
ÀÐЌÀËÛЌ
õàáàðûõàáàðû

14 октября 2016 г.14 октября 2016 г.
 № 42 (635)  № 42 (635) 

www.arknews.kzwww.arknews.kz
arkalyk.habar@mail.ru arkalyk.habar@mail.ru 

2

ҚАЛАЛЫҚ АПТАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ САЯСИ ГАЗЕТ  | ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Что мы имеем 
по итогам трех 

кварталов?

ЧИТАЙТЕ В ЧИТАЙТЕ В 
НОМЕРЕ:НОМЕРЕ:

Наш адрес:  ул. Ш.Жанибека,72 (здание ТОО 
«Алюминстрой»), 1 этаж.   Тел.: 7-52-00, 7-26-52.

Уважаемые аркалыкчане! 
Подпишитесь на газету

 «Аркалык хабары» 
на 2017 год!

«АХ»- вот 
такая газ ета! 

«АХ» – восторга междометье,
«АХ» – мы говорим столетья!
«АХ» – пусть будет на устАХ,
В ваших офисАХ, домАХ! 

Стоимость годовой подписки:
– для физических лиц     – 4000 тенге
– для юридических лиц  – 4200 тенге

В день, когда писались эти 
строки, за окном шел первый 
снег. Скажу вам, вряд ли кто 
испытывал радость от раннего 
наступления холодов. Все-таки, 
еще октябрь. Благо, уже к 10 
числу ГКП «АТЭК» запустило 
тепло почти во все жилые 
дома. Но, как известно, те-
плоснабжение города обходит-
ся нам очень даже недешево. С 
учетом нынешнего кризисного 
положения теплоснабжающего 
предприятия, обросшего сотня-
ми миллионов долгов, запуск 
отопительного сезона потребо-
вал экстренного реагирования 
местного исполнительного и 
представительного органов. 
Что уж лукавить, проблема с 
теплоснабжением Аркалыка 
волнует не только нас, но и 
Правительство. Ведь каждый 
год на закупку мазута из респу-
бликанского бюджета выделя-
ются сотни миллионов тенге. 

Миссия внеочередной сес-
сии депутатов Аркалыкского 
городского маслихата, состояв-
шейся во вторник, заключалась 
именно в спасении коммуналь-
ной сферы города. Народные из-
бранники утвердили уточнения 
в бюджет города на 2016 год. 
Основная цель, как уже говори-
лось, предусмотреть средства из 
городского бюджета на недоста-
ющую часть средств на закупку 
топлива. 

По инициативе главы города 
Амантая БАЛГАРИНА, на рассмо-
трение депутатов было предло-
жено увеличение доходной ча-
сти бюджета на 237 миллионов 
тенге. Львиную долю этих денег, 
205 миллионов тенге, предложе-
но направить на закупку мазута. 

Как прокомментировал се-
кретарь маслихата Сабыржан 
ТАСМАГАНБЕТ, корректиров-
ки в бюджет вносились очень 
скрупулезно. В приоритете сто-
яла задача – обеспечить город 
теплом на зимний период. Как 
проинформировала в своем 
докладе руководитель отдела 
экономики и бюджетного пла-
нирования акимата города Ар-
калыка Наталья ГАЙДАРЕНКО, 
доходная часть бюджета на 2016 
год составляет 5 миллиардов 
185 миллионов тенге.  Из них, 1 
миллиард 645 миллионов тенге 
– налоговые поступления, доля 
неналоговых поступлений – 29 
миллионов тенге. Последние по-
ступления образовались от про-
дажи государственных активов, 
в том числе доли участия ТОО 
«Тазарту Аркалык». 

Из 237 миллионов тенге 205 
миллионов будут переданы 
ГКП «АТЭК» на закупку мазута, 

Внеочередная сессия: во имя спасения коммуналки

оставшиеся средства уйдут на 
покрытие коммунальных рас-
ходов общеобразовательных уч-
реждений – 28 миллионов тенге, 
стадиона «Жигер» - 1,5 милли-
она тенге и городского Дворца 
культуры - 4 миллиона тенге. Та-
ким образом, все средства будут 
направлены на решение комму-
нальных вопросов. На 205 мил-
лионов тенге будет закуплено 
4000 тонны мазута. Напомним, 
что это не первый транш дота-
ций теплоснабжающему пред-
приятию. В предыдущей сессии 
маслихата были утверждены 
уточнения в бюджет – выделено 
148 миллионов тенге на закуп-
ку мазута. Итого в этом году 353 
миллиона тенге уйдут, образно 
говоря, «в трубу». И это только 
из местного бюджета.  

Как прокомментировал гла-
ва города Амантай БАЛГАРИН 
в понедельник на аппаратном 
совещании, для Аркалыка это 
немаленькая сумма. Эти день-
ги можно было бы направить 
на ремонт школ, других соци-
ально-значимых объектов. Но, 
финансово-хозяйственная дея-
тельность теплоснабжающего 
предприятия достигла той кри-
тической отметки, что не выде-
лять эти деньги чревато чуть ли 
не коммунальным коллапсом. 
По словам акима, коммуналь-

ные предприятия города, та-
кие как ГКП «АТЭК», ТОО «Іскер 
- Аркалык», в принципе, могут 
работать безубыточно. Ведь, 
коммунальная сфера – самая 
рентабельная. Следовательно, 
не грамотно поставлен менед-
жмент и планирование. Из-за 
того, что проблемы с долгами не 
решаются своевременно, все это 

и приводит к таким проблемным 
ситуациям, резюмировал он. 

Жесткой критике аким Ар-
калыка подверг и работу по те-
плоизоляции теплотрасс, а так-
же подъездов, подвалов жилых 
домов. Такие превентивные ме-
ры, как определение проблем-
ных участков и заделка окон, 
дверей подвальных помещений 

зданий не требует больших фи-
нансовых затрат. Но, несмотря 
на это, отдел ЖКХ, пассажирско-
го транспорта и автомобильных 
дорог, работу в этом направле-
нии не проводил. Лишь по ини-
цативе главы города в осенний 
период эти работы были начаты. 
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Ыбырай 
дәстүрін 

жалғасты-
рушылар

Қажылықтан 
алған әсерім
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Куда исчезли
молодые 

специалисты?
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Материалы полосы подготовил Виталий САЯПИН

Как известно, Аркалык без 
помощи Правительства не об-
ходится. Каждый год выделяют-
ся огромные суммы на закупку 
топлива. Этот год, тем более, не 
исключение. Было запрошено из 
резерва республиканского бюдже-
та 778 миллионов тенге, однако в 
итоге решено было выделить 552 
миллиона тенге. Как поведала Н. 
ГАЙДАРЕНКО, была вероятность 
недополучить и эту сумму – в Пра-
вительстве рассматривали выде-
ление 445 миллионов тенге. Но, 
в итоге, больше полумиллиарда 
получит город на приобретение 
мазута. Недостающие средства 
должны быть направлены либо из 
областного, либо из местного бюд-
жета. Однако, как прокомменти-
ровала Н. ГАЙДАРЕНКО, в области 
денег на эти цели нет. Потому что, 
около 80 миллионов из областно-
го бюджета уже было выделено 
на капитальный ремонт парово-
го котла. По ее словам, Аркалык 
– единственный регион, которо-
му выделена такая немаленькая 
сумма на проведение ремонта 
агрегатов ТЭЦ. Выделена эта сум-
ма с учетом нашего положения 
– ведь Аркалык единственный 
город с подобным проблемным те-
плоснабжением. 

Отдельно стоит отметить, фи-
нансовое состояние ГКП «АТЭК». 
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Внеочередная сессия: 
во имя спасения...

На сегодняшний день кредитор-
ская задолженность предприятия 
составляет около 160 миллионов 
тенге. Из них, 56 миллионов тенге 
– недоимка по налогам. В том чис-
ле, 25 миллионов тенге задолжен-
ность по обязательным пенсион-
ным отчислениям работников. 
66 миллионов тенге задолжало 
предприятие перед поставщика-
ми. Шесть месяцев предприятие 
не платит налоги. Лишь благода-
ря статусу стратегически важного 
предприятия, счета ГКП «АТЭК» не 
арестованы. Исходя из этой ситу-
ации, вся финансово-хозяйствен-
ная деятельность предприятия 
ежедневно мониторится отделом 
экономики и бюджетного пла-
нирования акимата города Арка-
лыка. В приоритете – закупить 
мазут, затем покрыть налоговые 
обязательства, и лишь потом все 
остальное. 

Стоит ли говорить, что от со-
стояния дел ГКП «АТЭК» зависит 
вся жизнедеятельность города. 
Поэтому, первоочередная задача 
городских властей – поправить 
финансовое положение пред-
приятия. Для этого и выделяются 
средства из городского бюджета в 
срочном порядке. 

Кайрат ЕСМАГАНБЕТОВ

Трагедией для одной из 
аркалыкских семей обернул-
ся вечер минувшей субботы. 
Двое малолетних детей, брат 
и сестра – девочка пяти с 
половиной лет и мальчик чуть 
более четырех лет, погибли от 
удушливого дыма, как предпо-
лагается, вследствие возгора-
ния бытового кипятильника. 

По информации временно 
исполняющего обязанности на-
чальника ОЧС г. Аркалыка, под-
полковника гражданской защи-
ты Сарсенбая ХАСЕНОВА, о том, 
что из квартиры, расположенной 
в одном из домов по улице им. Р. 
Маясовой, в третьем подъезде на 
пятом этаже валит густой дым, 
на пульт дежурного специали-
зированного отряда №2 сообщил 
житель соседней квартиры. Зво-
нок о пожаре поступил к огне-
борцам примерно в 16 часов 15 
минут. Через считанные минуты 
на место происшествия прибы-
ло пожарное отделение на трех 
специализированных машинах. 
Пожарным, прежде чем попасть 
в квартиру пришлось взломать 
металлическую дверь ломом. 
Следуя цепью, они распредели-
лись по двум комнатам и быто-
вым помещениям квартиры. В 
этот момент в гостиной комнате 
горели вещи в картонном ящике, 
где ко всему располагались че-
модан и постельные принадлеж-
ности. В 16 часов 27 минут в той 
же комнате были обнаружены 
двое детей. Один ребенок лежал 
на диване, второй находился на 
полу в полусидящем положении, 
облокотившись о диван. 

Оба ребенка на тот момент 

еще подавали признаки жизни. 
Поэтому незамедлительно по-
жарные эвакуировали детей, пе-
редав их в руки бригаде скорой 
медицинской помощи. В свою 
очередь медики тут же присту-
пили к реанимационным меро-
приятиям. Однако спасти малы-
шей так и не удалось. По пути 
следования в больницу оба ре-
бенка скончались…

Полностью пожар в квартире 
был ликвидирован примерно в 
16 часов 40 минут. При выясне-
нии причин трагедии, было уста-
новлено, что возгорание прои-
зошло по причине воткнутого в 
розетку бытового кипятильника. 
Такой вывод был сделан вслед-
ствие того, что при осмотре оча-
га возгорания была обнаружена 
оплавленная вилка от кипятиль-
ника, вставленная в розетку, а на 
полу лежал фрагмент того самого 
злосчастного бытового прибора, 
нагревательный элемент кото-
рого выгорел под воздействием 
высокой температуры. 

