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Знание каЗахского яЗыка – 
патриотический долг каждого 

каЗахстанца 

ольга  МаЗУр,   
расул  МаллаБаеВ  (фото), 
"Меркі тынысы".

Меркі ауданы әкімінің 2016 
жылдың 11 тамыздағы            №508-ө 
өкімімен Сакен Бөрібайұлы Есенов 
Меркі ауданы әкімдігінің білім 
бөлімінің басшысы лауазымына 
тағайындалды.

Сакен Бөрібайұлы 1972 
жылы Жамбыл облысы, Меркі 
ауданында дүниеге келген. 1997 
жылы М.Х.Дулати атындағы 
Жамбыл университетін қазақ тілі 
және әдебиеті пәндерінің мұғалімі 
мамандығы бойынша аяқтаған.

Алғашқы еңбек жолын 1993-
1999 жылдары Т.Рысқұлов 
ауылындағы мектепте қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі болып 
бастаған. 1999-2001 жылдары 
директордың сыныптан тыс тәрбие 
ісі жөніндегі орынбасары, 2001-2008 
жылдары оқу-тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары, 2008-2011 жылдары 
Меркі ауданы әкімдігінің ішкі саясат 
бөлімінің бастығы, 2011-2012 
жылдары Кеңес ауылдық округінің 
әкімі, 2012 жылдан бастап бүгінгі 
күнге дейін Т.Рысқұлов ауылдық 
округінің әкімі лауазымын атқарып 
келді. «Нұр Отан» партиясының 
мүшесі.

Үйленген, 1 қыз, 2 ұл тәрбиелеп 
өсіруде.   

таҒайындаУ

С давних пор в жизни народа 
было и остается на первом ме-
сте воспитание с раннего детства 
заботливого отношения к хлебу. 
Хлеб… Вот он – свежий, мягкий, 
душистый – лежит на нашем сто-
ле. От него пахнет золотой нивой, 
знойным солнцем, слышится пес-
ня жаворонка. Если в доме есть 
хлеб, человек будет сытым, спо-
собным плодотворно трудиться 
и радоваться жизни. Хлеб самый 
незаменимый продукт на на-
шем столе, его мы употребляем 
в пищу каждый день, и предста-
вить дом без хлеба просто невоз-
можно. А потому и цены на хлеб 
должны быть доступными. Как с 
хлебом обстоят дела в районе на 
сегодняшний день, корреспондент 
районной газеты «Меркі тынысы» 
узнала, побеседовав  с руководи-
телем отдела предприниматель-
ства и промышленности акимата 
района Досом Болатовичем Та-
скараевым.

– дос Болатович, почему 
в киосках, где жители района 
покупали хлеб по льготным це-
нам, на этот нужный, мягкий и 
вкусный   продукт    поднялись

цены? с чем это связано?

на заданную тему
интервью 

«хлеб – всему голова», это всем известная пословица. 
В ней заложена вековая мудрость нашего народа, кото-
рый на протяжении всего развития уделял хлебу большое 
внимание. если будет хлеб, будет мир, будет счастливая, 
здоровая жизнь народа нашей страны.

Хлеб – всему  голова
селе Андас батыра, выпекался  и 
реализовывался в 8 магазинах и 3 
киосках, в центре, на базаре, в Ой-
талском сельском округе и в селе 
Плодоягодном, хлеб по льготной 
цене – 45 тенге за буханку. Также 
хлеб по льготной цене выпекали в 
ИП «Бидайшиев» (предпринима-
тель Едильбек Бидайшиев) и ре-
ализовывали по льготной цене в 
одном киоске, где ГКП НПХВ «Та-
за-Су» и 4 магазинах. С 1 июля эти 
ИП муку по льготной цене не по-
лучают,  и выпекаемый ими хлеб  
подорожал на 10 тенге.  Но, как 
и раньше, они реализуют хлеб по 
самым  низким ценам в районе.

– сколько по Меркенскому 
району работает хлебопекарен 
и сколько хлеба употребляют 
жители села за сутки?

– Всего по району работает 12 
хлебопекарен.  В сутки меркенцы 
употребляют 10500 буханок хлеба. 
Из них 9000 выпекают меркенские  
пекарни, в том числе 2000 –  по 
низкой цене, остальной хлеб заво-
зится из Т.Рыскуловского района и 
города Тараза.

– почему выросли  цены на 
хлеб?

– Хлебопеки не могут работать 
себе в убыток. Бензин, газ, элек-
тричество, мука  подорожали, а 

значит, выросли и затраты, кото-
рые не всегда удается покрывать, 
отсюда и цена.

– откуда в меркенские 
хлебопекарни и кондитерские 
цеха поступает мука?

– В основном, муку завозят с 
Северного Казахстана, хорошего 
качества. Из нее получаются вкус-
ные и качественные хлебобулоч-
ные изделия и сдоба. В основном, 
90 процентов всех пекарен и кон-
дитерских цехов мукой обеспечи-
вает ИП «Алимкулов (предприни-
матель Аскар Алимкулов).

– не хлебом единым жив 
человек. дос Болатович, рас-
скажите, пожалуйста, о том, 
сколько сегодня по району 
действует объектов малого и 
среднего бизнеса. 

– С каждым годом число лю-

дей, желающих заниматься биз-
несом, растет. Так, если в 2015 
году в районе насчитывалось 
5088 объектов малого и среднего 

бизнеса, то в этом году – 5136. И 
происходит это, в первую очередь, 
благодаря поддержке предприни-
мателей, оказываемой со стороны 
государства и действующей в рай-
оне, как и по всей стране, Государ-
ственной программе «Дорожная 
карта бизнеса-2020». Она направ-
лена на развитие  предпринима-
тельства, на создание постоянных 
новых рабочих мест и сохранение 
действующих рабочих мест.  По 
программе «Дорожная карта биз-
неса-2020» в прошлом году было 
реализовано два проекта, в этом 
10 проектов. Кроме того, полным 
ходом идет реализация Государ-
ственной программы «Индустри-
ально-инновационное развитие на 
2015-2019 годы». Если в прошлом 
году по этой программе не было 
реализовано ни одного проекта, то 
в этом году один проект был вклю-
чен  в карту индустриализации и 
реализован. Реализация одного  
проекта по этой программе запла-
нирована и на  следующий год.

