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К е ң е с к е  П а р л а м е н т 
п а л ат а л а р ы н ы ң  төрағалары, 
Премьер-Министр, Президент 
Әкімшілігінің Басшысы, Үкімет 
мүшелері мен мемлекеттік 
органдардың басшылары қатысты.

Мемлекет басшысы ел 
дамуының негізгі бағыттарына, 
соның ішінде жер реформасы-
на тоқталып, Үкімет қызметіне 
баға берді және тиісінше бірқатар 
шешім қабылдады.

Нұрсұлтан Назарбаев 
елде жүргізіліп жатқан Бес 
институционалдық реформа 
дағдарысқа қарсы кешенді жоспар 
болып саналатынын атап өтті.

– Әлемде қазір инвестиция 
тапшылығы орын алып отыр, да-
мушы нарықтардан капиталдың 
кетуі байқалуда. Дамушы елдердегі 
инвестициялар ағынының қарқыны 
20 жылда алғаш рет кері сипатқа ие 
болуда. Егер 2008-2014 жылдары 
Қазақстанға келетін тікелей инве-
стициялар көлемі жыл сайын орта 
есеппен 24 миллиард долларды 
құраса, былтыр ол 15 миллиард 
доллардан аз болды. Елдер ара-
сында сыртқы инвестиция үшін 
бәсеке күшейіп, мемлекеттер инве-
стиция тарту үшін қолайлы жағдай 
жасап жатыр, – деді Қазақстан 
Президенті.

Мемлекет басшысы елдің ауыл 
шаруашылығы саласында 2 мил-
лион 300 мың адам жұмыспен 
қамтылғанын айтты.

– Сөйте тұра бұл салада еңбек 
өнімділігі төмен деңгейде қалып 
отыр. Отандық фермерлер бір 
гектар жерден орта есеппен 400 
доллардың өнімін алады. Дәл осы 
көрсеткіш АҚШ-та 1,5 мың дол-
ларды, Германияда – 2800, Франци-
яда 3200 долларды құрайды. Ауыл 
шаруашылығы жаңа техникаға, 
жаңа технологияларға, суғару 
жүйелеріне инвестиция салуға 
мұқтаж, – деді Нұрсұлтан Назар-
баев.

Елбасы әлем елдері шетелдік 
инвестиция тарту үшін барынша 
қолайлы жағдай жасап жатқанына 
назар аударды.

– Әлемдік тәжірибеде ауыл 
шаруашылығына салынған қаражат 
өзін ақтау үшін 10-15 жыл керек. 
Қазақстанда ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерді 10 жылға, 
соның ішінде шетелдіктердің жалға 
алуы туралы заң ұзақ уақыттан 
бері қолданылып келеді. Алайда 
бұл салаға әлі айтарлықтай инве-
стиция келген жоқ. Шетелдіктер 
65 мың гектарда ғана жұмыс істеп 
жатыр, яғни жалға алынған жердің 
0,06 пайызы ғана. Бірақ жоғары 
өнімділікті қамтамасыз етіп отыр. 
Жерді ұзақ мерзімге жалға беру – 
бүкіл дүние жүзі бойынша инвести-
ция тартудың амалы. Бельгия, Гер-
мания, Грекия, Нидерланд сияқты 
елдер шетелдік инвесторлардың 
жерді меншікке немесе жалға алуы 
мәселесіне қандай да бір шектеу 
қоймайды. Францияда шетелдік 
инвесторлар үшін жер ресурстарын 

жалға алудың  ең ұзақ мерзімі 99 
жылды құрайды. Жер кодексі нор-
маларын әзірлеу барысында бұл 
тәжірибелер ескерілді. Бірақ жерді 
шетел азаматтарына сату мәселесі 
болған емес, қазір де жоқ, – деді 
Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев жаңа 
нормалардың мәні тиісті топтарға 
жеткізілмегенін атап өтті.

– Қабылданған заңның тетіктері 
мен нормалары жұртшылықты 
кеңінен қатыстыру арқылы 
талқыланбады. Сондықтан көп 
жағдайда халықтың алаңдауы 
дұрыс. Егер қазақстандықтар 
қабылданған шешімге  сенбейтін 
болса, демек бұл дұрыс емес деген 
сөз. Өйткені, бұл өзгерістер халық 
үшін жасалып жатыр. Қоғамда 
жерді жалға алу жөніндегі бірқатар 
заңнамалық нормаларға қатысты 
күмән туғанын ескеру маңызды, – 
деді Мемлекет басшысы.  

Осыған байланысты Қазақстан 
Президенті Жер кодексінің 
қоғамдық резонанс тудырған 
бірқатар нормаларына 2017 жылға 
дейін тоқтау салды.