По мнению специалистов, 
пожар и гибель малолетних 
детей произошли вследствие 
шалости малышей. Взрослых 
на тот момент в квартире не 
оказалось. По имеющейся ин-
формации, отец детей в этот 
момент находился в другом го-
роде на заработках, а мама на 
работе в городе. Эта трагедия 
заключил С. Хасенов, должна 
послужить печальным напоми-
нанием другим взрослым, что 
если уж возникла нужда оста-
вить малолетних детей одних 
дома, то необходимо быть пре-
дельно бдительными и прятать 
от своих чад легко воспламеня-
емые предметы, бытовые при-
боры, спички, зажигалки и т.д. 

Пожар унес жизни 
малолетних 
брата и сестры

Внимательней отнестись к 
цифрам, посоветовал руково-
дителям госучреждений аким 
Аркалыка Амантай БАЛГАРИН, 
напоминая на аппаратном 
совещании о близком завер-
шении финансового года. Ведь 
впереди зимние месяцы, когда 
о каких-либо строительных 
работах не может быть и речи. 
Между тем, есть аспекты, 
говорящие о неэффективном 
использовании бюджетных 
средств.

К примеру, глава города под-
черкнул, что самое плохое за-
ключается в том, что многие 
администраторы программ сво-
евременно не делают то, на чем, 
образно говоря, крест можно бы-
ло поставить еще в середине го-

По состоянию на начало октя-
бря бюджетный план по дохо-
дам был исполнен на 101,3%. 
То есть при плане 3 млрд. 506,4 
млн. тенге фактически поступи-
ло 3 млрд. 552,8 млн. тенге. Об 
этом и не только проинформи-
ровала на аппаратном сове-
щании руководитель отдела 
финансов акимата г. Аркалыка 
Анар МУХАМБЕТЖАНОВА.

Как сообщила докладчик, на 
отчетную дату поступления соб-
ственных доходов по всем трем 
категориям составило 1 млрд. 
370,8 млн. тенге или 102,4% к пла-
ну. Поступления целевых транс-
фертов составили 2 млрд. 77,5 
млн. тенге, в том числе субвенция 
составила 1 млрд. 210 млн. тенге. 
Что же касается расходной части, 
то она составила 3 млрд. 213,7 
млн. тенге или 99,8% к плану. 
Сумма неосвоения бюджета соста-
вила 7 млн. 367,7 тыс. тенге. Льви-
ная доля неосвоения, сообщила 
А. Мухамбетжанова, на данный 
момент приходится на отдел обра-
зования. Речь идет о сумме почти 
2,6 млн. тенге. На втором месте в 

Парадоксально, но факт: в 
Аркалыке все еще имеется 
дефицит рабочей силы. На это 
обстоятельство обратил вни-
мание аким Аркалыка Амантай 
БАЛГАРИН, говоря о том, что 
ежегодно в городе выпускает-
ся не менее тысячи молодых 
специалистов, покидающих 
стены местного института и 
колледжей.

Тем не менее, в Аркалыке 
ежегодно проходят молодежную 
практику в среднем 60-65 моло-
дых специалистов. На эти цели 

Не за горами занавес 
финансового года, однако…

да. Как результат, все получается 
по остаточному принципу, когда 
бюджетные средства приходится 
осваивать впопыхах, когда финан-
совый год подходит к своему ло-
гическому завершению. На те же 
более 200 млн. тенге, что сегодня 
приходится перераспределять на 
закуп мазута в свое время можно 
было отремонтировать дома, до-
роги, школы… А разработка про-
ектно-сметной документации и 
тому подобных документов? Ведь, 
многие из них, подчеркнул аким, 
приходится разрабатывать по-
вторно, ожидая ответы в ноябре, 
когда уже и строительными рабо-
тами не займешься. А если эти до-
кументы еще и госэкспертизу не 
пройдут? Тогда уже впору будет 
говорить о неосвоении бюджета. 
Живой пример тому, выделенные 
93 млн. тенге по Дорожной карте. 
Это же, подчеркнул А. Балгарин, 

уникальная возможность для 
проведения тех или иных видов 
работ. А что получилось в итоге? 
Администраторы программ не 
смогли своевременно предоста-
вить локальные сметы и другие 
документы. Получается, отметил 
аким, вроде бы, что-то делается, 
а результаты говорят обратное. 
Ведь по существу целый ряд школ 
оказались неготовыми к отопи-
тельному сезону из-за проблем с 
котлами. При этом в двух школах 
котлы будут заменены только 
сейчас, когда отопительный сезон 
вступил в свою активную фазу. 
А ведь котлов, сделал замечание 
А. Балгарин, необходимо целых 
5! Поэтому, резюмировал аким, в 
будущем году архиважным будет 
провести все конкурсы в первой 
половине года, чтобы во второй 
половине года освоить все выде-
ленные бюджетные средства.

Подведены итоги трех кварталов
этом незавидном рейтинге отдел 
жилищной инспекции – более 1,7 
млн. тенге. Замыкает тройку «ли-
деров» отдел ветеринарии – 919,4 
тыс. тенге. Далее по убывающей: 
отдел экономики и бюджетного 
планирования – 596 тыс. тенге, 16 
аппаратов акимов сел – 471,3 тыс. 
тенге, отдел ЖКХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных до-
рог – 115,5 тыс. тенге. 

Кроме того, по 11 администра-
торам бюджетных программ об-
щая сумма неосвоения составляет 
924,3 тыс. тенге. Наибольшая сум-
ма затрат, сообщила докладчик, 
приходится на сферу образования. 
Это 1 млрд. 998,8 млн. тенге или 
62,2% от общей доли бюджета. 
Данные средства идут на содержа-
ние 26 учреждений и 7 казенных 
предприятий. Кроме того, на эти 
средства в нынешнем году были 
приобретены учебники и методи-
ческие комплекты в количестве 
почти 58,5 тыс. штук, приобре-
тен уголь на отопительный сезон 
2016-2017 годов в объеме 4210 
тонн, проведен текущий ремонт 
в 9-ти школах и капитальный ре-
монт СШ №4. 

На сферу ЖКХ общий объем 

городского бюджета составляет 
10,6% или 339,4 млн. тенге. На эти 
средства в текущем году был при-
обретен топочный мазут в объеме 
3304 тонны, обеспечивалось функ-
ционирование автодорог, освеще-
ние улиц, благоустройство и озе-
ленение города, содержание мест 
захоронений, организация сохра-
нения госжилфонда и т.д. Сфера 
социальной защиты населения 
в структуре бюджета составляет 
8,5% или 274,5 млн. тенге. Данные 
средства были распределены на 
проведение общественных работ, 
выплату госпособий, оказание 
жилищной и социальной помо-
щи, реализацию программы за-
нятости и на выплату адресной 
социальной помощи. Сфера куль-
туры и спорта в объеме бюджета 
занимает 6,8% или 217 млн. тенге. 
В нынешнем году эти средства ис-
пользовались не только на расхо-
ды и поддержку культурно-досу-
говой работы, функционирования 
библиотечной системы, центра 
обучения языкам и на развитие 
спорта, но и на содержание стади-
она «Жигер» и ДЮСШ. Доля других 
сфер в структуре бюджета состав-
ляет 8,1% или 256,1 млн. тенге.

Важен конечный результат!
из бюджета выделяются средства, 
которые позволяют обучать мо-
лодежь профессиональному делу 
в течение шести месяцев. Но ку-
да потом деваются эти молодые 
специалисты, почему не возвра-
щаются туда, где проходили про-
изводственную практику? – задал 
вопрос глава города участникам 
аппаратного совещания. У нас в 
городе, продолжил А. Балгарин, 
пять профильных колледжей. 
Молодежь, приходя на производ-
ство, как правило, теряется, не 
умея применить свои теорети-
ческие знания на практике. Нет 
должной связи и с производ-
ственными предприятиями реги-
она. Отсюда, пояснил А. Балгарин, 
возникает встречный вопрос: 
«Где она, хваленная дуальная 
система обучения? Куда мы еже-
годно отдаем 12,5 млн. тенге»? На 
производство после окончания 
колледжей из других регионов 
области и республики в Аркалык 
идут единицы. Куда же тогда де-
ваются свои выпускники, жители 
нашего региона? Ведь мы ежегод-
но выпускаем фермеров, электри-

ков, слесарей, машинистов, пе-
дагогов и других специалистов… 
Этот вопрос, считает А. Балгарин, 
необходимо будет еще тщатель-
но изучить и проработать. Тем 
более что в рабочих руках нужда-
ется не только город, но и вполне 
перспективные села. Туда-то и 
надо устраивать выпускников, 
подчеркнул аким. Ведь заявок на 
рабочие вакансии на предприя-
тиях хватает. Плюс ко всему, есть 
и еще одна проблема, связанная 
с кадрами. По словам А. Балгари-
на, лишь только 42% принятых 
на работу молодых специалистов 
имеют те или иные отчисления. 
Остальные работают по договору 
и теряют при этом в тех же пен-
сионных отчислениях. Поэтому, 
глава города предложил прово-
дить мониторинг тех молодых 
специалистов, которых устраи-
вают на производственную прак-
тику. Необходимо, заключил он, 
чтобы они, действительно, учи-
лись своему делу, а не, образно 
говоря, перекладывали бумаги с 
места на место. Важен конечный 
результат! 
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Қазақ елінен шыққан көрнекті аза-
маттардың бірі және өз халқының 
ағартушысы Ыбырай Алтынсарин 
көзқарасының түп негізі еңбекшіл 
қара бұқараның мұң – мүддесін 
жоқтайтын демократиялық идео-
логия еді. Ол өз жұртының өте бай 
ауыз әдебиетін толық білді, екінші 
жағынан, өскелең орыс халқының 
мәдениетінен үлгі алды. Үшінші 
жағынан Шығыс елдерінде ор-
ныққан мәдениеттің прогрессивтік 
бағытынан да білетіні аз емес 
еді. Осы үш арнадан шыңдалып 
шыққан Ыбырай Алтынсарин мәде-
ниет майданында жоғары белеске 
талпынды.

Ыбырай Алтынсарин тек қа-
на ағартушы – педагог емес, ол 
ХІХ ғасырдың екінші жартысында 
шексіз де шетсіз қазақ даласына 
озық ойларын ала келген, елдің 
көзін ашқан беделді жазушы, әрі 
өз халқының әдет – ғұрпын зертте-
ген білімді этнограф және белсенді 
қоғам қайраткері. Ол – орыс әдеби-
еті классиктерінің, атап айтқанда, 
И.Крыловтың мысалдарын, Л.Н. 
Толстойдың т.б. әңгімелерін тұңғыш 
рет аударып берген жазушы – аудар-
машы, оның үстіне соларды қазақ 
жастарына оқытып үйреткен ұстаз 
–педагог.