Государственный язык – язык 
государственного управления, за-
конодательства, судопроизводства 
и делопроизводства, действующий 
во всех сферах общественных отно-
шений на всей территории государ-
ства. И языковой вопрос продолжает 
оставаться актуальным. И хоть госу-
дарство многое делает для укре-
пления позиций государственного 
языка, ситуация продолжает носить 
разновекторный характер. В этом 
плане встает необходимость даль-
нейшего продолжения реализации 
комплекса мер по популяризации 
казахского языка. И задача каждого 
– развивать его, активно используя 
во всех сферах. Это задача, кото-
рую должен самостоятельно решать 

В райсуде перВое  треБоВание – Знание  госУдарстВенного  яЗыка
Знание казахского языка – патриотический долг 

каждого казахстанца. В этом плане знание государ-
ственного языка не роскошь, а необходимость.

ольга  акинина,   «Меркі  тынысы».  

каждый уважающий себя человек. 
Ведь сегодня востребованность ка-
захского языка является фактом, 
который не требует аргументов или 
каких-либо доказательств. И казах-
ский язык, являясь государствен-
ным, должен быть априори языком 
государственного управления и 
действовать во всех сферах обще-
ственных отношений на территории 
страны. 

Меркенским районным судом 
Жамбылской области  был прове-
ден «круглый стол» на тему «Самое 
первое требование – знание госу-
дарственного языка», с участием 
прокуратуры района, сотрудников 
Меркенского РОВД, сельского окру-
га, представителей СМИ.

Судья Меркенского районно-
го суда Р.Разаков в своем докладе 
подчеркнул актуальность и важность 
внедрения государственного языка, 

отметив, что нужно более широ-
ко внедрять и применять государ-
ственный язык, повышать количе-
ство и качество рассматриваемых 

уголовных, гражданских и админи-
стративных дел и введение доку-
ментооборота на государственном 
языке.

В ходе мероприятия было обра-
щено внимание на то, что предста-
вители органов внутренних дел, при 
оформлении соответствующих доку-
ментов, для рассмотрения в суде, 
используют в большинстве случаев 
русский язык, тогда как участни-
ки процесса говорят на казахском 
языке. Все это создает не только 
сложности в процессе судебного 
разбирательства, но и нарушает их 
законные права.

По завершению «круглого стола» 
участники приняли во внимание ука-
занные замечания и обсудили под-
ходы по их устранению.

на снимке: судья Меркенско-
го районного суда р.разаков во 
время выступления с докладом.

– С 1 января до 1 июля 
в район поступала мука по 
льготной цене из г. Тараза, 
из которой в ИП «Селимов» 
(предприниматель Алихан 
Селимов), находившемся  в 

Одним словом, как и по 
всей стране, малый и сред-
ний бизнес в районе растет и 
развивается, являясь  значи-
тельной поддержкой эконо-
мики района.
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Меркі ауданының Сарымолдаев 
ауылында орналасқан 2093 әскери 
бөлімі, алғашында Тараз қаласында 
орналасқан 2035 әскери бөлімінің 
қарамағында Мемлекеттік шекараны 
күзеткен болатын, содан кейін 
Қазақстан Республикасы ҰҚК 
Төрағасының 14.01.2006 жылғы  №013 
бұйрығымен 2093 әскери бөлімі болып 
құрылды. 2006 жылдың 30 тамызында 
2093 әскери бөлімінің тұрақты орны 
Жамбыл облысы, Сарымолдаев 
ауылы, Омарходжаев көшесі №1 үйде 
орналасты. 

Қазіргі таңда 2093 әскери бөлімі 
учаскесінде Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулысына сәйкес, шекара 
арқылы халықаралық қатынасқа 
ашық «Айша бибі» (автокөліктік), 
«Сыпатай Батыр» (автокөліктік), 
«Тараз» (авиациялық) және «Меркі» 
(теміржолдық) өткізу пункттері тәулік 
бойы тынымсыз жұмыс атқарып келеді. 

2093 әскери бөлімі Мемлекеттік 
шекара арқылы өткізу пункттерінде 
тұлғаларды, көліктерді және жүктерді 
тасымалдауды бақылаудан өткізеді. 
Есірткі заттарының, экономикалық 
контрабанданың тасымалдануына және 
заңсыз көшіп-қонуына тосқауыл қояды, 
Қазақстан Республикасына кіруге рұқсат 
етілмеген  тұлғаларға бақылау жасайды 
және шұғыл тапсырмалар орындайды.

Бөлімнің әскери қызметшілері 
бірнеше рет заңсыз есірткі тасымалын, 
контрабандалық жүк тауарларының 
өткізілуін, мемлекеттік шекара 
бұзушыларды анықтап, жолдарын кесті.

2016 жылдың 1 жартыжылдығында 
бөлімнің әскери қызметшілерімен 
контрабандалық іс-әрекеттер 
анықталды. Оның ішінде, есірткі 
заттары жалпы салмағы 30 кг 631 
грамм, 2 дерек қару-жарақтарды, халық 
тұтынатын тауарларды,  Қазақстан 
Республикасында тыйым салынған діни 
әдебиеттерді, қызыл кітапқа енгізілген 
құстарды Мемлекеттік шекара арқылы 
Қазақстаннан алып өтпек болған шекара 
бұзушылар ұсталды. 

2093 әскери бөлімі Жамбыл 
облыстық және Меркі аудандық 
әкімшілігімен, құқық қорғау 
органдарымен тығыз байланыста 
жұмыс атқарып, ауданымызда өткізіліп 
жүрген мерекелік, мәдени, бұқаралық 
іс-шараларға қатысып, жергілікті 
тұрғындар арасында Мемлекеттік 
шекарадан өту тәртібін түсіндіруде.   