– Бұл мәселені егжей-тегжейлі 
қарастыру керек. Егер талқылаудан 
кейін Парламент ортақ шешімге 
келетін болса, мораторий алып 
тасталады, ал егер олай болма-
са, күшінде қалады. Біз халыққа 
ұнамайтын заңға зәру емеспіз. 
Бұл ретте  мораторий сақталған 
жағдайда ауыл шаруашылығының 
жағдайы нашарлауы мүмкіндігін 
түсіндіру қажет. Сондай-ақ 
Үкімет жанынан Премьер-
министрдің бірінші орынбасары 
Б.Сағынтаевтың басшылығымен 
комиссия құруды тапсырамын. Ко-
миссия барлық мүдделі органдар-
ды және қоғамдық бірлестіктерді 

тартуы тиіс. Резонанс тудырған 
ережені кеңінен талқылап, ортақ 
ұстаным әзірлеп, Парламентке 
беру керек. «Нұр Отан» партия-
сына демократиялық күштер коа-
лициясы аясында кең ауқымды 
түсіндіру жұмыстарын жүргізуді 
тапсырамын. Бұған барлық пар-
тиялар, қоғамдық бірлестіктер 
және бұқаралық ақпарат 
құралдары қатысуы тиіс. Түсіндіру 
жұмыстарына Үкімет пен 
Парламенттің қос палатасының 
депутаттары белсене қатысады деп 
үміттенемін, – деді Нұрсұлтан
Назарбаев.

Мемлекет басшысы Қазақстанда 
8 мыңнан астам ауыл шаруашылығы 
кәсіпорны, 178 мыңнан астам ша-
руа және фермерлік қожалықтар, 
1,5 миллионнан астам жеке 
қосалқы шаруашылық бар екеніне 
тоқталды.

- Олар күн ұзаққа алқапта, ферма-
да, жайлауда еңбек етеді, сіздердің 
жаңалықтарыңызды күтіп, теле-
дидар алдында отырмайды. Бірақ 
сіздер өз ұсыныстарыңызды әзірлеу 
барысында министрліктен шықпай 
отырып, бәрін өз араларыңызда 
шешесіздер. Кімнен жасырына-
сыздар? Сонда біздің заңдарымыз 
кім үшін жазылған? Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің де, 
Ұлттық экономика министрлігінің 
де, әкімдіктердің бір де бірінің 
де ресми сайтында жер рефор-
масы жөнінде қолжетімді және 
көрнекі ақпарат болған жоқ.  Ал 
бұл дегенің халықтың игілігі 
үшін, экономиканы дамытып, 
азаматтардың әл-ауқатын артты-
ру үшін жүргізіліп жатыр ғой, - 
деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев Жер 
кодексі жөніндегі жұмысқа жауап-

ты екі мемлекеттік органның, Ауыл 
шаруашылығы министрлігі мен 
Ұлттық экономика министрлігінің 
өз міндетін тиісінше атқара 
алмағанына назар аударды.

- Бұл министрліктердің 
жұмысы нашар дей алмаймын. 
Бірақ өздерінің ұстанымы елдің 
бәріне ұғынықты болып, дұрыс 
қабылдануы үшін түсіндіру 
жұмыстарымен айналысқан жоқ.

Қазақстан Президенті Ұлттық 
экономика министрі Е.Досаевтың 
қ ы з м е т і н д е  ж і б е р і л г е н 
кем ш іл іктерге  байланысты 
отставкаға кету туралы өтінішін 
қабылдады. Ауыл шаруашылығы 
министрі А.Мамытбековтің 
қызметіне толықтай сәйкестігі 
толық деңгейде емес екенін жа-
рия етті. Ұлттық экономика 
вице-министрі Қ.Өскенбаевты 
қызметінен босатуды, Ұлттық эко-
номика министрлігінің салалық 
комитетінің басшы қызметкерлері 
мен басқа да жауапты тұлғалардың  
қызметіне сәйкестігі тура-
лы мәселені қарауды тапсыр-
ды. Сондай-ақ, Үкіметке жер 
қатынастарын реттеу бағытындағы 
салалық функцияларды Ауыл 
шаруашылығы министрлігіне беру 
жөнінде тапсырылды.

Мемлекет басшысы  ақпараттық 
саясат мәселесін де қозғады.

– Бүгінде бұл функциялар 
профильді емес министрліктің 
құзырында. Үкіметте бұл саланы 
ешкім үйлестірмейді, мемлекеттің 
ақпараттық саясатқа бөлетін 
қаражатын ешкім бақыламайды. 
Сондықтан қазіргі ақпараттық 
сын-қатерлерді еңсеру үшін, Бес 
институционалдық реформаның ба-
рысын тиімді қолдау үшін өкілетті 
орган – Ақпарат және коммуника-

ция министрлігін құруды тапсыра-
мын, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев бұл 
ведомствоға мынадай маңызды 
міндеттерді жүктеуді ұсынды. 
Атап айтқанда, мейлінше өткір 
мәселелерді жедел анықтау және 
әрекет ету мақсатымен кез келген 
меншік формасының, соның ішінде 
интернет ресурстар мен әлеуметтік 
желілердің ақпараттық кеңістігін 
мониторингтеу;  барынша өзекті 
тақырыптар мен мәселелер бой-
ынша қоғамдық пікірді зерттеу, 
халықтың ақпараттық сауалдары 
мен тілек-қалауын талдау және 
болжау; мемлекеттік ақпарат сая-
сатын әзірлеу; барлық мемлекеттік 
органның ақпараттық қызметі 
мен белсенділігін үйлестіру және 
бақылау; мемлекеттік ақпараттық 
тапсырыстарды жоспарлау және 
мемлекет бөлген қаражаттың 
тиімділігін  талдау; Отандық 
БАҚ-ты экономиканың қазіргі 
заманғы сегменті ретінде дамы-
ту үшін инвестиция және инно-
вация тарту; Электронды және 
баспасөз кеңістігіндегі ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
отандық ақпараттық өнімдердің 
сапасын арттыру; дағдарыстық 
коммуникациялардың барынша 
пәрменді моделін құру; Халықпен, 
соның ішінде Үкіметтік емес 
ұйымдармен өзара іс-қимыл арна-
ларын қамтамасыз ету.

