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Железин аудандыќ газетi   2011 жылѓы 2 шiлдеден шыѓады

ХАБАРЛАНДЫРУХАБАРЛАНДЫРУ
2016 жылѓы 13-маусым к‰ні 

саѓат 15.00-де аудан əкімдігініњ 
‰лкен мəжіліс залында 6-сайланѓан 
Железин ауданы мəслихатыныњ 
кезекті 3-ші сессиясы μткізіледі.

Сессияныњ ќарауына келесі 
мəселелер енгізіледі:

1 .  Ж е л е з и н  а у д а н ы 
мəслихатыныњ  2 0 1 5  жыл ѓы 
24-желтоќсандаѓы  «Железин 
ауданыныњ 2016-2018 жылдарѓа 
арналѓан бюджеті туралы» №338-
5/45 шешіміне μзгерістер енгізу 
туралы.

2. Əрт‰рлі.
Сессияѓа аудан əкімі, аудан 

əкімініњ орынбасарлары, ауданныњ 
± йым д а ры ,  м е к е м ел е р і н і њ 
ба сшыл а ры ,  БАЌ  μ к і л д е р і 
шаќырылады.

Т±раќты комиссияныњ отырысы 
2016 жылѓы 13-маусым к‰ні саѓат 
11.00-де μтеді. 

А ѓ ы м д а ѓ ы  ж ы л ѓ ы 
5-6-маусымда Аќтμбе облысыныњ 
аума ѓында  т е р р о ри с те рд і 
бейтараптандыру  бойынша 
антитеррорист і к  операция 
μткізілді. 

Ќалыптас ќ ан  жа ѓдайды 
ескере отырып, терроризммен 
к‰рес жμнінде республикалыќ 
жедел  штабтыњ  басшысы  – 
Ќазаќстан Республикасы ¦ЌК 
тμраѓасы, генерал-лейтенант 
В .З .  Ж±маќанов  2013 жылѓы 
9 - т а м ы з д а ѓ ы  №  6 1 1  Ќ Р 
Президент і н і њ  «Терроризм 
а к т і с і  ќ атер і н і њ  т уындауы 
туралы аќпарат мониторингініњ 
ж ə н е  х а л ы ќ т ы  х а б а р д а р 
етудіњ  мемлекеттік  ж‰йесініњ 
±йымдастырылуы мен ж±мыс 
істеуі ќаѓидаларын бекіту туралы» 
Жарлыѓымен бекітілген ереженіњ 
4-тарауына  сəйкес  Алматы , 
Аќмола, Аќтμбе, Атырау, Шыѓыс 
Ќазаќстан ,  Батыс  Ќазаќстан , 
Жамбыл, Ќараѓанды, Ќызылорда, 
Ќостанай, Мањѓыстау, Павлодар, 
Солт‰стік Ќазаќстан жəне Оњт‰стік 
Ќазаќстан облыстары, Астана 
жəне  Алматы  ќалаларыныњ 
аумаќтарында  террорист і к 
ќауіптіліктіњ бірќалыпты «сары» 
дењгейін 40 тəулікке орнатты. 

О с ы ѓ а н  б а й л а н ы с т ы 
мемлекеттік  органдар  μткізіп 
отырѓан ж±мыстарѓа т‰сіністікпен 
ќарауларыњызды с±раймыз. 

Ие с і з  жат ќ а н  з а т т а р ѓ а 
( с μм к ел е р ге ,  ќ о р а п т а р ѓ а , 
бумалар ѓ а ,  ќ а п тар ѓ а ,  жол 
сандыќтарѓа жəне т.б.), əсіресе 
сымдары  жəне  техникалыќ 
ќ±рылѓылары  бар  заттарѓа , 
сондай-аќ ќоѓамдыќ орындарда 
жəне кμлікте к‰дікті адамдарѓа 
назар аударыњыздар.

К ‰ м ə н д і  з а т т а р ѓ а 
жоламањыздар. 

К‰мəнді заттарды əсіресе, 
б е й т а н ы с  а д а м д а р д а н 
саќтауѓа немесе тасымалдауѓа 
алмањыздар. 

Ќ±ќыќ  ќорѓау  органдары 
ќызметкерлерініњ ќ±жаттарды 
тексеру кезіњдегі іс-əрекетіне 
т ‰ с і н і с т і к п е н  ќ а р а њы зд а р 
жəне  оларѓа  барынша  ыќпал 
жасањыздар. 

Д‰рлігуге жол бермењіздер 
жəне мемлекеттік органдардыњ 
ресми аќпараттарын басшылыќќа 
алыњыздар.

Абай Абай 
болыңыздар!болыңыздар!

Ќымбатты 
отандастар!

¤ткен  жексенб іде  Аќтμбе 
ќаласында дінніњ атын жамылѓан бір 
топ террорист елдіњ тыныштыѓын 
б±зды .  Ол  туралы  баршањыз 
білес іздер .  Біраќ ,  м±сылман 
ќауымы ‰шін ќасиетті Рамазан 
айы басталар сəтте ќанды ќылмыс 
жасаѓандардыњ  арам  ниеттері 
іске  асќан  жоќ .  Ќ±ќыќ  ќорѓау 
жəне ќауіпсіздік ќызметтерініњ 
ќызметкерлері  ‰лкен  ќатердіњ 
бетін ќайтарды. Террористердіњ 
кμпшілігініњ  кμздері  жойылды , 
бірќатары ќолѓа т‰сті, ќалѓандарын 
тиісті органдар іздеп тауып, олар 
зањныњ ењ ќатањ талаптарымен 
жазаѓа тартылатын болады. Ќазір 
халыќтыњ алањдауына ешбір негіз 
жоќ ,  жаѓдай  толыќ  баќылауѓа 
алынды.

Мен  ќайтыс  болѓандардыњ 
отбасыларына, туыс-туѓандарына 
шын ж‰регіммен кμњіл айтамын. 
Ќаза тапќан əскери ќызметкерлер 
отан  алдындаѓы  антына  адал 
болып, ел ќауіпсіздігі жолында 
μшпес ерлік кμрсетті. Олардыњ 
ерліктері мемлекет тарапынан 
лайыќты баѓаланатын болады. 
Оныњ  ‰стіне  4 азамат  ќайтыс 
болды, бəрі Аќтμбеніњ т±рѓындары. 
Сондыќтан, мен ертењгі бейсенбі, 
9-маусым к‰нін Жалпы±лттыќ аза 
т±ту к‰ні деп жариялаймын. Ќаза 
болѓандардыњ артында отбасы, 
бала -шаѓалары  ќалды .  Меніњ 
тапсырмам  бойынша ,  оларѓа 
барлыќ ќажетті кμмектер жасалуда.

Тəуелсіздікті жариялау бар, ал 
оны ќорѓап, ныѓайту жəне дамыту 
одан да жауапты іс. Ел бірлігі, 
ішкі тыныштыќ сол ‰шін керек. 
Мен м±ны ылѓи айтып келемін. 
Ел ішіне б‰лік салудыњ, «т‰сті 
революциялардыњ» талайын басќа 
елдерден кμріп, біліп отырмыз. Ол 

Мемлекет Мемлекет 
басшысының басшысының 
мәлімдемесімәлімдемесі

лањкестік əрекеттерден, кμшеге 
шыѓып шулаудан басталады. Одан 
конституцияѓа ќарсы шыѓады да, 
аяѓында мемлекет к‰йреп, халыќ 
аш-жалањаш ќалады. М±ныњ бəрін 
біз кμріп, біліп, байќап отырмыз. 

Біріншіден ,  біз  кез -келген 
сипат та ѓы  э к с т реми зм  мен 
терроризмге  ќарсы  зањдарды 
ќайта  ќарап ,  б±л  ќ±былысќа 
ќатањ  тойтарыс  беру  жайын 
ойластыруымыз керек. Ќолына 
ќару  алып ,  кісі  μлтірген  адам 
μлім  жазасына  кесілуі  ќажет. 
Екіншіден, елдігімізге сына ќаѓатын 
з±лымдыќтардыњ ымырасыз жолын 
кесуіміз ќажет. Ел тыныштыѓын 
саќтамасаќ  мынадай  əлемдік 
даѓдарыстан  μте  алмаймыз . 
Сондыќтан6 барша халыќ болып 
бірігіп, елді саќтауды ойлауымыз 
керек.

 
Ќымбатты 

ќазаќстандыќтар!
Ел іші б‰тін болмаса, ел де 

болмайды. Ќазір – наѓыз елім, жерім 
деген отанс‰йгіштікті кμрсететін 
уаќыт. Халќымыздыњ ќауіпсіздігі 
мен т±тастыѓы ‰шін бəріне де 
дайын екенімізді кμрсететін кез 
келді. Ќауіпсіздік пен т±раќтылыќ, 
бейбітшілік пен келісім – ењ басты 
байлыѓымыз. Біз тəуелсіздігіміздіњ 
тірегі болѓан б±л ќ±ндылыќтарды 
кμздіњ ќарашыѓындай саќтаймыз.

Мен Ќазаќстан халќы д‰ниедегі 
даѓдарыс жəне б‰гінгідей жауапты 
шаќта таѓы да барша əлемге елдігі 
мен бірлігін паш етеріне сенемін. 
Еліміз аман, ж±ртымыз тыныш 
болсын!

Н. Назарбаев,
Ќазаќстан 

Республикасыныњ 
президенті.

8 маусым 2016 жыл. Akorda.kz

¤т кен  аптаныњ  ж±масында 
Павлодар  облысыныњ  əкімі 
Болат Ж±мабек±лы Баќауов 

Железин ауданына ж±мыс сапарымен 
келіп, ауданныњ тыныс-тіршілігін кμзбен 
кμріп, ауылшаруашылыќ жəне əлеуметтік 
салалардаѓы бірќатар мəселелерге назар 
аударды.

Сапар басы «Пахарь» шаруа ќожалыѓы 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігініњ 
агроќалашыѓынан басталды. Шаруашылыќ 
ќ±рылымыныњ жаѓдайымен танысып, 
ќ алашыќ та ѓы  жањадан  салын ѓ ан 
нысандарды  аралап  кμрген  аймаќ 
басшысына жалпы ќ±ны 8 миллиард 
тењге болатын іргелі жобаны ќолѓа алѓан 
«Пахарь» ШЌ ЖШС-ніњ бас директоры 

Р.О.Аушев ж‰ргізіліп жатќан ж±мыстар 
туралы жан-жаќты аќпарат берді.

Руслан  Османовичтіњ  айтуынша , 
агроќалашыќ аумаѓындаѓы суармалы егіс 
алќабыныњ кμлемі 8200 гектар. Суармалы 
егіс алќабында 26 су б‰ркетін машиналар 
бар. Ертіс μзенінен су соратын 16 насосты 
станция салынѓан, 8 насос ж±мыс істейді 

8-і резервте т±р. 160 мыњ текше метр су 
жиналатын тоѓан салынѓан. Осы тоѓанныњ 
суымен егіс алќаптарындаѓы 1504 гектар 
арпа, 266 гектар бір жылдыќ шμп, 1600 
гектар кμпжылдыќ шμп, 165 гектар картоп, 
383 гектар ж‰гері суарылады.

(Жалѓасы 3-бетте)

Аймаќ басшысы ауданѓа Аймаќ басшысы ауданѓа 
ж±мыс сапарымен келдiж±мыс сапарымен келдi
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Мемлекеттік  рəміздерді  ќ±рметтеу  – əрбір 
ќазаќстандыќтардыњ абыройлы міндеті. ¤йткені, біз 
мемлекеттік рəміздерімізді ќ±рметтеу жəне ќастерлеу 
арќылы елімізге, мемлекетімізге деген ізгі ниетіміз бен 
шын ыќыласымызды білдіреміз. 

Мемлекетт і к  рəм іздерд і  отанс‰йг ішт і к ке 
тəрбиелеудіњ негізгі əдістеріне айналдыру мəселесі 
бірнеше кезекте ќарастырылѓаны абзал. Мəселен, шыѓу 
тарихына деген ќызыѓушылыќ, ќ±рмет жəне маќтаныш 
сезімдерін орныќтыру арќылы ќазаќстандыќтарды 
±лтжандылыќќа тəрбиелеу ж±мыстарыныњ ж‰йелілік 
сипат алуын к‰шейту керек.

Жуырда Железин №3 жалпы білім беретін орта 
мектепте Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік 
Рəміздері к‰ніне арналѓан салтанатты шара μтті. 
Бірінші кезекте жиынѓа ќатысушылар «Мемлекеттік 
рəміздер – елдігіміз бен бірлігіміз» атты бейнероликті 
тамашалады.

Ауданныњ  ішк і  саясат  бμлімін іњ  басшысы 
М.Ж.Асаинов, ардагерлер кењесініњініњ тμраѓасы 
Ќ .Б .Доскиреев  барша  ќауымды  шын  ж‰ректен 
ќ±ттыќтады.

Железин №2 ЖББОМ оќушысы А.Крестьянинова, 
Железин №3 ЖББОМ оќушысы Ə.Танрбергенов, 
Железин №1 ЖББОМ оќушысы Р.Алаярова Кμк байраќ, 
Əн±ран, Елтањба туралы əњгімелеп, олардыњ мəн-
мањызын μз кμзќарастарымен ашып берді.

Железин №1, 2, 3 ЖББОМ оќушылары арасынан 15 
бала ортаѓа шаќырылып, «Жас ¦лан» республикалыќ 
балалар мен жасμспірімдер ±йымыныњ ќатарына 
ќабылданды. Оларѓа ауданныњ ќ±рметті азаматы 
А.М.Гасанов, Ќ.Б.Доскиреев, А.А.Быков кμгілдір аспан 
т‰стес галстуктер таѓып, ашыќ та жарќын μмір тіледі.

ЌР  Мемлекеттік  Рəміздері  к‰ніне  арналѓан 
патриоттыќ акция адамныњ μн-бойын тебірентіп, 
толќытып, жан-д‰ниесін Отанѓа, жерге, елге деген 
‰лкен маќтаныш сезімге толтыратын Əн±ранмен 
аяќталды.

Президент Н.Назарбаев «Біз тəуелсіздікке ањсап, 
зарыѓып жеттік. Енді тəуелсіздіктіњ ќасиетті белгілерін 
де ерекше ќадірлеуіміз, ќастерлеуіміз ќажет. Əрбір 
азамат Ќазаќстанныњ Туын, Елтањбасын, Əн±ранын 
т±мардай ќасиет т±туы ќажет. Елдігіміздіњ сыналатын 
бір т±сы осы» деген. Сондыќтан, мемлекеттік Рəміздер 
республиканыњ барлыќ т±рѓындары санасында 
саќтайтын ±раны болуѓа тиіс. Əрбір Ќазаќстан 
патриоты мемлекеттік символдарѓа ќ±рметпен ќарауды 
μзінен бастап, басќалардан да талап етуі керек. Сонда 
ѓана біз мемлекеттік рəміздерімізді жалпы±лттыќ 
маќтанышќа айналдыра аламыз. 

Е. Сəлім.

Айбатымның  айғағы –Айбатымның  айғағы –
Рәміздерім!Рәміздерім!

Осыдан  24  жыл  б±рын  Елбасы 
Н .Ə .Н а з а р б а е в  Ќ а з а ќ ст а н ны њ 
Туы, Елтањбасы жəне Əн±раныныњ 
зањнамалыќ мəртебесін белгілейтін 
т±њѓыш зањѓа ќол ќойѓан болатын. Жас 
±рпаќќа патриоттыќ тəрбие беруде 
мемлекеттік рəміздердіњ алатын орны 
ерекше. 

Лаңкестікке қарсы Лаңкестікке қарсы 
мәдениетті қалыптастырумәдениетті қалыптастыру

Мемлекеттік ќызметкерлердіњ ќ±ќыќтыќ 
мəдениетін жетілдіру маќсатында, Железин 
ауданы Əділет басќармасыныњ басшысы В.А. 
Гурина Прииртышск селолыќ округінде «Ќоѓамда 
лањкестікке ќарсы мəдениетті ќалыптастыру» 
таќырыбында лекция μткізді.

