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Әтіркүл ТӘЖІБЕКҚЫЗЫ,  Расул МАЛЛАБАЕВ (суреттер), «Меркі тынысы».  

  «Білімді ел – мәңгілік ел» 
тақырыбындағы тамыз кеңесі –

25 тамыз күні өтеді

  Аудан әкімдігінде 

Адамның денсаулығы – 
қоғам байлығы. Әрбір адам 
өз денсаулығының мықты 
болу жолдарын қарастыруы 
керек. Дені сау адамның көңіл-
күйі көтеріңкі болып, еңбекке 
әрқашан құлшына кіріседі. 
Халқымыз «Дені саудың – жаны 
сау», – деп орынды айтқан. 
Отанымыздың келешегі, көркеюі 
– салауатты өмір салтын 
сақтауды қолдауда. Осы орайда, 
Жанат Ануарбекқызы аудандық 
аурухана маңынан жаңадан бой 
көтеріп, құрылыс жұмыстары 
аяқталуға жақын қалған, 250 
келіп-кетушіге арналған емхана 
жұмыстарымен және ауруханада 
ем алып жатқан емделушілердің 
жағдайларымен танысып өтті. 
Жаңа ғимаратқа қолданып 
жатқан материалдардың 
сапасына көптеп көңіл бөлінгенін 
естіген Жанат Ануарбекқызы 
құрылысшыларға сәттілігін тілеп, 
келесі кезекте, 600 оқушыға 
арналған №9 Савва атындағы 
орта мектептің биыл маусым 

ПАРЛАМЕНТ  ДЕПУТАТЫ – 
АУДАНЫМЫЗДА

Тамыз айының 18-19 күндері Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаты, әлеуметтік-мәдени даму 
Комитетінің мүшесі Жанат Ануарбекқызы Омарбекова (суретте 
ортада) жұмыс сапарымен Меркі ауданында болып, мемлекеттік 
бағдарламалар аясында салынып жатқан құрылыс нысандарын 
аралап, шаруа қожалықтары өкілдерімен кездесу өткізді.

Расул  МАЛЛАБАЕВ,  (сурет  автордікі),  "Меркі  тынысы".

ШҚ, «Гүлдер» ШҚ, «Балабек» ШҚ 
жетекшілері қазіргі таңда аудан 
көлемінде жеміс ағаштарына 
шет мемлекеттерден келген 
бактериялық аурулардың алдын 
алу жұмыстарын уақытты 
өткізбей жүргізбесе, ертеңгі 
күні шаруа қожалық жұмыстары 
тоқтап қалатынын жеткізді. 
Сонымен қатар, алма бақтарын, 
жеміс ағаштарын өсіру үшін 
кәсіпкерлерге бір аймақтан 
жерді ыңғайластырып беруді де 
сөз етті.

Ауылды жерлердегі 
жеміс өсіруші шаруаларға 
субсидияның жоқтығын тілге 
тиек еткен «Совет» шаруа 
қожалығы жетекшісіне аудан 
әкімі заң талаптарына сай және 
субсидияны беру талаптарына 
сай болса, субсидия берілетінін 
жеткізді. 

Кездесу соңында сөз 
алған аудан әкімі Мейірхан 
Өмірбеков ауылды жерлерде 
жеміс ағаштарын өсіріп отырған 
шаруаларға бақтарды суаруға 

«Ниетің  дұрыс  болсыН,  
өйткеНі,  Ниет  –  көшбасшы»

алқалы  жиында  аудан  басшысы 
өз  ойын  осылай  түйіндеді

сы аптаның дүйсенбісінде, аудан әкімдігінің үлкен залында 
аудан әкімі М.Өмірбековтың төрағалығымен (суретте О

ортада) кеңейтілген жиын өткізіліп, оған облыстық және аудандық 
мәслихаттардың депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері, ауылдық 
округ әкімдері, аудандық ұйым-мекемелердің басшылары қатысты.

жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары (ТҮКШ  ЖК және АЖ) бөлімі 
басшысының уақытша міндетін 
атқарушы А.Әсілбайұлына берілді.       

– Ағымдағы жылы елді 
мекендердің санитарлық тазалығы мен 
абаттандыруына барлығы 22 млн. 682 
мың теңге қаражат қарастырылған. Оның 
13 млн. 125 мың теңгесі санитарлық 
тазалыққа, 9 млн.  557 мың теңгесі 
абаттандыруға қаралған, – деп бастады 
өз сөзін Ахат Әсілбайұлы.

–  Бөлінген қаражаттарға көктемгі 
екі айлық барысында 5570 түп тал-
дарақтар, 2520 шаршы метр гүлзарлар, 
1760 шаршы метр көгалдар егіліп, 
91,7 шақырым арықтар мен каналдар, 
278,7 шақырым көшелер және 100 
мың шаршы метрге жуық саябақтар 
мен скверлер тазаланып, шамамен 
158 тонна кездейсоқ күл-қоқыстар 
шығарылды. Абаттандыру барысында 
ауылдық округтердегі орталық көше 
бойларындағы бағаналар, аялдамалар 
тротуарлар және талдар әктеліп 
сырланды, – деді баяндамашы.

Сондай-ақ, аудан орталығын 
абаттандыру мақсатында «Махаббат 
әлемі» сауда үйінен бастап, «Халық 

күндері «питак» деп аталып кеткен 
алаңша асфальтталып, Қарасу өзенінен 
бастап, «Қазпошта» ғимаратына дейінгі 
тротуарға брюсчатка төселмек екен.

Аудан орталығында және Ысмайлов, 
Сарымолдаев көшелері бойында 
апатты жағдайда тұрған, адам өміріне 
қауіпті талдар кесіліп, бейберекет 
өсіп кеткендеріне санитарлық бұтау 
жұмыстары жүргізілген. Бұл жұмыстар 
алдағы күзгі екі айлықта өз жалғасын 
табатын болады.

– 16 сәуір күні ұйымдастырылған 
бүкілқазақстандық «Ағаш отырғызу» 
акциясы аясында Жамбыл ауылындағы 
«Сыпатай ата» ескерткішінің маңында 
және елді-мекендерде әртүрлі жеміс 
ағаштары мен тұя, бұта қоршамы, 
қайың, қара тал, арша, емен: барлығы 
– 5168 дана көшет отырғызылып, 
оған 1000 жуық адам қатысты, – деді 
баяндамашы. – Елбасының ауыл-
аймақтарда «Жасыл белдеулер» құру 
туралы тапсырмасы аясында алдағы күз 
айларында әр ауылдық округ маңынан, 
барлығы 80 гектар жерге,  тал-дарақ 
егу жоспарлануда. Бұл жұмыстарды 
атқаруға, яғни, көшеттер сатып алу 
үшін аудандық бюджеттен 2 млн. теңге  

қаралған. Әрине, бұл қаражат жеткіліксіз 
болады, сондықтан ауылдық округ 
әкімдері аталған жұмыстарды жүргізу 
үшін қауымдастық қаражатынан қаржы 
қарастыруы керек. 