Ыбырай Алтынсарин 1879 жылы 
«Киргизкая хрестоматия» және «На-
чальное руководство к обучению 
киргизов (казахов) русскому языку» 
деген екі кітап жазып шығарды. Ол 
хрестоматияларына кіргізген өлең, 
әңгімелердің көбін өзі жазды, ел ау-
зындағы кейбір өлең, ертегі, ауыз әң-
гімелерді жинап өңдеді, орыс клас-
сиктерінен аударды.

Ыбырайдың «Кел, балалар 
оқылық», «Өнер – білім бар жұрт-
тар» деген оқу – білімді, техниканы 
дәріптеген, «Ей, достарым», «Ей, 
жігіттер» деген адамшылыққа үгіт-
теген өлеңдері, «Жаз», «Өзен» деген 

Сәтті болсын талабың, 
құтты болсын қадамың

Әйел теңдігін, табиғатынан 
қамқорлықты қажет ететін нәзік 
жандардың құқығын қорғау қай 
қоғамда болмасын басты мәселе 
болып саналады. Қазақстан Респу-
бликасының Үкіметі соңғы жыл-
дары гендерлік саясатқа және оны 
жүзеге асыруға, соның ішінде әй-
елдердің құқығын қылмыстық қол 
сұғушылықтан, отбасындағы зор-
лық- зомбылықтан қорғауға ерекше 
көңіл бөліп келеді. 

Осыған орай Н. Құлжанова 
атындағы Торғай гуманитарлық 
колледжінде Арқалық қаласы Ішкі 
істер басқармасы Жергілікті поли-
ция қызметі Әйелдерді зорлық-зом-
былықтан қорғау тобының инспек-
торы, полиция лейтенанты Еркегүл 
Байдосова «Әйел тағдыры - менің 
тағдырым» атты баяндама жасады. 

Баяндама барысында «Тұрмы-
стық зорлық - зомбылық профилак-
тикасы туралы» Заңның нормала-
ры жайында құқықтық түсіндірме 
жұмыстарын жүргізді. Бейнеролик 
арқылы қысқаша кино көрсетіліп, 
студенттердің пікірлері тыңдалды. 
Еркегүл Теміржанқызы сонымен 
қатар тұрмыстық зорлық зом-

Халқымыз «Дені саудың – 
жаны сау» деп орынды айтқан. 
Отанымыздың келешегі,  
көркеюі – салауатты өмір 
салтын ұстануда. Қараңғы үйге 
кіріп келіп шам жақсаңыз, үй 
жарық болады. Көп қызыл 
гүлдің ішінен бір ақ гүл көр-
сең,  көзің соған түседі. Біздің 
де өмірімізді жарық қылатын, 
жан-жағымызға тамаша сәу-
лесін шашатын, өмірдегі басты 
байлық – денсаулық.

табиғатты суреттеген өлеңдері жә-
не осы бағыттағы қысқа, мағыналы, 
көркем әңгіме – новеллалары қазақ 
әдебиетінің тарихында мазмұны 
жағынан да түр жағынан да болсын 
жаңа туындылар еді. 

Ыбырайдың хрестоматияла-
рында басылған, өзі өлең, әңгіме, 
мысал, ертектерінен басқа қазақ 
халқының өмірінен жазған хаттары 
бар. Ыбырай осы мақалаларында, 
хаттарында қазақ халқының екі бір-
дей қанаушылықта ауыр азап көріп 
келе жатқанын суреттеп, заманын – 
патша үкіметінің ұлт, отар саясатын 
сынайды. Қазақ халқы қашан азт бо-
лып, ел қатарына қосылар екен деп 
арман етті. 

Қазақ жазушысы, ағартушысы 
Ы.Алтынсаринге И.А.Крыловтың, 
Л.Н. Толстойдың, В.И. Дальдің және 
орыс елінің көрнекті педагогтары 
К.Д.Ушинскийдің, И.И.Паульсонның 
тигізген әсері ұшан – теңіз.Ыбырай 
өз шығармалары тақырыптарына 
арқау қылды. Мысалы, И.А. Кры-
ловтың «Ворона и лисица», К.Д.У-
шинскийдің «Коза и лисица»,Л.Н. 
Толстойдың «Визир Абдул» деген 
мысалдарына Ы.Алтынсарин «Жақ-
сылық пен жамандық» деп бір – ақ 
ат қояды.

Ы.Алтынсарин қайтыс болған-
нан кейін де достары бірігіп, оның 
шығармаларын орысшаға аударып, 
кітаптар шығарды.Ыбырай есімі 
және оның ағартушылық педагоги-
калық қызметі жас ұрпақтың есінде 
мәңгі сақталады.

Елтай АНАПИН,
ҚР білім беру ісінің үздігі

Тұрмыстық зорлық - 
зомбылық - ұрпақ кеселі

былықтың күш көрсету, психоло-
гиялық, жыныстық және экономи-
калық зорлық-зомбылық түрлеріне 
жеке-жеке мәлімдеме берді.

Кездесуге Арқалық қаласы 
Ішкі істер басқармасы ювеналды 
учаскелік полиция инспекторы, 
полиция аға лейтенанты Нұрболат 
Сарин және Арқалық қаласы Ішкі 
істер басқармасы ювеналды поли-
ция тобы кәмілеттік жасқа толмаған 
жасөспірімдер ісі жөніндегі ин-
спекторы, полиция аға лейтенанты 
Талғат Баинбетов студенттердің кө-
кейлеріндегі жүрген сұрақтарына 
жауап берді. 

Құқық бұзушылықтың ал-
дын алу шаралары және құқық 
бұзушылық болған жағдайдағы тар-
тылатын жазалары жайлы баптарға 
тоқталып өтті. Кездесу соңында сту-
денттерге жадынамлар, буклеттер 
таратылды. Отбасының ұйытқысы, 
берекесі, қамқоршысы әйел затын 
аялай білейік.

Айгүл БӨЛЕКОВА,
Н.Құлжанова атындағы 

Торғай
гуманитарлық колледжінің 

әлеуметтік педагогы. 

Жуырда Арқалық медицина 
колледжінде «1 курс студент-
терінің колледждегі оқуға бей-
імдеу» апталығы болып өтті. 
Басты мақсаты - колледжімізге 
жаңа қабылданған студенттер-
мен кездесіп, олардың бір-
бірімен жақынырақ танысып, 
достық қарым-қатынас құру 
және психологиялық жағымды 
көңіл-күй қалыптастыру. 

Апталық салтанатты түрде 
ашылып, «Апталық бұрышы», 
жиын ұйымдастырылды. Жиын-
да директордың тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары Жадыра 
Искакова 1 курс студенттерін 
құттықтап, апталықтың ереже-
сімен және жоспарымен таны-
стырды. Колледж әкімшілігімен 
оқу процесімен, колледжшілік 
ережелермен таныстыру жина-
лыстары болып өтті. Бірінші курс 
студенттерінің колледждегі оқуға 
бейімдеуге байланысты арнайы 
сауалнама алынды. №2 қалалық 
әмбебап кітапханасына «Кітапха-
на әлеміне саяхат» тақырыбында 
студенттермен экскурсия ұйымда-
стырылды. Басты мақсаты жаңа 
түскен студенттерді оқу үрдісінде 
білім деңгейін дамыту, оқу ынта-
сын белсенділігін арттыру болды. 

 «Жастар және заң» тақы-
рыбында бірінші курс студент-
терімен ұйымдастырылған кез-
десуге Арқалық қаласының Ішкі 

істер басқармасының Жергілік-
ті полиция қызметі әйелдерді 
зорлық-зомбылықтан қорғау 
тобының инспекторы, полици-
я-лейтенанты Еркегүл Байдосова 
қатысты. Кездесуде жасөспірім-
дердің құқықтары мен міндет-
тері таныстырылды. Студенттерге 
қылмыс пен зорлық-зомбылық 
туралы мағлұмат беріліп, жа-
ман әдеттерден бойларын аулақ 
ұстап, адамгершілігі мол саналы 
азамат болып дамуына ықпал ету 
мақсатында танымы мол ақпарат 
берілді. «Жасөспірімдер қылмы-
сы» және «Балаларды зорлық-зом-
былықсыз өсірейік» тақырыпта-
рында видероликтер көрсетілді. 
Студенттер келген қонағымызға 
сұрақтар қойып, жауап алды. 

 «Танысайық достар» атты 
студенттермен кездесу кеші өтті. 
Мақсаты – мектеп бітірушілерді 
болашақ мамандыққа бейімдеу, 
оларға дұрыс бағыт-бағдар беру. 
Бір-бірлерімен ұжымдық, достық 
қарым-қатынаста болуды үйре-
тетін «Танысу» тренингі, «Қара 
жорға» психологиялық сергіту 
сәті, ситуациялық жағдайлар-
дан шығу ойындары болды. Кол-
леджіміздің жоғарғы курс студент-
тері бірінші курс студенттеріне өз 
лебіздерін білдіру үшін арнайы 
түсірілген видеороликті тамаша-
лады. Колледжіміздің белсенді 
студенттері ән айтып, би билеп, 
«Жайдарман» қойылымын қойды. 
Іс-шарадан 2-4 курс студенттері 

де тыс қалмады. «Мамандығым – 
мақтанышым» тақырыбында сы-
нып сағаттары өтіп, шығармалар 
жазылды. 

Апталықтың қорытындысы 
әртүрлі көңіл-күйдегі смайликтер-
мен безендірілген бұрышқа жабы-
стырылып, апталықтан алған өз 
әсерін, көңіл-күйін, сезімін біл-
діріп қорытындыланды. Студент-
тер осы оқу орнын таңдағанына 
еш өкінбейтіндерін айтып, бола-
шақта «Ақ халатты, абзал жан», 
білімді де белсенді жас маман, өз 
Отанымызға ерінбей еңбек ететін 
боламыз деп сендірді. Болашақта 
1 курс студенттерін колледжде-
гі оқуға бейімдеу апталығы жыл 
сайын өз жалғасын табады деп 
сенемін.

Зияда АЖИБАЕВА,
 Арқалық медицина кол-

леджінің педагог-психологы.

Біз салауатты өмір салтын ұстанамыз!
Денсаулық – бұл адамның ең-

бекке белсенді болуы, әрі ұзақ өмір 
сүруі, тәннің саулығын және руха-
ни саулығын сезіну. Осы тақыры-
пқа орай, жатақханамызда «Бірінші 
байлық – денсаулық» тақырыбында 
жатақхана студенттері арасында 
эстафеталық жарыс өтті.

Бұл жарысты өткізудің бірден 
бір себебі: студенттердің бос уақы-
тын тиімді өткізу және салауатты 
өмір салтын насихаттау. Студент-
тер бір-бірімен: қол күрес, арқан 
тартыс, шеңбер айналдыру, жүгіру 
сынды кезеңдер негізінде жары-

сты. Әр кезең өзінің қиындығымен 
қызықты болды. Жарыс қорытын-
дысына қарай ең үздік студенттер 
мақтау қағаздарымен  марапат-
талды. Студенттер қауымының 
атынан  осындай мүмкіндік берген 
жатақхана басшыларына алғысы-
мызды  білдіреміз!  