Б±л шарада 2015-2025 жылдарѓа арналѓан Лањкестікке ќарсы 
стратегияныњ негізгі ережелері, сондай-аќ, бірінші институционалдыќ 
реформаныњ басым міндеттері т‰сіндірілді.

Алименттерді өндіріп алу мәселелеріАлименттерді өндіріп алу мәселелері
Железин  ауданыныњ  Əділет  басќармасы Железин  ауданыныњ 

прокуратурасымен бірлесе отырып, мемлекеттік жəне ќ±ќыќ ќорѓау 
органдарыныњ 2016 жылдыњ μткен кезењінде алименттерді μндіріп алу 
жμнінде жедел жиын отырысын μткізді. 

Аталмыш  шара  2016 жылѓы  29-сəуірдегі  Павлодар  облыстыќ 
Əділет департаментініњ алќа отырысы хаттамасын орындау аясында 
±йымдастырылѓан.

Мəжілісте алимент тμлеу проблемалары, борышкерлерді ж±мысќа 
орналастыру жəне ж±мыссыздар ретінде есепке алу с±раќтары талќыланды.  
Сондай-аќ, ауданныњ ішкі істер органдары жəне жергілікті полиция ќызметініњ 
сот орындаушыларына кμмек кμрсету мəселелері ќарастырылды.

А. Сəлім.

Мемлекеттік рəміздер к‰нін 
мерекелеу ќазаќстандыќ азаматтыќ 
біртектілікті, патриотизмді жəне 
±лт  бірліг ін  ныѓайту  бойынша 
мемлекеттік  саясаттыњ  негізг і 
элементі болып табылады.

2016 жылѓы желтоќсан айында 
Ќазаќстан  Республикасыныњ 
Мемлекетт і к  рəміздер і  к‰н ін 
мерекелеу ќаѓидалары бекітілді. 

М е р е к е  « Ќ а з а ќ с т а н 
Республикасыныњ мемлекеттік 
рəміздері туралы» 2007 жылѓы 
4-маусымдаѓы ЌР Конституциялыќ 
зањына  ќол  ќойылѓан  к‰н ге 
орайластырылѓан.

Осы  ќа ѓидалар ѓа  сəйкес 
Мемлекеттік рəміздер к‰ні жыл 
сайын еліміз бойынша барлыќ 
жерде мерекеленеді.

М е м л е к е т т і к  р ə м і з д е р 
к ‰н і н  мере к елеу  Ќаза ќ с тан 
Республикасыныњ мемлекеттік 
рəміздерімен безендірілген ‰й-
жайларда  салтанатты  т‰рде 
мемлекетт і к  жəне  ќо ѓамдыќ 
ќайраткерлерд іњ ,  мəдениет, 
білім  жəне  ѓылым ,  экономика 
жəне ќаржы, сондай-аќ басќа да 
салалардыњ белгілі μкілдерініњ 
ќатысуымен μткізіледі. 

Мемлекеттік рəміздер к‰нін 
мерекелеуге арналѓан ресми жəне 
салтанатты рəсімдер, спорттыќ 
іс-шаралар ЌР Мемлекеттік Туын 
салтанатты  жаѓдайда  кμтеру 
жəне  тігумен  басталады  жəне 
Мемлекеттік Гимн орындалады. 

Ресми  жəне  сал танат ты 
рəсімдер, спорттыќ іс-шараларда 
ЌР Мемлекеттік рəміздер к‰нін 
мерекелеуге арналѓан ќ±ттыќтау, 
сондай-аќ оныњ тарихы, мањызы 
жəне мањыздылыѓына арналѓан 
сμздер ±йымдастырылады. 

Мемлекеттік рəміздер к‰нін 
мерекелеу шењберінде μткізілуі 
м‰мкін:

- ЌР Мемлекеттік Гимнін бір 
мезетте орындау жμніндегі шарасы;

- медальдарды, тμсбелгілерді, 

ведомстволыќ  наградаларды , 
ќ±рмет грамоталарды жəне алѓыс 
хаттарды табыстау;

-  ж а њ а  н ы с а н д а р д ы њ , 
±йымдардыњ ашылуы;

-  ə к і мш і л і к  мемле к ет т і к 
ќызметшілерге ант ќабылдату;

- Ќазаќстанныњ мемлекеттілігі 
мəселелері  бойынша  ѓылыми-
практикалыќ конференциялар, 
форумдар, мəжілістер, дμњгелек 
‰стелдер;

- кітапханалар мен музейлерде 
ЌР  Мемлекетт і к  рəміздер іне 
арналѓан таќырыптыќ кμрмелер 
мен экспозициялар;

- кμрнекті саяси, ењбегі сіњген 
жəне  ќоѓам  ќайраткерлерін іњ 
с±хбаттары мен жарияланымдарын, 
таќырыптыќ  ба ѓдарламалар 
циклдарын шыѓару; 

-  мемлекетт і к  рəм іздерд і 
дəр і п теу ге ,  μ з  ел і н е  де ген 
маќтаныш жəне отанына деген 
с‰йіспеншілікті ќалыптастыруѓа, 
т ə р б и е л е у г е  б а ѓ ы т т а л ѓ а н 
конкурстар, викториналар;

-  мемлекетт і к  рəм іздерд і 
насихаттауѓа баѓытталѓан басылым 
жəне естелік μнімдерін шыѓару;

- Мемлекеттік рəміздер к‰нін 
мерекелеуге арналѓан μзге де 
шаралар.

Мемлекеттік рəміздер к‰нін 
м е р е к е л е у д е  а ќ п а р а т т ы ќ 
с ‰ й е м е л д е у  ш е њ б е р і н д е 
мемлекетт і к  зањды  т±лѓалар 
Мемлекетт ік  рəміздер  к‰ніне 
арналѓан шараларды б±ќаралыќ 
аќпарат ќ±ралдарында кењінен 
жария  ету  жμніндегі  шаралар 
ќабылданады. 

Жергілікті атќарушы органдар 
тарапынан мемлекеттік рəміздер 
к‰нін ±йымдастыру жəне μткізу, 
сондай-аќ, аќпараттыќ с‰йемелдеу 
жμніндегі іс-шаралар жоспарын 
əзірлейді жəне бекітеді.

Ішкі саясат бμлімі.

Мемлекеттік рәміздер 
күнін мерекелеу

Мерейлі отбасы марапатталды
Аѓымдаѓы жылдыњ 3-маусым к‰ні Мемлекеттік «Мерейлі отбасы» 

конкурсыныњ екінші облыстыќ кезењі μтті. Байќаудыњ маќсаты – отбасыныњ 
мəдени бейнесін жəне адамгершілік ќ±ндылыќтарды жандандыру, мəртебесін 
жоѓарлату болып табылады. 

Биыл конкурсќа Железин ауданынан – Гринев, Абельдинов жəне 
Жаманбалинов, барлыѓы ‰ш отбасы ±сынылѓан болатын.

Екінші облыстыќ кезењніњ ќорытындысы бойынша Гринев жəне 
Абельдинов отбасылары Алѓыс дипломымен марапатталды. Ќ±ттыќтаймыз!

Ішкі саясат бμлімі. 

2015 жылдыњ 13-ќарашасында Елбасы 
«М‰лікті жария ету мəселелері» жμнінде зањѓа 
ќол ќойды, ал, ол μз кезегінде оны ж‰зеге асыруѓа 
жања тəсілдерді аныќтады. Аќшаны жария ету 
рəсімдері оњтайландырылды.

Енді аќшаны екі тəсілмен жария етуге 
болады. Бірінші тəсіл: олар банк шоттары 
арќылы  кμрсету  жəне  μз  ќажеттіліктеріне 
ќолдану, мысалы: бизнеске салу, жылжымайтын 
м‰лік сатып алу жəне шешіп алу, т.б. Екінші 
тəсіл: шетелдегі немесе жеке айналымдаѓы 
аќша, оларды банк шоттарында μтініш т‰рінде 
кμрсетпей жария етуге болады. Сонымен бірге, 
бюджетке 10% алым тμленеді.

Сонымен ќатар, м‰лікті жария ету тəсілдері 
оњтайландырылды .  Жария  ету  субъектісі 
Ќазаќстан аумаѓында орналасќан жəне осыдан 
б±рын д±рыс ресімделмеген жылжымайтын 
м‰лікт і  жария  етуге  байланысты  əкімдік 
жанындаѓы комиссияѓа ж‰гінеді.

Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында 
орналасќан жəне басќа т±лѓаѓа ресімделген 
м‰лікті жария ету ‰шін т±рѓылыќты жері бойынша 
мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны 
жəне тиісті ќ±жаттарды тапсыру ќажет. Жоѓарыда 
аталѓанныњ барлыѓы Ќазаќтан Республикасынан 
тыс жерде орналасќан м‰лікті жария етуге 
ќатысты.

Елбасы атап μткендей, «Жария ету – ењ 
соњѓы м‰мкіндік, μйткені, кейін ешкімге осындай 
кμмек берілмейді. Жария ету – б±л жаппай 
декларация алдындаѓы ењ соњѓы акт». Осы 
акция аяќталѓан соњ, əлем бойынша шетел 
шоттарындаѓы барлыќ аќпарат тексерілетін 
болады. Зањдаѓы болжамдар бойынша біріншіден 
– шетел шоттары бойынша аќпаратты жасырѓаны 
‰шін əкімшілік жазалар к‰шейтілді, екіншіден – 
шетелде орналасќан м‰лікті міндетті маѓл±мдау.

Жария ету субъектілеріне ќосымша кепілдік 
беру мəселесіне ерекше тоќталып μткен жμн. 
М‰лікті жария етуге ќатысты кез келген аќпарат 
салыќтыќ жəне банктік ќ±пия болып саналады. 
Жария ету комиссиясыныњ, мемлекеттік кіріс 
органдарыныњ, екінші дењгейлі банк пен Ќазпошта 
бμлімшелерініњ ќызметкерлері жария ету туралы 
аќпаратты ‰шінші т±лѓаларѓа жариялауѓа ќ±ќылы 
емес. Осындай аќпаратты жариялаѓаны ‰шін 
ќылмыстыќ жаза ќарастырылѓан. Осыдан басќа 
жария ету субъектілері ќ±ќыќ ќорѓау жəне басќа 
да органдар жаѓынан зањѓа ќайшы əрекеттерден 
ќорѓалѓан.

М‰лiктi жария М‰лiктi жария 
ету рəсiмдерiндегi ету рəсiмдерiндегi 
жања тəсiлдержања тəсiлдер

Тұтынушылардың құқықтарын Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау саласындағы қорғау саласындағы 

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
заңнамасындағы жаңа өзгерістерзаңнамасындағы жаңа өзгерістер

Т±тынушылардыњ  ќ±ќыќтарын  ќорѓау  саласындаѓы 
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына жања μзгерістер 
енгізілді.

Бір мəселе бойынша оннан астам т±тынушылардыњ 
ќ±ќыќтарын б±зѓан жаѓдайда сотќа шаѓым беру ќ±ќыќты, 
тауарларды сату, ќайтару жəне ауыстыру ‰шін ќойылатын 
талаптарды ќою, т±тынушыларѓа аќпаратты уаќытында 
жеткізбеген ‰шін Ќазаќстан Республикасыныњ Əкімшілік ќ±ќыќ 
б±зушылыќ кодексініњ 193-бабы бойынша əкімшілік жауапкершілік 
ќарастырылды, наќты саласында т±тынушылардыњ ќ±ќыќтарын 
ќорѓау жоѓдайы бойынша уəкiлеттi органдарына есеп ж‰ргізу, 
сатушы арќылы тауарѓа сараптама ж‰ргізу, тауарды сатып 
алѓанды дəлелдейтін жəне растайтын жања ќ±ралдар (фото, 
видео фиксация) беру, т±тынушылардыњ ќ±ќыќтарын б±затын 
жаѓдайлары бойынша келісім-шарттын мазм±нына ќойылатын 
талаптар белгіленгенді.

Жалпы μзгерістер мен толыќтырулар денсаулыќ саќтау 
саласындаѓы əкімшілік жəне азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ ќатынастарды 
реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ 3 кодексіне жəне 6 
зањына енгізілді.

Железин ауданыныњ 
Т±тынушылар ќ±ќыќтарын ќорѓау бμлімі.

Құрметті кәсіпкерлер!Құрметті кәсіпкерлер!
Прокуратура органдары ќызметініњ 

басым баѓыттарыныњ бірі – зањнаманыњ 
саќталуын ќадаѓалау, кəсіпкерлердіњ 
ќ±ќыќтарын ќорѓау.

Мəселеніњ μзектілігін ескере отырып, 
прокуратура органдары кəсіпкерлердіњ 
ќ±ќыѓын ќорѓау маќсатында, мобильді 

топтар жобасын ќ±рды, оныњ ішіне кəсіпкерлер палатасыныњ 
μкілдері кірді.

Мобильді топтыњ басты ќызметі ќ±ќыќ б±зылу фактілерін 
азайту мен алдын алуѓа жəне μзге де мемлекеттік органдар мен 
лауазымды т±лѓалардыњ, кəсіпкерлердіњ ќызметіне шек ќоюѓа 
баѓытталѓан.

Аѓымдаѓы жылдыњ 1-маусымында аудан прокуратурасы 
кəсіпкерлердіњ ќ±ќыѓын ќорѓау зањнамасын ныѓайту маќсатында, 
сондай-аќ прокуратура органдарымен субъектілер арасында 
«Шенеулік жəне кəсіпкер» атты акциясын μткізді.

Сіз ќ±ќыќ б±зу мəселелері жəне μзге де сіздіњ ќызметіњіздіњ 
шектелуі жμнінде аудан прокуратурасына, Железинка ауылы, 
Тəуелсіздік кμшесі, 40 мекенжайында орналасќан аудан 
прокурорыныњ жеке ќабылдауында айтып, сондай-аќ, 2-22-57, 
2-17-45 телефон байланысы арќылы жолдауыњызѓа болады. 

Железин ауданыныњ прокуратурасы.
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«Бизнестіњ  жол  картасы 
– 2020» – даѓдарыстан кейінгі 
д ам у дыњ  б а ѓыт - б а ѓ д а рын 
а й ќын д а йтын ,  ќ о л д а у дыњ 
наќты тетіктері мен жолдары 
кμрсетілген кешенді баѓдарлама. 
Яѓни, экономиканыњ даѓдарыстан 
дамуѓа ќарай ќадам басуына серпін 
береді.

« Ж ± м ы с п е н  ќ а м т у  – 
2 0 2 0 »  б а ѓ д а рл ама сын  і с к е 
асырудыњ  басты  маќсаты  – 
т±рѓындардыњ табыс дењгейін 
арттыру. Алдымен, ол дербес 
ж ± мы с п е н  а й н а л ы с аты н , 
ж±мыссыздар мен табыстары 
а з  ќ а з а ќ с т а н д ы ќ т а р д ы 
μнімділіктік  ж±мыспен ќамтуѓа 
тартып, μз меншік ісін ќ±руда 
немесе кењейтуде азаматтарѓа 
к μ м е к  к μ р с е т у  ж о л ы м е н 
оларды табыспен ќамтамасыз 
ету.  Мемлекет  басшысыныњ 
тапсырмасымен ,  аталмыш 
баѓдарламалардыњ іске асырылу 
мəселелері əрдайым жергілікті 
билік  назарынан  тыс  ќалмай 
келеді.

Аптаныњ сəрсенбісі, яѓни 8-маусым 
к‰ні Железин ауданы мəслихатыныњ 
депутаттары – «Н±р Отан» партиясы 
фракциясы м‰шелерініњ отырысы μтті. 
Мониторинг тобыныњ жиынын «Н±р 
Отан» партиясы аудандыќ филиалы 
тμраѓасыныњ бірінші орынбасары 
Т.С.Сəрсенов ашып, ж‰ргізді.

Отырыста  ќаралѓан  б ір інші 
мəселе бойынша Железин ауданыныњ 
кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылыѓы 
бμлімініњ басшысы Б.К.Н±рахметов 
«Бизнестіњ жол картасы – 2020» 
баѓдарламасы аясында аудандаѓы 
шаѓын жəне орта бизнесті, ауыл 
ш а р у а ш ы л ы ѓ ы  т а у а р л а р ы н 
μндірушілер мен μњдеушілерді ќолдау 
баѓдарламасыныњ ж‰зеге асырылуы 
жμнінде мəлімдеме жасады.