Санитарлық тазалық жұмыстары 
көктемгі екі айлық мерзімінде ғана 

Алқалы жиынның күн тәртібіне: 
«Аудандағы тазалық пен абаттандыру 
жұмыстары туралы», «2016-2017 
жылдардың жылыту маусымына 
дайындық туралы» және  «Жаңа – 2016-
2017 оқу жылына дайындық барысы 
туралы» мәселелер қойылды.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе 
бойынша сөз аудан әкімдігінің тұрғын-
үй-коммуналдық шаруашылық, 

банкіне» дейін тротуар жиегіне гүлзарлар 
орналастырылып, орталық базар 
алдындағы жабайы сауда орындары 
жойылып, орны абаттандырылған. 
Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету және орталықтың келбетін 
жақсарту мақсатында 2 жер асты 
өткелі    жөнделсе, орталықтағы 4 
арканы безендіру мақсатында жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде. Алдағы 

емес, шілде айының 9, 16, 23 күндері 
жалғасын тауып, ауылдық округтерде 
және ауданға кіре беріс айналма көпір 
айналасы мен Т.Абаев көшесіне дейінгі 
жерлерде және Меркі шипажайына 
баратын автожолдың екі жақ беті 
«Ботпай ата» ескерткішіне дейінгі 
аумақтарда үлкен көлемдегі сенбіліктер 
ұйымдастырылды. Оған аудан 
әкімдігінің бөлімдері мен мекемелер 
тартылып, өз үлестерін қосса, аудан 
әкімдігінің білім, ауыл шаруашылығы, 
және жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар, бөлімдері мен 
аудандық тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау және «Таза су» мекемелері өз 
белсенділіктерімен көзге  түсті. 

Осы орайда, сыртқы келбеті  
заманауи безендіріліп, алды жоғары 
деңгейде абаттандырылған «Дахаб 
сити» сауда үйін, «Керуен» және 
«Меркі» қонақ үйлері мен «Батыр» 
кафесін, «Тау самалы» тойханасы 
мен аудандық қазынашылық, орталық 
кітапхана, «Үміт» сарайы мемлекеттік 
мекемелерін ерекше атап өткен жөн. 
Сондай-ақ, аудандық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, 
аудандық мұрағат, «Меркі тәжірибе 
шаруашылығы» ЖШС-нің алдында 
егілген гүлдер мекемелерге көрік 
беруде.

Өкінішке орай, жаңа оқу жылының 
жақындап қалғанына қарамастан №1, 7, 
9, 11, 48, 13, 30, 35 орта мектептерінде 
тазалық және абаттандыру жұмыстары 
толық жүргізілмеген немесе талапқа 

айында басталған құрылыс 
алаңына жол тартты. Құрылыстың 
сметалық құны 1149325910  
теңге, келісім-шарттық құны 
952142240 теңге болған құрылыс 
нысанын аралап шықты. 

Мәжіліс депутаты, 2003 жылы 
құрылған, бүгінде 17 гектар жерге 
жеміс ағаштарын өсіріп отырған 
«Балабек» шаруа қожалығында 
аудандағы жеміс ағаштарын 
өсіріп-өндірумен айналысатын 
шаруа қожалықтарының 
жетекшілерімен жүздесті. 
Кездесу барысында «Совет» 

арналған су ұңғымаларын 
орнатып, тамшылатып суару 
технологиясына субсидия 
қарастыруды ұсынды.

Кездесуді қорытындылаған 
Мәжіліс депутаты Ж.Омарбекова 
жасалып жатқан жұмыстарға 
көңілі толып, қарапайым 
шаруашылық мүшелерімен 
жүзбе-жүз кездесіп, мәселелерді 
өз ауыздарынан естігеніне 
қуанып, айтылған мәселелер 
бойынша  шешімін табу жолында 
жұмыс жасайтынын жеткізді. 



2 24 тамыз
2016 жыл

  (Соңы. Басы 1-бетте)

В 24 годовщину образования По-
граничной службы КНБ РК в войсковой 
части 2093  Регионального Управления 
«Оңтүстік» Пограничной службы КНБ РК 
прошел  праздничный митинг, посвя-
щенный этой дате (на нижнем сним-
ке). На плацу состоялось торжествен-
ное построение, награждение лучших 
пограничников войсковой части. 

На торжественной церемонии 
присутствовал руководитель отдела 
внутренней политики райакимата А.Ах-
метжанов (на верхнем снимке), ко-
торый поздравил стражей границы с 
праздником, отметив,  что благодаря 
своему профессионализму, трудолюбию 
и инициативе сотрудники пограничной 
службы  обеспечивают надежную охрану 
Государственной границы.

– Пограничная служба всегда была 
и остается настоящей школой мужества 
и героизма, гарантом мира и спокой-
ствия в стране, предметом гордости и 
почитания. Конкретными результата-
ми пограничники  доказали свою спо-
собность решать и выполнять задачи 
по надежной охране Государственной 

«Ниетің  дұрыс  болсыН,  
өйткеНі,  Ниет  –  көшбасшы»

алқалы  жиында  аудан  басшысы 
өз  ойын  осылай  түйіндеді

сай емес. Яғни, тазалық жұмыстары 
мен гүлзарлар орналастыру назардан 
тыс қалып, шөптері шабылмай, сырты 
әктелмеген.

Ал, №12, 4, 6 орта мектептерінде 
абаттандыру жұмыстары жасалғанымен, 
қоршаулары сырланбай, терезелері 
тазаланбаса, №16, №19, №30, №39 
орта мектептері аумағындағы талдар 
бұтауды қажет етеді. №35 орта 
мектебінің төбесіндегі кептерлер 
мектеп шатырында олардың қиларының 
жиналуына әкеліп соқтыруда. 

Дегенмен №6, 16, 17, 18, 22 
орта мектептері мен «Ертөстік», 
«Айбөбек», «Балапан» «Қарлығаш» 
балабақшаларында аталған жұмыстар 
тиісті деңгейде жүргізіліп, абаттандыру, 
санитарлық тазалық жұмыстары 
мекемелердің сәнін келтіріп тұр.

Мәдениет нысандары бойынша 
Аспара және Ақтоған ауылындағы 
мәдениет үйлерінің  жұмыстары да тиісті 
деңгейге қойылған.

Бүгінгі жиынның мақсаты мен 

мектептен тыс мекеме) жылытылады. 3 
спорт мектебінің барлығы табиғи газға 
қосылған.