Бұл ретте жаңа органды қажетті 
ресурстармен қамтамасыз ету, 
қаражат бөлу және оған барлық 
міндетті жүзеге асыру үшін айрықша 
өкілеттік беру тапсырылды.

Қазақстан Президенті ел 
дамуының өзге де негізгі 
мәселелеріне тоқталды.

–  Міндетті медициналық 
сақтандыруды енгізуге қатысты 
жұрттың күмән-күдігі бар екенін 
білемін. Сондықтан Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігі бұл мәселе бой-
ынша іс-әрекеттің жол карта-
сын әзірлеуі тиіс. Бұл рефор-
ма барлық қазақстандықтарға 
қатысты, сондықтан оған ықылас 
жоғары болады. Білім және ғылым 
министрлігінің орта мектептердегі 
оқу жылын  ұзарту, үш тілде 
білім беруге көшу мерзімі тура-
лы мәлімдемелеріне қатысты да 
жұрттың сұрақтары бар екенін 
білемін. Үкімет бұл ретте дәстүрлі 
тамыз мәслихаттарын пайдалана 
отырып, қоғамдық пікірге мұқият 
зерттеу жүргізуі керек. Туындап 
отырған мәселелерді талқылау 
және шешу үшін осы мәселелердің 
барлығына жаңа диалог тетіктерін –  
Қоғамдық кеңестерді белсенді түрде 
қатыстыру керек. Олар мемлекеттік 
органдардың шылауында қалмауы 
керек, оларда өткен пікірталастар 
БАҚ пен жұртшылық үшін ашық 
болуға тиіс. Әрбір министр мен 
әкімге реформалардың барлық 
бағыты бойынша қоғамдағы 
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Мерейтой Әп, бәрекелді!

Мереке

Мемлекет басшысының төрағалығымен күн 
тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде кеңес өтті

Облыста алдамыз

№ 19 
(7653)
жұМа 
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Есенгелді ата - 80 жаста

Нақты істің адамы
Пасха мерекесімен құттықтады

12 шоқырдың 5-уі Зеленовта
Осы аптада еңбек ардагері, «Киргенев» шаруа қожалығының басшысы, 
Есенгелді Киргенев 80 жасқа толды.

Мерейтой иесін аудан әкімінің 
орынбасары Рафилбек Аманжол, аудан 
әкімдігі аппаратының басшысы Мұрат 
Залмұқанов арнайы барып құттықтады.

- Жүйрік уақыттың ұшқыр қанаты 
сізді 80 жасқа әкелді. Қиыны мен 
жеңілі қатар жүретін өмір кемесінде 
63 жыл бойы адал қызмет етіп, ел 
игілі үшін еңбектендіңіз.  Сіз секілді 
азаматтарымызды үлгі тұтып, барында 
бағалап, жасаған игі істерін ғибрат ету 

– парызымыз. Сіздің еңбек жолыңыз 
адал да қажырлы істерге толы. Аудан 
жұртшылығы атынан мерейтойыңызбен 
шын жүректен құттықтаймын, - деген 
Рафилбек Амалжолұлы аудан әкімі атынан 
алғыс хат табыстап, қазақы дәстүрмен 
иығына шапан жапты.

Ыстық-ықыласқа бөленген Есенгелді 
Мұсанұлы ел амандығы мен тыныштығын 
тілеп, ақжарма алғысын жеткізді.

Өз тілшіміз

Елдің игілігіне адал  
да,табысты еңбек етіп келе 
жатқан Ольга Александровна 
80-ге келді. Осы мерейлі 
жасқа толу  қуанышына 
ортақтасқан жерлестері мен 
аудан әкімінің орынбасары 
А.Досжанов, мәслихат 
хатшысы Р. Ысмағұлов 
салтанатты жиынға арнайы 
қатысты.

- Құрметті  жерлестер! 
Бүгінгідей  ауылымыздың 
жігері жетістікке толы 
а з а м а т ш а с ы н ы ң 
мерейтойында марапат иесін 
шын жүректен  құттықтап,ел игілігі  
үшін адал атқарған қызметінің жемісін 
көрсін деймін. Ольга Александровна 
секілді  өз ісіне жауапты адамдардың 
қатары көбейе берсін, - деп тілеген 
аудан әкімінің орынбасары А.Досжанов 
аудан басшысының атынан алғыс хат 
пен естелік сыйлық тарту етті.