Б μ л і м  ба сшы сы  Б е к б ол а т 
Кμкей±лыныњ айтуынша, ‰стіміздегі 
жылы  шаѓын жəне орта бизнесті 
несиелеуге «Азыќ-т‰лік корпорациясы» 
АЌ, «Демеу» ќоры, «ЌазАгроЌаржы» 
АЌ, «Ертіс Агро» кооперативі арќылы 
жалпы кμлемі 413,8 млн. тењге ќаражат 
ќарастырылѓан .  Ќаз ірг і  уаќытта 
ауыл шаруашылыѓы салаларында 
ќ а р а с т ы ры л ѓ а н  с у б с и д и я л а у 
мəселелері шешімін табуда. «Пахарь» 
ШЌ ЖШС, «Алтынды-ПВ» ШЌ ЖШС 
сынды  шаруашылыќтардыњ  і р і 
инвестициялыќ жобаларыныњ іске 
асу  барысы  жμнінде  мəлімдеді . 
Сонымен ќатар, «Ракишев» ШЌ жəне 
μзге де инвестициялыќ жобалардыњ 
рес імделу інде г і ,  б ірќатарыныњ 
р е с п у б л и к а л ы ќ  б ю д ж е т т е н 
ќаржыландырылуы  сынды  т‰йіні 
шешілмей ж‰рген мəселелерді ашып 
айтып, фракция м‰шелерініњ кμмек 
кμрсетуін μтінді.

Жиында кμтерілген екінші мəселе 
т±рѓысында кəсіпкерлер Палатасыныњ 
аудандыќ филиалыныњ директоры 
Т.Ж.Ќожамжаров ауданда «Бизнестіњ 
жол картасы – 2020», «Ж±мыспен 
ќамту – 2020» баѓдарламаларыныњ 
атќарылу  дењгейі ,  кəсіпкерлерге 
кμрсетіліп отырѓан ќолдау, аќпараттыќ 
жəне консультативтік кμмек турасында 
баяндады .  ‡ст ім і зде г і  жылдыњ 
жоспары бойынша кірпіш зауытыныњ 
ќ±рылысы, Затон жəне Алексеевка 
кμлдерініњ конкурсќа шыѓарылуы, 
халыќ т±тынатын тауарлар саудасымен 
айналысатын кəсіпкерлерді демеу 
секілді жобаларѓа тоќталып μтті.

А л ќ а л ы  ж иы н ѓ а  ќ а т ы с ќ а н 
аудан  мəслихатыныњ  хатшысы 
П.Э.Лампартер, Əділет басќармасыныњ 
басшысы  В .А .Гурина  сμз  сμйлеп , 
талќыланѓан с±раќтар тμњірегіндегі 
±сыныс, пікірлерін білдірді.

Е. Ахметсəлім±лы.

Алќалы жиын μттiАлќалы жиын μттi

ҰБТ қорытындысы ҰБТ қорытындысы 
шығарылдышығарылды

Железин ауданы бойынша 2016 
жылѓы ¦лттыќ бірыњѓай тестілеуге 
90 т‰лектіњ 67-сі (74,4%) ќатысты. 
Тестілеу ќорытындысы бойынша 
орташа кμрсеткіш – 81,31 балл 
(2015 жылы – 72,4 балл). 12 т‰лек 
100-ден жоѓары балл жинаѓан. 

Железин №3 ЖББОМ т‰легі 
И.Иксанов ¦БТ-да 119 балл жинап, 
тестілеуді кілењ 5-ке тапсырды. 

Ал, Железин №3 ЖББОМ т‰легі 
Д .Ќадырова  мен  Железин  №3 
ЖББОМ т‰легі И.Кишубаева жалпы 
орта білім жμніндегі ‰здік аттестат 
иегерлері атанды.

Т. Дəулетов,
ауданныњ білім 

бμлімініњ басшысы.

(Басы 1-бетте)

Б±л жердегі салынып жатќан 
мал т±раѓы ќ±рылыс нысандары 
4500 бас μсім беретін, 9000 бас ет 
баѓытындаѓы м‰йізді ірі ќара мал 
μсіруге арналѓан. Шаруашылыќ 
ќ±рылымы  μсімдік  μсіру,  мал 
азыѓын дайындау, мал μсірумен 
айналысып, ет μндіретін болады. 
¤нім  Ќазаќстан  Республикасы 
аумаѓында жəне Кедендік одаќќа 
м‰ше елдерге сатуѓа шыѓарылады.

М±ндаѓы ж±мысшылар саны 
70 адам. Ќалашыќта 12 пəтерлі 2 
ќабатты 4 т±рѓын ‰й, д‰кен, асхана, 
спортзал, бассейні бар мəдени-
сауыќтыру кешені ж±мыс істейді.

Сонымен  ќ атар ,  1 2  мыњ 
тонна кμкμніс саќтау ќоймасыныњ 
ќ±рылысы μткен жылы аяќталды. 
4200 бас  μсім  беретін  8  мал 
т±раѓы ,  30 мыњ  тонна  с‰рлем 
саќтауѓа арналѓан орындардыњ 
ќ±рылысы салынды. Ќазіргі тањда 
шаруашылыќќа  Австралиядан 
əкелінген салмаѓы 300-350 келі 
болатын ет баѓытындаѓы 1202 бас 
«Ангус» асыл т±ќымды ірі ќара 
малдыњ  ќашарлары  əкелін іп , 

шаруашылыќ иелігіндегі 5400 гектар 
алќаптыњ 750 гектары суармалы 
егістік. Ж±мысшылар саны 30 адам.

Ж±мыс сапарын жалѓастырѓан 
облыс басшысы Ењбекші ауылдыќ 
округі, Уəлиханов ауылындаѓы 
«СтройБиоРесурс» ЖШС-де болып, 
аѓаштан ќ±рылыс материалдарын 
əзірлейтін ,  аѓаш  тілетін  жəне 
с‰ргілейтін ќ±рылым басшысы 
Дəулет Ќайруллин±лы Асыловтыњ 
а й т ќ а н  мə л і м ет і н  т ы њ д а п , 
шаруаларымен танысты.

Б±л жобаныњ бастапќы кезењіне 
350 миллион тењге аќша салынды. 
Аѓаш μњдеуді жетілдіріп, ќалдыќсыз 
μнім  шыѓару  ќолѓа  алынатын 

жобаныњ екінші кезењініњ ќ±ны 
450 миллион тењге болады. 
Б ‰ г і н д і  м ± н д а  7 0  а д ам 
ж±мыспен ќамтылѓан.

Д.Асыловтыњ айтуынша 
шаруашылыќ  экологиялыќ 
тепе-тењдікті саќтай отырып, 
μњірдегі  игерілмеген  аѓаш 
шикізатын ішкі жəне сыртќы 
экспортќа бəсекелестікке сай 
μнім ретінде шыѓаруды, ауыл 
т±рѓындарыныњ əлеуметтік 
жаѓдайын жаќсартуѓа əсер 
ететін аѓаш μндірісін жолѓа 
ќоюды маќсат етіп отырѓанын 
жеткізді. 

Аймаќ басшысы жергілікті 
т±рѓындар б±л ќ±рылымныњ 
кμп кμлемде аѓаш кесуін μњір 
табиѓатына зиян келтіру деп 
шаѓымданып  жатќандарын 
а й т ы п ,  б ± л  т у р а лы  н е 
айтатынын с±рады.

Дəулет  Ќайруллин±лы 
ќайыњ  аѓашы  60  жылдан 
соњ  табиѓи  жолмен  ќурап , 
жоѓалады. Егер ќайыњ солмай 

карантиннен  μткен  соњ 
ќолдан ±рыќтандырылды. 
1200 басќа арналѓан сауын 
мал т±раѓыныњ ќ±рылысы 
бітуге жаќын, аѓымдаѓы 
жылы аяќталады, деді.

Болат  Ж±мабек±лы 
шаруашылыќ базасында 
жиынѓа ќатысушы шаруа 
ќожалыќтары иелерімен 
к е ње с  μ т к і з і п ,  облыс 
а у м а ѓ ы н д а ѓ ы  б а с ќ а 
а уд а н д а рд а н  к ел г е н 
шар у а  ќ ож а лы ќ т а ры 
б а с ш ы л а р ы н а  о с ы 
ќ±рылыммен  əріптестік 
ќарым-ќатынас орынатуды ±сынды. 
«Пахарь» ШЌ ЖШС басшылыѓын 
б‰гінде іске асырылып жатќан ірі 
жобаныњ жоспарымен μњірдегі 
басќа  шаруалармен  бμлісуге 
шаќырды.

Облыс  ə к і м і  Башмачное 
ауылдыќ  о к ру г і н і њ  жер і н де 
орналасќан «Алтынды ПВ» ШЌ 
ЖШС-ніњ  де  ж±мыс-шаруасын 
кμзбен кμріп, шаруашылыќтыњ 
ж а ѓ д а й ы н а  ќ а н ы ќ т ы .  Б ± л 
ќ±рылымныњ  ж±мысы  жайлы 
шаруашылыќ басшысы Ќуаныш 
Ќапкен±лы Ќабиденов аќпарат 
берд і .  2011  жылы  ќ±рылѓан 

т±рып, шырыны бойында т±рѓан 
кезінде кесіп алса орынына жањадан 
аѓаш μсіп шыѓады. Б±л ѓылыми 
т‰рде  дəлелденген  деген  уəж 
айтып, кесілген аѓаш т‰бірлерінен 
кμктеп шыќќан μскіндерді кμрсетті.

Алдаѓы уаќытта аѓаш жоњќасы 
ќосылѓан ќ±рылыс материалдарын 
шыѓару,  ж‰к  тасуѓа  арналѓан 
ыдыстар жасауды кμздеп отырмыз, 
деді ќ±рылым басшысы.

Ж±мыс  сапары  барысында 
Есќара ауылына атбасын тіреп, 
ауыл  мектебін іњ  жаѓдайымен 
танысќан Болат Ж±мабек±лы, ауыл 
т±рѓындарымен ж‰здесіп, μтініш-
тілектерін тыњдады. Есќаралыќтар 
ауылѓа ±ялы байланыс ќажеттігін 
айтып ,  осы  мəселені  назарда 
±стауын μтінді.

Михайловка ауылдыќ округіне 
барѓанда облыс əкімі осындаѓы 
екі жыл б±рын ж±мысын тоќтатќан 
агроколледжініњ ѓимаратын жəне 
оныњ жатаќханасын аралап кμріп, 
аудан басшылыѓына оќу орыныныњ 
иелігіндегі пайдаланылмай жатќан 
жер мен ѓимараттарды ауылдыќ 
округ аймаѓында μндіріс орынын 
ашуѓа ниет білдірген инвесторлар 
болса соларѓа ±сынуды тапсырды. 
Жалпы ауылдыќ округ аумаѓында 
и ге р і лмей  жат ќ а н  ќ ±нарлы 
жерлердіњ аз емес екенін айтќан 
аймаќ басшысы, осы жерлерді 
м‰мкіндіг і  бар  инвесторларѓа 
жалѓа беру мəселесін ќарастыруды 
міндеттеді.

Сапары барысында Железин 
ауданыныњ автокμлік жолдарыныњ 
əбден тозыѓы жеткенін атап μткен 
облыс əкімі б±л мəселені назарда 
±стайтындарын айтты.

М. М±хамет.

Аймаќ басшысы Аймаќ басшысы 
ауданѓа ж±мыс ауданѓа ж±мыс 
сапарымен келдiсапарымен келдi

Партия Партия 
бақылауында бақылауында 
боладыболады

8-ші маусым к‰ні «Н±р Отан» 
партиясыныњ аудандыќ филиалы 
тμраѓасыныњ бірінші орынбасары, 
аудан  мəслихатыныњ  депутаты 
Т.С.Сəрсеновтыњ басшылыѓымен, 
аудан  мəслихаты  депутаттары , 
бірќатар  мекемелер  мен  бμлім 
басшыларыныњ ќатысуымен кењес 
μткізілді. Жиынныњ к‰н тəртібінде 
а л д а ѓ ы  у а ќ ы т т а  а т ќ а р а т ы н 
ж±мыстарына  республикалыќ , 
облыстыќ жəне аудандыќ бюджеттен 
ќаржы бμлінетін  мекемелер мен 
бμлімдердіњ  ж±мысына  партия 
тарапынан баќылау ж‰ргізу жайы сμз 
болды.

Ж±мысын партия баќылауына 
алѓалы  отырѓан  бμлімніњ  бірі  - 
аудандыќ сəулет, ќала ќ±рылысы 
жəне ќ±рылыс бμлімініњ басшысы 
Н.М.Омельченконыњ μткен жылда 
атќарылѓан ж±мыстар туралы есебі 
тыњдалды.

Есеп  соњында  ќатысушылар , 
аудан мəслихатыныњ депутаттары 
– В.И.Неупокоев, С.Ќ.Ќањтарбаев, 
Д .В .Поддубный  ќатарлы  партия 
м‰шелері  тарапынан  ќойылѓан 
с±раќтарѓа жауап берілді.

Партия  баќылау  тобы  ек і ге 
бμл і н і п ,  б і р і нш і  -  əлеумет т і к 
салалардыњ ж±мысы мен ќаржыныњ 
тиімді игерілуін баќылайтын топќа 
аудан  мəслихатыныњ  депутаты 
Ж .А . Тл е п а л д и н а  жет е кш і л і к 
етсе, екінші автокμлік жолдарына 
ж‰ргізілетін жμндеу ж±мыстарыныњ 
с а п а сын  т е к с е р і п ,  мемле к ет 
ќаржысыныњ кμзделген маќсатќа 
ж±мсалуын  ќадаѓалайтын  топты 
бастау аудан мəслихатыныњ хатшысы 
П.Э.Лампартерге міндеттелді.

Тексерісті ай сайын т±раќты т‰рде 
μткізіліп т±ру тапсырылды.

¤з тілшіміз.

Б.К. Н±рахметовБ.К. Н±рахметов Т.Ж. ЌожамжаровТ.Ж. Ќожамжаров
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Веселая роща ауылына – 100 жыл

ТАРИХ
таѓылымы

Ғасыр Ғасыр 
жасаған ауылжасаған ауыл

1916 жылы Итбол кμлініњ жаѓасында 
кμшпелілердіњ шатырлы лагері ќ±рылып, 
46 отбасы тіршілік ете бастаѓан. Олардыњ 
іш інде  болѓандар  (кейбір ін іњ  аты -
жμні белгісіз, кейбір отбасылар м‰лде 
±мытылѓан):

- Федор Беленко (староста);
- Петр мен Анна Юрченколар;
- Игнат пен Дарья Худолейлер;
- Василий мен Федора Марченколар; 
- Сидор Алексеевич Соколов; 
- Никита мен Григорий Вайтанниктер;
- Яков Василенко;
- Иван Палий;
- Карп Зайвин;
- Григорий Вакуленко;
- Никифор Герасименко;
- Федот пен Анна Шараповтар;
- Петр мен Анастасия Марухиндер;
- Ганна мен Зиновий Бедновтар;
- Яков Зайка;
- Чернявский;
- Петр Тупиченко;
- Иван Козырно;
- Сидор Покадаченко;
- Степан Шарапов;
- Алексей Лихошерстный;
- Леонтий Чубаров;
- Никита Ефименко;
- Алексей Савин;
- Яков пен Михаил Романенколар;
- Мефодий Кривонос;
- Алексей Аникеев;
- Дмитрий мен Илларион Аникеевтар;
- Игнат пен Моисей Кирнустар;
- Дмитрий мен Анастасия Бегуновтар;
- Макар мен Яков Громыколар;
- Иван Гордиенко;
- Алексей Савин;
- Григорий Купенков;
- Пигуновтар;
- Иван Козырно.
Киер  киімі ,  ішер  асы  таусылѓан , 

баспанасы  жоќ  кμшпелілерді  ќазаќ 
отбасылары барымен бμлісіп, м‰шкіл 
халдеріне ортаќтасып, жаѓдай жасаѓан.