Қазіргі таңда 2093 әскери 
бөлімін білікті басшы, білімді офицер 
подполковник Руслан Қайролдаұлы 
Кокамбаев басқаруда (суретте).  
Шекарашы офицер болуды армандаған 
Руслан Қайролдаұлы 1994 жылы 
Алматы қаласында орналасқан 
Қазақстан Республикасының Әскери 
шекарашылар училищесіне  оқуға түсіп, 
аталған училищені 1998 жылы бітіріп 
шығады. Қазақстанның әртүрлі өңірінде 
әскери қызмет атқарған офицер Руслан 
Қайролдаұлы 2006-2009 жылдар 
аралығында Ресей Федерациясының 
Москва қаласында орналасқан 
«Федералдық қызмет қауіпсіздігі» 
академиясын сырттай оқып, жоғары  
әскери білім алып, қызыл дипломмен 
бітіреді. 2007-2009 жылдар аралығында 
Семей қаласында орналасқан Қазақстан 
Республикасы ҰҚК Шекара қызметі 2098 
әскери бөлімінде бөлім командирінің 
орынбасары – штаб бастығы 
лауазымында қызмет атқарды. 2009-
2011 жылдар аралығында Павлодар 
қаласында орналасқан Қазақстан 
Республикасы ҰҚК Шекара қызметі 
«Солтүстік» өңірлік басқармасына 
қарасты 2033 әскери бөлімінде бөлім 
командирінің орынбасары – шекаралық 
бақылау бөлімінің бастығы болып 
қызмет атқарды. 

2009 және 2010 жылдары офицер 
Руслан Қайролдаұлы басқарған 2033 
әскери бөлімінің шекаралық бақылау 
бөлімі Қазақстан Республикасы ҰҚК 
Шекара қызметі «Солтүстік» өңірлік 
басқармасына қарасты шекаралық 

Ал, арада  8 ай өткеннен 
кейінгі  жағдай нешік? Жауабы 
да міне, дайын. Қыс өтіп, 
күн жылынған күндердің әр 
сәтін тиімді пайдаланғанның 
айғағы болар, балабақша 
қызметкерлерінің ерен еңбегі – 
ерекше құлпырған «Ертөстіктің» 
бүгінгі бейнесі тамаша,  көз 
қызығарлықтай! Бейне бір ертегі 
әлеміне енгендей  ғажап әсерге 
бөлеген  көрініске біз де куә 
болыстық.  

Бүгін осында өтетін 
«Мейірімді жүрек, аялы 
алақан» қайырымдылық 
акциясы басталар алдындағы 
бос уақытты пайдаланып, 
балабақша меңгерушісі 

жамбыл ауылындағы «ертөстік» балабақшасының бой көтеріп, 
балаларды қабылдағанына жылға жетпес уақыт өтіпті. сондықтан 
айналасы ашық, тың жерде іргетасы қаланып, орын тепкен әсем 
ғимараттың   аумағы абаттандыру мен көгеріштендіруді керек 
етуі де сұранып тұрған мәселе болатын-ды.

Әлихан  нҰралиеВ,  (суреттер  автордікі), "Меркі тынысы".
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меЙІРІмДІ  ЖҮРеК,  аЯлЫ  алаҚаН
«ертөстіктің» бүгінгі тыныс-тіршілігі мен осында өткен 

қайырымдылық акциясы туралы бірер сөз
Тілешова Зағира Қабылбайқызымен 
алғаш балабақша ішінің безендірілу 
жұмысымен таныстық. Қабырғадағы 
майлы бояумен салынған суреттер, 
аппликациялық небір туындылар, бір 
бұрыштан орын алған кіші форматтағы  
тастан қаланған айнымаған құдды тау 
көшірмесі сылдырай төмен аққан мөлдір 
бұлағымен жарасымды сән құрып, өзіне 
шақырып-ақ тұр. Қысқасы ішкі ілкімді 
тірлікті айтып тауыса алмасымыз анық 
еді, сырттағы сұлулықтың сыры мен 
салтанатын түсіндіруге тырысып баққан 
Зағира Қабылбайқызы:

– Бірден айтарым, ел болашағы – 
балаларға тиісті тәрбие көрсетіп, үлгі-
өнеге болуды еш оқу орны оқытып, 
әлдекім күштеп үйрете  алмайды, ол 
мүмкін де емес. Оған ана сүтімен дарып, 
тылсым табиғаттың берген керемет 
сыйы, – деп орынды баға бергеніміз 
жөн-ау. Біздің ұжымның мүшелері 
тап осы қалыпқа дәл келіп, сайдың 
тасындай іріктелген бірегей мамандар. 
Міне, тек жас ұрпақты өз дәрежесінде 
тәрбиелеп қана қоймай, ішкі-сыртқы 
абаттандыру мен көгеріштендіруді де 
қоса алып жүрген, мынадай сұлулыққа 
жетудің сара жолында аянбай тер 
төккен әріптестерімнің барлығына 
алғысым шексіз, мына жетістіктер 
солардың еңбегінің нәтижесі, – деп 
балабақша айналасындағы алма, 
алша, жаңғақ көшеттері бой көтеріп,  
күнбағыс, бүлдірген, қарақат, асқабақ, 
қияр мен қызанағы жайқалған, 
қарбызы да толысқан бау-бақшамен 
таныстырды. Расында да тамаша! 
Бақша өнімдерінің пісіп-жетілгені 
(ешқандай нитрат, химикатсыз екенін 
ескерейік) тәрбиеленушілердің ас 
мәзіріне қосымша тамақ болып, 
дәрумен ретінде ұсынылатыны мен үшін 
қазіргі қаржы-экономикалық дағдарыс 
тұсында жерден жеті қоян тапқанмен 
тең жаңалық еді, сондықтан өзгелерге 
үлгі ретінде жаза кетуді жөн санадым. 

Осындағы қолы алтын, тірлігі 
телегей ісмер де іскер жандар 
кәдуілгі жеңіл автокөлік дөңгелегінің 
резіңкесінен (покрышка) жасап, 
балабақша аумағының сәнін келтіре 
жарасымды қойған жан-жануарлардың 
бейнелері ересектердің көз жауын алса, 
балалар үшін ертегі мен мультфильм 
кейіпкерлерімен оңай қауышқандай 
әсер қалдырады екен, өте тамаша! Осы 
жолдан таймай ауқымды іс жалғасын 
таба берген жағдайда «Ертөстіктің» 
өрісі кеңейіп, талғампаздық пен 
сәнқойлықтың нақ төрінен орын аларына 
да сөз жоқ.  