Қорытындылай келе, елдің 
ертеңі- сауатты да , салауатты 
жастардың қолында демекпін! 

Әсем ҚОШАН,
АрқМПИ

қазақ тілі және әдебиеті  ма-
мандығының 3 курс студенті.

Ыбырай дәстүрін 
жалғастырушылар

ін 
ар
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Опырмай-ә, өзен біткен шығы-
стан батысқа қарай ағатын болса, 
тәңірдің құдыретімен Терісаққан 
өзені керісінше, батыстан шығысқа 
бет алатынын қайтерсің! Бұл да 
болса, табиғаттың тылсым құпия-
сы ма, әлде жер белдерінің ыңғайы 
ма, оны кім білсін, бірақ, осы өзен 
бойын мекендеген халықтың да 
өзіндік ерекшелігі бар. Өр мінезін, 
еңбекке ыждағаттылығы мен ер-
лік жасауға деген құлшынысы бар 
екенін дүйім жұрт біледі. Күні кеше 
ғана халқымыздың азаттығы жо-
лында құрбан болған Әділбек Май-
көтов, Хан Кененің серігі Жанайдар 
батыр мен біртуар жазушы Ілияс 
Есенберлин және тағы да басқа аты 
елге мәшһүр азамат-өрендер осы 
Терісаққан бойының тумалары бо-
латын. Халықаралық «Алаш» сый-
лығының лауреаты, ақын Серік 
Тұрғынбекұлының:

Өзің қожа, өзің би еркіндейсің,
Басқа өзенді маңыңа 
                                  келтірмейсің.

Ата-ана тәрбиесінің ықпа-
лы ма, мұсылман болып өсіп, 
бизнес саласында жүрген 
соң, Алланың берген ырысын 
төкпей шашпай, жанұям-
ның керегіне, ұрпағымның 
болашағына, артылғанын 
аруақтарға Құран бағыштап, 
садақа беріп отырдым. Тіпті, 
туған жерім Қызбел ауылын-
да Мадияр мешітін салысып, 
әулетімізден шыққан Қарсақ 
батыр атанған атама жарқы-
ратып белгі қою - әруақтарға 
бас игенім. 63 жастан асып, 
зейнеткерлікке шыққаннан 
соң, көп дайындалып, бес 
уақыт намызымды оқып, 
жан-жарым Жанат екеуміз бес па-
рызымның бірі ғой деп, қажылыққа 
баруға бел будық. 

Қажылықтың әр жолдарын ба-
рып келген кісілерден сұрап оқитын 
сүрелерін жаттап, қала мешітіндегі 
имамдардан сабақ алып үйрендік.

Міне, Алланың ақ жолымен 
қажылыққа да аттандық...

Мен онда көрген білгенімді 
теріп жазсам, бір кітап болуы әб-
ден мүмкін, бірақ асықпай оған да 
оралармын. Ал, мына жазбам тек 
қажылық сапарымдағы әсерім мен 
рахатқа бөленгенімді, бір тылсым 
күштің еріксіз жанды жадырататы-
нын, бастап барған азаматтар жай-
ында жазғым келіп отыр. 

Арқалық қаласынан Алматыға 
біз жұбайым Жанат екеуміз ғана 
бардық. Бізді қарсы алып, сол жерде-
гі «Нұр Қазақстан» компаниясының 
жинаған тобына қосты. Лайнерге 
Алматыдан отырып, бір Аллаға сиы-
нып, Меккеге аттанып кеттік. «Ке-
медегінің жаны бір» дегендей, бір 
ұядағы балапандарға ұқсап, ұшып 

Коррупция – страшнейшее 
зло в любом государстве

«Қызыл» директор
«Еңбегіне қарай- құрмет, жасына қарай-ізет»

(Халық даналығы)

Оң басталып созылған 
                                       солға қарай,
Араптардың әдемі 
                                      әрпіндейсің,-
деп жырлағаны да, 
                       осы Терісаққан өзені.
Кезінде, бұрынғы Арқалық 

ауданының азаматтары руға 
бөлінбей, Ашутасты, Қайыңды, 
Сарыөзен, Терісаққан өзендерінің 
бойынанбыз деп өзара жөн сұра-
са отырып, қалжыңдасатын да 
уақыттар болған... 

Міне, сол жоғарыда аталған 
Терісаққан өзенінің бойында 
бұрында және қазірде төрт ауыл 
созыла орналасқан, аралары он-
он бес шақырымдай: Ковыльный, 
Целинный, Молодежный және 
Матросов ауылдары. Бұл аймаққа 
тың игерудің екінші толқынын-
да селеу, жусан мен көде басқан 
жерге түрен салынып, жоғары-
да айтылған аттас кеңшарлар 
құрылды, ал, бүгін әңгімеге арқау 
болып отырған аптал азамат Есен-
тай Қабылұлы осы Молодежный 
ауылында, азамат соғысының бел-
гілі қайраткері Әділбек Майкөтов 
атындағы кеңшарда директор бо-
лып табаны күректей он екі жыл 
қызмет атқарды. 1968 жылы, қу-
раған шыбықты жерге шанышсаң 
бүршік ататын қаратопырақты 
Қостанайдың солтүстігінен, жазы 
ыстық, қысы суық, табиғаты құ-
былмалы Арқалық ауданының бас 
мал дәрігері болып келген Есентай 
ағамыз әу баста, осы жер, өзінің 
екінші отанына айналарын білме-
ген-ақ шығар. Уақытында, Аман-
келді мен Кейкінің тұлпарлары-
ның тұяқтары дүбірлеткен, ұшқан 
құстың қанаты талатын аймақта 
жаңадан Торғай облысы құрылған-
да Есентай Қабылұлы, сол кездегі 
Кеңес дәуірінің жер-жердегі ауыл-
шаруашылығының мамандары 
тәріздес, еңбек майданына бел-

сене араласқанының және аудан 
көлемінде мал басының өсуіне 
және жұқпалы мал ауруларының 
туындамауына бел шеше кірісіп, 
жеке бас уақытымен санаспай қы-
змет жасағанының куәсіміз. 

Еңбегі зая кеткен жоқ, 1976 
жылы Есентай Қабылұлы Әділбек 
Майкөтов атындағы кеңшарға 
директор болып тағайындалды. 
Осы уақыттан бастап Есентай аға-
мызды еңбек ұйымдастырудың, 
халықпен жұмыс істеудің көшбас-
шысы ретінде тани бастадық. Егін 
және мал шаруашылығымен айна-
лысатын кеңшар, еңбек өнімділі-
гі пирамидасының шыңынан 
көрініп, Ә.Майкөтов атындағы 
кеңшар Арқалық ауданы шару-
ашылықтарының алғашқы үшті-
гінің қатарында болды. Есентай 
Қабылұлының бастамасымен бар-
лық трактор-егіс бригадаларында 
жаңадан үйлер салынып, тиісті 
жабдықтармен қамтамасыз етілді, 
малшыларға да жағдай жасалды. 
Кеңшарда егін егу мен жинаудың 
бұрын қалыптасқан дәстүрін бұ-
зып, Есентай Қабылұлы сол кездегі 
заманауи болып саналатын агро-
техникалық әдістерді қолданудың 
арқасында жылма-жыл мол астық 
алып, асыл тұқымды қазақтың ақ 
бас сиырын жоғары қоңдылықпен 
етке тапсырып, кеңшарды аз 
уақыттың ішінде қыруар мол пай-
даға шығарды. Сол кездегі Арқа-
лық ауданының 1981-1985 жылдар-
дағы қаржылық қорытындысына 
зер салсақ, кеңшар 3 миллионға 
жуық таза пайда түсіріпті де, ет өн-
діруді бес жылдықта 134 пайызға 
орындаған. Осы атқарылған еңбек-
тің арқасында Әділбек Майкөтов 
атындағы кеңшар республика 
және облыстың ауыспалы Қызыл 
Туларымен марапатталды, еңбек-
шілердің әлеуметтік жағдайы жақ-
сарды, жалақылары еселеп өсті. 

Ауылға клуб, дәрігерлік пункт, 
асхана, дүкендер мен ондаған 
тұрғын үйлер салынды.

Есентай Қабылұлы астықты 
алқапта, сол кездегі Қазақстан Ре-
спубликасы партия ұйымының 
басшысы Дінмұхамед Қонаевпен 
кездескен директор. Сол уақыт-
та біздер, «мүйізі қарағайдай» әрі 
«түкірігі жерге түспей» тұрған 
Терісаққан бойының «қызыл» 
директорлары Есентай Қабылов, 
Ерназар Мақанов, Балағұл Есен-
таев, Кенжебек Сауытовтарға аса 
қызығушылықпен қарайтынбыз, 
соларға ұқсасақ екен деген арман-
дар да жоқ емес-тін. Олда бір за-
ман екен-ау...

Иә, қандай жұмыс болса да, 
оның басында білікті кадрлар 
керек және оларға дұрыс бағыт-
бағдар берсең ғана еңбектің көрігі 
қызары сөзсіз. Кадрлармен жұмыс 
істеуде де Есентай Қабылұлы көп 
ұлтты ауылдың еш біреуін ала-
ламай, оларды бір мүддеге бағыт-
тай білген басшы. Ағайынды Ду-
вановтар, В.Жарков, С.Рахметов, 
А.Бексұлтанов, Б.Қоспанов және 
тағы басқалары шаруашылық 
жүргізудің майталмандарына ай-
налды. Олардың еңбектері еленіп 
В.Жарков кеңшар директоры, 
А.Бексұлтанов та кеңшар дирек-
торы, кейіннен аудан әкімінің 
орынбасары, Б.Қоспанов аудан-
ның бас мал дәрігерлігіне дейін 
жоғарлатылды. Көптеген маман-
дар басқа кеңшарларға бас маман 
болып ауысты. Ал, қарапайым 
еңбек адамдарымен қоян-қолтық 
етене араласып және оларды 
кеңшардың алдына қойылған 
негізгі мақсаты - егін мен мал ша-
руашылығын онан әрі дамытуға 
жұмылдыра отырып, берілген 
жоспарларды еселеп орындаға-
нымен қатар, ауылдың көркеюіне 
де өз үлесін қосты. Есентай ағамы-
здың замандасы Қайырден Жиен-
баев ақсақал «Мен, сол кезде, осы 
Есентай қашан дем алады екен? 
- деп ойлайтынмын» дегенінің өзі 
кеңшар басшысының шаруаға де-
ген жанашырлығы мен жауапкер-
шілігін анықтары анық.