1906-1916 жылдары елімізге барлыѓы 
‰ш  миллионнан  астам  адам  ќоныс 
аударѓан. Негізінен кедейлер ќоныс 
аударып, оныњ жартысынан кμбі кері 
ќайтып оралѓан.

Бірінші шегініс. Ќазаќты ±лт ретінде 
жою – əу бастаѓы жоспар бола-т±ѓын. 
Т‰бін ќуаласаќ, империалистік Ресейге 
бір-аќ жетеміз. Столыпин реформасы. 
Б±л жоба бойынша, ќазаќты шμлейт 
далаѓа ќуып, орнына ш±райлы жерлерге 
шаруаларды алып келу, ќоныстандыру еді. 

Ол  кезењ  орыс  м±жыќтарыныњ 
жаппай  бас  кμтер іп  жатќан  т±сы 
болатын. Ресейді революция елесі кезді. 
Болары аныќ апаттан Ресейді саќтау 
‰шін наразы кедейді, революциялыќ 
пейілді байшыкештерді сыртќа ќарай 
ќоныстандырмаќ болды. Ынталандырудыњ 
бар амалы ќарастырылды. Кμшсе, аќша 
тμленді, 10 жылѓа салыќ алынбады. 
Діттеген ой орындала бастады. Мəселен, 
1906-1913 жылдар аралыѓында Аќмола, 
Торѓай, Орал жəне Семей облыстарына 
430 мыњ отбасы кμшіп келген. Патша 
əкімшілігі м±жыќтардыњ ќолына мылтыќ 
та берді. Ќолѓа ќару тигесін орыс ойранды 
бастады .  1916 жылѓы  ќазаќтыњ  бас 
кμтеруіне м±жыќтардыњ бассыздыѓы 
себеп болѓан еді. 

Ертеректе ќалыњ ќараѓайлы жердіњ 
басым  бμлі г і  Омбы  губерниясына 
ќараѓандыќтан ,  аѓаштыњ  кμбін  отап 
əкеткен .  Сμйт іп ,  кμшіп  келушілер 
Талапкер, Красный кардон, Михайловка, 
Белый кардон елдімекені шекараларынан 
1200 ондыќ жер бμлінген.

1917 жылѓы ¦лы ќазан кμтерілісінен 
кейін ±жымдастыру іле ќолѓа алынды. 
Ауылда бюро ќ±рылып, Антон Худолей 
оныњ тμраѓасы болѓан. Бюроѓа партия 
м‰шелері  Моисей  Кирнус  пен  Яков 
Громыко, комсомол м‰шелері Макар 
Громыко, Михаил Чубаров, Иван Буланец, 
Харенко кірген. Бюро м‰шелері ‰й-‰йді 
аралап, ±жымшарѓа кіруге ‰гіттеген.

Сол уаќытта кμшіп келген халыќтыњ 
дені сауатсыз еді. 2-3 сыныптыќ шала 

білімі барлардыњ ќасында 4 сыныпты 
аяќтаѓан Антон Игнатьевич Худолей 
ѓана сауатты болып саналѓан. Ж±рттыњ 
барлыѓы  соѓан  барып  ж‰гінген .  Кей 
шаруалар жерден айырылып ќаламыз 
деген оймен ±жымшарѓа кіруден ќорыќќан. 

Екінші шегініс. 1918 жыл. «Тењдік» 
±ранын ±станым еткен большевиктер 
билікке кμтерілді. Ќылмысты жолмен. 
Тμњкеріспен. Патшаны к‰шпен ќ±латса, ел 
екіге бμлініп азамат соѓысы басталарын 
білді. Біле т±ра барды. Ќ±латты. Міне, осы 
т±стан бастап ќазаќ ‰шін ќасірет дəуірі 
басталды. Т±ран топыраѓы «ќызыл» мен 
«аќ» болып ќырќысќандардыњ майдан 
даласына айналды. Аќтар болыспады деп 
бопсалады. Ќызылдар да ќырѓын жасады. 
Дəл осы соѓыс жылдары большевиктер 
«əскери коммунизм» саясатын т‰зді. Ол 
бойынша басы артыќ м‰лік мемлекетке 
μткізілу керек делінді. Алайда, артыќ 
μнім емес, соњѓы μнімге дейін к‰шпен 
тартып алу саясаты ж‰ріп жатќан еді. 
Əрі ќуањшылыќ, ќыстыњ ±заќќа т±руы да 
жаѓдайды ќиындатты. 

Коммунистер əскери коммунизмініњ 
т‰бі ќ±рдым екенін тек 1921 жылы ѓана 
т‰сінді. Содан кейін «Жања экономикалыќ 
саясат» баѓдарын т‰зді. Біраќ, б±л тыныс 
та ±заќќа созылѓан жоќ еді. 1925 жылдыњ 
к‰зінде Ќазаќстанѓа ќызыл жендет Филипп 
Голощекин жіберілді. Келе сала, «ќазаќ 
ауылы Ќазан лебін сезінген жоќ, сондыќтан 
«Кіші ќазан» тμњкерісін жасау ќажет» деп 
лепірді.

1927 жылы Моисей Кирнус, Степан 
Василенко, Степан Демиденко, Семен 
Кривонос бастаѓан топ жер μњдеу жμніндегі 
серіктестік ќ±рѓан. Сμйтіп, шаруаларды 
±жымшарѓа ќ±рамына кіруге шаќырѓан. 
Насихат ж±мысы оњайлыќќа т‰спеген. 

‡шінші шегініс. 1928 жыл. Байлардыњ 
м‰лкін тəркілеп, жыртыќ ќалтаны сонымен 
толтырмаќ болды. Ќаулы бойынша, мал 
басы 150-ден асса бітті, талапайѓа т‰суі 
тиіс делінді. Не керек, сол заманда мыњѓа 
тарта дəулетті кісі бай-ќ±лаќ аталып 
ќудаланды. Атылды, жер аударылды.

Біраќ ,  тартып  алѓан  мал-м‰лік  – 
ж±мысшыѓа ж±ќанаќ болмады. Жиналѓан 
мал 2 миллионнан сəл-аќ асатын. 40 
миллион ќойы бар ќазаќ ‰шін б±л т‰к емес. 

Е н д і  к е њ е с ш і л  к μ с е м д е р 
индустриялды ќалаларды асыраудыњ 
бір-аќ амалы – ауылды реформалау деп 
шешті. Ол ‰шін – т±рмыс ќолайына ќарай, 
жайылым-ќыстауына орай ќоныстанѓан 
елді бір жерге ±жымдастыру керек екен. 

Жаппай ±жымдастыру былай ж‰рді. 
Айналасы  200 -300  шаќырымдаѓы 
т‰гел ауылды бір жерге иіріп жинады. 
Мыњѓырѓан малды алањќай сызып, арќан 
тартып сонда саќтамаќ болды. 

1929  жылы  «Красный  пахарь» 

±жымшары  ќ ± рылып ,  о р т а лы ѓы 
Михайловка  селосы  болѓан .  М±нда 
Славяновка, Благодатное и Тайсойѓан 
ауылдарыныњ т±рѓындары да кірген.

1932 году ±жымшар атауы «Красный 
партизан» болып μзгертіліп, алѓашќы 
тμраѓасы болып Антон Худолей сайланѓан. 
Ауыл  шаруашылыѓы  техникасы  μте 
ж±пыны -тын .  Жерді  атпен ,  μг ізбен 
жыртќан. ¦жымшарда небары 4 соќа, 
1 дəн сепкіш ќана бар еді. Кμбінесе, егінді 
ќолмен екен. Трактор мен машиналар 
1933 жылы ѓана пайда бола бастаѓан. 

Ауылдыњ мектебі т±њѓыш рет 1928 
жылы салынѓан. Оѓан дейін ѓимараттыњ 
болмауы себепті сабаќтар шаруалардыњ 
‰йлерінде ж‰ргізілген.

Алѓашќы м±ѓалім – діни семинарияны 
бітірген Матвей Петрович Марухин. 1934 
жылы  Тамара  Павловна  Макаренко 
болѓан. Соѓыс алдындаѓы  жылдары 
оќушылар саны μскен. Онда мектепте 
В .П .  Шилягин,  ал  ¦лы  Отан  соѓысы 
жылдарында жəне одан кейінгі 1959 жылѓа 
дейін Евдокия Сурина, Виктор Кузьмич 
Исаков, А.С.Щегорцов, Василий Иванович 
Царько, Леонид Андреевич Сердюков, 
Павел Алексеевич мењгерушілік еткен. 
Тек, 1945 жылы 7 жылдыќ мектеп ашу ісі 
ќолѓа алынѓан.

Тμртінші  шегініс .  «¦жымдасып 
ењбек  етуге» кірісер  алдында  ќазаќ 
ќожалыќтарында 40 миллион ќой бар 
еді, аштыќ салдарынан 1933 жылы 4-аќ 
миллионѓа əзер жетті. Аштыќ кезінде 
миллиондар мерт болды.

«Ќазаќстанда орын алып отырѓан 
адам  тμзгіс із  ашаршылыќтан  ќазаќ 
халќы т‰гелдей ќырылып ќалудыњ аз-аќ 
алдында т±рѓанын айтып ек, ол: «Б±л 
сары пəлекеттерден тек сондай жолмен 
ѓана ќ±тылуѓа болады»,-деп жауап берді» 
(Н.Хрущев. 1956 жылѓы СОКП-ніњ ХХ 
съезі. «Сталин жəне жеке басќа табыну» 
баяндамасынан ‰зінді).

Сμйтіп, ќазаќ с±рауы жоќтай ќырылѓан 
‰стіне ќырыла берді. 1930-33 жылдар 
аралыѓында  2  миллион  300  мыњ 
ќырылыпты. 1921 жылѓы алѓашќы аштыќ 
пен соњѓы 32-дегі ќырѓынды ќоссањыз, 
ќазаќ 4 миллион азаматынан айырылыпты. 

Соѓысќа дейінгі уаќытта Веселой 
рощада комсомол ќозѓалыстары ќарќынды 
дамыѓан. Алѓашќылардыњ ќатарында 
Семен Кривонос, Степан Демиденко, 
Степан Василенко, Макар Громыко бар. 
Кейін комсомол ќатарына ќыздар да 
ќабылдана бастады: Мария Чубарова, 
Мария  Шарапова ,  Мария  Бегунова , 
Полина Шендер, Ирина Герасименко. 

Комсомол  ќыздар  тракторшылар 
бригадасын ±йымдастырып, бигадирі етіп 
Мария Чубарованы сайлаѓан. Комсомол 
Полина Шендер жолдамамен Шымкент 
ќаласындаѓы комсомол ќ±рылысына 
жіберілген.

Барлыќ ќиыншылыќтарѓа ќарамастан, 
мəдени-аѓарту ж±мысы ж‰йелі ж‰ргізіліп 
т±рѓан .  Кμркемμнерпаздар  ‰йірмесі 
ашылып ,  Раиса  Василенко ,  Мария 
Болонец ,  Тамара  Макаренко  жəне 
басќалары белсенді ќатысќан.

1937-1939 жылдары егінніњ шыѓымы 
жаќсы дењгейге жеткен. Б±л жылдары 
шаруалар к‰ндік ењбекте 39 кг μнім 
жинаѓан. Ал, 1940 жылы 500-600 граммѓа 

əзер жеткізген. 
В 1941 жылы басталѓан соѓыстан 107 

адам оралмаѓан. 
¦лы  отан  со ѓысыныњ  алѓашќы 

к‰ндерінде-аќ  Веселая  рощадан  μз 
еркімен майданѓа аттанѓандар кμп болды. 
Олардыњ ішінде Москва, Ленинград, 
Сталинград, Курск, Украина, Белорус, 
Берлин шайќастарына ќатысќандар бар. 
Мəселен, Ќ.Айсенов, Л.Горлов, Т.Лопухов, 
Г.Мурашов, А.Романненко, С.Салыќов, 
Ќ.Ќиматов, И.Цехмейструк, П.Юрченко, 
Б.Аубакиров, Г.Майор, Н.Ќалиасќаров, 
И .Гу ндар ь  Бел орус ияда  «Заря» 
партизан бірлестігі ќ±рамында партизан 
ќозѓалыстарына ќатысќан.

Сонымен  ќ ата р ,  В .Ханец к ий , 
Н.Дунькин, К.Зинченко, И.Садвокасов, 
М .Байжанов ,  М .Акимов ,  И .Шилин  – 
с±рапыл соѓыста ересен ерлік кμрсеткен 
жандар.

Бесінші шегініс. Соѓыс кезењінде ауыл 
шаруашылыѓындаѓы жаѓдай тμмендеді. 
Ауылшаруашылыќ ењбеккерлерініњ саны 
1939 жылмен салыстырѓанда 1942 жылы 
600 мыњѓа кеміген. Колхоз μндірісінде 
əйелдер ењбегініњ ‰лесі артып, 1940 
жылѓы 48%-дыњ орнына 1942 жылы 
75% -ѓа жеткен. 76 мыњ механизатордыњ 
55 мыњнан астамы əйелдер болѓан. 
Б‰кілодаќтыќ социалистік жарысќа 10 
мыњнан астам тракторшы ќыз-келіншек 
ќатысќан. 1942 жылы егіс кμлемі 1941 
жылмен салыстырѓанда 842 мыњ гектарѓа 
кμбейген. 1943 жылы 775 мыњ га жања 
жер  алќаптары  егіст ікке  арналѓан . 
Сμйтіп, республика экономикасын соѓыс 
жаѓдайына кμшіру ж‰зеге асырылѓан. 
Соѓыстыњ алѓашќы к‰ндерінен Ќазаќстан 
майдан ќорына айналып, майдан мен 
тылды ќару-жараќпен, оќ-дəрімен, азыќ-
т‰лікпен ќамтамасыз етуші аймаќ болѓан.

Соѓыс жылдарындаѓы ауыртпалыќтыњ 
барлыѓы əйелдер мен жасμспірімдерге 
т‰сті. Тылда ењбек етіп, ¦лы жењіске 
зор ‰лестерін ќосќандардыњ алдыњѓы 
ќатарында комсомол ќыздар болды. 
Олардыњ ішінде М.Чубарова, М.Шарапова, 
М.Бегунова, П.Шендер, И.Герасименко, 
Е.Корж, Е.Покатыло, М.Покатылоны 
атауѓа болады. Ал, В.Божок, А.Шарапова, 
М.Лопухова, А.Демиденко, Е.Аникеева, 
А . С т а р ж и н с к а я ,  М . А н и к е е в а , 
А.Лупина, В.Ефименко, М.Покатыло, 
Е.Корж, С.Кноль, В.Кноль, Э.Кноль, 
А .Сизько ,  У.Дерунова ,  Р.Кривонос , 
М.Жиенбаева, М.Майор, М.Мостовая, 
В.Авдеев, Е.Подгорная, П.Стартова, 
Е.Покатыло, А.Романенко, М.Бреус, 
В.Пичугова, А.Гордейчук, Ж.Каскарбаев, 
Е.Соколова, А.Гундарь, Г.Васильев, 
В.Худолей, Н.Агеенко, Л.Гвоздикова, 
А.Войтанник, З.Нуртазина, А.Нажимов 
¦ОС жылдарындаѓы «Ерен ењбегі ‰шін» 
медалімен марапатталѓан.

(жалѓасы бар)

Е. Ахмет-Сəлім.



Туѓан μлке № 24 (259) Туѓан μлке № 24 (259) 
11 маусым 2016 жыл11 маусым 2016 жыл 5Ажарлы ауыл Ажарлы ауыл 
Ауылым - алтын бесігімАуылым - алтын бесігім

Кітап – араб тілінде «жазу ќоймасы» деген маѓына береді. 
Кітапханада кітаптар μмір с‰реді жəне оќырмандарѓа кμмек 
береді. Кітапхана ќазіргі кезењде заман талабына сай жања 
технологиямен ж±мыс жасап, ѓаламтор ж‰йесіне ќосылѓан. 
¤ткізілген іс-шаралардыњ барлыѓы аќпарат беттерінде 
жарыќ кμреді. Оќырмандарды ќажетті аќпараттармен 
ќамтамасыз етіп, əдістемелік кμмек кμрсетіледі. Т‰рлі 
конференциялар, поэзия саѓаты, библиографиялыќ шолу 
μткізіледі. Сонымен, кітапхана оќырман келіп кітап алатын 
жер ѓана емес, аќпараттыќ, сарапшылыќ ресурстарын 
пайдалануѓа арналѓан рухани, инновациялыќ орталыќ.