Сонымен, бүгінгі таңда 
«Ертөстіктегі» 280 тәрбиеленушісі бар 
барлығы 12 топта 24 арнайы білімді, 
өз істерінің озық  мамандары еңбек 
етуде, қызметкерлердің жалпы саны 
80 адамды құрайды. Мектепалды 
дайындық ретінде ағылшын, орыс тілін  
үйрететін үйірмелер жұмыс жасауда. 
Оған қосымша болар бір тамаша 
жаңалық – биыл қыркүйектен бастап, 
мектепке даярлық тобы ашылып, онда 
білім алған жеткіншектер келесі жылы 
бірден 1-сынып есігін ашпақ екен. 
Яғни, алғашқы әріпті танып, жаза білу 
дағдысы балабақша қабырғасында-ақ 

қалыптасатын бұл инновациялық әдістің 
тиімділігі мен пайдасы зор болары рас. 
Балабақшада жан мен тән сұлулығына 
жетелейтін «Алтын қол» қолөнершілер 
үйірмесі мен хореография үйірмелерінің 
жанды жұмыс жасауы да құптарлық 
жайт. 

Міне, қайырымдылық акциясы 
өтетін әсем безендірілген кең залға  
ата-аналар, Жамбыл ауылдық округінің 
қызметкерлері, қайырымдылық ауылына 
жақын жүретін орталық «Меркі-ата» 
мешітінің бас имамы Б.Қасымалиев пен 
іс басқарушысы А.Беделбаев,  ардагер-
ұстаз А.Әбдіқасымова,  кәсіпкерлер 
К.Нартова мен Ш.Омарходжаева тағы 
басқа айналасына шашар шапағаты 
мол аудан тұрғындары жиналыпты. 
Акция шымылдығын да осы аталған 

азаматтар ашып, қайырымдылық жасау 
арқылы алынбайтын қамал, шықпайтын 
белес жоқтың қасы екендігіне біршама 
тоқтала кетіп, сауапты іске әрдайым 
жанаса жүруге шақырысты. Бір айта 
кетерлік жайт, бұл қайырымдылық 
акциясының өтуіне мұрындық болған 
осында тәрбиеленуші балалардың ата-
аналары, олардың ішінде М.Жылыс, 
Л.Әбденбаева, М.Ахметжанова мен 
М.Омарходжаева сынды жерлестеріміз  
болып шықты.  Иә, дағдарыс кезеңі 
болғанымен осындай сауабы мол, дұрыс 
жолды таңдаған жандар арамызда 
некен-саяқ болса да кездесуі алдағы 
күндерге деген сенімді арттыра түспегі 
қуантып, ұлтымыздың азбағанынан 
хабар береді. Олар осылайша көптің 
көмегі арқасында жаңа нысанның кем-
кетік дүниесіне қол жеткізбек ниетте 
екен. 

Осы ретте «айтылмаған  сөз 
жетім» – дегендей жазбасқа болмас 
бір «әттеген-айымыз» тағы  бар. Ол 
«Ертөстіктей» үлкен жаңа балабақшада  
әр мекеменің, қала берді әр адамның 
аса қажет ажырамас бөлігі, техникалық 
құрал-жабдығы саналатын заманауи 
компьютер мен принтерлерінің мүлдем 
жоқтығы еді. Ата-аналармен жеке сұхбат 
үстінде естіген бұл жайсыз ақпаратқа 
сенбеу де мүмкін емес болатын, 

дегенмен тексердім, рас болып шықты...   
Сонымен, акцияға қайта оралайық. 

Кешті жүргізуші А.Келтаева мен 
Қ.Шайымбетовалардың тапқырлығы, 
сондай-ақ,  балабақша ұжымы 
дайындаған концерттік бағдарламаның 
барлық өнерді қамтыған бай 
репертуары көпті тәнті етіп, әсіресе, 
А.Тайтелиева мен П.Қалдыбаеваның 
әншілігіне бас имеген жан қалмады 
–  десек әсірелеп айтқандық болмас 
еді, ол ақиқат. 8 ай ғана аз уақытта 
атқарылған балабақшаішілік іс-шаралар 
жайында көрсетілген бейнебаян, 
слайдтар да ұтымды шықты, олар 
ұжым педагогтарының ерен еңбегін 
шынайы паш еткен көрсетілім ретінде 
қабылданды.

Кезек ата-аналарға келіп, әр 
топ өздеріне бөлінген телевизиялық 
кейіпкерлерді сахналауы барысында 
«Айгөлек» тобының ата-аналарына тең 
келер ешкім табыла қоймады. Бейне 
бір кәсіби әртістердей өнер көрсеткен 
айгөлектіктер алдына жан салмай, көп 
ішінен осылайша топ жарды. Осылайша 
«Ертөстіктегі» тағы бір өрелі іс соңына 

шықты. Барлық қатысушылар мен ата-
аналарға алғысын айтқан балабақша 
меңгерушісі З.Қабылбайқызы алдағы 
уақытта ұлт болашағы, мемлекет тірегі 
болар бүгінгі жеткіншектердің  өсіп-өнуі 
мен тәрбиесіне алаңдау, сондай-ақ, 
олардың бойына ізгілік ұрығын шашу 
үрдісі  жолында әр азаматтың өзіндік 
қолтаңбасы қалыптасса, келешегіміздің 
кемел боларына сенімін білдірді.

рS. осы материалды дайындау 
барысында жеткен ақжолтай 
хабарды айта кетсек. аталмыш 
қайырымдылық акциясынан түскен 
ақшалай қаражаттың есебінен қат 
болған компьютер емес, балалар 
жиі бас қосатын балабақшаның 
акт залының еденіне төсеуге 
жетерлік 4 жұмсақ әрі сапалы кілем 
сатып алынғанын есіттік. яғни, 
балалар мүддесі тағы да жоғары 
қойылған. ал, мұны шешкен мекеме 
қызметкерлері «компьютер мәселесі 
бір бола жатар», – деп өз-өздерін 
жұбатып, сабырлық сақтаса керек. 
иә, балалардың қуанышынан артық 
ештеңе жоқ, солар шаттансын, әсте 
жоқшылық көрмесін. дегенмен... 

көптің көмегі тау қопаруға 
да жетеді, – деуші еді ілгерідегі 
үлкендер, сондықтан  барынша 
қайырымды болайық, ағайын.       