Сонымен қатар,  аудандық 
мәслихат хатшысы Р.Исмағұлов, 

Дариян, Махамбет ауылдарының 
әкімдері, аудандық мәслихат 
депутаттары В.Каркула, А.И Дравица, 
Ғ.Ислямовтар, Янайкин, Трекин, 
Рубекжа ауылдарынан келген «Арна» 
әйелдер қоғамдық бірлестігінің 
мүшелері де қуанышты сәттін куәсі 
болып, ыстық лебіздерін білдірді.  

Гүлжан СЕРІҚҚЫЗЫ

Ауыл халқының  әлеуетінің артуына зор үлес қосып, алғырлық танытып 
жүрген нәзік жандар өңірімізде баршылық. Солардың бірі – Дариян 
ауылындағы «Арна» әйелдер қоғамдық бірлестігінің жетекшісі, «Уралочка» 
тойханасының меңгерушісі Ольга Смак.

Өңір туризмінің кіл жүйріктері 
қатысқан бәсеке нәтижесінде 
«Туристтік-өлкетану қызметі 
бойынша үздік қосымша білім 
беру мекемесі» аталымында 
Галина Терехова басқаратын 
аудандық туризм және экология 
орталығы бас жүлде иеленсе, 
«Туристтік-өлкетану қызметін 
ұйымдастырған жалпы орта білім 
беретін мектеп» аталымында 
Роза Тасанова жетекшілік ететін 
Қасым Аманжолов атындағы 
мектеп жеңімпаз атанды.

Сондай-ақ, Серік Хайруллин 
«Туристтік-өлкетану қызметін 
үздік ұйымдастырған қосымша білім беру 
педагогі», Ольга Чарикова «Туристтік-
өлкетану қызметін үздік әдістемелік 
құралмен қамтамасыз еткені үшін» ата-
лымдарын жеңіп алды.

Бұдан бөлек хрустальды шоқырмен 
туристтік-өлкетану және экологиялық 
қызметті дамытуға үлес қосып, жастарды 
патриотизмге тәрбиелеуде зор жетістікке 
жетіп, туристтік-өлкетану қызметінің 
рейтингісінде үздік көрсеткішке ие 
болғаны үшін аудан әкімі Кәрім Жақыпов 
марапатталды.

12 номинация бойынша мықтыларды 
анықтаған байқаудың 5 аталымында 

ауданымыздың намысын қорғаған жандар 
мен ұйымдар үздік деп танылса, «Жазғы 
далалық лагерді ұйымдастырған стацио-
нарлы, шатырлы лагерлер» номинация-
сында аудан орталығындағы «Достық» 
лагері екінші орыннан көрінді.

Жеңімпаз атанған педагогтар мен ме-
кеме басшыларын қабылдаған аудан бас-
шысы екінің біріне бұйыра бермейтін 
сыйлыққа қол жеткізген жандарды 
құттықтап, алдағы уақытта да биік белес- 
тен көріне берулеріне тілектес екендігін 
жеткізді. 

Түгелбай БИСЕН

Жуырда туристтік-өлкетану және экологиялық қызмет саласында түрлі 
бағытта шығармашылықпен жұмыс жасайтын ұйымдастырушыларды, 
ұйымдарды, озат педагогтарды, балалар туризмі мен өлкетану және 
экологиялық қызметтің дамуына шын жауапкершілікпен қарайтын жа-
нашырларды анықтау мақсатында оздырылатын «Хрустальды шоқыр» 
байқауы қорытындыланды. 

Игілік пен бейбітшілікке ұмтылысты ұялататын терең адамгершілік мағынасы бар 
мейрам күні Дариян ауылындағы шіркеуге жиналған қауымды  аудан әкімінің орынба-
сары А.Досжанов пен мәслихат хатшысы Р.Ысмағұлов құттықтады.

Қайырымды амалдарға, игі істерге, мейірімділік, сүйіспеншілік сынды шынайы ру-
хани құндылықтарға бет бұратын Пасха  мерекесінің  мән-маңыздылығын атап өткен 
Асылұлан Тұрсынұлы дарияндықтарды келешекте де бейбіт өмір сүріп, түрлі дін және 
ұлт өкілдері арасындағы достықты нығайтуға, еліміздің жарқын  болашағын  бірлесе 
жасауға шақырды.

Сонымен қатар Дариян православ шіркеуінің протейреиі Георгий Лемачко да айту-
лы күнмен құттықтап, ел тыныштығы мен амандығын тіледі.

Гүлжан АЯЗБАЕВА

Сәуірдің 30-нан мамырдың 1-не қараған түні барлық православ 
шіркеулерінде Пасхаға арналған салтанатты жиын өтті.

(Жалғасы 2-бетте)
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Зеленов ауданы, Махамбет ауылдық округіне қарасты 
Горбунов ауылында 2016 жылдың 25 мамырында бұрғылау 
қалдықтарын өндеу (жоба өзгертуге ұшыраған) жөнінде 
қоғамдық тыңдау өтеді. Оны «Батыс табиғат » ЖШС Горбу-
нов ауылында өткізеді.