Березовка ауылындаѓы кітапхана μткен жылдыњ к‰зінде 
əкімдік ѓимаратынан бμлінген жања бμлмеге кμшірілген. 
Ауылдыќ округ əкімі Маќсат Ерсайын±лыныњ бастамасымен, 
бюджет ќаражатынсыз, жергілікті əкімдік ќызметкерлерініњ 
к‰шімен бос жатќан бμлменіњ жμндеу ж±мыстары ж‰ргізілген.

Кітапханашы Е.В.Шайдт рухани орталыќтаѓы кітап 
ќоры 10 мыњ данадан асатынын, 400-ге жуыќ т±раќты 
оќырманныњ бар екенін айтты. Таќырыптыќ кездесулер, 
жоспарлы іс-шаралар ±йымдастырылып, мектеп ±жымы, 
ауыл т±рѓындары атсалысатынына дəн риза.

- Кітап оќыѓан адамныњ жаны таза, ой-μрісі ±шќыр 
болады. Кішіпейіл, мейірімді болуѓа, білімќ±марлыќќа, 
тμзімділікке ‰йренеді. Ендеше, кітап оќуды маќсат етіп, 
заман талабына сай маман болуѓа ниеттенген д±рыс деп 
ойлаймын. ¤мірдіњ барша ќызыѓы – кітапта. Мен кітапханашы 
болѓаныма маќтанамын, – деді μз сμзінде Е.В.Шайдт.

Осы  м ə с ел е н і њ  с а р а  ж ол ѓ а 
ќойылуыныњ арќасында, 2007 жылдан 
жеке кəсіпкерлікпен ш±ѓылданып, халыќ 
т±тынатын тауарларды саудалайтын 
д‰кен ашќан Л.В.Кучина аќтаулыќтардыњ 
ризашылыѓына бμленіп келеді. Оныњ 
бір себебі, ауыл т±рѓындары азыќ-т‰лік 
μнімдерімен ќоса, к‰нделікті тіршілікке 
ќажетті киім-кешек, т±рмыстыќ заттарды 
алысќа бармай-аќ, ќолжетімді баѓамен 
жергілікті жерден сатып ала алады.

Екінші себебі, «Кучина Л.В.» жеке 
кəсіпкерлігі – тəртіпті салыќ тμлеушілердіњ 
бірі.

¤з ќаражатымен ќолѓа алѓан кəсібі 
б‰гінгі тањда бірќалыпты табыс əкелуде. 
Отаѓасы Геннадий Викторович пен ±лы 
Александр, ќызы Наталья да отбасы 
бизнесініњ μркендеуіне айрыќша ‰лестерін 
ќосуда.

Любовь Васильевна алдаѓы уаќытта 
ќаражат  жинастырып ,  «Асем» атты 
д‰кенініњ əсемдігі мен кμркемдігін кμпшілік 
кμњілінен шыѓатындай етпек маќсаты 
бар екенін айтты. Реті келсе, тауарлар 
санын, т‰рлерін кμбейтіп, ќызмет кμрсету 
сапасын жоѓарылата т‰спек.

Кəсіпкер – ол тəуекелге баратын 
кісі. Тəуекелге бармас б±рын істелетін 
істіњ  егжей-тегжейін  айќын  талдап , 
ќорытындысында  не  болатынын 
таразылайтын адам. 

Ќа з а ќ с т а н  Рес п у бли к а сыныњ 
экономикасын дамыту ‰шін біршама 
‰лесін ќосатын сала – кəсіпкерлік. Ќазіргі 
тањда мемлекет кəсіпкерлікті ќолдап 
отыр жəне кμптеген шаралар ж‰ргізілуде. 
Егер кез келген ж±мыссыз мемлекет 
тарапынан осындай ќолдауды сезінуі 
‰шін, жеке кəсібін ашып, μз бетінше 
тіршілік кμзін табуѓа ±мтылыс жасаса, 
еліміздіњ  экономикасы  алѓа  ќарай 
μрлейтініне к‰мəн жоќ.

Кəсiпкер КучинаКəсiпкер Кучина
Ќазаќстан Президенті Н.Ə.Назарбаев кəсіпкерлікке барынша 

ќолдау кμрсету мəселелеріне жіті кμњіл бμлуде. Оныњ «Шаѓын 
кəсіпкерлікті дамытуѓа мемлекеттік ќолдауды к‰шейту жəне оны 
жандандыру жμніндегі шаралар туралы» Жарлыѓы да осы мəселеге 
арналѓанын кμзі ашыќ, кμкірегі ояу жандар жаќсы біледі. Мемлекет 
басшысы əрдайым ќ±ќыќтыќ жəне ќаржы-материалдыќ базаны 
одан əрі жетілдіріп, жер-жерде азаматтарды шаѓын бизнеске 
тарту ‰шін ќолайлы жаѓдай жасалуына жоѓары талап ќойып, 
б±л мəселені ±лттыќ экономиканыњ стратегиялыќ аса мањызды 
секторы ретінде ќарастырып келеді.

«Əуелгі байлыќ – денсаулыќ». Əлбетте, он екі 
м‰шеніњ ауырмаѓаны жаќсы ѓой. Дегенмен, адам 
баласыныњ жас-кəрісіне ќарамай, сан алуан сырќат 
т‰рлері бой кμрсете ќалатыны таѓы бар емес 
пе?! Сондай жаѓдайда, аќ желењді абзал жанныњ 
алыстан емес, ауылдан табылып, мезгілінде ем-
дом жасаѓанына не жетсін?!

Березовка ауылындаѓы фельдшерлік-амбулаторлыќ пункт 
фельдшері Б.А.Алинованыњ ењбек μтілі – 36 жыл. ¤зініњ 
жауапкершілігі зор ж±мысыныњ жемісі – ауыл т±рѓындарыныњ 
дендерініњ сау болуы деп білетін Баткен Əділханќызы μткен 
жылы 15 баланыњ жарыќ д‰ние есігін ашќанына масаттанатынын 
жасырмады. ‡стіміздегі жылдыњ 5 айында 4 сəбидіњ туылѓаны 
да жаќсы кμрсеткіш екенін айтты. Негізінен, ауыл халќыныњ 
ауыр сырќаттардан аулаќ, медициналыќ тμтенше жаѓдайлардан 
ќашыќ боп т±рѓан жайына ш‰кіршілік етуде.

Басты байлыќ – 
т±рѓындар денсаулыѓыт±рѓындар денсаулыѓы

Аќтау  селолыќ  округ ін іњ  əк ім і 
М .Е .Са ѓ и е в  Березо в к а  ЖББОМ 
директоры Т.Ж.Умиевпен жолыѓып, 
оќу жылыныњ аяќталу барысы, мектеп 
т‰лектерініњ  ¦БТ-ѓа  əзірлік  дењгейі 
турасында с±хбаттасты. Биыл мектеп 
ќабырѓасынан 3 оќушы т‰леп ±шады 
екен. Олардыњ білім дењгейі – орташа. 
Алайда, білім беру нəтижесін алдаѓы 
тестілеу айќындап бермек.

Сондай-аќ, əкім мектеп басшысына 
білім ошаѓыныњ айналасын таза ±стап, 
1-маусымда ашылѓан оќушылардыњ 
жазѓы демалыс лагерініњ ж±мысын жіті 
ќадаѓалауды тапсырды. Лагерь ж±мысы 
20 к‰нге созылады. Демалушылардыњ 
2 мəрте тамаќтануы,  баѓдарламада 
сан алуан зияткерлік, спорттыќ, мəдени 
шаралардыњ μткізілуі жоспарланѓан.

Округ əкімі Маќсат Ерсайын±лы 
мектептіњ  жазѓы  аѓымдаѓы  жμндеу 
ж±мыстарын  сапалы  т‰рде  жасау 
ќажетт і г і не ,  алдаѓы  оќу  жылына 
оќушылардыњ, шаѓын орталыќќа келетін 
тəрбиеленушілердіњ  т із ім ін  ретке 
келтіруді ќазіргі уаќыттан бастап, ауыл 
т±рѓындарымен бірлесіп, ж‰йелі жолѓа 
ќоюды ќолѓа алудыњ мањыздылыѓына 
баса назар аударды.

М е к т е п  д и р е к т о р ы  Т а л а н 
Жанбутан±лы айтылѓан ескертпелер 
мен  ±сыныстарды  ескере  отырып 
ж‰зеге  асыратынын ,  ал ,  ќандайда 
бір ќиындыќтар туындаѓан жаѓдайда, 
алдымен ауыл əкімін хабардар ететінін, 
оњ  нəтижеге  бастайтын  баѓытты 
±станатынын айтты.

Рас ,  «кењесіп  пішкен  тон  келте 
болмас», ылайым, солай болѓай!

Бiлiм беру белесi
«Əкім бол, халќыња жаќын бол». Иə, ауыл басшысы ел басќарып 

ќана ќоймай, кез-келген сала мамандарымен ортаќ тіл табысып, 
олардыњ ісін ілгерілетуге жетелейтін аќыл-кењестерімен бμлісіп, 
пікір алмаса білуі шарт. Толѓандырѓан мəселелерді бірлесіп 
талќылап, ортаќ шешім таба білуі керек.

Руханият Руханият 
орталыѓыорталыѓы

Рухани білімніњ, рухани мəдениеттіњ ауадай 
ќажеттілігі, мањыздылыѓы ешќашан мəнін жойѓан 
емес. Адамзат баласы сол байлыќтыњ кμзін 
«Кітап» деген ќ±дыреттен тапќан. Ѓылым мен 
техника, жоѓары технология дамыѓан ХХI ѓасырда 
да бəрініњ бастау алар ќайнар кμзі – кітап. 

Ќарттыќтан болатын ауруларѓа ќарсы шаралар тиімді 
ќолданылып, жоспарлы тексерістердіњ ж‰йелі μткізіледі екен. 
ФАП-та тегін берілетін дəрі-дəрмектер жеткілікті мμлшерде. 
Ал, аќылы т‰рде алынатын дəрілер Михайловка округінен 
тасымалданады. Осы ретте, Михайловка, Веселая роща 
округтерініњ дəрігерлер жиі-жиі жəрдемдесіп, ќол ±шын беріп 
отыратынын айтып μткен абзал. Себебі, дəріханасы, жедел 
жəрдем кμлігі жоќ фельдшер кμршілес округ орталыќтарыныњ 
медицина мамандарыныњ кμмегіне ±дайы ж‰гініп келеді.

Аќ таулы ќ та р ѓ а  облыс ты ќ  ден с аулы ќ  с а ќ та у 
департамент і  тарапынан  жылына  2  рет,  аудандыќ 
ауруханадан  1 мəрте жылжымалы медициналыќ пункт 
ќабылдаулары ±йымдастырылады.

Медициналыќ пункт ѓимараты да санитарлыќ жаѓынан 
таза, жарыќ əрі барынша жабдыќталѓан десе болады. Бір ѓана 
тілек – басы ауырып, балтыры сыздайтындар ќатары жылдан-
жылѓа азая т‰ссе екен.

Бетті дайындаған – Е. Ахмет-Сәлім.Бетті дайындаған – Е. Ахмет-Сәлім.
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Бiлiм кμкжиегi

100 наќты ќадам

Мейірімге толсын бар ќ±шаќ,
Жаќсы істер жайып желісін.
¦рпаќты д±рыс баулысаќ,
Тəрбие берер жемісін...

Елбасымыз Н. Назарбаев 2012 
жылѓы халыќќа Жолдауында адам 
капиталын, адами ресурстарды 
дамыту керектігін баса айтып, 
п с и хо л о г и я  м ам а н ды ѓы ныњ 
мəртебес ін  кμтеруге  ќолдау 
кμрсетті .  ¤йткені ,  психология 
ѓылымы – адамтану жайындаѓы 
пəндердіњ  арасындаѓы  жетекші 
ѓылым. 

Шынында да, ±рпаќты д±рыс баулу ата-
ананыњ, мектептіњ, ќоѓамдыќ ±йымдардыњ 
ынтымаќты ісініњ нəтижесінде ж‰зеге 
асатынын  біз  жаќсы  білуге  ти ісп із . 
Мек теп  –  мемлекет т і њ  к елеше г і н 
даярлайтын білім мен тəрбие орталыѓы, 
ал осы орталыќта əр шəкірттіњ ж‰регіне жол 
табуѓа ±мтылып, олардыњ жан-д‰ниесіне 
ќыраѓы кμзбен ќарап, оњ баѓыт-баѓдар беріп 
отыратын жан – мектеп психологы десем 
ќателеспеген болар едім. Сондыќтан, 
Ќазаќстанныњ болашаѓы – жас ±рпаќ десек, 
олардыњ еш алањсыз жеке т±лѓа болып 
ќалыптасуы ‰шін меніњ де, психолог-маман 
ретіндегі μз ќолтањбам болуы керек деп 
ойлаймын.

Мен μзімніњ адамныњ жан-д‰ниесін 
зерттейтін ѓажайып мамандыѓым арќылы  
жабырќаѓан кμњілге ќуаныш сыйлаймын, 
мазасызданып, ќорќынышќа тап болса, 
болашаѓына сеніммен ќарауѓа жетелеймін. 
Баланыњ аќылы, ой-сезімі м±ѓалімніњ ерік-
жігері, мол сабыры мен ењбекќорлыѓы 
арќасында жетіледі. Осы жолда бала 
μз тəрбиешісін, м±ѓалімін болашаќтыњ 
бейнесіндей кμріп, пір т±татынын есте 
±стауымыз ќажет. Ж‰сіпбек Аймауыт±лы 
айтќандай, м±ѓалім балаларѓа селќос 
ќараса, олардыњ жан-ќуаттарын кемітіп, 
толыќќанды  тəрбие  бере  алмайды . 
М±ѓалімніњ ж‰ріс-т±рысы, аќыл-ой μрісі, 
іс-əрекеті, тəрбиесі мен шеберлігі оќушы 
психологиясына ќатты əсер ететіні сμзсіз. 

¤ з ім  таныс ќан  психоло гиялыќ 
ењбектердіњ ішінен ±лттыќ маќтанышымыз 

Абай Ќ±нанбаевтыњ кейбір психологиялыќ 
ойларына тоќтала кеткім келеді. Абай 
психологиядан арнайы ењбек жазбаѓан. 
Алайда, оныњ кμптеген μлењдері мен 
ќарасμздерінен осы ѓылымныњ сан алуан 
мəселелеріне  байланысты  т‰рлі  ой-
пікірлерді табу ќиын емес. Ойшыл аќын 
шыѓармаларында адамныњ жеке басы 
мен жасына байланысты ерекшеліктері, 
μз і н -μз і  тəрбиелеу  жайы ,  оќудыњ 
психологиялыќ негіздері, ±лттыќ мінез-
ќ±лыќ, таѓы басќалар кμрініс тапќан. Абай 
т±жырымдарыныњ ауќымы мен терењдігі 
оныњ əлем психологтарыныњ ењбектерімен 
таныс болѓандыѓын айќын дəлелдейді. 
¤з тəжірибемде Абайдыњ психологиялыќ 
кμзќарастарын  оќушыларѓа  жетк ізе 
отырып, тоќсан жолдыњ торабынан ќай 
жолѓа т‰серін білмей даѓдарѓандарѓа ой 
тастаймын. Адамды б‰кіл тіршілік əлемінен 
ерекшелейтін – оныњ ерекше жетілген 
психикасы. Олай болса, сол психиканыњ 
д±рыс дамуына μз дəрежесінде ыќпал ету 
– біздіњ ќолымызда.