18 тамыз – Шекарашылар  күні

МеМлекеттік  Шекара  
күЗетінде

2000 жылдың шілдесінде Қазақстан республикасының президенті 
н.Ә.назарбаев Қазақстан республикасының оңтүстік шептегі Мемлекеттік 
шекарасын күзетуге шешім қабылдады. оңтүстік шептегі Мемлекеттік 
шекараны күзетуге алғашқылардың бірі болып тараз қаласында 
орналасқан 2035 әскери бөлімінің әскери қызметшілері кірісті. 

бақылау бөлімдері арасында қызметтік-
жауынгерлік әрекеттің, кәсіби және 
арнайы оқу дайындығының, әскери 
және құқықтық тәртіптің жылдық 
қорытындысы бойынша 2 жыл 
қатарынан жүлделі 1-орынды иеленді.

2011-2013 жылдар аралығында 
Қазақстан Республикасы ҰҚК 
Шекара қызметі «Солтүстік» өңірлік 
басқармасына қарасты 2098 әскери 
бөлімінің командирі лауазымында 
қызмет атқарды.

2013 жылдың қазан айынан бастап 
подполковник Руслан Қайролдаұлы 
Қазақстан Республикасы ҰҚК 
Шекара қызметі «Оңтүстік» өңірлік 
басқармасына қарасты 2093 әскери 
бөлімінің командирі болып, еселі еңбек 
атқаруда. 

Подполковник Руслан Қайролдаұлы 
өзінің әскери қызметтік борышын атқару 
барысында, лауазымдық міндеттерін 
адал орындағаны, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
шекарасын күзету ісінде қосқан 
елеулі үлесі үшін, бірнеше рет жоғары 
басшылық тарапынан марапаттар мен 
алғыстарға бөленіп, сонымен қатар, 
ведомствалық медальдармен бірнеше 
рет наградталған.

Қазақстан Республикасы ҰҚК 
Төрағасының құқығымен: Қазақстан 
Республикасының Қарулы күштерінде 
10, 15, 20 жыл қызмет атқарғаны үшін, 
ІІІ, ІІ және І дәрежелі «Мінсіз қызметі 
үшін» медальдарымен марапатталған. 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздік органдарында 10 және 
15 жыл ІІІ, ІІ дәрежелі «Ұлттық 
қауіпсіздік қалқаны» медальдарымен 
наградталған.

Қазақстан Республикасы ҰҚК 
Төрағасының – Шекара қызметі 
Директорының құқығымен: 
«Мемлекеттік шекараны үздік 
күзеткені үшін»  медалімен және де 
І, ІІ дәрежелі «Шекара әскерлерінің 
үздігі» медальдарымен наградталған. 
Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара 
қызметі «Оңтүстік» өңірлік басқармасы 
бастығының атынан грамоталар мен 
алғыстар жарияланған.

Сондай-ақ, 2012 жылы Шығыс 
Қазақстан облысының әкімі Бердібек 
Сапарбаевтың қолынан «Алғыс хатпен» 
марапатталған.

2016 жылдың 18 тамызы күні 
Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара 
қызметінің құрылғанына 24 жыл 
толуына орай, мемлекеттік шекарадан 
есірткі және контрабандалық заттарды 
заңсыз алып өткен тұлғаларға қатысты 
қылмыстық іс жүргізіп, оларға тиісті 
шара қолдануға септігін тигізгендігі үшін, 
мемлекеттік шекарадан заңсыз өткен 
тұлғаларды әкімшілік жазаға тартып, 
нәтижесінде, мемлекеттің пайдасына 
бірнеше рет айып төлету жұмыстарында 
белсенділік танытқандығы үшін, 
подполковник Руслан Қайролдаұлы  
облыс әкімі К.Көкірекбаевтың  Құрмет 
грамотасымен марапаттауға ұсынылды.

М.жапарҚҰлоВ, 
2093 әскери бөлімінің майоры.

    акцияға  қатысушылар

    Балапандар  билеуде
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  политика
президент страны н.назарбаев не раз 

заявлял  о важности знания казахстанцами 
трех языков: казахского, русского и 
английского. 

Курсы  английсКого  языКа  
для  ребят

ольга алексееВа, алихан нУралиеВ (фото) «Меркі тынысы».  

Родители Вадима, увлеченные 
землей люди. Отец – Яков Фари-
зович Мамедов, известный в рай-
оне учитель математики, который 
более 40 лет своей жизни отдал  
любимой профессии, но, вместе с 
тем, он очень любит землю и уме-
ет на ней трудиться. Мама – Разия 
Жафаровна, всю жизнь проработа-
ла в Плодоягодном совхозе, явля-
лась передовиком производства, 
ее фотография всегда висела на 
доске Почета, как лучшего работ-
ника. Во время своей трудовой 
деятельности,  она окулировала 
в день 1850 саженцев, за период 
окулировки более 40 тысяч сажен-
цев. И Вадим бывал у мамы на 
работе и видел, какой это кропот-
ливый, но, вместе с тем, интерес-
ный труд. С детства он запомнил 
неповторимый вкус стародавних 
сортов яблок. Сейчас эти сорта 
яблок трудно найти, а у него на 
приусадебном участке, где растет 
много всего, разные стародавние 
сорта есть. И это, благодаря тому, 
что он смог сохранить их, и они те-
перь являются  гордостью Вадима 
Яковлевича (на снимке) и  частью 
его Золотой коллекции яблонь, ко-
торой он очень гордится. – Сейчас, 
считает, любитель-садовод, таких 
сортов уже нет и с их вкусовыми 
качествами современным сортам 
сравниться сложно.       

Вадим Мамедов не только ув-
леченный садовод-любитель, но 

СадоводСтво – дело  вСей  жизни
яблоки. наливные, сочные, ароматные, смотришь на них, 

и сразу же хочется их отведать, откусить с хрустом яркий бок 
круглого чуда и, закрыв глаза, почувствовать необыкновенную 
свежесть и вкус, любимый каждым с детства. Вот так, с раннего 
детства, полюбил этот вкусный и сочный фрукт и Вадим Маме-
дов. а иначе и быть не могло, ведь с яблоками было связано все 
его детство и сегодня яблоки – его самое большое увлечение. 
семья Мамедовых живет в селе плодоягодном, который всегда 
славился своими яблоками.

ольга МаЗУр, алихан нУралиеВ (фото) «Меркі тынысы».  