Ағамыз мамандар мен еңбек-

керлерге берілген тапсырмалар 
орындалмай қалғанның өзінде, 
бақырып-шақырмай, өзінің мінезі-
не сәйкес ащы мысқылмен ғана 
«Мақтамен бауыздағандай» қыла-
тын. Әзіл-қалжыңнан да кемшін 
емес-тін. Берілген бұйрықты 
керісінше орындаған бір орыс аза-
матына Есекең, қазаққа тән ак-
центпен «Вы что, из почек ножки 
делаете?» (қазақшасы «Бүйректен, 
неге сирақ шығарасың?») дегенде, 
пәтшағар өзінің істеген ағаттығын 
тез түсініп, берілген тапсырманы 
аса бір ыждағаттылықпен орын-
дапты дейді көргендер мен естіген-
дер. Ал, осы бір мәтел, кейін Арқа-
лық ауданында ауызекі әңгімеге 
айналды. Сол шаруашылықта бас 
зоотехник болып қызмет атқарған 
Ақберген Ишемишев «Есентай Қа-
былұлы кеңшар мамандарымен, 
еңбек адамдарымен сөйлескенде, 
адамгершілікті жоғары қояты-
нын, олардың мұң-мұқтажына аса 
көңіл бөлетінін, кез келген адам-
мен ортақ тіл табыса білетінін 
және істеген жақсылықтарын осы 
уақытқа дейін есіме алып, кейінгі 
буын жастарға үлгі тұтамын» дей-
ді. Орнымен берілген әділ баға!

Отбасы және денсаулығы-
на байланысты Есентай Қа-
былұлы 1988 жылы кеңшар бас-
шылығынан босап, 1990 жылы 
Әуликөл ауданының ветстанса-
сының басшысы болып ауысты, 
өзінің негізгі мамандығы бойын-
ша қызмет атқарды. Зейнетке 
шыққанша еңбекте абыройсыз 
болған жоқ. Жақсылармен арала-
сты, жастарға үлгі болды.

Бүгінгі күні Есентай Қабылұлы 
берекелі отбасының ақылшысы, 
қамқоры. Ұлын-ұяға, қызын-қи-
яға қондырған абыз. Сексеннің 
сеңгіріне келген ақсақалдан ақыл 
сұрайтын азаматтар да баршылық. 
«Қадірлі кісі қартаймас» деп атала-
рымыз айтқандай, Есентай ағамы-
здың еліміз үшін жасаған елеулі 
еңбегі әрқашан жадымызда десек 
еш артық емес. Өмір жасыңыз 
ұзақ болсын, қадірлі абыз аға!

Қонысбай АҒУАНОВ,
кейіпкердің үзеңгілес інісі.

Қағбадағы ақ тілегім қабыл болсын
(Қажылық сапардан)

келеміз. Бұл ұшақта 490 адамның 
ішінде 200 адам «Нұр Қазақстан» 
компаниясынан. Бұл компанияның 
президенті діндер ғылымының док-
торы, Пакистанда, Сауд Арабиясын-
да оқыған. 1996 жылдан бері осы 
компанияны басқарып, 20 жылда 
82 рет қажылыққа басқарып барып, 
сауабын алған жерлесіміз, Қостанай 
облысы Амангелді ауданының тума-
сы Амангелді Еренғайып еді. Аман-
гелдінің оқығаны, тоқығаны, тақу-
алығы, діндарлығы бірден сезіледі. 
Қай адамды болсын жатсынбай, 
бауырына тартып, шын пейілімен 
өзіне жақындата білетін жан. Алма-
тыдан Меккеге тапжылмай 7 сағат 
ұшады екен. 5 сағат ұшқаннан кей-
ін Амангелді қажы қолына дабыл 
қағысын алып, «мұсылман ағайын-
дар, енді біз 1 жарым сағаттай ұша-
мыз. Барлығымыз Ихрам киімімізді 
киіп, салауат айтамыз», - деді. Біз ақ 
жамылғы киімімізді киіп, білетін 
Тәлбиә дұғасын Амангелді қажыға 
қосылып, айтып отырдық. Міне, қа-
сиетті жерімізге де келіп қондық... 

Бізді бірден қонақ үйге апарып 

орналастырды. Міне, ғажап, 
әр секундтарың, әр минут-
тарың бір ғажайып рахат-
пен өтіп жатыр. Бізді тағы 
бір таң қалдырғаны - Қағба 
тұрған ауласына кіргенде 
екінші өмір дүниеде жүр-
гендей сезінесің. Қағбаны 
айналғанда еңірегенде етегі 
толған қазақ қана емес, не-
грлер, үнділер, өзбектер т.б. 
ұлттар бір Алладан жәрдем 
күтіп, тілек тілегендер еді. 
Тіпті, жаза берсе ғаламат 
құбылыстар, айтып жеткі-
зе алмайсың. Қажылықтың 
қасиеті адам бойына әл-қу-
ат күш беріп, өзіңді еріксіз 

қуанышқа кеңелтетінінде. Мен 
қажылық жолында осыны түсіндім. 
Мансап атағымды көтеріп, қажы-
мын деп мақтанбаймын, мақтануға 
да хақым жоқ. Тек рахатқа бөленіп, 
жансарайымның кеңейгенін 
жазғым келіп отыр. Қажылыққа ба-
ру – өз дәрежеңді емес, қасиетіңді, 
адамгершілігіңді, адалдығыңды, 
адамдығыңды, ақпейілділігіңді көр-
сетіп, ақ тілегіңді тілеу.

Кім де кім қажылыққа барса, 
осындай ниетпен барғаны жөн. 
Қажылықтар көбейе берсін.

«Нұр Қазақстан» компаниясы-
ның мұсылман қажылары тобын 
көбейтіп, тобаларына келе берсін. 

Алланың жолы һақ жол, адал 
болсаң жеңіл, арам болсаң ауыр. Әр 
мұсылманнан Алла жолында адал 
болуларына еліміздің берекесі, бір-
лігі нығайып, Тәуелсіздігіміздің көк 
туы желбірей берсін деп, қағбаны 
сипап тұрып тілеген тілегім қабыл 
болсын деймін! Бәрімізге Алланың 
рахымы жауа берсін.

Қажы Рамазан ҚАСЫМҰЛЫ 

Одним из факторов беском-
промиссной борьбы с преступ-
ностью является принятый 2 
июля 1998 года Закон РК «О 
борьбе с коррупцией».

Коррупция явление достаточ-
но типичное для большинства 
стран, осуществляющих переход 
к рыночным отношениям. Наибо-
лее распространенными видами 
коррупции среди распорядителей 
государственной собственности 
и средств являются: выделение 
за взятки помещений, земельных 
участков, выдачи кредитов, заклю-
чение государственных контрак-
тов и подрядов на невыгодных для 
государства условиях, и т.п.

Принятый Закон действует на 
всей территории Республики Ка-
захстан в отношении всех физиче-
ских и юридических лиц. Борьбу 
с коррупцией в пределах своей 
компетенции обязаны вести все 
государственные органы и долж-
ностные лица. Согласно данному-
закону, лица, претендующие на за-
нятие государственной должности 
в органах и организациях, уполно-
моченных на выполнение таких 
функций, принимают на себя уста-
новленные ограничения в целях 
недопущения действия, которые 
могут провести к использованию 
их статуса и основанного на нем 
авторитета в личных, групповых и 
иных неслужебных интересах, при 
этом лица ставятся в известность о 
правовых последствиях таких дей-
ствий. Этим лицам запрещается 

заключать гражданско-правовые 
сделки не под своим именем - на 
подставных лиц, анонимно, под 
псевдонимом, принимать за ис-
полнение своих государственных 
или приравненных к ним функ-
ций любого вознаграждения в ви-
де денег, услуг и в иных формат 
от организации, в которых лицо 
не выполняет соответствующие 
функции, а также от физических 
лиц, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

Для усовершенствования и 
укрепления работы по борьбе с кор-
рупцией Президентом Республики 
Казахстан 20 апреля 2000 года был 
подписан Указ «О мерах по совер-
шенствованию системы борьбы с 
преступностью и коррупцией». 

Благодаря реализации этого 
документа, а также поручений, 
данных Главой государства, в стра-
не развернута широкомасштабная 
компания по борьбе с преступно-
стью, благодаря чему борьба с кор-
рупцией приобретет планомер-
ный и неослабевающий характер.

Коррупционная преступность 
многогранна. Но наиболее опасным 
ее видом является взяточничество. 
Конечно, коррупция и, в частно-
сти, взяточничество присущи всем 
современным странам, но борьба с 
ней должна быть бескомпромисс-
ной, непрерывной и жесткой. 

Самат КУЛТАН, 
главный специалист 
Управления юстиции

города Аркалыка, 
член Костанайского    

филиала союз юристов.
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Проблему своего двора 
решили собственными усилиями 

Буквально на днях в одном из 
районов Костанайской области 
злоумышленники, предполо-
жительно по чьей-то наводке, 
ограбили кассу некой частной 
организации, где в свободном 
доступе находилось более 200 
тысяч тенге. Эта информация 
должна послужить поводом 
для размышления тем же 
руководителям  сельхозпред-
приятий, которые в эти дни 
выдают зарплату хлеборобам 
по итогам сельскохозяйствен-
ных работ.

Об этом и не только напомнил 
в ходе аппаратном совещания 
аким Аркалыка Амантай БАЛГА-
РИН, заслушав информацию на-
чальника УВД г. Аркалыка Торе-
хана ЖАНГЛЫШЕВА. К слову, сам 
глава местной полиции, предло-
жил руководителям предприятий 
и организаций, где деньги могут 
находиться в свободном доступе 

Жители многоэтажного жилого 
дома по улице Шакшака Жани-
бека,79 проявили инициативу 
и сами огородили свой двор 
от скопления автомобильного 
транспорта.

В качестве защиты от заезжих 
легковушек послужили старые ав-
томобильные баллоны. Ими жиль-
цы пятиэтажки и огородили при-
легающую территорию, дружно 
выйдя на общедомовой субботник. 
Как проинформировала депутат 
Аркалыкского городского масли-
хата Наталья ВОРОНОВА, жильцы 
этого дома уже обращались к ней 
с просьбой решить вопрос с ограж-
дением придомовой территории 
от транспорта. Как депутат, она 
отправила несколько запросов в 

соответствующие инстанции. Од-
нако, дело с мертвой точки, так и 
не сдвинулось. Реакции, образно 
говоря, – ноль. Одни обещания на 
перспективу. Вот тогда-то и реши-
ли жильцы дома сами взяться за 
дело и общими усилиями огоро-
дить двор. Согласитесь, прекрас-
ный пример для жителей других 
многоэтажек, кто испытывает 
аналогичные трудности. Ведь, что 
не говори, а большинство из нас 
привыкло, что проблемы наших 
дворов должны решать комму-
нальщики, либо власти города, но 
только не мы сами. На фоне дефи-
цита бюджетных средств, когда, 
что называется, каждое тенге на 
счету, невольно задаешься вопро-
сом, а почему бы не научиться са-
мостоятельно решать проблемы, 
касающиеся общественности? 

Ведь, как оказалось, нет ничего 
трудного, чтобы выйти во двор и 
огородить опасную для игр детей 
территорию подручными сред-
ствами. Не обязательно же искать 
автомобильную резину? Можно 
воспользоваться и другими мате-
риалами. Нет сомнения в том, что 
в данном плане жильцы дома по 
улице Ш. Жанибека,79 показали 
хороший пример всем жителям 
многоэтажек.