 Мүдделі мекемелер мен тұрғындарға мына мекен жайға 
хабарласуға болады: Орал қаласы Ихсанова көшесі 68, 
тел.: 54-13-67

25 мая 2016 года в с. Горбуново Махамбетского сельского  
округа Зеленовского района состоятся общественные слуша-
ния строящегося полигона по утилизации буровых отходов 
(проект подвергся корректировке).  Слушания проводит ТОО 
«Батыс табигат». Всех заинтересованных лиц (юр. лицам) 
просим обращаться по адресу: г.Уральск, ул.Ихсанова, 68, 
тел.: 54 -13-67.

ТЕХОСМОТР
С 12 по 14 мая 2016 года  2016 года в с. Пере-

метное на старом ХПП будет проводиться техни-
ческий осмотр грузовых, легковых автомашин и 
прицепов к ним. Осмотр проводится без предъ-
явления квитанции оплаты налога. Владельцам 
автотранспорта иметь при себе ксерокопию тех-
нического паспорта. 

ТОО «Оралтехосмотр»

5 вопросов о ЕНПФ 
Мемлекет басшысының төрағалығымен күн тәртібіндегі 

өзекті мәселелер жөнінде кеңес өтті

Совещание по актуальным вопросам текущей повестки 
дня под председательством Главы государства

Пенсионное обеспечение

ПРОДАЕТСЯ

Тяжелый полевой культиватор «Агритон» КП 
-14,2-68, 2012 года выпуска.

Топливозаправщик на базе Газ-5201, 
1990 года выпуска.
Культиватор со сцепкой КПЭ-38. 
Опрыскиватель прицепной, емкость бака 4000 

литров, ширина захвата 24 метра,  производство 
Германия. 

Обращаться по телефону: 
8 777 649 11 31, 8 777 194 19 34.                  (4-4)

 «Зеленов ауданы әкімі аппараты» ММ
 «Б» корпусы бойынша бос мемлекеттік әкімшілік 

лауазымдарға орналасуға 
ЖАЛПЫ КОНКУРС жариялайды.

090600, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, 
Переметный ауылы, Гагарин көшесі 139, 2 қабат, № 19 

кабинет, анықтама үшін телефондар: 8-(71130) 22-2-25, 
электрондық мекен-жайы zel-personal@mail.ru
1.Аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене 

шынықтыру және спорт бөлімінің бас маманы, E-R-4 
санаты.

2.Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің бас 
маманы-есепшісі, E-R-4 санаты.

3. Чеботарев ауылдық округі әкімі аппаратының 
бас маманы,  E-G-3 санаты.

Хабарландырудың толық нұсқасы www.zelenov-bko.gov.
kz. интернет-ресурсында жарияланды.

ГУ «Аппарат акима Зеленовского района» объявляет 
ОБЩИЙ КОНКУРС  

на занятие вакантных административных 
государственных должностей корпуса «Б».

090600, Западно-Казахстанская область, Зеленовский 
район, село Переметное, ул. Гагарина 139, 2 этаж, кабинет 
№ 19, телефоны для справок: 8-(71130) 22-2-25, электрон-
ный адрес zel-personal@mail.ru

1. Главный специалист районного отдела культуры, 
развития языков, физической культуры и спорта, 

категория Е-R-4.
2. Главный специалист-бухгалтер районного отдела 

сельского хозяйства,
категория E-R-4.
3. Главный специалист аппарата акима Чеботаревско-

го сельского округа, 
категория E-G-3.
Полная версия объявления размещена на интернет-

ресурсе www.zelenov-bko.gov.kz.

Мағзия ұзақбаева 
Ұзақ жыл педагогика саласында жемісті еңбек етіп, жас ұрпаққа сапалы білім мен 

саналы тәрбие беруге айтулы үлес қосқан білікті педагог Мағзия Сапарғалиқызы 
Ұзақбаева дүниеден өтті.

Мағзия Сапарғалиқызы 1959 жылы 5 қаңтарда Саратов облысы, Новоузен ауда-
ны, Радищев елді мекенінде дүниеге келген. 

 1976 жылы  орта мектепті бітіргеннен кейін өз ауылында бастауыш сынып 
мұғалімі болып еңбек жолын бастап, 1977 жылы Орал педагогикалық институтының 
жаратылыстану-география факультетіне оқуға түседі. Педагогикалық еңбек 
жолын 1982 жылы  Зеленов ауданы, Новенький аулындағы орта мектепте 
мұғалімдік қызметтен бастайды. Ал 1994 жылы ұстаздық қызметін Белес ЖОБМ 
балабақшасында жалғастырып, күні бүгінге дейін осы мектептен талай шәкіртін 
үлкен өмірге қанаттандырды. Бүкіл еңбек жолын жас ұрпаққа білім мен тәрбие бе-
руге арнаған Мағзия Сапарғалиқызы жемісті еңбегі үшін әр жылдары аудандық, 
облыстық білім беру басқармаларының құрмет грамоталарымен және алғыс хатта-
рымен марапатталды.

Ол кісі ана ретінде екі ұлды өмірге әкеліп, тәрбиелеп өсірді, үш немеренің сүйікті 
әжесі бола білді.