Мен ‰шін оќушыныњ ќызыѓушылыѓы, 
бейім-ќабілеті жəне басќа да психологиялыќ 
ерекшеліктері ‰немі басты орында. Мектеп 
психологыныњ негізгі ж±мысы оќушымен, 
мектеп ±стаздарымен, ата-аналармен 
байланысты болады. Осы ‰ш одаќтыњ 
баќылауы мен ќамќорлыѓы μз мəнінде 
болуы керек. Тəрбие бір ќалыпты беріліп, 
балаѓа, оныњ к‰шіне сену аса мањызды. Ал, 
ќатыгездікпен жазалау баланыњ т±лѓалыќ 
даралыѓын жояды. 

Бала д±рыс μсу ‰шін оѓан с‰йіспеншілік, 
μз  к‰шіне  сенушілік  керек ,  əр  бала 
‰лкендер ‰шін μзініњ ќажетті, баѓалы екенін 
сезінуі керек. Бір ѓана «жарайсыњ» деген 
ќарапайым сμздіњ μзі бала бойындаѓы 
мазасыздыќ пен ќобалжуды азайтады. 

Сондыќтан, мен шəкірттерімді ќолдай 
отырып, жан жылуымды шəкірттеріме 
сыйлауды μзімніњ ±стаздыќ парызым деп 
санаймын.

Меніњ мамандыѓым – ѓажап мамандыќ! 

А. Ахмедова, 
Ш. Уəлиханов ауылы ЖББОМ 

психологы. 

Мектеп психологы – Мектеп психологы – 
ғажап мамандықғажап мамандық

Меніњ ќазіргі алѓа ќойѓан маќсатым – оќуым 
мен μзімніњ с‰йікті хоббиімді μмірде ‰здіксіз 
пайдалану. Ол ‰шін адамда μзініњ бойында 
осы мамандыќќа деген с‰йіспеншілігі мен μзіне 
деген сенім болу керек. Б±л мамандыќќа жету 
екініњ бірініњ ќолынан келе бермейді. Ќасиетті 
домбыра шертуді балабаќшаѓа барѓан к‰ннен 
бастап армандайтынмын. Сол арманым 
орындалѓан  сияќты ,  биыл  ‰шінші  жыл 
домбыра сыныбында сабаќ алып ж‰рмін. Осы 
арманымды орындауѓа кμмектескен, домбыра 
шертуді ‰йреткен ±стазым Е.Кисановќа 

алѓысым шексіз. Былтыр облыстыќ іріктеу 
турынан μтіп, республикалыќ конкурста 
«Домбыра соло» аталымынан ІІІ ж‰лделі 
орынды жењіп алдым. М±ѓалімім де осындай 
жетістікке жетті. Ќазаќтыњ ќаракμз достарыма 
айтарым – ±лттыќ аспаптарымызда ойнау 
арќылы елімізді əлемге танытып, Ќазаќстан 
балаларыныњ жолыныњ н±рлы болуына алѓа 
бастайыќ!

А. М±хаметќали,
 Железин №3 ЖББОМ

6 «а» сынып оќушысы.

«Отан отбасынан басталады» деген ата-
бабамыз. Шын мəнінде, əрбір отбасы – μзінше 
бір Отан. Ол – біздіњ жанымыз жабырќаѓанда, 
ќуанышќа бμленгенде ішкі тебіреністерімізді 
бμлісетін жəне μзімізді еркін, жайлы сезінетін 
баспана, жылы ±ямыз. Отбасы – шаѓын Отан. 
Оныњ басшысы отбасыныњ ќамќоршысы мен 
тіреуі – əке. Меніњ əкем – спорт маманы. Мен 
де əкеме ±ќсап, ќазаќ халќыныњ атадан балаѓа 
мирас болып келе жатќан тμл м±раларыныњ 
бірі – тоѓызќ±малаќты тањдадым. 

Біздіњ еліміз тəуелсіздік алѓаннан бері 
спорттыњ бір т‰рі – тоѓызќ±малаќ ел арасында 
кењінен насихатталып, жарыстар ж‰ргізілуде. 
Мен  аудан ,  облыс  кμлем інде  μткен 
тоѓызќ±малаќ сайыстарына ќатысып, ж‰лделі 

орындарѓа  ие болдым. Меніњ  ойымша, 
μзін ќазаќпын деп санайтын əрбір азамат 
тоѓызќ±малаќ ойыныныњ ережесін біліп ќана 
ќоймай, оны ж±ртшылыќќа насихаттауы тиіс. 
Жəне μзіміздіњ т‰п тарихымызды да, ±лттыќ 
ойындарымыз бен салт дəс‰рлерімізді білуді, 
ќ±рметтеуді Елбасыдан ‰йреніп, μнеге алуѓа 
тиіспіз. Солай азамат болып μсу – Тəуелсіз 
елдіњ ±ландарыныњ басты міндеті. Сонда ѓана 
Н±рлы жолмен – болашаќќа ныќ ќадам басып 
бара аламыз деп ойлаймын.

Д. Ж±маѓазы,
Железин №3 ЖББОМ 

7-сынып оќушысы.

Нұрлы жолмен – Нұрлы жолмен – 
болашаққа нық қадамболашаққа нық қадам

Мен болашаққа Мен болашаққа 
көп үміт артамын...көп үміт артамын...

Мен ,  Сабина  Сагнаева ,  Железин 
ауданыныњ №3 орта мектебініњ 6 «а» гимназия 
сыныбында оќимын. ¤ткен оќу жылында 
бірнеше байќауларѓа белсене ќатысып, 
ж‰лделі орынѓа ие болдым. Оныњ ішінде 
математика пəнінен μткен олимпиадада 
ІІ орын алѓан едім. Сμйтіп, «Бμбек» сауыќтыру 
лагеріне жолдамаѓа ие болдым. 

Міне, мектебіміздіњ соњѓы ќоњырауы 
соѓылѓаннан кейін, Алматы ќаласындаѓы 
Алатау етегінде болып орналасќан «Бμбек» 
сауыќтыру лагеріне бір апталыќ демалысќа 
барып, демалып ќайттым. 1 апта болса да, əр 
к‰ні біз ‰шін əрі кμњілді, əрі ќызыќты болды. 

Лагерь баѓдарламасында оќушылардыњ 
денсаулыѓын ныѓайту маќсатында, «Т±зды 
шахта»  атты  т±зды  ауамен  демалу, 
бассейнде ж‰зу, психологпен тренингтер 
μткізілді. Хайуанаттар баѓы барып, əр т‰рлі 
жануарларды кμріп, серуендедік. Кμњілімізді 
кμтеріп атракциондарда ойнадыќ. Алматыныњ 
ењ əдемі жерлерініњ бірі – Кμктμбеге кμтеріліп, 
алаќандаѓыдай əсем ќаланы тамашаладыќ. 

«Бμбек» лагерінде планетарий бар. Жəне 
ж±лдыздар əлемін зерттеу ойынына ќатысып, 
ѓарыш, ж±лдызнама белгілерімен таныстыќ. 
Сонымен ќатар, лагерь баѓдарламасында 
к‰нделікті спорттыќ сайыстар, дискотекалар 
болды. Осы ќысќа мерзімде, уаќыт μте кμњілді 
болып μтті. «Бμбек» лагері жайында жаќсы 
əсер алдым. 

 
С. Сагнаева, 

Железин №3 ЖББОМ 
6 «а» сынып оќушысы.

Ұмытылмас саяхатҰмытылмас саяхат

23-мамыр к‰ні Железин селолыќ Мəдениет ‰йінде 
Ќазаќстан Республикасы Тəуелсіздігініњ 25 жылдыѓына 
арналѓан «Айгμлек» балалар байќауында Прииртышск 
ауылынан келген А.Н±рмаќанова бас ж‰лдені ќанжыѓасына 
байлап, облыстыќ байќауѓа жолдама алѓан болатын. 

«Жауќазын» облыстыќ байќауы маусымныњ 1-к‰ні 
Павлодар ќаласындаѓы «Шањыраќ» орталыѓында μткізілді. 
Оѓан Павлодар, Аќсу, Екібаст±з ќалалары жəне облыс 
аудандарынан μнерлі жасμспірімдер ќатысты. Аталмыз 
конкурста Анель Н±рмаќанова «Зимушка, зима» жəне 
«Мой Казахстан» əнін орындап, ж‰лделі 3-орынды 
иеленді, Ќ±рмет грамотасымен жəне баѓалы сыйлыќпен 
марапатталды. 

Анельге тілейтініміз – шыѓармашылыќ жолына сəттілік! 

Ќ. Тастанбекова,
«Железин СМ‡» КМЌК 
кμркемдік жетекшісі.

Мəдениет мəйегi

Жүлдемен Жүлдемен 
оралдыоралды

Махаббат, мейірім, əн мен к‰й,
Ойын, к‰лкі, жаз келді.
Тамаша, μмір, шаттыќ жыр,
Ќала, дала ой мен ќыр,
Ерекше жаз биыл жаз –
Тμгілген кμктем алтын н±р.

(Ж. Жабаев)

Балалардыњ кμптен к‰ткен жаз айлары 
да саѓындырып жетті- ау! Ауа-райы ќолайсыз 
болса  да ,  кμњілге  орнаѓан  ќуаныш  пен 
шаттыќты ешнəрсе μшіре алмайды. Жер-
Ана бусанып, жасыл желекке оранды. ¤зініњ 
с±лулыѓымен адамды баурап, елжіретеді.

Осындай тамаша пейілмен келген жаздыњ 
бірінші к‰ні – Балаларды ќорѓау к‰німен дəл 
келді. Алакμл мектебінде ќуаныш – мектепте 
«Артек» сауыќтыру лагері салтанатты т‰рде 
ашылды. Оѓан отыз оќушы ќатысады. ¤лењ, 
би, таќпаќтар айтылды. Балаларѓа ертегілер 
елінен «Ќараќшылар ањызы» атты ауќымды 
кμрініс кμрсетілді. Кейіпкерлерді м±ѓалімдер 
сомдады. Олар тμменгі сынып м±ѓалімдері, 
мектеп кітанханашысы, психолог, аѓа тəлімгер 
т.б. 

Балалар «Достыќ, шаттыќ, демалыс» 
±ранымен кμк тењізде желкенді кемелермен 
саяхатќа шыќќандай болды.

Мектепте  «Артек» лагерінен  басќа 
«Спортландия», «Электроник», «Салт-

дəст‰р», «Жас тілші», «Жасыл Ел», «Меткий 
стрелок», «Вершки – корешки» атты лагерьлер 
ж±мыс істейді.

Əр  лагерьге  кемінде  10-12 оќушы 
ќатысады. Б±л жерде əлеуметтік жаѓдайы 
тμмен  отбасыларыныњ  балаларымен , 
басќа да балалар 100% демалады. Барлыќ 
балалар тегін тамаќпен ќамтамасыз етіледі. 
Балалардыњ дастарќанын ет, макарон, нан, 
жеміс, шырын μнімдерімен ќамтамасыз етіп 
отырѓан демеушілерімізге алѓысымыз шексіз.

Олар – ауыл əкімі Н.З.Идрисов жəне 
«Па ха р ь »  ЖШС  шаруашылы ѓыныњ 
директоры С.С.Д‰йсенов. Балалардыњ жазѓы 
демалыстарыныњ кμњілді μтуіне м±рындыќ 
болып отырѓан осындай ел азаматтарына 
рахмет айтамыз. Əлі де болса зəру болып 
ќалѓан жаѓдайда кμмектеседі, ќол ±шын 
береді деген ойдамыз.

С.С. Д‰йсенов «Салт-дəст‰р» лагеріне 
мектеп ауласына ‰лкен киіз ‰й тігіп беруді 
±йѓарып отыр. Б±л да біз ‰шін ‰лкен сый-
сияпат. Лагерь ж±мысы ќызу басталып та 
кетті. Алда ‰лкен іс-шаралар мен саяхаттар 
к‰тіп т±р. 

Мектебіміздіњ ауласынан балалардыњ 
сыњѓырлаѓан к‰лкісі толастамасын. Еліміз 
аман ,  іргеміз  мыќты ,  балапандарымыз 
баќытты болсын!

А. Таукешова,
тəрбие ісініњ мењгерушісі. 

Күлімдеп, міне, Күлімдеп, міне, 
жаз келдіжаз келді
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
СЕКТОРСЕКТОР

2016 жылѓы ќањтар-сəуірде 
ауыл шаруашылыѓыныњ жалпы 
μнім кμлемі 1692,3 млн. тењгені 
ќ±рады, б±л 2015 жылдыњ сəйкес 
кезењіне ќараѓанда 4,7%-ѓа тμмен.

2016 жылѓы 1-мамырѓа дейін 
ауданда ірі ќара мал саны 18 басќа 
(0,1%), ќой – 3367 басќа (9,7%), 
ешкі – 3 басќа (0,2%), жылќы – 800 
басќа (13%), ќ±с – 250 басќа (0,3%), 
шошќа – 135 басќа (5,2%) μсті.

Аудан бойынша алынѓан б±зау 
тμлдерініњ саны – 9209 бас (2015 
жылѓа 95,6%), торай – 675 (80,1%), 
ќозы – 9976 (100,1%), лаќ – 367 
(72,7%), ќ±лын – 1016 (122,3%). 
100 тμлдейтін малѓа есептегенде 
б±зау т‰сімі 88 бас, торай – 109 бас, 
ќозы – 57 бас, лаќ – 52, ќ±лын – 33 
басты ќ±рады. 

2016 жылѓы 1-мамырѓа дейін 
тіркелген зањды т±лѓалар саны 169 
бірлікті ќ±рады, оныњ ішінде 158-
і – ж±мыс істейтіндер. Ж±мыспен 
ќамтылѓандар саны 100 адамѓа 
дейін  167 кəсіпорын  тіркелді . 
Ж±мыс істейтін зањды т±лѓалар 
арасында 156 шаѓын кəсіпорын 
бар.

2016 жылѓы ќањтар-сəуірде 
бμлшек сауда кμлемі (ќоѓамдыќ 
тамаќтандыру айналымынсыз) 
806,1 млн. тењгені ќ±рады жəне 
2015 жылѓы  ќањтар -сəу ірмен 
салыстырѓанда 6,2%-ѓа ±лѓайды.

2016 жылѓы ќањтар-сəуірде ж‰к 
айналымыныњ кμлемі 63,5 мыњ ткм 
ќ±рады. 

2016 жылѓы ќањтар-сəуірде 
ќ±рылыс ж±мыстарыныњ кμлемі 7,8 
млн. тењге ќ±рады. Наќты кμлем 
индексі – 15%. 

2016 жылѓы ќањтар-сəуірде 
нег і з г і  капиталѓа  ж±мсалѓан 
инвестициялар кμлемі 744,4 млн. 
тењгені ќ±рады жəне 2015 жылдыњ 
тиісті кезењіне ќараѓанда 2,4 есеге 
артты.

2016 жылѓы ќањтар-сəуірде 
μнеркəсіп μндірісініњ кμлемі 865,7 
млн. тењгені ќ±рады, б±л 2015 
жылдыњ сəйкес кезењіне ќараѓанда 

33%-ѓа жоѓары кμрсеткіш. 
2016 жылѓы 1-мамырѓа дейін 

шаѓын  жəне  орта  кəсіпкерлік 
субъектілерініњ тіркелген зањды 
т±лѓалар саны 54 бірлікті ќ±рады, 
оныњ 47 бірлігі немесе 87%-ы ж±мыс 
істейтіндер, яѓни экономикалыќ 
ќызметті іске асыратын немесе 
əлеуетті ж‰зеге асыра алатындар, 
28 кəсіпорын (ж±мыс істейтіндер 
саныныњ 59,6%-ы) белсенді болды.

2015 жылѓы  4-тоќсандаѓы 
ірі жəне орта кəсіпорындар мен 
±йымдардыњ ќаржы нəтижесі – 6,5 
млн. тењге сомасындаѓы залал 
(2014 жылѓы 4 тоќсанда залал 5,7 
млн. тењге).

ӘЛЕУМЕТТІК СЕКТОРӘЛЕУМЕТТІК СЕКТОР

‡стіміздегі жылѓы сəуір айында 
негізгі азыќ-т‰ліктерді т±тынудыњ 
ењ тμмен нормалары негізінде 
есептелген к‰нкμрістіњ ењ тμмен 
дењгейініњ шамасы 18520 тењгені 
ќ±рады ,  б ±л  орташа  облыс 
бойынша (18451 тењге) 0,4%-ѓа 
жоѓары кμрсеткіш.