Берегите сотки и старенькие «Жигули»
для преступников сдавать свои 
объекты под охрану стражам пра-
вопорядка. Ведь, в нашем регионе 
среди всех преступлений и право-
нарушений, по-прежнему, лиди-
руют кражи. О том же, какова в го-
роде криминогенная ситуация по 
итогам 9 месяцев, Т. Жанглышев 
так же проинформировал участни-
ков аппаратного совещания. 

В целом, по словам руководи-
теля УВД, состояние преступности 
характеризуется снижением на 
12,1% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. А 
именно с 495 до 435 фактов. При 
этом особо тяжких преступлений 
зарегистрировано 5 против 3 при 
раскрываемости в обоих случаях 
100%. В то же время в текущем году 
количество преступлений, связан-
ных с умышленным причинением 
тяжкого вреда здоровью снизилось 
с 9 до 8 фактов, число грабежей 
уменьшилось с 14 до 9, хулиганств 
с 29 до 10, а кражи чужого имуще-
ства с 240 до 212. Важно будет отме-
тить, что наиболее распространен-

ными преступлениями являются 
кражи сотовых телефонов. На се-
годняшний день подобных фактов 
кражи зарегистрировано в коли-
честве 43 против 50 в прошлом го-
ду. Проблемным остается вопрос 
и краж автомобилей. Причем 
преступники, как правило, поку-
шаются на совдэповские «ВАЗы», 
которые не оборудованы проти-
воугонной сигнализацией, двери 
которых открыть не представляет-
ся сложным. К примеру, в нынеш-
нем году было зарегистрирована 
22 факта угона авто, против 17 за 
аналогичный период прошлого го-
да. Не снимается с повестки дня и 
вопрос, связанный с кражей скота. 
В минувшем году подобных фак-
тов было зарегистрировано 8 про-
тив 11 в прошлом году. Остается 
добавить, что за отчетный период 
снизились преступления совер-
шенные в общественных местах (с 
96 до 84) и совершенные в состоя-
нии алкогольного опьянения (с 64 
до 38). 

Виталий САЯПИН

На протяжении двух дней в 
Аркалыке прибывали гости из 
областного центра, представи-
тели общественного объедине-
ния «Ақ көгершін», возглавляет 
которое Альбина ЕРОХИНА. 

В течение этого времени де-
легация из медиков Костаная 
и Аркалыка посетила ряд объ-
ектов, во время которых были 

Создание НАО «Госкорпо-
рация «Правительство для 
граждан» позволило объе-
динить усилия ЦОН и ГЦВП 
в плане оказания государ-
ственных услуг и в результате 
объединения поменялось ли 
наименование организации? 
Кроме этого, какие новшества 
и альтернативы планируются 
в этом направлении? 

Действительно, с созданием 
Госкорпорации происходят 
структурные изменения в орга-
низациях, объединенных в Пра-
вительство для граждан. Также 
после объединения ЦОН и ГЦВП 
с августа 2016 года ГЦВП переи-
менован в МРЦ СВ – Межведом-
ственный расчетный центр со-
циальных выплат». Что касается 
Департаментов ЦОН и МРЦ СВ по 
Костанайской области, то прием 
граждан по всем государствен-
ным услугам, которые ранее ока-
зывал ГЦВП, полностью передан 
ЦОНу. Государственная корпора-
ция интегрирует все центры об-
служивания населения в единую 
систему. Наши сотрудники МРЦ 
СВ (ранее ГЦВП) занимаются об-
работкой документов.  Компо-
зитными - называются несколь-
ко услуг, которые оказываются 
одновременно и в одном месте.  
И в нашем городе композитные 
услуги усиленно развиваются. 

Кроме ЦОНа прием заявле-
ний на назначение выплат про-
изводится медико-социальными 
экспертизами (МСЭ) при уста-
новлении инвалидности, один 
из очень удобных композитных 
услуг, т.е установление инвалид-
ности и назначение выплат по 
инвалидности не обращаясь в 
МРЦСВ. Еще один вид услуги ре-
гистрация в качестве безработ-
ного и назначение соответству-
ющей выплаты в связи с потерей 
работы производится центрами 
занятости. Также внедрен новый 
вид композитной услуги  при 
рождении ребенка. Регистрация 
рождения ребенка и назначение 
выплат в связи с его рождением 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Что изменилось с 
объединением ЦОН и ГЦВП?

производится непосредственно 
в родильных домах, для чего за-
явителям достаточно иметь удо-
стоверение личности и откры-
тый счет в банке для зачисления 
денежных средств. 

Но документы в МРЦ СВ на 
обработку поступают не только 
из ЦОНа, МСЭ и Центра занято-
сти. Уже который год идет ак-
тивное внедрение подачи доку-
ментов на назначение выплат 
через ПЭП – портал электронного 
правительства самими услугопо-
лучателями. Достаточно иметь 
ЭЦП (электронно-цифровую под-
пись), открыть счет в банке 2-го 
уровня и компьютер с выходом 
в Интернет и тогда, не выходя из 
дома, можно подать заявление 
на сайте www.egov.kz в режиме 
реального времени на назначе-
ние следующих выплат по ли-
нии Министерства здравоохра-
нения и социального развития 
и Государственного фонда соци-
ального страхования:

- государственная базовая 
пенсионная выплата;

- государственное социаль-
ное пособие по возрасту;

- пособие в связи с рождени-
ем ребенка;

- пособие по уходу за ребен-
ком по достижению им возраста 
1 года. 

Воспользоваться возмож-
ностью подачи заявлений по 
назначению выплат в связи с 
рождением ребенка через ПЭП 
призываем родителей, так как 
это удобно и быстро. Сделать это 
можно также в отделах ЦОН, вос-
пользовавшись услугой самооб-
служивания, где при необходи-
мости помощь в обращении на 
ПЭП окажут сотрудники корпо-
рации.

Если имеются еще другие 
вопросы, можете обращаться на 
короткие номера справочных 
служб 1414 и 1411 (звонок по Ка-
захстану бесплатный с мобиль-
ных и стационарных телефонов). 

Айнагул ШАМШИНА,
руководитель Аркалыкско-

го городского отделения Депар-
тамента МРЦСВ. 

От лица людей с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями общественного объе-
динения «Мугедек» выражаю 
огромные слова благодарности 
всем меценатам, оказавшим 
посильную помощь по случаю 
Дня инвалидов.

Эта дата отмечается 14 ок-
тября. И очень приятно, что на-
шлись люди, которые откликну-
лись и заблаговременно оказали 
поддержку, членам нашего обще-
ственного объединения. В этой 
связи от всего сердца желаем 
ниже перечисленным коллек-
тивам, а в их лице – руководите-
лям доброго здоровья, трудовых 
успехов и всех земных благ. Свои 

не только лекции о причинах 
возникновения туберкулеза 
и табачной зависимости, но и 
спортивные мероприятия, ак-
ция «Автобус Здоровья» и т.д. 
В ходе встреч с коллективами 
Аркалыкского городского узла 
почтовой связи АО «Казпочта», 
Аркалыкской региональной 
поликлиники, Аркалыкско-
го медицинского колледжа, 
Управления внутренних дел 

Ваше дело табак? Или одна 
из причин туберкулеза

Аркалыка с лекциями на задан-
ную тему выступили председа-
тель ОО «Ақ көгершін» Альбина 
Ерохина, заместитель главного 
врача Костанайского областно-
го противотуберкулезного дис-
пансера Жанат МОЛДАТАЕВА 
(на снимке), врач-эпидемиолог 
Аркалыкской региональной по-
ликлиники Василий САЯПИН, 
врач антитабачного кабинета 
местной поликлиники Галина 
ЗОРКОВА. Как отметили гости 
из областного центра, аркалы-
кчане неплохо разбираются в 
причинах возникновения и про-
филактике туберкулеза. В этом 
плане, уместно будет заметить, 
они даже были приятно удивле-
ны. Что же касается программы 
спортивных мероприятий, то 
своеобразные «Веселые стар-
ты», как стимул к здоровому 
образу жизни состоялись меж-
ду студентами медколледжа. А 
совместно с отделом жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог акимата 
г. Аркалыка гости расклевали в 
маршрутных автобусах плака-
ты об опасности туберкулеза и 
вреде табакокурения.

Благодарим 
за помощь 
инвалидам!

слова благодарности мы адресуем 
коллективам филиала АО «Алю-
миний Казахстана» Торгайское 
бокситовое рудоуправление (Вик-
тор Родин), ТОО «Алюминстрой» 
(Абай Муканов), ТОО «Торгайский 
элеватор» (Нурлан Кожаков), ТОО 
«Алиби-Сеним» (Иван Попович), 
ТОО «Балажан-Аркалык» (Игорь 
Ким), ТОО «Аркалыкская сельско-
хозяйственная опытная станция» 
(Евгений Косарев), ТОО «Нур Жай-
лау НС» (Есенбол Касенов), ТОО 
«Производственный кооператив 
«Мирас» (Ермек Алимбаева), ТОО 
«Каркын» (Шмидт Досов), ТОО 
«Торгай-пресс» (Арыстан Айтма-
гамбетов) и ТОО «Аркалык хаба-
ры» (Кайрат Есмаганбетов).

Гульнар САНСЫЗБАЕВА,
председатель ОО «Мугедек».



14 октября 2016 года7 ÀÐЌÀËÛЌÀÐЌÀËÛЌ
õàáàðûõàáàðû

«Қазынаның» қазынасы, өнерлі қарияларының бірі, аяулы ана, сүйікті әже, 
қатар құрбыға замандас 

Тұрсынкүл Ділдәбекқызы
8 қазан 2016 жылы өмірден озды. Осыған орай туыс – туғандары, құрбы 
– құрдастары мен Тұрсынкүл Ділдәбекқызын танитын барлық замандаста-
рына қалалық ардагерлер ұйымының атынан қайғыларыңызға ортақпыз 
дей отырып, жатқан жері жарық, топырағы торқа, орны жұмақтың төрінде 
болсын демекпін.

Жәнібек Ғапбасұлы,
Арқалық қалалық ардагерлер ұйымының төрағасы.

Күз. Ақ қайыңның дір-дір еткен 
алтын-сырға жапырақтары үзіліп 
түсіп жатыр, түсіп жатыр... Көк 
жүзінде қаздар қайтып барады... 
«Өскен жерге сыймай кетіп барады, 
Өскен жерін қимай кетіп, қимай 
кетіп барады...»

Бұрын Нұрғиса композитор-
дың Тұманбай ақынның сөзіне 
жазылған «Құстар әнін» жүрегім 
қалап тыңдаушы едім. Мәтіні мен 
мұңды әуені жан-тәніңді еріксіз 
еліктіріп, сезімнің тін-пернесін 
тербейтін. Тегін емес екен. Енді 
осы ән құлағыма шалынса бол-
ды, Сүгірбай інім еске түседі. Түй-
сікпен ғана сезілетін, жүректі шы-
мырлатқан ұқсастық байқадым 
да, ғаламторды парақтап, құстар 
туралы әндер мен әңгімелерді зер-
делей іздедім. Халық шығармасы 
— «Балапан қаз», авторы белгісіз 
«Көк жүзінде барады қаздар қай-
тып» әні, Қ. Жұмаділовтің «Қаздар 
қайтып барады» әңгімесі кезікті.