Ағымдағы жылғы Талдыбұлақ 
ауылындағы №35, Сұраттағы №19, 
Қостоғандағы №14, Ақаралдағы 
№5 орта мектептерінің және осы 

бойынша 10-20 тамыз аралығында 
барлық білім мекемелерін аралап 
шығып, зерделеу жұмыстарын 
жүргіздік. Нәтижесінде, №5, №16, 
№22 орта мектептерінің оқу жылына 
дайындығы талапқа сай екендігі, мектеп 
аулаларындағы гүл алаңдары жаз бойы 
күтіліп-бапталғаны анықталса, зерделеу 
қорытындылары бірқатар кемшіліктердің 
де орын алғанын көрсетті. Атап 
айтқанда, мектептің дайындығы оның 
ауласынан басталатыны №30 және 
№35 орта мектептерінің басшылары 
тарапынан назарға алынбай, мектеп 
ауласына жеткілікті деңгейде тазалық 
жүргізілмеген.Білім беру мекемелерінің 
материалдық-техникалық базасын 
жетілдіруге мемлекеттік деңгейде 
қаржылай көмек беріліп отырған 
жағдайда, қолда барды заман 
талабына сай ұқсата білу, абаттандыру, 
көгеріштендіру, жаңа оқу жылына 
жоғары деңгейде дайындау әрбір 
мекеме басшысының басты мақсаты 
болуы тиіс, – деді Сәкен Бөрібайұлы.  

Меркі ауданында жалпы білім 
беретін  61 мекеме жұмыс жасауда, 
оның ішінде, жалпы білім беретін 
мектептер саны – 38. Бұл мектептерде 
бүгінде 1998 мұғалім жұмыс атқаруда, 
жаңа оқу жылында аудан мектептеріне 
тамыз есебі бойынша 15527-ден аса 
оқушы келеді деп жоспарланса, оның 
ішінде 1-сыныпқа 2173 оқушы келеді 
деп күтілуде.

– Жаңа оқу жылына ғимараттарды 
ағымды жөндеуден өткізуге 7 215,040 
теңге бөлініп, жөндеу жұмыстары 10 
тамызда аяқталды.Мектептерді жаңа 
оқу жылына оқулықтармен және оқу-
әдістемелік кешендермен қамтамасыз 
ету үшін, аудан бюджетінен  84 млн. 
84 мың теңге бөлінген, тиісті конкурс 
жұмыстары жүргізіліп, барлығы 97753 
дана оқу-әдістемелік құралдарымен 
қамтылды, қамту үлесі 100 пайызды 
құрап отыр.

Қажетіне қарай, жекелеген 
мектеп ғимараттарына күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде. Олар: №17 
орта мектеп гимназиясы мен №20 орта 
мектебінің ғимараттары. Жеміс-жидек 
ауылындағы балабақша ғимараты 
да күрделі жөндеуден өтуде. Онда 
бүгінгі таңда жылу, электр жүйелері 
орнатылуда.Барлығында да жұмыстың 
сапалы атқарылуы бақылауға алынған. 

– Оқу жылына дайындықтың 
сапалы ұйымдастырылып, жүргізілуі 
оқу жылының басында педагогикалық 
ұжымдардың жұмыстарын жоспарлап, 
жүргізуге деген іскерлігіне байланысты. 
Осындай жүйелі дайындықтың 
жүргізілмеуі, педагог кадрлардың 
ұжымдағы орнын анықтап, олардың 
атқаратын жұмыстарын нақтылап, 
апталық жүктемелерін тиісті деңгейде 
бөлмеуі салдарынан кемшіліктер  орын 
алған. Соның салдарынан мектеп 
бітірушілердің білім сапасында да 
үлкен кемшіліктер орын алып, мұның 
өзі ауданымыздың ҰБТ бойынша 
облыстағы көрсеткіштерінің  өте төмен 
болуына әкеліп соқтырды. Аталған 
кемшіліктердің орын алу себептерін 
айқындау мақсатында бүгінде білім 
бөлімі тарапынан сараптама жасалып, 
мониторинг жүргізілуде, бұл жұмыстар 
талап деңгейінде болу үшін үнемі 
бақылау жасалатынын әрбір білім 
мекемесінің басшысы ескергені жөн, – 
деді Сәкен Бөрібайұлы. 

– Ауданымызда жақсы нәтиже 
берген мектептер бар, барлық 
жұмыстарды жоққа шығаруға болмайды.
Тәжірибелі ұстаздар да бар, біздер 
оларды алда ұстап, қолдауымыз 
керек, насихаттауымыз керек – деді 
М.Өмірбеков.

Жалпы, жиынды қорытындылаған 
Мейірхан Азатұлы  жылыту маусымына 
дайындықты барынша жақсарту, жаңа 
оқу жылын лайықты деңгейде бастау, 
балалардың мектеппен толық қамтылуы, 
жағдайы жоқ азаматтардың жылыту 
маусымына отын-суының болмай 
қалмауы керектігін айтып,  жалғызбасты 
жандар болса, назарға алуды және басқа 
да мәселелерді нақтылап, тапсырмалар 
берді.

маңызын түсіндіріп, тақырыпты 
қорытындылаған Мейірхан Азатұлы  
Андас батыр ауылындағы №21  және 
Ақермендегі №11 орта мектептерінің 
басшыларын орындарынан көтеріп, 
мекемелердегі кемшіліктерді айтып, 
шұғыл шара қолдану керектігін ескертті.

– Келісіп алайық, – деді аудан 
басшысы, –  білім, денсаулық, мәдениет, 
спорт болсын, әркім тазалықты  өзінің 
есігінің алдынан бастасын. ...Нәтижеге 
жету үшін адамның ниеті дұрыс болуы 
керек, өйткені, ниет – көшбасшы. Ол 
үшін әркім өзінің осы жұмысқа не үшін 
келгенін, не үшін еңбек етіп отырғанын 
түсінуі қажет. Мектеп басшылары 
балаларды тазалықты сақтауға баулып, 
оны әр оқушының өз ауласынан  
бастауына  тәрбиелеуі керек, – деді 
Мейірхан Азатұлы. 

Күн тәртібіне сәйкес, «2016-
2017 жылдардың жылыту маусымына 
дайындық туралы» баяндаманы да 
ТҮКШ  ЖК және  АЖ бөлімі басшысының 
уақытша міндетін атқарушы 
А.Әсілбайұлы жасап, нақты мәліметтерді 
арнайы слайдтар арқылы көрсетіп берді.

Жалпы, аудандағы отын-энергетика 
кешені нысандарының алдағы жылыту 
маусымына дайындық жұмыстарын 
ұйымдастыру және оны бақылау 
мақсатында аудан әкімдігінің тиісті 
қаулысы (29.04.2016 ж.) қабылданып, 
аудан әкімінің 17.05.2016 жылғы №295 
өкімімен аудандық штаб құрылған.

Аудан бойынша білім, денсаулық, 
мәдениет және спорт салаларындағы 141 
нысанның 59-ында арнайы қазандықтар  
болса, 85-інде жылыту пештері  
орнатылған. Оның ішінде қуаттылығы 
сағатына 100 гигакалорийден асатын 
қазандықтар саны  – 43.

Аудандағы 61 білім мекемесінің 
4-уінде біріккен қазандықтар (№1, 5, 39 
мектептері, «Аула клубы») болса, біреуі 
тек жаз мезгілінде жұмыс атқаратын 
лагерь болғандықтан жылу жүйесі 
қарастырылмаған. Қалған 56 мекеменің 
28-і табиғи газбен (15 мектеп, 10 
балабақша, 3 мектептен тыс мекеме), 
28-і қатты отынмен (14 орта мектеп, 
9 бастауыш мектеп, 3 балабақша, 2 

ауылдағы балабақша қазандықтары 
газға көшірілгеннен кейін (мерзімі: 
14.10.2016 ж.) газбен жылытылатын 
білім мекемелерінің саны 33-ке (58,9%) 
өсетін болады. 