2016 жылѓы ќањтар-наурызда 
ќызметкерлерге есептелген орташа 
айлыќ атаулы жалаќы 74415 тењгені 
ќ±рады жəне 2015 жылѓы ќањтар-
наурызбен салыстырѓанда 18,3%-ѓа 
μсті. Наќты жалаќы индексі 103,3% 
ќ±рады.

2016 жылѓы 1-сəуірге дейін 
аудан халќыныњ есептік саны 16164 
адамды ќ±рады жəне 2015 жылѓы 
сəйкес кезењмен салыстырѓанда 
167 адамѓа азайды.

Б. Байгиреев,
Железин ауданы 

Статистика басќармасыныњ 
басшысы.

Железин ауданының 2016 жылғы Железин ауданының 2016 жылғы 
қаңтар-сәуірдегі әлеуметтік-экономикалық қаңтар-сәуірдегі әлеуметтік-экономикалық 
дамуының қысқаша қорытындыларыдамуының қысқаша қорытындылары

Біліњіздер: заттардыњ сыртќы 
кμр ін і с і  оныњ  расында  не ге 
арналѓанын  жасыруы  м‰мкін . 
Жарылѓыш заттар ‰шін камуфляж 
есебінде  əдеттег і  т±рмыстыќ 
заттар ќолданылады: сумка, пакет, 
т‰йіншек, ќорап, ойыншыќ жəне т.б. 

Т а был ѓ а н  з аттар дыњ 
жарылу ќаупін куəландыратын, 
белгілері: 

1) к μ л і к  м а њ ы н д а , 
баспалдаќта, пəтерде жəне т.б. 
орындарда белгісіз т‰йіншектіњ 
немесе басќада бір заттардыњ 
болуы; 

2) бμтен  сумка ,  портфель , 
ќорап, басќада заттыњ: кіреберісте, 
пəтер есігініњ, кμліктіњ мањында 
μзгеше орналасуы; 

3) табылѓан  к‰дікті  заттан 
шудыњ шыѓуы (саѓат механизмі, 
жиілігі тμмен дыбысќа тəн). 

Егер де сіз к‰дік тудыратын 
зат тауып алсањыз, ол фактіні 
назардан тыс ќалдырмањыз: 

1) ќоѓамдыќ кμлікте: 
- заттыњ (сμмкеніњ жəне т.б.) 

кімдікі екенін немесе кім ќалдырып 
кетуі м‰мкін екенін ќасыњыздаѓы 
адамдардан с±рањыз;

-  егер  иес і  аныќталмаса , 
табылѓан  зат  т уралы  дереу 
ж‰ргізушіге немесе кондукторѓа 
хабарлањыз.

2) ‰йіњіздіњ кіре берісінде:
- кμршілерден с±рањыз, м‰мкін 

ол  зат  соларѓа  тиесілі  шыѓар . 
Егер иесі аныќталмаса, табылѓан 
зат туралы дереу ќ±ќыќ ќорѓау 
органдарына хабарлањыз (тел.: 
102, 112). 

3) кμшеде, саябаќта жəне т.б.: 
- айналањызѓа ќарањыз, егер 

м‰мкіндік  болса ,  заттыњ  иесін 
аныќтауѓа тырысыњыз. Егер ол 
аныќ талмаса ,  ќ ± ќыќ  ќ ор ѓ ау 
органдарына ш±ѓыл хабарлањыз 
(тел.: 102, 112);

-  затты  бμгде  адамдардан 
оќшаулауѓа немесе алыс арадан 
затќа  бμтендерді  жібермеуге 
т ы ры сы њы з .  Ќ ± ќ ы ќ  ќ о р ѓ а у 
органдарыныњ  ќызметкерлері 
келген бойда зат табылѓан уаќыт 
туралы аќпарат беріњіз.

4) мекемелерде, ±йымдарда: 

- тауып алѓан зат туралы нысан 
к‰зетшісіне немесе əкімшілігіне 
дереу хабарлањыз. 

Табылѓан затпен немесе к‰дік 
тудыратын заттармен жеке іс-
ќимыл жасауѓа тырыспањыз, 
олар жарылѓыш ќ±рылѓылар болуы 
м‰мкін, б±л жарылысќа, кμптеген 
ќ±рбандыќќа, ќирауѓа əкелуі м‰мкін.

‡ з і л д і - к е с і л д і  тыйым 
салынады:

- табылѓан затты ±стауѓа, ашуѓа 
жəне орнынан ќозѓауѓа, бір жерден 
екінші жерге апаруѓа, ќолѓа алуѓа; 

-  табылѓан  затты  ќалтаѓа , 
портфельге, сμмкеге салуѓа жəне 
т.б.; 

- жерге кμмуге немесе оларды 
су ќоймаларына тастауѓа; 

- заттардан шыѓып т±рѓан сым 
темірлерді немесе сымдарды ‰зіп 
тастауѓа немесе тартуѓа, оларды 
залалсыздандыруѓа тырысуѓа;

-  табылѓан  зањсыз  затты 
пайдалануѓа; 

- оѓан жаќын аралыќта радио 
жəне электрлі аппараттарын, ±ялы 
телефондарды пайдалануѓа.

Адамдарды кепілге алѓан 
жаѓдайдаѓы іс-ќимылдар 
бойынша т±рѓындарѓа 
арналѓан жаднама

Адамдарды кепілге алудыњ 
əрбір наќты жаѓдайы μзгеше жəне 
басќалардан ерекшеленеді. 

Сонымен ќатар, егер сіз кепілге 
алынсањыз: 

1) μз-μзіњізге м‰мкіндігінше 
жылдам келіњіз, тынышталыњыз 
жəне ‰рейленбењіз; 

2) егер μзіњізді байлап немесе 
кμз і њ і зд і  жапса ,  бойыњызды 
еркін ±стауѓа тырысыњыз, терењ 

тыныстањыз; 
3) болуы м‰мкін ќатањ сынаќќа 

жеке  адами ,  моральдыќ  жəне 
эмоционалды  т±рѓыда  дайын 
болыњыз. Осы ретте адамдарды 
±стаудыњ кμптеген жаѓдайларында 
к еп іл ге  алынѓандардыњ  т і р і 
ќалѓандыѓын есте саќтањыз. Сізді 
босату ‰шін ќ±ќыќ ќорѓау жəне 
арнайы органдары кəсіби шаралар 
ќолданып жатќанына сеніњіз; 

4 )  е г е р  ќ а ш ы п  к е т е 
алатыныњызѓа  толыќ  сенімді 
болмасањыз, ќашуѓа тырыспањыз; 

5 )  т е р р о р и с т е р  т у р а лы 
м‰мкіндігінше кμбірек аќпаратты 
есте саќтањыздар. Олардыњ санын, 
ќарулану  дəрежесін  маќсатќа 
сай  белг ілеу,  дене  б і т ім іне , 
сμйлеу акценті мен таќырыбына, 
темперамент і не ,  μз і н  ±стау 
мəнеріне жəне т.б. сыртќы пішінін 
сипаттайтын  ерекшелік терге 
кμњіл аудара отырып, барынша 
толыќ  к ес к і н і н  жасау.  Жан -
жаќты  аќпарат тыњ  соњынан 
террористердіњ жеке бастарын 
аныќтауда кμмегі тиеді; 

6) əр т‰рлі белгілер бойынша 
μзіњіз отырѓан (ќамалѓан) орынды 
аныќтауѓа тырысыњыз; 

7 )  м ‰ м к і н д і г і н ш е 
терезелерден, есіктерден жəне 
адам ±рлаушылардыњ μздерінен 
алысыраќ ,  яѓни  ќ±ќыќ  ќорѓау 
органдары  белсенді  шаралар 
ќ а былда ѓ а н  жа ѓ д а йда  ( ‰ й -
жайѓа  шабуыл ,  мергендердіњ 
ќылмыскерлерді  кμздеп  атуы 
жəне т.б.) неѓ±рлым ќауіпсіз жерге 
орналасыњыз; 

8) ѓимаратќа шабуыл жасаѓан 
жаѓдайда ќолды желкењізге ќойып, 
еденге етпеттеп жатуды ±сынады; 

9 )  е гер  шабуыл  жаса ѓан 

жəне басып алѓан кезде Сізбен 
əдепкіде (Сіздіњ жеке басыњызды 
аныќтаѓанѓа  дей ін )  ыќтимал 
ќылмыскер ретінде бірќатар дμрекі 
іс-əрекетке барса, ашуланбањыз. 
Сізд і  т інту і ,  ќолыњызѓа  к ісен 
салуы, байлауы, эмоционалдыќ 
немесе жеке басыњызѓа жараќат 
жасауы, тергеуге алуы м‰мкін. Б±л 
тəрізді жаѓдайларѓа т‰сіністікпен 
ќарањыз, шабуылдаушылардыњ 
м±ндай əрекеттері (барлыќ адамды 
т‰пк іл і к т і  сəйкестенд ір генге 
жəне шынайы ќылмыскерлерді 
аныќтаѓанѓа дейін) дəлелденген. 

Адамды ±рлаушылармен 
μзара ќарым-ќатынас:

1 )  а г р е с с и вт і  ќ а р сылы ќ 
кμрсетпењіз ,  шалт  жəне  ќауіп 
тμндіретін  ќимыл  жасамањыз , 
т е р р о р и с т е р д і  μ з д е р і 
ойластырмаѓан  іс-əрекеттерге 
итермелемењіз;

2 )  м ‰м к і н д і г і н ш е  а д а м 
±рлаушылармен тікелей кμзбен 
арбасатын байланыстан ќашыњыз; 

3) бастапќыдан-аќ (əсіресе, 
бір інші  жарты  саѓатта )  адам 
±рлаушылардыњ барлыќ б±йрыѓын 
жəне μкімін орындањыз; 

4) пассивті ынтымаќтастыќ 
позициясын ±станыњыз. Сабырлы 
дауыспен  сμйлес іњ і з .  Басып 
алушылардыњ ашу-ызасын тудыруы 
м‰мкін д±шпандыќ рењ мен іс-
ќимылѓа шаќыратын жек кμрушілік 
сезімін білдіруден ќашыњыз; 

5) μзіњізді сабырлы ±стањыз, б±л 
ретте μз абыройыњызды саќтањыз. 
‡зілді-кесілді ќарсылыќ жасамањыз, 
біраќ μзіњізге μте ќажетті жаѓдайда 
сабырмен  μ т і н іш  жасаудан 
ќорыќпањыз; 

6) аталѓан  жаѓдайда  ќатты 
к‰йзелуден  ќоз ѓалуы  м‰мк ін 
денсаулыќ кінəратыњыз болса, 
б±л туралы μзіњізді ±стап отырѓан 
адамдарѓа сабырлы т‰рде жеткізіњіз. 
Ќалыптасќан жаѓдайларды ескере 
отырып, біртіндеп μзіњіздіњ жай-
к‰йіњізді жаќсартуѓа байланысты 
μтініштер  дењгейін  арттыруѓа 
болады. 

Кепілдік жаѓдайында 
±заќ болѓан кезде:

1) уайым, абыржу жəне асып-
сасу сезімініњ орын алуына жол 
бермењіз .  Алдаѓы  сынаќтарѓа 
μзіњізді ойша дайындањыз. Аќыл-ой 
белсенділігін саќтањыз; 

2 )  ашыну  сез ім ін іњ  пайда 
болуынан ќашыњыз, ол ‰шін μз-
μзіњізді сендірудіњ ішкі ресурстарын 
пайдаланыњыз; 

3) жаѓымды нəрселер туралы 
ойлањыз жəне сондай жаѓдайларды 
еске т‰сіріњіз. Уаќыт μткен сайын 
сізді босату м‰мкіндіктерініњ арта 
т‰скенін ойлањыз. Сізді дəл ќазір 
босату ‰шін барлыќ м‰мкіндіктердіњ 
жасалып жатќандыѓына сеніњіз. 

4) μзіњізге т±раќты айналысатын 
бір іс (дене жаттыѓулары, кітап 
оќу,  μмір  туралы  естел і к тер 
жəне т.б.) табыњыз. Дене жəне 
интеллектуалдыќ  іс-ќимылдыњ 
тəулікт ік  кестесін  белг ілењіз , 
оларды ќатањ əдістемелік тəртіппен 
орындањыз; 

5) к‰шіњізді саќтау ‰шін, тіпті 
±намаса жəне тəбетіњізді ашпаса 
да берген таѓамныњ бəрін жењіз. 
Осындай ќысылтаяњ жаѓдайда 
тəбетіњіз  бен  салмаѓыњыздыњ 
жоѓалуы ќалыпты ќ±былыс болып 
табылатындыѓына ден ќойыњыз.

К‰дiктi зат тауып алѓан кездегi К‰дiктi зат тауып алѓан кездегi 
т±рѓындарѓа  арналѓан жаднамат±рѓындарѓа  арналѓан жаднама

Лагерьдіњ  ж±мыс  уаќыты 
саѓат 8.30-да басталып, 17.00-ге 
дейін ж±мыс жасайды. Ж±мыс 
ба л а л а рды  ќ а б ы л д а уд а н 
басталып, тањѓы жатттыѓумен 
жалѓасады .  Оќушылар  тањѓы 
ас ішкен соњ, жоспар бойынша, 
əр к‰ні əрт‰рлі сабаќ μткізіледі, 
мультфильмдер  кμрсетіледі . 
Т ‰ с к і  ас тан  с оњ ,  балалар 
жуынып, ±йыќтайды. Лагерьге 
ќатысушылармен əрт‰рлі «¦лттыќ 
ойындар» ойналады. Кешке ‰йге 
ќайтар алдында демалушыларѓа 
кешкі шəй беріледі.

Д е м а л ы с т ы њ  ə р  к ‰ н і 
арнайы жоспармен μткізіледі. 
Демалу-сауыќтыру лагерінде 
Р.Ж.Абулханова, М.А.Джусупова, 
Ж .К .Шаймерденова  ќатарлы 
тəрбиешілер мен аѓа тəлімгер 

Т.Е .Карибаев ,  к і тапханашы 
Б.Б.Касанова, дене шыныќтыру 
пəнініњ м±ѓалімі, жаттыќтырушы 
Д . Ж . Ш а т а н о в ,  м е д б и к е 
Ќ . Ќ .Ша р и п о в а ,  п с и х о л о г 
Ж.Ќ.Шаймерденова балалардыњ 
демалысы ойдаѓыдай μтуіне μз 
‰лестерін ќосуда. Оќушылардыњ 
жа з ѓ ы  д ем а лы сы н  т и і м д і 
±йымдастыруда  мектебімізге 
т əж і рибеден  μ т у ге  к ел ген 
М .Жалатбе к ,  А .Илья с ова , 
А .Билялова ,  А .Əб іл ќасова 
ќатарлы ќыздарымыз да кμмек 
беруде. 

Балалардыњ жазѓы демалысын 
пайдалы  əрі  ±тымды  μтк ізу 
маќсатында, кμптеген іс-шаралар 
μткізілуде. Бірінші ауысымдаѓы 
демалушылардыњ ќатысуымен, 
«Ќазаќстан балалары – Н±рлы 

«Саржайлаудағы» «Саржайлаудағы» 
демалыс көңілді өтудедемалыс көңілді өтуде

жолымен» атты асфальтта сурет 
салу, «Сəбидіњ к‰лкісі – əлемніњ 
сыњѓыры», «Баќытты балалыќ 
шаќ», «1001 маќал, 101 ж±мбаќ» 
сайысы, «Экспресс- тренинг», 
«¦лттыќ ойындар», «Ертегілер 
елін» сахналау ќатарлы μткізілген 
і с -шаралар  жазѓы  демалыс 
ж±мысыныњ маќсатын аша т‰сті.