Мағзия Сапарғалиқызының жарқын бейнесі педагогикалық ұжым жадында ұлағатты ұстаз, ардақты ана, парасатты 
тұлға ретінде мәңгі сақталады.

Белес ЖОБМ балабақшасының педагогикалық ұжымы

ПРОДАЖА
Продается благоустроенный 4-х комнатный 

дом в с.Переметное, ул.Автомобильная, 21. Вода 
в доме, септик, имеются хоз.постройки: баня, 2 
гаража, сарай, большой огород, плодовые дере-
вья, участок 20 соток земли.

Обращаться по телефонам: дом. 22-850, сот. 
8 705 186 54 04.

В очередной рубрике «5 вопросов о 
ЕНПФ» мы постарались дать ответы на 
вопросы, наиболее часто поступающие от 
читателей, посетителей сайта enpf.kz  и 
официальных страниц Фонда в социальных 
сетях. 

В каких случаях не осуществляется 
ежегодное информирование вкладчика 
(получателя) о состоянии пенсионных 
накоплений на индивидуальном пенси-
онном счете (ИПС)?

Ежегодное обязательное информирова-
ние вкладчика (получателя) ЕНПФ о со-
стоянии пенсионных накоплений на ИПС 
не осуществляется в случаях: 1) неуведом-
ления вкладчиком (получателем) ЕНПФ об 
изменении места жительства, в результате 
чего произошел возврат в ЕНПФ выписки 
с информацией о состоянии пенсионных 
накоплений за предыдущий год с отметкой 
«адресат по указанному адресу не прожива-
ет»; 2) отсутствия денег на ИПС по состоя-
нию на 1 января текущего года.

Как вкладчики могут получать ин-
формацию о состоянии пенсионных на-
коплений? 

Каналов получения информации о со-
стоянии пенсионных накоплений несколь-
ко. Вкладчик может выбрать для себя наи-
более удобный:  

- личное обращение вкладчика непо-
средственно в ЕНПФ (236 офисов ЕНПФ по 
всей республике);

 - отправка сообщения на электронный 
адрес вкладчика, указанный в заявлении об 
открытии индивидуального пенсионного 
счета или отдельном соглашении;

- через раздел «Интернет-выписка» на 
сайте www.enpf.kz при наличии логина и 
пароля, которые регистрируются в любом 
офисе ЕНПФ,  или электронной цифровой 
подписи (ЭЦП).  Выбрав способ информи-
рования «личное обращение посредством 
услуг интернета» и имея логин и пароль, 
можно воспользоваться  мобильным при-

ложением ENPF, разработанным специали-
стами ЕНПФ для смартфонов и планшетов, 
функционирующих на операционных систе-
мах  Android, iOS (iPhone, iPad) и Windows 
Phone. 

- через портал электронного правитель-
ства egov.kz.  Услуга доступна на портале 
www.egov.kz в категории «Граждане» - ру-
брика «Социальное обеспечение» - раздел 
«Пенсионное обеспечение». Для получения 
услуги требуется ЭЦП и регистрация на 
портале электронного правительства. 

- по почте на адрес, указанный в дого-
воре о пенсионном обеспечении или в за-
явлении. 

Кому и в каких случаях может быть 
сообщена информация о состоянии инди-
видуального пенсионного счета?

Сведения об остатках и о движении де-
нег на индивидуальных пенсионных сче-
тах вкладчиков (получателей) составляют 
охраняемую Законом «О пенсионном обе-
спечении в Республике Казахстан» тайну 
(ст. 57).

Информация может быть раскрыта 
вкладчику, осуществляющему пенсионные 
взносы, получателю, третьему лицу исклю-
чительно на основании письменного согла-
сия вкладчика (получателя), оформленного 
в соответствии с требованиями законода-
тельства Республики Казахстан.

Справки об остатках и движении денег 
на индивидуальных пенсионных счетах мо-
гут выдаваться:

1) органам дознания и предварительного 
следствия - по находящимся в их производ-
стве уголовным делам;

2) судам - по находящимся в их произ-
водстве делам на основании определения 
суда;

3) судебным исполнителям - по находя-
щимся в их производстве исполнительным 
документам на основании постановления 
судебного исполнителя, санкционирован-
ного судом;

4) органам государственных доходов - по 
вопросам, связанным с исчислением, удер-
жанием (начислением) обязательных пен-
сионных взносов, обязательных профессио-
нальных пенсионных взносов;

5) уполномоченному органу - по вопросу, 
возникшему в связи с заявлением вкладчика 
(получателя) либо в связи с осуществлени-
ем им проверки деятельности единого нако-
пительного пенсионного фонда, доброволь-
ного накопительного пенсионного фонда;

6) прокурору - на основании постанов-
ления о производстве проверки в пределах 
его компетенции по находящемуся у него на 
рассмотрении материалу;

7) уполномоченному органу по финан-
совому мониторингу - в целях и порядке, 
предусмотренных Законом Республики Ка-
захстан «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терро-
ризма»;

8) представителям вкладчика (получате-
ля) - на основании нотариально удостове-
ренной доверенности или решения суда;