Аудандағы 41 мәдениет ошағының  
15-і газбен, 25-і қатты отынмен, бір 
нысан электр тоғымен жылытылады. 

Денсаулық сақтау саласындағы 
барлығы 36 нысанның  (оның 
ішінде 10 медпункт, 13 дәрігерлік 
амбулатория, 2 аурухана  және  3 
емхана,    8 фельдшерлік-акушерлік 
пункт)  17-і газбен, 19-ы қатты отынмен 
жылытылады.

Аудан тұрғындарына шамамен 
қажетті 8000 тонна көмір өз қалаулары 
бойынша Луговой және Меркі 
станцияларындағы көмір қоймаларынан 
тасылатын болады.

– Жалпы, жылыту маусымын тиісті 
деңгейде өткізу үшін келесі мәселелерді 
ұсынамын, – деді Ахат Әсілбайұлы:

– қазандық ғимаратының ішіндегі 
адамдардың уланып қалудың алдын алу 
мақсатында қазандық ғимараттарында 
желдеткіш құрылғыларының болуын 
(вентиляция) қарастыруды; 

– жылыту маусымы кезінде су 
насостарының істен шығып, барлық су 
жүйелерінің қатып қалуына жол бермеу 
үшін, су сорғы насостарына тексеру 
жүргізіп, майлауды;  

– қазандық ғимараттарындағы 
апаттық бу шығару тетіктерін (аварийный 
клапан) сыртқа шығаруды; 

– білім нысандарында 2015-2016 
жылдардағы жылыту маусымына 
дайындық барысында жылдық 
тексеруден өтпеген, егер бар болса, 
манометрлердің сертификатталуы;

– отын-энергетика кешені 
нысандарында өртке қарсы тақта 
ішіндегі құрал-саймандардың толық 
болуы; 

– барлық қазандық ғимараттарына 
термометрлердің орнатылуы және т.б.

Аудан әкімдігінің білім бөлімінің 
басшысы С.Есенов «Жаңа – 2016-2017 
оқу жылына дайындық барысы туралы» 
хабарлама жасады.

– Жаңа оқу жылына дайындық 

ОТМЕТиЛи ПРАЗдниК 
СТРАЖи гРАницЫ

18 августа  Казахстан отметил день пограничника. Одним из глав-
ных документов, подписанных Президентом РК нурсултаном назарба-
евым на заре независимости Казахстана, стал Указ от 18 августа 1992 
года «Об образовании  пограничных  войск». Личный состав войсковой  
части 2093  Регионального Управления «Оңтүстік» Пограничной службы 
КнБ РК с честью выполняет поставленные главой государства и Прави-
тельством приоритетные задачи по надежной охране и защите священ-
ных рубежей Родины, пресечению нарушений границы на вверенном 
им участке. 

Ольга  МАЗУР,   Айбол  иМАнБЕКОВ  (фото), "Меркі тынысы".

границы РК. Основой успеха нашей 
служебно-боевой деятельности был и 
остается личный состав,  те, кто сегодня 
несет нелегкую службу на границе, ор-
ганизует и обеспечивает служебно-бо-
евую деятельность войск, – отметил  
командир войсковой части 2093 Реги-
онального Управления «Оңтүстік» По-
граничной службы КНБ РК, подполков-
ник  Р.Кокамбаев. Он  поздравил всех 
собравшихся с  профессиональным 
праздником и пожелал пограничникам 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Многим  военнослужащим в этот 
день была объявлена благодарность, 
вручены грамоты. Приказ о награжде-
нии зачитал  заместитель командира 
войсковой части 2093,  начальник шта-
ба, подполковник Е.Каримов. Так, в тор-
жественной обстановке начальнику от-
деления пограничного контроля  «Айша 
биби» (автомобильное), майору Т.Ку-
рамысову   была объявлена благодар-
ность, капитан Ш.Райымкулов, старшие 

сержанты О.Абдикеримов, М.Турмура-
тов, сержанты Н.Дуйсебаев, А.Керим-
беков, Ж.Жанабаев были награждены  
медалями «Отличник пограничных во-
йск» ІІ степени от председателя Ко-
митета Национальной Безопасности 
Республики Казахстан, генерал-лейте-
нанта               В.Жумаканова. Замести-
телю командира, начальнику отдела ма-
териально-технического обеспечения  
войсковой части 2093, майору  Ж.Иман-
бекову была объявлена  благодарность, 
заместителю командира, начальнику 
отдела дознания и административно-
го производства, подполковнику юсти-
ции А.Садырову вручена грамота от  
заместителя председателя КНБ РК, 
Директора Пограничной службы, гене-
рал-майора Д.Дильманова.

Также пограничники были отмече-
ны грамотами и благодарностями от   
начальника Регионального Управления  
«Оңтүстік» Пограничной службы КНБ 
РК, полковника  А.Калиева, командира 
войсковой части  2093 Регионально-
го Управления «Оңтүстік» Пограничной 
службы КНБ РК, подполковника    Р.Ко-

камбаева, акима Жамбылской области, 
первого заместителя председателя 
Жамбылского областного филиала пар-
тии «Нур Отан», акимов города Тараза, 
Меркенского района. 

В торжественной обстановке им 
их вручили командир войсковой ча-
сти 2093 Регионального Управления 
«Оңтүстік» Пограничной службы КНБ РК,    
подполковник Р.Кокамбаев и руководи-
тель отдела внутренней политики райа-
кимата А.Ахметжанов.  

Защита границы Отечества была и 
остаётся одной из самых ответствен-
ных, трудных и почетных задач, выпол-
нять которую Родина доверяет только 
самым преданным своим воинам. 
Честь и достоинство, несгибаемая воля 
и беззаветная преданность долгу, го-
товность к самопожертвованию погра-
ничников позволяют  защищать рубежи 
Отчизны. Благодаря пограничникам Го-
сударственная граница – под надежной 
защитой.

  Сәкен  Есенов

  Залдан  көрініс
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Ольга АКининА, "Меркі тынысы".

В этом году мы отмечаем знамена-
тельную дату – 25-летие Независимости 
нашей страны.  Так, 16 декабря 1991 
года стал поворотным днем в истории 
Казахстана, который провозгласил себя 
независимым государством. 

Первые годы Независимости на-
шего государства войдут в историю как 
время глубоких преобразований и ре-
форм, направленных на поступательное 
развитие экономики, социальной, куль-
турной и политической системы, станов-
ление суверенного Казахстана как раз-
витого и светского государства. 

Я, как и все мои сверстники, рожде-
на в молодой и Независимой стране, 
мы ее будущее и нам вести страну к 
новым высоким горизонтам.