О, тоба! Адам өмірі де құс-ғұмыр 
екен-ау. Өмірге келеді қанатына 
көктемді ілестіріп. Жаз ғұмырын 
өткізеді көлінде, шалқып-толқып... 
Мезгілі келгенде кете барады... 
мұңға батырып... 

2015 жылдың қоңыр күзінде 
Сүгірбай ауырып жүрді, бірақ бой-
ындағы кеселін мойындамады, 
дәрігерге қаралу мерзімін кей-
інге шегере берді, шегере берді 
сезе тұрып... Нұрлыбек ұлының 
(ініміз Сайлаубектің баласы) үй-
лену тойына келген дәрігер қызы 
Құралай әкесіне дереу өзімен бір-
ге Алматыға барып, денсаулығын 
тексертуді талап еткенде де, өзі 
қолға алған бизнесіне қарайлап, 
тек желтоқсан айының басында 
жолға шыққан еді. Бұл қараша-
ның желі гулеп, желтоқсанның 
желігі біліне бастаған кез болатын. 

ЕСКЕ АЛУ
Сағыныш қой, сағыныш қой, сарыала жапырақтар...

Сүгірбайды алыс жолға жетеле-
ген қытымыр қыстың салқыны 
емес, жанына батқан ауыр кесел-
дің «ызғары» екен ғой. Алматыға 
шығарып салған ағайындардың 
үлкен үміті, домбыраның шира-
тыла керілген шегіндей, созылып 
барып үзіліп кетті, «шың» етіп... 
Ағзаның қарсыласуын төмендете 
бастаған дерт ота жасағанға қа-
рамай, өрши түсті, ақыры жеңіп 
тынды. 6 желтоқсанда Алматыға 
пойызбен барған Сүгірбай өзінің 
жыр-қанатына көңіліміздің кө-
гілдір көктемі мен жазира жа-
зын ілестіре алмай, туған жеріне 
еңсемізді езіп, ... оралды, бауырла-
рын улатып-шулатып кете барды 
мәңгілік мекеніне. Ата-жұртты 
жақсы көруші еді Сүгірбай, жыл 
толады дамылдап жатқанына Бай-
ғабылдың табанында. 

«Бұл өлке - біздің ауыл жайлаған жер-ай,
Желіге асау құлын байлаған жер-ай.
Көзіме от жалындай көрінедай-оу,
Тебісіп, құлын-тайдай ойнаған жер-ай!
Ей, ахау, сабаз!
Ұшырдым ұясынан балапан қаз-ай!»

Топырақтары торқа болсын, 
арғы-бергі ата-бабаларының, ата-а-
насының, өмірден бұрынырақ 
өткен бауырларының ортасында 
жатыр Сүгірбай. Асыл жары Алма, 
Айдос бастаған балалары, інілері 
басын қарайтты. Бірақ, бұның бәрі 
«бір жалт етіп, өте шыққан, өте 
шыққан сезімдей» емес, жыл өтсе 
де сағыныш сазымыз басылмай 
жүр.

Өткен жылдың желтоқсан ай-
ының 24-26-ында Арқалық қаласы-
ның жұртшылығы Сүгірбай Әбді-
хамитұлы Нұрмановты 59 жасқа 
иек артқан шағында соңғы сапарға 
күңірене қайғырып, шығарып 
салған болатын. Біздің әулет үшін 

сол бір қаралы күндерде мыңдаған 
адамдар қайғымызға ортақтасып, 
көңіл білдірді. Сүгірбайдың қазасы-
на арналып жоқтаулар мен тоқта-
улар айтылды, азалы жырлар, 
жүректі елжіретер естеліктер жа-
зылған-ды. Оларды қайталамай-ақ 
қоялық, күйзелген көңіл-күйге сал-
мақ салады екен. 

Дегенмен, Сүгірбайдың арман, 
аңсарлары қандай еді? Соңында 
хат қалдырды, мына өмір-жалған-
нан шындықты шырылдап іздеген 
Сүгірбай-азамат. Біразын «Еліме 
хат» өсиетінде жазып кетті Сүгір-
бай-ақын. Балаларына жақсы тәр-
бие мен өнеге бере алды Сүгірбай-ә-
ке. Арқалықтың болашағы мен 
қаланы гүлдендіру тақырыбына 
қалам тартты Сүгірбай-тілші. Биыл 
бізге ауырлау жыл болды, құдай 
қаласа, сәтті күні Сүгірбайдың жи-
нақталып тұрған шығармалары 
кітап болып, жарық көреді. 

«Қазаның соңы қайырлы бол-
сын...» дейді қазақ. Сүгірбай өмір-
ден өткеннен кейін оның отбасын-
да тағы бір немере дүниеге келді. 
Аты – Жанымай. Бауы берік бол-
сын!

1965 жылдан бері Қазақ елінде 
кеңінен тараған «Құстар әнін» жа-
зу үшін дархан дарын иесі Нұрғиса 
Тілендиевке мына бір көрініс себеп 
болған екен: композитор күздің бір 
күні ежелгі Алматының ескі ор-
талығындағы 28 панфиловшылар 
атын иеленген тыныш саябақта 
тынығып отырса, ғайыптан ұшып 
келіп, биік ағаштың басына қо-
нақтаған жұп тырнаға қара қарға-
лар ұйымдасқан түрде шабуыл жа-
сайды. «Е-е, адамдар ғана емес, құс 
екеш, құс та өзінен биік ұшатын-
дарға күн көрсетпейді екен-ау» деп 
ой түйген сазгер, сол сәтте «Құстар 
әнін» көңіл нотасына түсіріп, Тұ-

манбай Молдағалиевке бәрімізге 
жақсы таныс мәтінді жаздырыпты. 

«Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып,
Бара жатыр, бара жатыр құс қайтып.
Зымырайды менің бала кезімдей,
Бір жалт етіп, өте шыққан, өте шыққан сезімдей...»

Міне, осылай «Адам. Өмір. Күз 
бен Құс» тақырыбы бір әнде үй-
лесімдік тапқан екен. Нұрекең 
өзінің барлық концерттерін осы 
әнмен аяқтайтын және өзінің жа-
назасында осы әннің орындалуын 
өсиет еткен көрінеді... Ендеше, 
мен де бауырым Сүгірбай Әбдіха-
митұлы туралы эссемді ән жолда-
рымен аяқтайын: 

Көк жүзiнде барады қаздар қайтып,
Күндер солай өтедi шалқып, шалқып.
Сағыныш қой,cағыныш қой.
Сарыала жапырақтар,
Жақсылықтың жолында
Жатқан балқып.
Амал бар ма, жарқын бола-

шаққа үміт арта отырып, бұл күзді 
Сүгірбайсыз қарсы алуымызға ту-
ра келді... Сонау шырқау биікте, 
алашарбы бұлттардың арғы-бергі 
жағында, көк күмбез аспанды әнге 
толтырып, түйелі көштей тізбек-
теле ұшып бара жатқан құстар 
арасындағы бір қоңыр қазды Сү-

гірбайға ұқсаттым... «Қаздар ұшып, 
қаздар ұшып, барады оралмайтын,

қанатына, көктемдi iлестiрiп». 
Қош бол, жылқы мінез, құс-көңіл 
бауырым!

Жомарт НҰРМАНОВ

Астана-Арқалық-Байғабыл.

*Сүгірбай Әбдіхамитұлының 
жылына арналған құдайы ас 23 
қараша, жексенбі күні сағат 12.00-
де Арқалықтағы «Жастар» дәм-
ханасында беріледі.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

АВТОРЫНОКАВТОРЫНОК

РАЗНОЕРАЗНОЕ

1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, 5 этаж.
7-03-96, 8 701 250 42 81.

(4-1)
1-комнатную квартиру на 2 этаже в рай-
оне рынка (в доме, где находится почто-
вое отделение).
7-25-95, 8 778 961 42 49.

(4-3) 

2-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по пр. О. Козыбаева,5 или ме-
няю на 1-комнатную квартиру с допла-
той. 8 702 833 55 48.

(2-1)
2-комнатную квартиру по ул. Р. Маясо-
вой,31, кв.22, 1 этаж. Возможны вариан-
ты. 8 705 645 33 51.
2-комнатную квартиру (3 этаж, ул. Ау-
ельбекова, 30). 1,8 млн. тенге. Торг.
8 701 294 16 26, 8 777 140 44 72.

(4-3) 
2-комнатную квартиру улушенной пла-
нировки (2 этаж, ул. Козыбаева, 5). 8 701 
428 68 86, 8 705 576 49 29.

(4-3)
3-комнатнрую квартиру (3 этаж, очень 
теплая, пластик, кухня 12 кв.м, лоджия 
6 м, общ.пл. 61 кв.м, по адресу: ул. Ш. 
Жанибека, 132/1).
7-05-20, 8 701 776 39 45.

(2-2)
3-комнатную квартиру (2 этаж, аристон, 
кабельное телевидение, не угловая, те-
плая, 59,8 кв.м).
7-01-49, 8 777 05 45  212.

(4-3) 
3-комнатную квартиру, 2 этаж, центр, не 
угловая. 8 775 906 66 32, 7-66-37.

(4-3)
3-комнатную квартиру в районе ж/д во-

Отсев и щебень.
8 775 542 17 11.

(4-2)
Перфоратор, угловую шлифмашинку 
(болгарка), все пр-во «Bosch» (Германия). 
7-91-95, 8 775 199 53 50,
8 777 304 07 67.          (8-4)

Мотоцикл «ИМЗ-8-103-10», 1993 г.в.
8 702 798 06 68.

(4-3)

Òèïîãðàôèÿ 
«ÅðÀé»
ИЗГОТОВИТ:

различные бланки для к/х и орга-
низаций, журналы в мягком и твер-
дом переплетах (товаротранспорт-
ные накладные на зерно, путевые 
листы грузовых авто и т.д.), а также 
предлагаем услуги полиграфии и 
наружной рекламы.
Наш адрес:  ул. Ш. Жанибека,75
 (напротив стадиона «Жигер»).

8 701 150 59 90.
(4-3)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
Торговый представитель 

в крупную 
торговую компанию 
Оплата высокая
резюме на: 

Card_500@mail.ru 
8-775-270-03-61

Құрметті қала тұрғындары 
және қонақтары!

Арқалық қаласындағы № 2 облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы 
Сіздерді ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына, Қостанай облысының 80 
жылдығына, Арқалық қаласының 60 жылдығына, облыстық кітапхананың 
45 жылдығына және 15 қазан – кітапханашы күніне орайластырылып 
өткізілетін «Кітапханадағы көңілді түн»ге шақырады. Сіздерді «таңғажайып 
орман әлемі», әдебиет аралындағы дефиле, интеллектуалды сайыстар, 
білім базары, сән салоны, шеберлік сыныптар тағы басқа қызықты іс-ша-
ралар күтуде.