9) Государственной корпорации «Прави-
тельство для граждан»  - для формирования 
базы данных вкладчиков (получателей) по 
обязательным пенсионным взносам, обяза-
тельным профессиональным пенсионным 
взносам и расчета сохранности обязатель-
ных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов в 
едином накопительном пенсионном фонде 
в размере фактически внесенных обязатель-
ных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов с 
учетом уровня инфляции на момент приоб-
ретения получателем права на пенсионные 
выплаты, а также для оказания государ-
ственных услуг на основании заявления 
вкладчика (получателя) либо его предста-
вителя по нотариально удостоверенной до-
веренности или решению суда;

10) центральному исполнительному 

органу - по вопросу, возникшему в связи с заявлением 
вкладчика (получателя);

11) аудиторским организациям, проводящим ежегод-
ный обязательный аудит единого накопительного пенси-
онного фонда, добровольного накопительного пенсион-
ного фонда.

Справки о наличии индивидуального пенсионного 
счета, остатках и движении денег на нем в случае смер-
ти вкладчика (получателя) выдаются по письменному 
запросу лицам, указанным в завещании, судам на осно-
вании определения по находящимся в их производстве 
наследственным делам.

Кроме того, справки о наличии индивидуального пен-
сионного счета и денег на нем выдаются в случае смерти 
вкладчика (получателя) нотариусам и иностранным кон-
сульским учреждениям по находящимся в их производ-
стве наследственным делам.

Как получить выплату при достижении пенсион-
ного возраста вкладчику (получателю)?  

При достижении общеустановленного пенсионного 
возраста (мужчины по достижении 63 лет, женщины –  
на сегодняшний день 58 лет) получателю пенсионных 
выплат необходимо  обратиться в ЕНПФ для подачи за-
явления о назначении пенсионных выплат. При себе не-
обходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего 
личность, и реквизиты банковского счета, в том числе 
20–значный банковский счет, открытый на имя получа-
теля пенсионных выплат. 

Также можно оформить выплату через поверенного/
законного представителя (опекуна /попечителя). Для 
этого нужен следующий пакет документов: 1) нотари-
ально засвидетельствованная копия документа, удосто-
веряющего личность получателя;

2) нотариально удостоверенная доверенность или ее 
нотариально засвидетельствованная копия  для пред-
ставления интересов получателя ЕНПФ с указанием пра-
ва подписания заявления от имени получателя и подачи 
всех необходимых документов либо  в случае обраще-
ния законного представителя - удостоверение законного 
представителя/справка о назначении законного предста-
вителя;

3) копия документа, удостоверяющего личность по-
веренного/законного представителя,  и оригинал для 
сверки;

4) сведения о банковском счете получателя.
Кроме того, можно подать заявление на получение 

выплат посредством почтовой связи. Для этого нужно:  
1) заявление о назначении пенсионных выплат согласно 
установленной форме, которая заполняется получателем 
самостоятельно (актуальная форма бланка заявления 
размещена на web-сайте ЕНПФ - приложение №1 по 
маршруту http://www.enpf.kz/11467),  при этом подпись 
получателя в заявлении о назначении пенсионных вы-
плат нотариально свидетельствуется (при условии, что 
нотариальное свидетельствование производится в госу-
дарстве проживания);

2) нотариально засвидетельствованная копия доку-
мента, удостоверяющего личность получателя;

3) сведения о банковском счете получателя.
За счет чего должны формироваться обязательные 

пенсионные взносы (ОПВ)  в период декретного от-
пуска?

Социальные выплаты в период потери дохода в свя-
зи с уходом за ребенком по достижению им возраста 
одного года должны осуществляться за счет средств 
Государственного фонда социального страхования. Для 
расчета ежемесячной социальной выплаты по уходу за 
ребенком принимается среднемесячный доход женщины 
за последние 24 месяца. При этом максимальный размер 
социальной выплаты не должен превышать 40% от де-
сятикратного размера минимальной заработной платы. 
В свою очередь ОПВ формируются путем отчисления 
10% от ежемесячной социальной выплаты по уходу за 
ребенком. 

www.enpf.kz

көзқарасты өз құзыреті шеңберінде 
мұқият талдаудан өткізуді тапсыра-
мын, – деді Мемлекет басшысы.

Н ұ р с ұ л т а н  Назарбаев 
мемлекеттің бастамаларының 
мұқият түсіндірілуі маңызды екенін 
айтты.

– Біз Экономикалық 
ынтымақтастық және даму 
ұйымының стандарттарына қарай 
жылжып, әлемдегі дамыған 30 
мемлекеттің қатарына ұмтылып 
отырғанымызды айтып жатыр-
мыз. Бұл елдерде тағы бір ең ба-
сты стандарт бар, ол – Үкіметтің 
және оның мүшелерінің қоғам 
үшін күнделікті ашықтығы. Онда 

министрлер барлық туындаған 
мәселелерге қатысты әрдайым 
шұғыл пікір білдіріп отырады. Ал 
бізде ше? Ақпараттық жұмыс тек 
журналистер алдына брифингке 
шығып, қағазда жазылғанды оқып 
беруден ғана тұрмайды. Біздің ми-
нистрлер тіпті брифингтерде де жур-
налистерден қашқақтап, қарапайым 
сауалдарға жауап бермейді. Қазіргі 
кезде біз министрліктерді қандайда 
бір саладағы саясатты айқындайтын 
органдарға айналдырдық. Саясаткер 
жұртпен тілдесуге, өз ұстанымын 
түсіндіруге, қоғамның сеніміне ие 
болуға тиіс. Халықпен, ең алдымен 
жаңа заңдарды қолданатын жұртпен 
кездесу керек, – деді Қазақстан 
Президенті.