25 годовщина  Независимости Ка-
захстана, которую мы отмечаем в этом 
году, дает основания для  размышле-
ний, оценок  непростого и одновре-
менно достойного пути, пройденного 
республикой за эти годы, и всех достиг-
нутых на сегодня ключевых результатов, 
позволяющих утверждать о ее государ-
ственной состоятельности и возможно-
стях для дальнейшего поступательного 
развития. Ключевым достоянием нашей 
прекрасной молодой страны, безуслов-
но, является ее суверенная государ-
ственность. 

Казахстаном за 25 лет Независимо-
сти достигнуто многое, особо в ряду ге-
ополитических достижений страны сле-

Мы, молодежь страны, от-
носимся к своему Отечеству, 
как истинные патриоты. нам 
есть чем и   кем гордиться, мы 
очень любим свой прекрасный 
край, село, где родились и вы-
росли.  Мы  гордимся нашими 
ценностями, это: дружба меж-
ду людьми, любовь к Родине, 
мир и согласие.

НАМ  ЕСТЬ  ЧЕМ  ГОРДИТЬСЯ
дует отметить ее столицу – Астану. Еще 
в декабре 2007 года на торжественном 
заседании по случаю 10-летия переноса 
столицы Глава государства определил 
миссию Астаны в том, чтобы она стала 
образцовой столицей на всем евразий-
ском пространстве, а также катализато-
ром устойчивого развития  республики. 
Сегодня столица нашей Родины – Аста-
на представляет собой центр междуна-
родного сотрудничества и инвестицион-
ной привлекательности.

Обладая значительными запасами 
стратегических ресурсов, располагаясь 
на пересечении  основных транскон-
тинентальных торгово-транспортных 
коммуникаций, сохраняя внутреннюю 
стабильность и являясь  инициатором 
развития довольно большого числа ин-
теграционных проектов, Казахстан игра-
ет все более важную роль в качестве  
одного из ведущих участников междуна-
родных политических  и экономических 
отношений. В том числе этому отвечает 
его стремление войти в состав 30 наи-
более развитых стран мира. Все  это 
способствует расширению возможно-
стей нашей страны для определения и 
продвижения своих стратегических це-
лей, отвечающих ее национальным ин-
тересам на мировой арене. 

Улданай АБиКУЛОВА, 
ученица Сшг №17 

им.Трубицына.

По национальности Севда Кузелова 
азербайджанка. Она окончила  юриди-
ческий университет, факультет «Право-
ведение и таможенное дело» в городе 
Бишкеке и сейчас проходит  стажировку 
в адвокатуре.  Кроме родного языка она 
прекрасно владеет казахским языком, 
языком Пушкина – русским, неплохо ан-
глийским, но, как говорится, нет преде-
ла знаниям и возможностям. Ей хочется 
овладеть государственным языком в 
совершенстве, повысить уровень знания 
английского, потому она каждый день 
практикует их знания, общаясь с друзь-
ями, соседями, просматривая литерату-
ру на данных языках, стремясь к позна-
нию грамматики. Казахский язык хорошо 
знают и родители Севды, считая, что это 
важно для каждого человека, казахстан-
ца. На нем она старается общаться как 
можно чаще, чтобы оттачивать произ-
ношение, узнавать как можно больше 
слов, обогащая свой словарный запас.

У Севды Кузеловой  есть еще одно 
большое увлечение, это – бисеропле-
тение (на снимке), которым она за-
нимается уже ряд лет. Севде нравится 
работать с разноцветными бусинками 
разных размеров и форм, нанизывая 
их на нити, проволоку, леску в  опреде-
ленном порядке или по заданной схеме. 
Вышивая ими богатые  узоры на ткани, 
создавая цветы, вазы, самые различ-
ные игрушки, она чувствует себя, своего 
рода, художником, у которого в руках, 
вместо красок и кисти бисер, из кото-
рого она творит много прекрасных  и 
ярких вещей. Когда их увидишь, хочется 
ими любоваться и любоваться. Красивые 
розы, астры, гвоздики расцветают, как 
живые, волшебные вазы так и просятся 
в руки, сказочные деревья радуют своей 
зеленью и плодами, притягивая своим 
изяществом и тонкостью выполнения.  

Свои поделки Севда дарит друзьям 
и близким, родным, подругам на празд-
ники, Дни рождения и юбилеи. Некото-
рые из них  меркенцы, восхищенные  ее 
мастерством бисероплетения, уже при-
обрели для своих офисов, кабинетов, 

С каждым годом в районе, как и по всей стране, растет коли-
чество людей, желающих изучать и знать язык великого Абая. это 
люди разного возраста, национальности, профессий, любящие свою 
страну, патриоты Казахстана. и Севда Кузелова одна из них. 

БОЛЬШОЕ   УВЛЕЧЕНИЕ – 
БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ

домов. Ведь они являются прекрасным 
украшением интерьера, благодаря им 
серая обстановка комнат, офисов, каби-
нетов оживает, приносит радость всем, 
кто их видит. И Севде нравится то, что 
ее труд востребован. Ведь делать свои-
ми руками красивые вещи не так  про-
сто, в них надо вкладывать душу, стара-
ние и свободное время. Только так они 
получатся не просто поделками, а инте-
ресными вещами, которые смогут пора-
жать и восхищать, притягивать взгляд. 

Каждая работа Севды, это уже не 
просто цветной бисер, бусинки разной 
формы,  а ожившие картины, распу-
стившиеся бутоны цветов, чудо букеты 
и другое. В них много ее фантазии, люб-
ви, в них ее цветной мир, который мо-
жет видеть и передавать только она, как 
художник, рисуя бисером.

Севда Кузелова увлеченный че-
ловек. Если она за что-то берется, то 
доводит дело до конца. Потому у нее 
все и получается, и языком овладеть, и 
красивую вещь из бисера создать. А еще 
она мечтает достичь больших успехов 
в своей профессии юриста, в которой 
пока только делает первые шаги, но уже 
успешно. И мы верим, что у нее обяза-
тельно все получится.

Құрамында республикалық, 
облыстық және аудандық газет, 
телеарна тілшілері бар топты 
Меркі ауданы әкімінің орынбасары 
Рүстем Қасымов күтіп алып, 
баспасөз турының бағдарламасына 
сәйкес, аудандағы нысандар 
туралы қысқаша тоқталып, келген 
қонақтарға сәттілік тіледі. Топ 
мүшелері мерейлі Меркі жерінің 
табиғатының сұлулығымен, 
адамзат баласын тамсандырмай 
қоймайтын тау бөктеріндегі 
«Гидроэнергетикалық компания» 

                    Тамылжыған    тамыз     айында       Меркі 
       ауданында   Елбасы Жолдауы,  «100 нақты қадам» – 
Ұлт жоспары және Мемлекеттік бағдарламалардың 

орындалу барысын ақпараттық сүйемелдеу бойынша 
облыстық ақпараттық құралдарының баспасөз туры 
ұйымдастырылып, өткізілді. 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің жұмыстарымен 
танысудан бастады. 