Ал ,  «Біздіњ  рəміздеріміз» 
атты шара барысында аудандыќ 
орталыќ кітапханада μткізілген 
к е з д е с у д е  к і т а п х а н а ш ы 
Г.А .Аш к е н о в а  ба л а л а р ѓ а 
Мемлекеттік рəміздер – Əн±ран, 
Ту  мен  Елтањбаныњ  шыѓу 
тарихын айтып берді. Сонымен 
бірге, əр т‰рлі ойындар ойналып, 
сμзж±мбаќтар жасырылып, маќал-
мəтелдерді жалѓастыру сияќты 
ќызыќты тапсырмалар берілді. 
Оќушылар  тапсырмаларды 
ќызыѓушылыќпен  орындады . 
Амангелді Айтм±хабет, Жумабеков 
Наурызбек, Кусаинов Əділбек, 
Жамалиден Несвелді, Мухамет 
Айтолќын, Ќыдырбай Əлмира, 
Жамалиден Ќуаныш ќатарлы 
оќушылар еліміздіњ рəміздері 
туралы таќпаќтар айтты.

С о н д а й - а ќ ,  ќ ы з ы ќ т ы 
ойындар  ќатарындаѓы  «Шар 
‰рлеу»  –  шардыњ  іш і нде г і 
тапсырмалар, «Аѓылшын тілін 
‰йренеміз» – латын əріптерімен 
таннысу,  доппен  ойналатын 
«Ќимыл ќозѓалыс ойындары», 
«Меніњ Отаным – Ќазаќстан» 
викторинасы, ±лттыќ ойындар 
– «Ормал тастау», «Аќсерек, 
кμк серек» оќушылардыњ кμњілін 
кμтеріп, бойын сергітсе, «Меніњ 
отбасым» ,  «Дос тыќ  де ген 
не?» таќырыбында сурет салу, 
флешмоб μткізіп билеу, «Ерте, 
ерте, ертеде...» халыќ ертегілерін 
оќу, «Сенім клубы» жəне «Жол 
ж ‰ р у  е р еже с і »  т а нымды ќ 
с а б а ќ т а р ы  о ќ ушыл а рды њ 
ќызыѓушылыѓын  арттырып , 
кμњілдерінен шыѓуда.

Н. Ќуанѓан,
Железин №3 ЖББОМ 
лагерь директоры. 

Железин №3 жалпы орта білім беру мектебінде балалардыњ 
жазѓы демалысын ќызыќты, кμњілді μткізу маќсатында, 
«Саржайлау» сауыќтыру лагері ж±мыс ж‰ргізуде. Лагерьдіњ 
бірінші ауысымына 48-оќушы ќамтылды. Балалардыњ жас 
мμлшері 6 жастан 12 жасќа дейін. Лагерьдегі демалыс уаќыты 
– 20 к‰н. Жазѓы демалу-сауыќтыру алањына аз ќамтылѓан, кμп 
балалы, толыќ емес жəне ата-ана ќамќорлыѓынан айырылѓан 
отбасыныњ балалары жəне тамаќтануына ата-аналары 
аќшасын тμлеп, ќатысып ж‰рген оќушылар да бар. Жазѓы 
лагерьге ќатысушылар «Ќ±лыншаќ» жəне «Ќошаќан» тобына 
бμлінген.
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Сот тμрелiгi

¤рт шыѓуыныњ басты себебі – адамдардыњ 
от ќолдануда абайсыз болуы, əсіресе мас 
к‰йінде темекі шегуі. Жану ошаѓы басќа 
бμлмеде болса да улы газбен улану əбден 
м‰мкін, μйткені кμміртек тотыѓы т‰тінмен 
бірге жайылѓанмен, бμлме ќабырѓалары 
мен мањайдаѓы заттарѓа ќонбайды. Оныњ 
концентрациясы бірер минут ішінде к‰рт 
жоѓарылайды жəне ауамен араласќан кезде 
ѓана тμмендейді. Адам улы газбен уланѓан 
кезде аѓзадаѓы оттегініњ алмасу механизмі 
б±зылып, оныњ тапшылыѓы пайда болады. Б±л ес білмей ќалуѓа жəне μлімге 
əкеліп соќтырады. Улы газдыњ адам аѓзасында жиналып, оныњ ќорѓану 
əрекетін тоќтату ќабілеті болѓандыќтан, тіпті оныњ аздаѓан концентрациясы 
адамѓа əсер етеді. Алайда, адам улы газбен дем алып жатќанын сезбейді, 
біраќ біраз уаќыттан соњ басы ауырып, кμру ќабілеті нашарлап, басы айналып, 
ж‰регі айни бастайды. Улы газдыњ əсерінен арылмаса, наќтылы уаќытты 
сезіну ќабілеті жоѓалып, кењістікте баѓдарлау б±зылады. Егер адам кμміртек 
тотыѓы бар бμлмеден шыќпаса, ќайѓылы жаѓдайѓа душар болуы əбден м‰мкін. 
Улы заттыњ əсері соншалыќты – адам денесініњ к‰йік алып жатќанын да 
сезінбейді. 

Уланѓан адамѓа тез арада далаѓа шыѓуы ќажет, ал ондай м‰мкіндік 
болмаса, тым болмаѓанда даланыњ ауасымен дем алу м‰мкіндігі бар бμлмеге 
баруы керек. Ол бμлмеге т‰тін газыныњ келуін мейлінше болдырмау ќажет. 
Улы газбен уланѓан адамды жатќан ќалпында тез арада таза ауаѓа алып 
шыѓып керек те, алѓашќы дəрігерге дейінгі кμмек кμрсету ќажет.

 
А. Ерѓалиев,

Железин ауданыныњ ТЖБ инженері, 
азаматтыќ  ќорѓаныс лейтенанты.

Улы газ – өлім себебіУлы газ – өлім себебі

2 0 0 6  ж ы л д ы њ  2 6 - м а у с ы м ы н д а  « Т М Д 
ќатысушы мемлекеттердіњ IV Халыќаралыќ ашыќ 
жастар Дельфийлік ойындарын μткізу туралы» ЌР 
Премьер-Министрініњ №177-р. μкімі ќабылданѓан. 
Ал, 28-маусымда Ќазаќстан тарихындаѓы алѓашќы 
«Баспасμз басылымдары жəне таѓы басќа б±ќаралыќ 
аќпарат ќ±ралдары туралы» зањныњ ќабылданѓанына 
20 жыл толады (1996).

Кəсіби мерекелердіњ ішінде 19-маусымда – Медицина 
ќызметкерлері к‰ні (ЌР) (маусымныњ ‰шінші жексенбісі), 
23-маусымда – Полиция к‰ні  (ЌР), Мемлекеттік 
ќызметкерлер к‰ні (ЌР), 26-маусымда – Нашаќорлыќќа 
ќарсы халыќаралыќ к‰рес к‰ні, 28-маусымда Байланыс 
жəне аќпарат ќызметкерлері к‰ні (ЌР) атап μтіледі.

Сондай-аќ, к‰нтізбе беттерінен Жењіл μнеркəсіп ќызметкерлері к‰ні (маусымныњ екінші жексенбісі, 
12 маусым), Д‰ниеж‰зілік ќуањшылыќ жəне шμлейттенуге 
ќарсы к‰рес к‰ні (17 маусым), Д‰ниеж‰зілік босќындар 
к‰ні  (20 маусым ) ,  Халыќаралыќ  Олимпия  к‰ні 
(23 маусым), Нашаќорлыќ пен наша бизнесіне ќарсы 
халыќаралыќ к‰рес к‰ні (26 маусым), Д‰ниеж‰зілік 
балыќшылыќ к‰нін (27 маусым) орын алѓан.

Биыл 16-маусымда ЌазССР-ініњ халыќ əртісі, əнші, 
халыќ əндерін орындаушысы Мəдениет Сейтжанович 
Ешекеевтіњ туѓанына 80 жыл (1936-1997), 18-маусымда 
ЌазССР-ініњ халыќ əртісі, əнші Гульвира Разиеваныњ 
туѓанына 80 жыл (1936) толады.

Əзірлеген: Ер Елдіњ ±лы.

Маусым мерекелеріМаусым мерекелері
Маусым/Маусым/ИюньИюнь

ДсДс СсСс СрСр БсБс ЖмЖм СнСн ЖсЖс
1 22 33 44 55

66 77 88 99 1010 1111 1212
1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919
2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626
2727 2828 2929 3030

Ораза ±стаѓандарѓа мына нəрселерді жасау – 
м±стахаб. Ауыз бекіткен адам бір ж±тым су да болса 
сəресіде т±рып, ішіп-жеу. Пайѓамбарымыз (с.а.у.) 
б±л т±рѓыда: «Сəресіге т±рыњдар. ¤йткені, сəреніњ 
тамаѓында берекет бар» деген. Басќа бір хадисінде: 
«Сəресі тамаѓы берекет. Бір ж±тым су да болса, оны 
тастамањдар. ¤йткені, Алла сəресіде тамаќтанѓандарѓа 
раќымдылыќ етіп, періштелері де олар ‰шін кешірім 
тілейді» дейді.

Сəресініњ соњѓы уаќытына дейін отырып ауыз бекіту 
– мустахаб, яѓни жаќсыраќ. Пайѓамбарымыз (с.а.у.) 
«‡мбетім ауыз ашарда асыѓып, сəресіні кешіктірген 
уаќытта əрќашан жаќсылыќта» деген. Ораза ±стаѓан 
адамдар аќшам намазынан б±рын ауыз ашады. 
Себебі, намазда адамныњ кμњілі ауыз ашуѓа ауып 
т±ратындыќтан, ауыз ашуѓа асыѓу – м±стахаб. Б±ѓан 
жоѓарыда айтылѓан хадис куə. Сонымен ќатар, ауызды 
ќ±рма немесе сумен ашу – с‰ннет. Пайѓамбарымыз 
(с.а.у.) солай істеген. Ауыз ашарда мына д±ѓаны 
оќу – с‰ннет: оќылуы: «Аллаћуммə лəкə сумту уə 
бикə əəмəнту уə ‘алəйкə тəуəккəлту уə ‘ала ризќикə 
əфтарту уə саумəл-ѓади мин шəћри Рамадана нəуəйту, 
фəѓфирлии мəə ќаддамту уə мəə аххарту». 

Маѓынасы: «Аллаћым! Сеніњ ризалыѓыњ ‰шін ораза 
±стадым. Сеніњ берген ризыѓыњмен аузымды аштым. 
Саѓан иман етіп, саѓан тəуекел жасадым. Рамазан 
айыныњ ертењгі к‰ніне де ауыз бекітуге ниет еттім. Сен 
меніњ μткен жəне келешек к‰нəларымды кешір». 

Əр адам осы Рамазан айында елге пайдалы 
кμптеген жаќсылыќтарды жасауѓа тырысуы керек. Осы 
ай – берекелі бір ай. Негізінде, ауызы берік жандармен 
бірге ауыз ашу жəне жоќ-жітіктер мен кедейлерге ќол 

±шын беру – сауапты іс. Пайѓамбарымыз (с.а.у.) былай 
дейді: «Ауызы берік жанды ауызашарѓа шаќырып тамаќ 
берген – ораза ±стаѓан адамныњ алатынындай сауап 
алады. Ауызы берік адамныњ сауабынан да еш нəрсе 
кемімейді».

Ауызы берік адамныњ жаќсы сμздер сμйлеуі, бос 
сμз бен орынсыз іс-ќимылдардан бойын аулаќ ±стап 
байсалдылыќ танытуы – м±стахаб. Пайѓамбарымыз 
(с.а.у.) былай дейді: «Жалѓан сμйлеу мен жалѓан 
сμздермен əрекет етуді ќоймаѓан адамныњ ішіп-жеуді 
ѓана доѓаруы Аллаѓа ќажет емес». Басќа бір хадисінде: 
«Небір ораза ±стаѓандар бар. Олардыњ оразасында 
шμлдеу мен аштыќтан басќа ешќандай пайдасы 
болмайды. Небір т‰нде т±рып, нəпіл ѓибадат еткендер 
бар. Біраќ, б±л əрекетінен ±йќысыздыќтан басќа 
ешќандай пайда таппайды». 

Сонымен ќатар, Рамазанда «Мен оразамын» деу – 
с‰ннет. Пайѓамбарымыз (с.а.у.) былай дейді: «Кімде-кім 
аузы берік болса, жаман сμз сμйлемесін. Дауыс кμтеріп, 
айќай шыѓармасын. Біреу оѓан тіл тигізсе немесе 
онымен керіскісі келсе оѓан: «Мен оразамын» десін. 
Ауызы берік адам бос уаќыттарын нəпіл ѓибадаттармен, 
ѓылыммен, Ќ±ран оќумен, зікір, салауат айтумен μткізу 
керек. Пайѓамбарымыз (с.а.у.) Рамазанда Жебірейіл 
екеуі бір-біріне кезекпе-кезек Ќ±ран оќып, тыњдасатын». 
Жалпы, Рамазан айыныњ ењ соњѓы он к‰нінде иѓтиќафќа 
кіру – с‰ннет. Пайѓамбарымыз (с.а.у.) Рамазанныњ ењ 
соњѓы он к‰нінде кμп ѓидабат жасайтын.

Т. Ќ±сайынов,
Железин аудандыќ мешітініњ имамы.

Ораза кезiнде жасалатын Ораза кезiнде жасалатын 
жаќсы амалдаржаќсы амалдар
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ЖАЗЫЛУ 
Ж‡РУДЕ

Н. Мукашева, Д. Хименко,Н. Мукашева, Д. Хименко,
Березовка ЖББОМ оќушысы.Березовка ЖББОМ оќушысы.

“Туған өлке” газетіне“Туған өлке” газетіне
6 айға жазылу құны: 6 айға жазылу құны: 
жеке тұлғалар үшін -жеке тұлғалар үшін -

1472 теңге,1472 теңге,
заңды тұлғалар үшін  -заңды тұлғалар үшін  -

1832 теңге.1832 теңге.

«Неке жəне ж±байлыќ жμніндегі» ЌР Кодексініњ 
148-бабына сəйкес, ажырасќан ж±байы ќаражаты бар 
к‰йеуінен ж‰ктілік уаќытында жəне 3 жасќа дейінгі 
балаларына алимент тμлеуді сот арќылы талап 
етуге ќ±ќы бар. Алимент мμлшері жəне тμлеу тəртібі 
ж±байлардыњ μзара келісуі немесе сот арќылы 
аныќталады.

Железин аудандыќ соты ќарастырѓан істердіњ бірі 
аталмыш мəселе т±рѓысында болды. Азаматша А. 3 жасќа 
дейінгі баласына жауап беруші А.-дан алимент μндіріп алу 
‰шін сотќа шаѓымданѓан. Ол жауап берушімен некесініњ б±зылѓанын, μзініњ 
ж±мыссыз екенін, екеуіне ортаќ баланыњ тəрбиесімен ш±ѓылданатынын, 
материалдыќ т±рѓыда ќорѓауѓа м±ќтаж жаѓдайын айтып, соттан жауап 
беруші тарапынан 7 АЕК мμлшерінде алимент μндіріп беруді μтінген.

Істі ќарау барысында тараптар сот ісі процедурасыныњ μткізілуін 
с±раѓан.

Нəтижесінде, тараптар дауды (кикілжіњді) медиация тəртібінде реттеуге 
келісім жасап, жауап беруші баласына 3 жасќа толѓанѓа дейін ай сайын 
алимент тμлеп отыруѓа міндеттенді.

Сот, аталмыш процессуалды шараныњ барысында, тараптарѓа 
т‰сіндірме ж‰ргізіп, дауды (кикілжіњді) медиация тəртібінде реттеу 
келісімініњ мазм±нын тексеріп, іс туралы μндірістіњ тоќтатылуын бекіту 
жμнінде аныќтама жасады.

Г. Аубакирова,
Железин аудандыќ сотыныњ кењсе мењгерушісі. 

3 жасқа дейінгі балаларға төленетін 3 жасқа дейінгі балаларға төленетін 
алименттерді медиация тәртібінде өндіруалименттерді медиация тәртібінде өндіру
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ЖОЃАЛЃАН 753 AD 14 мемлекеттік номерін тауып 
алѓандардан сыйаќыѓа ќайтарып беруді μтінемін. 

Тел.: +77051291789


