                          (4-4)

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Памперсы для взрослых (2, 
3 по 120 тенге).

8 702 260 49 55.
(4-1)

Ірі қаралар сатылады.
7-41-94
8 775 747 45 86.
                                            (4-2)
компьютер (модем, буфер 

с колонками) вместе с компью-
терным столиком. Все в отлич-
ном состоянии.

8 778 335 26 62, 7-55-17.
                                          (4-2) 

Уголок отдыха - 40 000 
тенге, ковры - 13 000.

8 775 100 9055,
8 775 440 5530.
шубу (мутон)
42-44 р. в рассрочку.
8 702 487 8343,  
8 775 747 4028. 
Телевизор (Panasonic) – 

20000 тенге, шифоньер (угло-
вой) – 20 000 тенге, кухонный 
стол – 5 000 тенге, ковры. 

7-09-41, 8 701 360 14 10.
                                            (3-3)
Ружье охотничье «Сайга». 

Новое. 100 000 тенге. 
7-20-54 (в любое время).

СДАЮ В АРЕНДУСДАЮ В АРЕНДУ

помещения под офис по 
ул. Р. Маясовой, 12.
 8 778 325 62 49,
 8 701 324 06 48.           (4-2)

УТЕРЯНУТЕРЯН

ÑÎÑÒÀÂËÞ 
БИЗНЕС-
ПЛАН 
ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ.

8 702 640 78 88.   
                                                     (5-3)

УСЛУГАУСЛУГА

кух.рабочие и повар. 
8 778 325 62 49,
 8 701 324 06 48.          
                                         (4-3) 

Швея в швейный цех «У Кари-
мовны».

8 702 130 39 61.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

Профессиональный мас-
саж. Прием в моем офисе. Воз-
можен выезд на дом.

8 702 177 99 37.
(4-2)

Үйді пәтерге айырбастай-
мын.

7-41-94
87757474586
                                            (4-2)

СВАДЕБНЫЙ САЛОН НЕВЕСТА
Большой выбор платьев, аксессуаров и т.д. 

Продажа. Прокат.
Обращаться в ТЦ «Ажар молл» бутик №114, 

ежедневно с 10:00 до 19:00 час.
                                                                                                 (4-2)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ.
8 702 673 12 10.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
2014 жылғы 15 желтоқсанындағы 418 Келісім бойынша 
міндеттемелерді орындау туралы есепті қабылдау және 
қарастыру бойынша жұмыс тобының Хаттамасы негізінде 
Қостанай облысы Арқалық қаласы әкімдігінің «Арқплық 
ЖЭК» МКК-ны 2015 жылдың 1 қазанынан бастап 1 квт/
сағ электр қуатына ҚҚС-сыз 3,65 теңге өтем тарифі ен-
гізілетіні жөнінде электр қуатын тұтынушыларына хабар-
дар ететді.

ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» 
акимата города Аркалыка Костанайской области ставит 
в известность потребителей электрической энергии, что 
с 1 октября 2015 года на основании Протокола рабочей 
группы по рассмотрению и принятию отчета об исполне-
нии инвестиционных обязательств по Соглашению 418 от 
15 декабря 2014 года с Министерством энергетики Ре-
спублики Казахстан, вводится компенсирующий тариф на 
электрическую энергию 3,65 тенге за 1 квт/час без НДС.

КГКП «Костанайский 
политехнический колледж» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
обучающихся на 2015-2016 г на бес-

платной основе на базе 9 классов по спе-
циальности «Делопроизводство и архи-
воведение» на государственном языке. 
Выплачивается стипендия.

8 775 210 64 79. 

Утерянный диплом серии 
ОАБ-II за №0106598, выданный 
Аркалыкским медицинским 
колледжем на имя Кусайыно-
вой Жанар Байжановны, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании, выданный в 
1986 г. средней школой села 
Фурманово на имя Мифтахул-
линой Гульнары Альверталиев-
ны, считать недействительным.

Утерянное приложе-
ние к диплому серии ЖБ за 
№0109185 (рег. номер №2949), 
выданный в 2000 году Арка-
лыкским государственным пе-
дагогическим институтом им. 
И. Алтынсарина на имя Брали-
на Бауыржана Сабыржановича, 
считать недействительным. 