Ағымдағы жылдың  басында 
ғана қайта жаңартудан өткен 
электр энергиясын өндіруші ГЭС-
2 құрылғылары тынбай жұмыс 
жасауда. ХХІ  ғасырдың аса 
маңызды міндеттерінің бірі – 
еліміз үшін отандық өндірісімізді 
дамыту, өз мүмкіндіктерімізді 
барынша ел игілігіне пайдалану 
болып табылады. Ал, соңғы 
жылдары ауыл шаруашылығы 
мен өнеркәсіп өнімдерін өндіруде 
облыста алдыңғы орындарды 
иеленіп отырған аудан үшін электр 
энергиясын өндірудегі жаңа 
қадамдардың берері мол болып 
отыр. 

Кеңес өкіметі кезінде 
қабырғасы қаланып, 1960 жылдары 
қолданысқа берілген, байырғы 
техникалармен жабдықталған су-
электр станциясы 2007 жылдан 
бастап «Гидроэнергетикалық 
компания» ЖШС-нің қарамағына 
өтіп, міне, енді  75 млн. теңге 
қаржы көлемінде жөнделіп, 
жаңарған ГЭС-2 ауданды электр 
энергиясымен қамтамасыз етуді 30 
пайызға  арттырып отыр. 

« Г и д р о э н е р г е т и к а л ы қ 
компания» ЖШС-нің директоры 
Мырзабаев  Бедел Тоқтаханұлы 
қазіргі таңда серіктестікте 27 
адамның еңбек ететінін, жұмыс 
атқарып отырған кызметкерлердің 
орташа жалақысы 73 мың теңгеден 
асатынын жеткізді.

Табиғаты таңғажайып ауданның 
тау-тасы, өзен-көлі, таза ауасы 
кімді болса да тамсандырмай 
қоймайды. Өйткені, Меркі жерінің 
табиғатының сұлулығын, мың 
бұлақтан құралған Радон суының 
өзіндік ерекшеліктерін айтып 
жеткізу мүмкін емес. Тілшілердің 
жұмыс сапары осы тау шатқалынан 
орын тепкен, 2016 жылы ашылған 
«Turan» демалыс аймағында 
жалғасты.  Осынау    демалыс 
орнына келушілер күн санап өсуде. 
Орта есеппен 40 мың жалақы 
алатын, қонақ үй, мейрамхана, 
сауна, киіз үй, бассейн секілді 
қызметтер көрсететін бұл 

демалыс орнында 15 адам қызмет 
көрсетуде. 

«100 нақты қадам» – Ұлт 
жоспарының 61-қадамы: Ет 
өндірісі мен өңдеуді дамыту үшін 
стратегиялық инвесторларды 
тарту. Негізгі міндет – шикізат 
базасын дамыту және өңделген 
өнімдерді экспорттау бойынша 
2017 жылдың І жартыжылдығында 
іске қосылғалы отырған, жоба 
құны 620,0 млн. теңгені  құрайтын  
«Меркі ет» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігімен танысып өтті. 

Бұрынғы ет комбинатын қайта 
жаңғыртып, қуаттылығы жылына 
250 тонна шұжық және 262 мың 
консерві (тушенка) банкасын 
шығаратын болады деп күтілуде 
екен. 

– Меркі жері алма өсіруге өте 
қолайлы болып табылады. Өзім 
өсіріп отырған алма бақтарды 
аралап шығу үшін кем дегенде 
50 шақырым жүруім керек. Бұл өз 
кезегінде мен сияқты бағбандарға 
уақыттарын үнемдеуде ұтылып 
жатыр. Осы жерде менің айтарым, 
алма өсірушілерге жер телімдері 
бір жерден топтастырылып, берілсе 
деймін – деген «Жасыл белес» 
шаруа қожалығының жетекшісі 
Үсен Қабылбековтың атқарып 
отырған жұмыстарымен танысқан 
тілшілерге бағбанның айтары аз 
болмады.

1993 жылдары жұмысқа 
белсене кіріскен «Жасыл белесте» 
қазір алма бағының аумағы 28 
гектар болды, оған «Жерұйықтағы» 
8 гектарды қоссақ, барлығы 36 
гектар. Болашақта бақтың көлемін 
100 гектарға жеткізуді жоспарлап 
отыр. 

Меркі ауданында алма 
бақтарының көлемін 3 мың 
гектарға жеткізсе, сонда ғана алма 

өсіруде алдыңғы қатардағы Қытай, 
Польша сынды мемлекеттердің 
қатарына жетіп, Ресей секілді ірі 
мемлекеттерге өз өнімдерімізді 
өткізе алады екенбіз. Алма 
бақтарын табиғаты қолайлы Меркі 
жерінде көптеп өсірсе, қарапайым 
еңбек адамдары адал еңбегінің 
жемісін еселеп алып отырады екен.

Келесі кезекте тілшілер тобы 
Сұрат ауылдық округіндегі «Сыпатай 
батыр» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің жетекшісі, бүгінде 
элиталы тұқым сату сертификатына 
ие болған Қанат Шайхиевтің 
жұмыс тәжірибелерімен танысты 
(жоғарғы суретте). Шет елдерден 
алып келінген, ауданның табиғатына 
бейім егін тұқымдары және 
қант қызылшасының түрлерімен 
таныстыра келе, Кеңес заманында 
шығарылған суару техникасының 
қазіргі таңда арзан және қолайлы 

екеніне де тоқталып, қонақтардың 
сұрақтарына толығымен тұщымды 
жауаптарын берді.

...Ораза айттың бірінші күні, 
меркіліктер, әсіресе, меркілік  
балалар үшін ерекше күн болған-
ды. Ауданның ардақты азаматы, 
белгілі кәсіпкер Болат Рахымбаев 
өзінің жаңадан ашқалы отырған 
«ММ – Меркі» ойын-сауық және 
сауда орталығында қайырымдылық 
шараларын ұйымдастырып,  
жаңадан ғана әкеліп, құрылған 
ойын алаңдарында күні бойы 2 
мыңға жуық бүлдіршіндер тегін 
ойын ойнап, көпшілікке 3 қазан 
палау тегін таратылғаны туралы 
газетімізде жазған болатынбыз.

Ауданда атқарылып жатқан 
игі істермен әрі қарай танысу 
мақсатында топ мүшелері таяу 
арада ашылғалы отырған, кәсіпкер 
Рахымбаев Болаттың «ММ – 

екеніне де тоқталып, қонақтардың 

ЖУРНАЛИСТЕР  МЕРЕЙЛІ  
МЕРКІ  ЖЕРІНДЕ  БОЛДЫ

Меркі» ойын-сауық және сауда 
орталығының жұмыстарымен де 
танысып өтті (төменгі суретте). 

Орталықтың жалпы құны 1 
млрд. теңге тұрады, ол пайдалануға 
берілгенде 300 меркілікті жұмыспен 
қамтымақ. Қазірдің өзінде мұнда 
100-ге жуық адам еңбек етуде. 
Барлығы 4 қабаттан тұратын, аумағы 
960 шаршы метрлік орталықта 
кафелер, сауда орындары, сұлулық 
салондары, тігін ательелері, 
роликпен сырғанау орны мен бүгін 
қызмет көрсетіп жатқан ойын-
сауық алаңдары және балалар 
мен кішкентай бүлдіршіндерге  
ғимараттың 2 қабатында лазерлік 
тир, спорттық батуттар, «Аңдар», 
«Ұшақтар», «Жылқылар» деп 
аталатын карусельдер мен «Балалар 
машиналары»,  «Күлбике қыз  
каретасы», «Машина», «Самолет» 
деп аталатын әткеншектер қызмет 
етсе, ғимарат алдында «Скала» 
және басқа да батуттар мен 
рельстегі вагоншалар, бассейн  
қызмет көрсететін болады. 