Өтетін уақыты: 2016 жылғы 14 қазан 
Басталуы: 18.00. 

КЕЛІҢІЗДЕР ! КӨРІҢІЗДЕР!
Кіру тегін

Принимаю заявки на продукцию «Си-
бирское здоровье».
7-76-94, 8 701 704 32 75.

(4-1)

Младший начальствующий со-
став – 7 единиц:

1. Пожарный, пожарный спаса-
тель – 4 единицы:

1) Пожарная часть № 1 г. Костаная 
– 1 единица:

2) Специализированная пожарная 
часть № 2 г. Костаная – 1 единица;

3) Пожарная часть №15 Аулиеколь 
Аулиекольского района – 1 единица;

4) Специализированный отряд № 2 
г. Аркалык -1 единица.

Требования к участникам конкур-
са: гражданство РК. Возраст не старше 
25 лет. Образование не ниже среднего, 
рост не менее 165 см, служба в Воору-
женных силах обязательна.

2. Водитель - сотрудник пожарных 
автомобилей – 3 единицы:

1)  Специализированная пожарная 
часть № 18 г. Лисаковска – 1 единица;

2)  Пожарная часть № 15 с. Аулие-
коль Аулиекольского района- 1 едини-
ца;

3) Специализированный отряд № 2 
г. Аркалыка – 1 единица.

Требования к участникам конкур-
са: гражданство РК. Возраст не старше 
25 лет. Образование не ниже среднего, 
рост не менее 165 см, служба в Воору-
женных силах обязательна, наличие 
водительского удостоверения катего-
рии «В», «С», опыт вождения.

Необходимые для участия в кон-
курсе документы: копии документов 
об образовании с приложением,  заве-
ренные нотариально; копия трудовой 
книжки,  заверенная нотариально 
(при наличии);

ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Депар-
тамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Коми-
тета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан» 
объявляет конкурс на замещение вакантных аттестованных должностей:

Копия военного билета, заверен-
ная нотариально; характеристика 
с последнего места работы (учебы) 
или воинской части, где кандидат 
проходил воинскую службу; четыре 
фотографии  размером 3х4; копия до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина РК, с оригиналом; копия 
водительского удостоверения с ори-
гиналом (при его наличии); справки 
Управления Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК о несу-
димости, о не привлечении к адми-
нистративной ответственности за 
совершение коррупционных правона-
рушений.

Документы должны быть  пред-
ставлены в течение 15 рабочих дней 
со дня последней публикации объяв-
ления о проведении конкурса в офи-
циальном издании средств массовой 
информации. Вышеперечисленные 
документы к рассмотрению конкурс-
ной комиссии принимаются поме-
щенные в скоросшиватель с указани-
ем  перечня прилагаемых документов.  
Отсутствие одного из указанных доку-
ментов является основанием для отка-
за в их рассмотрении.

Прием документов кандидатов 
будет проводиться в ГУ «СП и АСР ДЧС 
Костанайской области КЧС МВД РК» 
по адресу:  г. Костанай, ул. Гоголя, 
79 «А» (87142) 21-15-00; (87142) 53-42-47 
(117, 118).

Все расходы по участию в конкур-
се граждане производят за счет собст-
венных средств.

Уважаемые избиратели!

Аркалыкская городская избира-
тельная комиссия приглашает Вас 
участвовать в выборах депутата Ар-
калыкского городского маслихата 
вместо выбывшего.

Выборы будут проводиться 
30 октября 2016 года с 7.00 ча-
сов утра до 20.00 часов вечера 
на следующих избирательных 
участках:

Избирательный участок № 
107, по адресу: г. Аркалык, ул. 
Ш.Жанибека 47, здание средней 
школы № 1;

Избирательный участок № 108 
по адресу: г. Аркалык, пр. Абая 15, 
здание региональной больницы.

Напоминаем, что идя на выборы, 

Құрметті сайлаушылар!

Арқалық қалалық сайлау ко-
миссиясы шығып қалған орнына 
Арқалық қалалық мәслихатының де-
путатын сайлау бойынша Сізді дауыс 
беруді шақырады.

Сайлау 2016 жылдың 30 
қазанында таңертен сағат 7.00-ден 
басталып кешкі сағат 20.00-ге дейін 
келесі сайлау учаскілерінде өтеді:

№ 107 сайлау учаскесі, мекен-
жайы: Арқалық қаласы, Ш.Жәнібек 
көшесі, 47, № 1 орта мектептің 
ғимараты;

№ 108 сайлау учаскесі, ме-
кен-жайы: Арқалық қаласы, Абай 
даңғылы, 15, аумақтық аурухананың 
ғимараты.

Сайлауға барған кезде, 
сайлаушының жеке тұлғасын 
анықтайтын құжаттың болу қажет 
екендігін есіңізге саламыз.

2016 жылдың 10 қазанынан ба-
стап Сіз тиісті сайлау комиссиясына 
(тіркелу орны бойынша) барып, сай-
лаушылар тізіміндегі өзіңіз туралы 
мәліметті тексере аласыз.

Құрметті сайлаушылар! Уақыт та-
уып, сайлаушылар тізіміндегі өзіңіз ту-
ралы мәліметті тексеріп алыңыз.

Арқалық қалалық сайлау
комиссиясының төрағасы                                                                                                                                     

А. КУБЕКОВ

Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Конституциялық  
Заңының  43-бабының 8.1-тармағына 

сәйкес 2016 жылдың 30 қазанында 
өтетін №2 Амангелді сайлау окру-

гі бойынша шығып қалған орнына 
Арқалық қалалық мәслихатының 
депутатын сайлау нәтижесі анықтау 
бойынша округтік сайлау комиссия-
сы отырысының өтетін орыны және 
уақыты туралы хабарлама.

№ 2 Амангелді округтік сайлау 
комиссиясының отырысы жергілікті 
уақыты бойынша сағат 20.00-ден ба-
стап сайлау нәтижесі анықталғанға 
дейін № 107 сайлау учаскесінде ке-
лесі мекен-жайында өтетін болады: 
Арқалық қаласы, № 1 мектептің 
ғимараты, телефон: 7-89-00.

Округтік сайлау
комиссиясының төрайымы                         

А. ҚАРБОЗОВА

Германские, Бельгийские 

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Большой ассортимент цветов.
Быстро. Качественно. 

Надолго.
Установка люстры, 
софитов, гардин.

8 701 109 46 44, 
8 (71430) 7-51-85.

(4-1)

ÏÐÎÄÀÞ
Срочно действующую 
службу такси «Аркалык». 
Цена договорная.

8 777 445 50 55.

кзала. 3,2 млн. тенге. 8 778 961 71 29.
(4-3)

3-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Козыбаева,5.  4,8 млн. 
тенге. 8 701 319 42 32.

(10-5) 
3-комнатную квартиру, 1 этаж (74 кв.м.). 
Пластиковые окна, джакузи, встроен-
ный шкаф, лоджия, паркетный пол, га-
раж, огород 10 соток, тихий район.
8 775 296 36 49, 8 777 054 00 58.

(4-1)
3-комнатную квартиру.
8 775 196 40 14.

(12-1) 
4-комнатную квартиру в центре города.  
8 702 609 38 72.
4-комнатную квартиру улучшенной  
планировки с  мебелью (в бывшем обко-
мовском доме, 2 этаж, в хорошем состо-
янии, 105 кв.м).
8 701 310 13 59, 8 701 436 93 00. 

(8-3)
4-комнатную квартиру улушенной пла-
нирвоки (3 этаж, пл.101 кв.м).
8 702 941 65 88, 7-06-25.

(4-4)
4-комнатную квартиру (в центре, сухая, 
теплая, косметич.ремонт), продуктовый 
магазин с оборудованием, ремонт, три 
склада., а/м «Subaru», 1993 г.в. (не доро-
го). 8 701 661 68 73.

(4-4)
4-комнатную квартиру (2 этаж, центр 
города, рядом 4 школа, садик, институт).
8 778 240 75 75, 7-50-48.

(4-4)
Дом в п. Новый. Имеются гараж, огород, 
вода. 7-99-62, 8 775 512 90 01.

(2-1) 
Дом по ул. Амангельды (вода, канализа-
ция, огород, фруктовые насаждения).
8 701 828 38 18.
Дом в п. Дачный («Камыши»).  Вода в 
доме, аристон, канализация, баня, га-
раж, огород или меняю на 3-комнатную 
квартиру. 8 702 542 34 94, 7-84-26.

(4-4)

Дом в п. Новый по ул. Павлова, 65. 2,3 
млн. тенге. 8 701 319 42 32.                              
                                                                  (10-4)
Дом. 8 701 462 63 22.                 
Коттедж  (пр. Абая, кирпичный 170/80 
кв.м, 4 комнаты, кухня – 20 к.м, цент-
ральный водопровод и канализация, 2 
санузла, вода горячая и холодная, баня, 
сад, гараж, летняя кухня. Отопление – 
котел «Buderus»  длительного горения. 
Продолжительность горения одной за-
грузки – до 12 ч. Двор - асфальт. Рядом 
два магазина, колледж, остановка – 15 
м. Телефон, интернет. 8 702 131 44 50.

(4-2) 
Действующее помещение по пр. Абая, 
48 (бывшее УЗИ).
8 702 863 10 44, 8 747 732 64 60. 
           (4-3)

необходимо при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность из-
бирателя.

С 10 октября 2016 года Вы мо-
жете обратиться в соответствующую 
избирательную комиссию (по месту 
прописки) и проверить данные на се-
бя в списках избирателей.

Обращаемся к Вам, уважаемые 
избиратели, найдите время и про-
верьте в списках избирателей данные 
о себе.

Председатель городской 
избирательной комиссии                                                          

А. КУБЕКОВ

В соответствии с пунктом 8.1 
статьи 43 Конституционного закона 
Республики Казахстан «О выборах в 
Республике Казахстан» сообщение о 

месте и времени заседания окруж-
ной избирательной комиссии по 
установлению результатов выборов 
депутата Аркалыкского городского 
маслихата вместо выбывшего по 
Амангельдинскому избирательному 
округу № 2, которое будет прохо-
дить 30 октября 2016 года. 

Заседание Амангельдинской 
окружной избирательной комиссии 
№2 будет проводиться в избира-
тельном участке № 107 начиная с 
20.00 часов по местному времени 
до установления результатов выбо-
ров по следующему адресу: город 
Аркалык, здание школы №1, теле-
фон: 7-89-00.

Председатель окружной 
избирательной комиссии                                                                     

А. КАРБОЗОВА

УСЛУГАУСЛУГА

Утерянный диплом об окончании ГУ 
«Профлицей № 2» Управления образо-
вания акимата Костанайской области» 
серии КББ № 0160347, выданный на 
имя Гаппазова Алмаса Тобылбаевича в 
2010 году, считать недействительным.

УСЛУГАУСЛУГА