Утерянный договор купли-
продажи жилого дома на зе-
мельном участке за №2666552 
от 25 августа 2005 г., на имя 
Жумашева Каримжана Есимжа-
новича, считать недействитель-
ным.

Утерянное свидетельство 
о неполном среднем образова-
нии серии НМК за №0829945, 
выданное ГУ «Восточненская 
общеобразовательная школа» 
16.06.1998 г. на имя Наурзбае-
вой Розы Жайлаухановны, счи-
тать недействительным. 

Утерянный договор ку-
пли-продажи за №6879 от 
21.09.2007 г. по адресу: пр. 
О.Козыбаева, 34, кв. 61 на имя 
Еремеевой Лилии Владимиров-
ны, считать недействительным.

В связи с порчей договор о 
приватизации квартиры (дома) 
№ 6823 от 3.05.93 г. на имя Ка-
римова Сапарбая Байзадаевича, 
считать недействительным.

Интернет, ID TV, не угловая). 
2,8 млн. тенге. Торг. Сделан ре-
монт. Адрес: ул. Ш. Жанибека, 
43, кв.21.

7-92-92, 8 702 936 79 52.
                                         (4-3)
3-комнатную квартиру (59, 

7 кв.м, 1 этаж, без ремонта, 
аристон, счетчики, телевиде-
ние, интернет, газ.плита, пр. 
Абая, 104,  банки).

7-13-51, 8 777 745 01 34.
                                           (4-3)
3-комнатную квартиру 

(54,3 кв.м, 2 этаж, 2 мкр-н).
8 702 168 30 38, 7-51-25.
                                          (4-3)
4-комнатную квартиру в 

обкомовском доме (83 кв.м.), 
3 этаж.

8 701 905 63 62.
                                          (4-1)
4-комнатную квартиру 

улучшенной планировки, 2 
этаж по ул. Горбачева,57, кв.29. 

8 702 488 47 75, 
8 701 190 01 97.
                                           (2-2)

Дачу в п/к «Север-1» по ул. 
Зеленая,6 (Все насаждения, 8 
соток). А также гараж в коопе-
ративе №3.

8 701 561 73 77.
                                          (4-2)

Дом (83 кв.м, евроремонт, 
в доме туалет, ванная, аристон, 
баня, гараж, сарай, огород).

8 778 595 69 65, 
8 701 240 21 48, 7-96-58.

(4-3)
Дом в п. Родина (4 комна-

ты). 8 701 856 83 20.
                                         (4-3)
Срочно дом в п. Новый. (ба-

ня, гаражи). Адрес: ул. Сатпае-
ва, 4. кв.1. 7-98-76, 

8 701 293 90 94.
                                         (6-4)
срочно дом (баня, гараж, 

центральное отопление, кана-
лизация, с ремонтом). Торг.

Адрес: ул. Советская, 16/1, 
кв.2 (за мечетью).

8 702 917 34 27.
                                          (4-3)
Срочно коттедж на одного 

хозяина в мкр-не «Дорожник».
8 701 964 24 93.

                                           (8-6)
Коттедж в мкрн. Дорож-

ник по ул. Кусаинова,14. Цена 
договорная.

8 702 384 38 14, 8 702 254 
78 47, 8 701 426 30 74.

                                         (4-1)
Дом в с. Восточное. Име-

ются: баня, гараж, огород, хоз-
постройки, а также КРС.

8 778 262 34 61, 2-31-17.
                                         (4-1)
Дом.
8 701 390 93 02.
                                         (2-1)
Квартиры, дома, срочно! 

Рассрочка! Обмен!
8 702 346 94 88,
8 705 562 15 46.
                                             (2-1)
Участок, бывший магазин 

«Нижний». Частично заасфаль-
тирован (вода, свет, рядом го-
сакт). 400 тыс. тенге.

8 701 951 63 23.
                                          (4-3)
Магазин или сдам в арен-

ду. Варианты.
8 775 281 42 22.
                                             (4-3)