Осылай мерейлі Меркі жеріндегі 
игі істермен танысып өткен төртінші 
билік өкілдері өздеріне қажетті 
ақпараттарын алып, Тараз қаласына 
жол жүріп кетті. 

Расул   ЮСУПҰЛЫ,  (суреттер автордікі),   "Меркі  тынысы".



№2 «Аспара» орта мектебін 2004-2005 оқу жылында бітіргендігі туралы 
Смагулов Жанабек Бахытбаевичтің атына берілген №1495204 аттестат 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылсын.

Жолдасбек Едебаевтың атына берілген жер учаскесіне меншік құқығын, 
тұрақты жер пайдалану құқығын беретін №0018962, кад. №06-092-036-042 
(жер учаскесіне көлемі  – 16,74 га) мемлекеттік акт жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп табылсын.

Уақытша (ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге) өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беретін №905033, кад. №06-092-042-051, (жер учаскесіне 
алаңы: 6,98 га) мемлекеттік акт жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
табылсын.

ТарМУ-дың көпсалалы колледжін бастауыш сыныптарды өқыту 
мамандығы бойынша 2011 жылы бітіргендігі туралы Тойбаева Дана 
Айдарханқызының атына берілген ТКБ №0109563, тіркеу №14839 диплом 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылсын.

ОБЪЯВЛЕниЯ ОБ ОТКРЫТии нАСЛЕдСТВА

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

ìåíøiê èåñi: 
       

"ìåðêi òûíûñû"-
Бàñïàñû" 

жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

 директор – 
   Бàñ  рåäàêòîð  

   Әтіркүл иСАЕВА

индекс: 080500,
  Æàìáûë îáëысы, 

Мåðêі ауданы, 
Ә.Ыñìàйыëîâ көшесі,  

¹349. 

      ТАРАЛЫМЫ:  2584 дана

Ãàçåò  àðàëàñ – қàçàқ  æәíå  îðûñ   
òiëäåðiíäå   àïòàñûíà  2 ðåò – ñәрñåíái,  

жұма  êүíäåði  øûғàäû.  Ðåäàêöèÿ 
àâòîðëàðäûң êөçқàðàñû šүøií өçiíå 

æàóàïêåðøiëiê æүêòåìåéäi.
Ãàçåò  ЖК  ЖТО  «Али ЗА»  

баспа орталығында áàñûëғàí.
Мекен-жайы: Тараз қаласы,

 Төле би көшесі №36                              

Òåëефондар: Бас 
ðåäàêòîð – 

4-07-33  (факс.), 
бөлімдер – 4-07-35; 

4-07-58;  
есепші – 4-07-34  

vestnik-merke@mail.ru

Қаçàқñòàí  Ðåñïóáëèêàñû 
инвестициялар және даму министрлігі

Байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитеті

Мерзімді баспасөз басылымын және 
ақпараттық агенттікті есепке 

қою туралы  КУӘЛІК
№14047-г Астана қаласы, 24.12.2013 жыл. 

КЕЗЕКшІЛЕР: Р.Маллабаев, О.Мазур

ПРОдАЕТСЯ

                     иЗгОТОВиМ 
пластиковые окна, двери, витражи. Европейское качество.

                                  ПРОдАМ 
пескоблоки – простые, рваные, стенные.
Обращаться по тел.: 87013731408.

Как ни странно, но причины не-
счастных случаев с электричеством в 
быту остаются практически неизменны-
ми на протяжении десятилетий – это 
нарушение правил эксплуатации или ис-
пользование неисправных электропри-
боров, неосторожность и невниматель-
ность при обращении с электричеством, 
попытки самостоятельной разборки и 
ремонта электроприборов. Казалось 
бы, об этих причинах знают и помнят 
все, начиная с детсадовского возраста, 
но многие упорно не внемлют преду-
преждениям. С точки зрения психологии 
это понятно: в своей квартире человек 
ощущает себя в безопасности, бытовые 
приборы являются для него лишь частью 
комфортной обстановки, а привычка ре-
гулярного пользования ими ослабляет 
чувство осторожности.

Сегодня почти в каждом доме 
имеется не один десяток различных 

ПОСЛЕдСТВиЯ  нЕПРАВиЛьнОгО  
иСПОЛьЗОВАниЯ  эЛЕКТРОПРиБОРОВ  В  БЫТУ

Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться 
осторожно. Однако, в пределах родного дома, в уютной об-
становке, в окружении привычных вещей мы порой легкомыс-
ленно забываем о бегущей по проводам опасности. А ведь 
последствия неправильного или неосторожного обращения с 
электроприборами могут быть очень плачевными. 

электрических устройств. Это: освети-
тельные приборы, телевизоры, холо-
дильники, стиральные машины, утюги, 
электрочайники, обогреватели и т.п. Да-
вайте посмотрим, какие же опасности 
могут скрываться в этих привычных для 
нас приборах и к чему может привести 
неосторожное обращение с ними.

Нагревательные приборы (утюги, 
электрические чайники, электрообогре-
ватели и т.п.).

Электронагревательные приборы 
имеют большую потребляемую мощ-
ность, поэтому нельзя одновременно 
подключать несколько таких устройств к 
одной розетке: это может вызвать чрез-
мерный нагрев проводов, разрушение 
их изоляции, оплавление и возгорание 
розеток. Необходимо также следить, 
чтобы шнур питания прибора не попадал 
на горячий нагревательный элемент, так 
как это может вызвать повреждение 

изоляции и короткое замыкание. 
А теперь несколько общих рекомен-

даций по безопасному использованию 
электроприборов в быту.

Никогда не пользуйтесь электро-
приборами в ванной или под душем – 
влажная кожа и заземляющее свойство 
металлической ванной не оставят вам 
счастливого шанса в случае падения 
прибора в воду или наличия повреж-
дений в его изоляции. Не оставляйте 
электроприборы включенными без при-
смотра. Посмотрите в руководство по 
эксплуатации – как правило, не разре-
шается оставлять прибор в дежурном 
режиме более 1-2 суток.

 Уважаемые жители района, в целях 
вашей же безопасности не пренебрегай-
те правилами пожарной безопасности!

Выполнение этих простых правил 
послужит гарантом безопасности для 
вас и ваших близких.

К.дАРиМКУЛОВ, 
гл.специалист Отдела  ЧС Меркен-
ского района, подполковник граж-

данской защиты.

Уважаемые абоненты! Сообщаем вам, что АО «Казтелерадио» переходит 
на новый казахстанский спутник KazSat-3. Переход на спутник KazSat-3 предо-
ставит зрителям смотреть дополнительные каналы, а также появится возмож-
ность просмотра HD-каналов.