Глава государства в своем 
Послании народу Казахста-
на отмечает, что в Казахстане 
уделяется большое внимание 
развитию и изучению государ-

бралось много людей, это и заинте-
ресованные родители, и их дети, ко-
торые пришли сюда, чтобы как можно 
больше узнать полезной информации 
о курсах английского языка. Здесь 

ственного языка, сказав что: «...это не 
означает, что мы должны ограничи-
вать наших граждан только одним ка-
захским языком. Для нас очень важен 
русский язык, как язык, через который 
мы выходили и выходим на мировую 
культуру, английский язык, по которо-
му делаются инновации, новые техно-
логии, которые необходимы для гло-
бального мира, он необходим всем». 

Именно эту задачу, изучение ка-
захстанцами английского языка и 
реализуют директор А.Жайлыбаева и 
коллектив открывшихся в районе кур-
сов английского языка «Enjoy English», 
прийти  и записаться  на которые 
можно по адресу: ул. Омарходжаева, 
2, возле ПАТП (ТОО «Меркі-Жола-
ушы»).

В день открытия курсов, возле 
здания, где они разместились, со-

звучала музыка, двор был празднично 
украшен разноцветными воздушными 
шарами. Во время торжественного 
открытия (на снимке), директор  кур-
сов, креативный и высокообразован-
ный специалист Айнур Алтынбековна 
Жайлыбаева,  обладательница двух 
дипломов, красного диплома и бака-
лавра Казахского университета меж-
дународных отношений и мировых 
языков им. Абылай хана, бакалавра 
финансов, обладательница Междуна-
родного сертификата «ІЕlts», которая 
имеет опыт работы в АТФ Банке, со-
трудничавшем с банками  стран  Ав-
стрии и Италии, опыт в преподавании 
курсов английского языка, которые 
уже два года успешно действуют в 
Т.Рыскуловском районе, на англий-
ском языке поприветствовала собрав-
шихся, представила почетных гостей. 

Айнур Алтынбековна  рассказала о 
том, что на курсах английского языка 
могут обучаться дети и подростки с 
1 по 11 класс. Курсы предложат сво-
им юным ученикам просмотр кино и 
мультфильмов на английском языке 
с последующим обсуждением, раз-
говорный клуб, направленный на то, 
чтобы формировать навыки разго-
ворной речи у учащихся, практику  с 
носителями языка из Англии и Амери-
ки, новейшие технологии и методики 
обучения, обучение по международ-
ным пособиям издательств Oxford, 
Cambridge, Macmillan.

Занятия для слушателей курсов 
будут проходить два раза в неделю, 
по два академических часа, один урок 
бесплатно каждую неделю, а также 
будут проводиться акции и скидки 
для учеников курсов. И, конечно же, 
цель этих курсов, призванных изучать 
язык с удовольствием, состоит  в том, 
чтобы проводить преподавание ан-
глийского языка на высоком уровне, 
для чего здесь имеются оборудован-
ные всем необходимым кабинеты: 
розовый и зеленый. Цвета, в которых 
они оформлены, направлены на то, 
чтобы детям было комфортно на уро-
ках, чтобы их ничто не раздражало, 
не отвлекало и способствовало тому, 
чтобы лучше усвоить язык, поддержи-
вало их морально-психологическое 
состояние.

Пришли на церемонию открытия, 
чтобы поддержать прекрасную идею, 
открыть в районе курсы английского 
языка и пожелать Айнур Алтынбе-
ковне Жайлыбаевой и ее коллегам 
успешной работы, почетные гости: из-
вестный акын, член Союза писателей 
Казахстана Ш.Мамасерикова, вете-
ран труда, почетный житель Т.Рыску-
ловского района С.Кырыкбаев, заме-
ститель директора по инновациям 
СШ №2 им. Ворошилова, заслужен-
ный учитель Казахстана А.Кыдырова, 

которые  подчеркнули то, что здесь, 
действительно, созданы прекрасные 
условия для изучения языка, имеются 
компетентные преподаватели, и они 

уверены в том, что у детей после это-
го курса увеличится словарный запас, 
появится понимание английской речи, 
улучшится понимание грамматики и 
пожелали директору и ее коллективу 
больших успехов в начатом деле и 
творческих достижений.

После выступления гостей, празд-
ник продолжился тренингом, который 
сблизил и преподавателей англий-
ского языка, и детей. Они встали в 
круг, и, считая на английском языке, 
исполнили танец, который у них по-
лучился с первого раза, без предва-
рительных репетиций (на снимке). 
Затем начался розыгрыш лотереи, в 
котором все присутствующие приняли 
самое активное участие. Все призы, 
разыгрываемые в лотерее, были с 
логотипом курсов английского языка 
«Enjoy English», это: футболки, кружки, 

блокноты, календари и др. сувениры. 
Также, на торжественной церемонии 
открытия курсов были объявлены по-
бедители  конкурса, проведенного в 

instagram. Так, обладатель первого 
места получил 50% скидки на месяц 
обучения, второго – 25%, третьего – 
15%. Кроме того, дети  сироты, запи-
савшиеся на курсы, смогут обучаться 
английскому языку с 50% скидкой 
оплаты, если на курсах будут обучать-
ся два ребенка с одной семьи, им бу-
дет сделана 20% скидка, три ребенка 
с одной семьи –  30% скидка.

Все, кто пришел на церемонию 
открытия курсов английского языка, 
смогли узнать много интересной ин-
формации, записать своих детей на 
изучение  английского языка и, конеч-
но же, усвоить для себя главное – что 
английский язык – всемирный язык 
общения во многих сферах жизни че-
ловека, знание английского сегодня – 
это правила хорошего тона.