В связи с этим, период перехода запланирован  с мая по сентябрь 2016 
года. Вам необходимо заблаговременно обратиться к монтажным бригадам, 
дилерам для осуществления настроек оборудования, либо самостоятельно 
произвести перенастройку спутникового оборудования «OTAU TV». 

При этом, стоимость за услуги по перенастройке оборудования на спутник 
KazSat-3 составляет не более 2000 (двух) тысяч тенге. 

В случае, если вы уже перенастроили антенну и приемное оборудование 
на KazSat-3 и не были подключены к подарочному просмотру платного пакета, 
сроком на один месяц, то вам необходимо позвонить по телефонам: 8-7262-
52-66-18 (круглосуточно),  8-7262-42-73-55 (9.00-18.00 ч.). При дозво-
не по этим телефонам вам необходимо будет сообщить: номер приемника, 
Ф.И.О., адрес установки оборудования, ваш контактный телефон, ваш ИИН.

Полученная информация будет оперативно обработана сотрудниками и 
вам предоставят возможность просмотра платного пакета на один  месяц.

инФОРМАциЯ  дЛЯ  АБОнЕнТОВ  OTAU  TV

Открылось наследство после смерти Нарикбаева Анвара Советбеко-
вича, умершего 10 июня 2016 года. Наследников просим обратиться по 
вопросу оформления наследственных прав в течение шести месяцев со 
дня открытия наследства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. 
Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Манасбаевой Ғазизы Сансызбай-
қызы, умершей 2 июля 2016 года. Наследников просим обратиться по во-
просу оформления наследственных прав в течение шести месяцев со дня 
открытия наследства к нотариусу Н.Суюнчалиевой по адресу: с. Мерке, ул. 
Мусабекова, 2 «а».

Открылось наследство после смерти Амиркулова Закиржана Тахирови-
ча, умершего 6 июня 2016 года. Наследников просим обратиться по во-
просу оформления наследственных прав в течение шести месяцев со дня 
открытия наследства к нотариусу М.Байдаулетовупо адресу: с. Мерке, ул. 
Исмаилова, 224.

Открылось наследство после смерти Киикбаиулы Ашима, умершего       
4 января 2008 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформле-
ния наследственных прав в течение одного месяца после опубликования к 
нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Алиевой Жейран Асановны, умер-
шей 7 июля 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформ-
ления наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия на-
следства к нотариусу Э.Омаровой по адресу: с. Мерке, ул. Мусабекова, 1.

Открылось наследство после смерти Будаевой Люазы, умершей 4 ок-
тября 2015 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение одного месяца после опубликования к нота-
риусу М.Карабалаеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилолва, 226 «б».

В связи с прекращением деятельности КХ  «Дән», на имя Умарова Нуру-
лы Пазлуевича, ИИН 661214302257, все претензии принимаются в течение 
одного месяца после опубликования по адресу: пос. Интернациональный, 
ул. Гоголя, 52.

оказывает следующие медицинские услуги: физиотерапия для де-
тей и взрослых (амплипульстерапия, магнитотерапия, Дарсонвализа-
ция, ультрозвуковая терапия, гальванизация, ингаляция, электрофорез 
лекарственных средств),  парафино-озокеритолечение, массаж, сухое 
вытяжение позвоночника.

Детям-инвалидам лечение проводится бесплатно.
Прием по предварительной записи. Контактные телефоны: 

8(72632)40707; 87757844121. Адрес: с. Мерке, ул. Омарходжае-
ва, 2 (возле Пивзавода).

МЕдицинСКиЙ  цЕнТР  нЕОМЕд

дом в районе райгаза, пер. Толстого (возле СШГ №39), участок 10 
соток. Имеются времянка и фундамент большого дома. 

Обращаться по тел.: 87754033940. 

СРОЧнО ПРОдАЕТСЯ

дом со всеми удобствами, сделан евроремонт, имеются: сауна, хозпо-
стройки, участок 13 соток по адресу: ст. Мерке, ул. Абдрасимова, 48. Цена 
50000 долларов (возможны варианты). 

Обращаться по тел.: 7012237033; 7074000080. 

ЖАРАМСЫЗ  дЕП  ТАБЫЛСЫн

2016 жылдың ІІІ тоқсанына арналған «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы КЕ АҚ Жамбыл облысы  бойынша филиалы 

– «Халыққа қызмет көрсету орталығы» департаментінің Меркі аудандық 
бөлімінің «Жылжымалы ХҚКО» іс-сапарға шығу

Қыркүйек Меркі ауданы КЕСТЕСІ

Бөлім 
атауы

Меркі 
аудан-

дық 
бөлімі

Елді 
мекеннің 

атауы 

1. 
Қайыңды-

сай
ауылы

2. 
Кентай
ауылы

3. 
Беларық
ауылы

4. 
Ақкоз 

қайнар
ауылы

Тұрғын-
дар 
саны 

598

652

3723

95

Елді мекен-
нің аудан 
орталығы-

нан 
арақашық-

тығы  
(шақырым)

114 км

112 км

90 км

98 км

Шығу 
күні

19.09.2016 
26.09.2016

20.09.2016 
27.09.2016

21.09.2016 
28.09.2016

22.09.2016 
29.09.2016

Шы-
ғу 
са-
ны

2

2

2

2

Азамат-
тарды 

қабылдау 
орны

Аспара 
ауылы  
авто 

машина-
ның 

өзінде 
Ақермен 
ауылы   

С.Жадраев 
көшесі, 

мед пункт 
Тәтті 

ауылы, 
Беларық  
көшесі,  
№31 

бастауыш 
мектеп 

Ақермен 
ауылы, Ақкөз 

қайнар  
көшесі,                 
Ақкөз 

 қайнар  
мектебі.

Аза-
мат-

тарды 
қабыл-

дау 
уақыты

11.00

11.00

11.00

11.00

Әкімшілік-
тегі 

жауапты 
қызмет-
кердің 
А.Т.Ә.

Бас маман
З.Қарабаева

Бас маман
М.Сугурова

Бас маман
Д.Карибаев

Бас маман
А.Шаукеева

МХҚКО 
жау-
апты

қызмет-
кердің 
А.Т.Ә.

Бөлім
басшысы-

ның
орынба-

сары
Ш.Исмай-

лова
 

Көліктің 
сүлбісі 
және  

мемле-
кеттік 
нөмірі

Ssong 
Yong  kz  

391 
AF 08

Ес-
кер-
ту

полный пакет юридических документов на домовладение, расположен-
ное в с. Сарымолдаева, по ул. Т.Рыскулова, 116, это: договор купли-про-
дажи, от 13.05.2004 года, за №1-1869, госакт за №0029496, от 08.08.2001 
года, техпаспорт от 15 мая 2004 года, выданные на имя Алиева Руслана, в 
связи с утерей.

СЧиТАТь  нЕдЕЙСТВиТЕЛьнЫМи

ЧС предупреждает

Хабарландырулар     Объявления

*   *   *

*   *   *