еще и коллекционер стародавних 
и новых, самых последних, ред-
ких, сортов яблонь (на снимке), 
которые и вошли в его Золотую 
коллекцию, груш, сливы, виногра-
да. Многие сорта можно найти и 
увидеть только на его участке. Так, 
у него сохранились такие сорта 
яблок как: Белорозовка, Лимонка, 
Дубовка, Алматинский Апорт, Ал-
матинская Грушовка, Размарин, 
Белый Налив. А сколько у него но-
вых сортов яблонь с удивительно 
красивыми названиями, которые 
он ищет и достает всюду, в том 
числе и у знакомых садоводов-лю-
бителей, с которыми держит по-
стоянно связь. Это:  Дамира, Ред 
Джонапринц, Озарк Голд, Ред 
Чиф, Фуджи,  Гала Маст, Квин-
ти, Старк Эрлиетс, Кам Скур Ред 
Кап, Полька и др. Один из таких 
садоводов-любителей Джумадил 
Мамбеталиев, который живет в г. 
Бишкеке. С ним Вадим Мамедов 
обменивается интересными со-
ртами,   налаживает связь с Аме-
рикой, Европой, откуда завозится  
много редких  и ценных сортов. 
Ведь, как говорится, в этом инте-
ресном и увлекательном деле – 
садоводстве нет границ. И в нем, 
как и в любом деле, надо идти в 
ногу со временем.

Большая коллекция у В.Ма-
медова и груш, это: Выставочная, 
Бере Лигеля, Красная Сенсация, 
Тасина, Деканка зимняя, груша 

Бирюзовая, Пасс-Крассан, Мра-
марная груша, Аббат Фетель, Но-
ябрьская, Бере люка, виноград: 
Памяти Негруля, Преображение, 
Сувенир одесский,  Кишмиш лу-
чистый, Ризамат и др. Все это 
сортовое богатство Вадим Яков-
левич сажает на 3-4 сотках свое-
го приусадебного участка, где у 
каждого растения, свое место. И 
садовод-любитель на достигнутом 
останавливаться не собирается, 
он находится в постоянном по-
иске новых интересных и редких 
сортов, ищет их по всему миру, 
читает много дополнительной ли-
тературы, ведь в любом деле, в 
том числе и садоводстве, надо 
быть грамотным и подкованным 
и не останавливаться на одном  
месте. Через районную газету он 
хочет обратиться к жителям рай-
она, призвав всех, у кого сохра-
нились  такие сорта яблонь, как 
Кандиль-китайка, Золотое Грайма, 
связаться с ним и он сможет со-
хранить и приумножить их. 

Для Вадима Яковлевича важ-
но не только сохранять, находить 
новые, редкие сорта, но и раз-
множать их для людей, чтобы и у 
жителей района в садах росли эти 
сорта яблонь и груш, сливы и ви-
нограда, радуя своими сочными и 
вкусными плодами. Большой под-
держкой и опорой для Вадима в 
этом  серьезном и полезном увле-
чении является его семья, супру-
га Зарина и дети, которых у него 
трое.

Есть у Вадима Мамедова и 
большие планы на будущее, мечта 
о своем интенсивном саде, где он 
сможет сажать и размножать ред-
кие сорта яблонь, груш, сохранять 
стародавние, побольше земли 
благодаря чему он сможет снаб-
жать  жителей района и не только 
саженцами плодовых деревьев. И 
его мечта обязательно должна ис-
полниться, а опыт, знания, навыки 
должны быть востребованы и реа-
лизованы. В этом Вадим Яковле-
вич видит смысл своей жизни. 
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Открылось  наследство после смерти Бектурганова Ергали Мирзаха-
новича, умершего 27 февраля 2016 года. Наследников просим обратиться 
по вопросу оформления наследственных прав в течение шести месяцев 
со дня открытия наследства к нотариусу Э.Омаровой по адресу: с. Мерке,             
ул. Мусабекова, 1.

Открылось наследство после смерти Ситько Татьяны Александровны, 
умершей 2 апреля 2016 года. Наследников просим обратиться по вопро-
су оформления наследственных прав в течение шести месяцев со дня 
открытия наследства к нотариусу М.Байдаулетову по адресу: с. Мерке,                  
ул. Исмаилова, 224.

Открылось наследство после смерти Аскаровой Алтынкуль, умершей 29 
июля 2009 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение одного месяца после опубликования к но-
тариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Смагуловой Несипбалы, умершей 
14 марта 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформ-
ления наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия на-
следства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Леготиной Натальи Алексан-
дровны, умершей 26 марта 2016 года. Наследников просим обратиться 
по вопросу оформления наследственных прав в течение шести месяцев 
со дня открытия наследства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке,                
ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Есенбаева Дуйсебая, умершего 13 
марта 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия наследства 
к нотариусу М.Байдаулетову по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 224.

Открылось наследство после смерти Жумагулова Орынбасара, умер-
шего 25 мая 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформ-
ления наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия на-
следства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Учителя  английского  яЗыка  
с  ВысокиМ  УроВнеМ  Знаний

треБУЮтся 

официальное трудоустройство (пенсионные и со-
циальные отчисления). 

Заработная плата 60000-100000 тг.
резюме высылайте на эл.почту: enjoy-english@bk.ru

тел.: +77014506630; 
+77021112784 (WhatsApp)

Поздравляем!

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

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

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

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

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

инФорМация  для  аБонентоВ  OTAU  TV

Ауылымыздың көркеюі мен 
гүлденуіне өз үлесін қосып, игілігі 
мол істерді атқарып, көмек қолын 
созып, демеушілік көрсетіп, ауыл 

ойын  алаңы  Салынды
«ауылым – алтын бесігім» – демекші, шалғайда орналасқан 

тәтті ауылдық округіне қарасты тәтті стансасында ауыл балаларын 
қуанышқа бөлейтін (құны 1 млн. 500 мың теңге тұратын) ойын алаңы 
салынып, жақын арада құрылысы аяқталды. ауыл балалары жазғы 
демалыстарында, осындай аптап ыстық кезінде биік талдардың 
көлеңкесінің саясында орналасқан ойын алаңында ойнап, көңілдері 
көтерілуде. сондай-ақ, ойын алаңына қосымша балалар шомылуға 
арналған шағын бассейн де соғылуда.

тұрғындарының алғысына бөленіп 
жүрген Тәтті ауылының тұрғыны, бүгінде 
Алматы қаласында ірі кәсіпкер болып 
жүрген ағамыз Көкебаев Бейсенбек 

Керімбайұлына Тәтті ауылдық округінің 
тұрғындары атынан үлкен алғысымды 
білдіремін.

«Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын», – демекші 
Бейсенбек Керімбайұлы ауылдың 
инфрақұрылымының дамуына 2003 
жылдан бері өз үлесін қосып келеді. Ауыл 
азаматтары мен ауыл жастары иманға 
бет бұрсын деген ниетпен ауылға зәулім 
мешіт те салып берді. 2015 жылы осы 
аталған мешіт облыстық деңгейде өткен 
байқауда «Көркем мешіт» номинациясын 
иеленіп, бірінші орын алды. Сондай-ақ, 
2007-2008 жылдары Тәтті ауылында ірі 
кәсіпорын кірпіш зауытын салып беріп, 
тағы да бір қуанышқа бөледі. Бүгінгі 
таңда кірпіш зауыты қарқынды жұмыс 
атқаруда. Зауыттан шыққан кірпіштерді 
ауыл тұрғындары төмен бағамен сатып 
алып, құрылыс жұмыстарын жүргізуде. 

Алдағы уақытта да ауылдардың 
инфрақұрылымын бұдан да жоғары 
деңгейде дамытуға, ауыл жастарының 
жұмыспен қамтылуына, ауылдың 
гүлденуіне өз үлесін қоса білетін 
Бейсенбек Көкебаевтай жаны жайсаң, 
ауылдың қамын ойлайтын, абзал 
ағаларымыздың қатары көбейсе нұр 
үстіне нұр болар еді.

Б.телеШБаеВ,
тәтті ауылдық округінің әкімі.                   

№5 Ақарал орта мектебінде 
«Мектепке жол» акциясы жалғасын 
тауып, осы ауқымды іс-шараға 
байланысты арнайы комиссия 
құрылып, жұмыс істеуде. 
Акцияның басты  мақсаты оқумен  
қамтылмаған оқушыларды анықтау, 
аз қамтылған және көпбалалы 
отбасыларының балаларына, 
жетім балаларға, ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға 
жаңа оқу жылына дайындалуға 
материалдық көмек көрсету және 
әлеуметтік жағдайы бойынша 
мектепке бармай қалуының 
алдын алу. Сондықтан да мектеп 
ұстаздарынан құрылған комиссия 

Бақытты  
Балалық  шақ!

жаңа оқу жылы қарсаңында аз қамтамасыз етілген және 
көпбалалы отбасылардан шыққан оқушыларға қолдау көрсету 
және 1-қыркүйектен мектепке бара алмауы мүмкін балалардың 
әлеуметтік себептерін анықтау мақсатында «Бақытты балалық 
шақ!» ұранымен «Мектепке жол» атты республикалық акция 
өткізілуде. 

мүшелері және барлық сынып 
жетекшілері аз қамтылған отбасы 
балаларының мектепке дайындығын 
анықтады. Жаны жомарт, жүрегі 
нұрға толы ауыл азаматтары 
мүмкіндігінше қол ұшын беріп, 
түсіністікпен қарап, акциядан шет 
қалмауда. Аз қамтылған отбасынан 
келетін оқушыларға мектеп 
формалары, спорттық киімдер, оқу 
құралдары биылғы оқу жылында 
алынып берілмекші. Акция жаңа 
ғана басталды. Оқушыларға көмек 
көрсету, оқумен қамту жұмыстары 
қыркүйектің 30-на дейін жалғасады. 
Сондай-ақ, «Түнгі қаладағы 

балалар» рейдтерінің графигі 
жасалып, ауданымыздағы барлық 
кафе, мейрамханаларға түнгі 
рейдтер жүргізу жоспарлануда.

Ендеше, «Игі істің  сауабы 
мол» – дегендей республикалық 
«Мектепке жол» қайырымдылық 
акциясының белсенді мүшесі болуға 
ниет білдірушілер әлі де көбейе 
түсер деген үміттеміз.

Мөлдір алденБаеВа,
№5 ақарал орта мектебінің 

әлеуметтік педагогы

Меркі аудандық электр жүйесі мекемесінің ұжымы осы мекеменің 
электр монтері Жазбақов Әділбекке жұбайы

                                     гүлсіМніҢ
қайтыс болуына байланысты  қайғырып, көңіл айтады.

Астана кафесіне қарама-қарсы 15 сот. жер телімі сатылады. 
тел.: 87011932106; 87059776095.

2016 жылдың 19 тамызы күні сағат 10.00-де Меркі ауданы әкімді-
гінің «Халықты жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінде бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өткізіледі.

Мекен-жайымыз: Меркі ауылы, Мұсабеков көшесі, 1. тел.: 2-22-81; 2-22-95.

жӘрМеҢке  ӨткіЗіледі

                     иЗготоВиМ 
пластиковые окна, двери, витражи. Европейское качество.

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

14 августа замечательный человек, 
прекрасная женщина, 28 лет своей жизни 
посвятившая государственной службе, Ва-
лентина емельяновна Шидакова отмети-
ла свой юбилей, ей исполнилось 70 лет.

Валентина Емельяновна  Шидакова 
долгие годы трудилась председателем Ой-
талского поселкового совета, заместите-
лем акима Ойталского поселкового округа, 
передавая свой большой опыт молодым 
коллегам. За годы ее работы было сделано 
много добрых дел,  решены многие непро-
стые вопросы, за что ей до сих пор благо-
дарны жители сельского округа.

От всей души поздравляем   Валентину Емельяновну  Шидакову с  
юбилеем и желаем ей счастья, здоровья, тепла, семейного благополучия 
и всех земных благ!  
Пусть все сбываются мечты,
И счастье в Вашу жизнь стучится,
Для Вас все песни и цветы,
И солнце радостно искрится!
Пусть будет Ваша жизнь всегда

Полна энергии и целей,
Обходит стороной беда,
И для друзей открыты двери!
Пусть  в этот  круглый юбилей
Вы станете сильней, мудрей!

с искренними поздравлениями и пожеланиями 
Мекен онгарбаев, аким ойталского сельского округа, 

гульназ каримжиева и коллектив округа.

№4 Тілеміс батыр атындағы 
орта мектебінің 9-сыныбын 
2009-2010 оқу жылында 
бітіргендігі туралы Орымбекова 
Айжан Жұмабайқызының 
(9.01.1994 ж.т.) атына берілген 
№0243569 куәлік жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп 
табылсын.

Тамыз айының 17-18 күндері аудан бойынша                    
1 күнге (24 сағат) газ жеткізу тоқтатылатындығы туралы 
хабарлаймыз.

аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі.

 Құрметті аудан тұрғындары!