Мемлекет басшысы тек бірінші 
тоқсанның өзінде қазақстандықтар 
«Электрондық Үкімет» порта-
лы арқылы 1 млн  200 мыңнан 
астам мемлекеттік қызметтерге қол 
жеткізгенін атап өтті.

– «Электрондық Үкімет» бірыңғай 
байланыс орталығына күн сайын 700 
қызмет түріне қатысты 20 мыңнан 
астам сұрақ түседі. Бұл ресурс неге 
іске қосылмаған? Онлайн режімінде 
бірде-бір түсіндірме немесе кеңес 
болған жоқ. Халық сауал қоя бастаған 
кезде ғана «ояндыңдар». Жұртқа 
барлық нормаларды, оларды қалай 
қолдануды, кімге жүгінуді түсіндіру 
үшін Үкімет жанынан бірыңғай колл-
орталық – «қызу желі» құруды тапсы-
рамын. Бірде-бір сұраққа біліктілікпен 

жауап берілмей қалмауы үшін жау-
апты адамдарды да бекітіңдер. Бұл 
өңірлерге де қатысты, олардың 
әрқайсысында осындай кеңес беру 
орталықтары жұмыс істейтін болсын, 
– деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Соңында Қазақстан Президенті 
әлемдік дағдарыс біздің елдің да-
муына да әсерін тигізгеніне назар 
аударды.

– Одан зардап шегіп, жұмысынан 
немесе табысының біраз бөлігінен 
айрылған көптеген адамдардың 
бар екенін білеміз. Мұндай жан-
дар кез келген қоғамда бар. Барлық 
қазақстандықтарға қырағы болу 
қажеттігін, тұрақтылығымыз 
бен бір-бірімізге деген сый-
құрметімізге сызат түсуіне жол 

бермеу керектігін ескерткім келеді. 
Өз тарапымнан айтарым, біз 
ешкімнің ортақ шаңырағымыздағы 
татулық пен тұрақтылықты бұзу 
үшін дағдарысты пайдалануы-
на жол бермейміз. Құқықтық 
тәртіпті бұзған әрбір адам 
заңның қатаң талабына сай жауап 
береді. Қоғамдағы тыныштықты 
нығайту – әрбір азаматтың, 
барлық қоғамдық ұйымның, бар-
ша қазақстандықтардың ісі, – деді 
Мемлекет басшысы.

Шара барысында елдің 
бірінші тоқсандағы әлеуметтік-
экономикалық дамуының алдын ала 
қорытындылары жөнінде Премьер-
Министр К.Мәсімов сөз сөйледі.

www.akorda.kz

В совещании приняли участие 
председатели палат Парламента, 
Премьер-Министр, Руководитель 
Администрации Президента, чле-
ны Правительства и руководители 
государственных органов.

Глава государства в своем высту-
плении затронул ключевые направ-
ления развития страны, включая 
земельную реформу, дал оценку де-
ятельности Правительства и принял 
ряд соответствующих решений.

Нурсултан Назарбаев отметил, 
что реализуемые в стране Пять 
институциональных реформ пред-
ставляют собой комплексный анти-
кризисный план.

- В мире сейчас сложился инве-
стиционный дефицит, наблюдается 
отток капитала с развивающихся 
рынков. Впервые за 20 лет инве-
стиционные потоки в развиваю-
щиеся страны имеют отрицатель-
ную динамику. Если в 2008-2014 
годах объём прямых иностранных 
инвестиций в Казахстан составлял 
ежегодно в среднем 24 миллиар-
да долларов, то в прошлом году 
он составил менее 15 миллиардов 
долларов. Конкуренция между 
странами за  внешние инвестиции 
обостряется, и каждое государство 
создает тепличные условия для их 
привлечения, - сказал Президент 
Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что 
в сфере сельского хозяйства страны 
занято 2 млн 300 тыс человек.

- В то же время производитель-
ность труда в данной отрасли 
остается на низком уровне. Отече-
ственные фермеры с одного гекта-
ра земли получают в среднем про-
дукции на 400 долларов. Этот же 
показатель в США составляет 1,5 
тыс долларов, в Германии – 2800, 
во Франции – 3200. Сельское хо-
зяйство  нуждается в инвестициях 
в новую технику, удобрения, склад-
ские помещения, новые техноло-
гии, орошающие системы, - сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил вни-
мание, что в странах мира создают 
максимально благоприятные усло-
вия для привлечения иностранных 
инвесторов.

- В мировой практике для того, 
чтобы вложенные в сельское хозяй-
ство средства оправдали себя, не-
обходимо 10-15 лет. В Казахстане 
достаточно долгое время действует 
закон о 10-летней аренде земель 
сельхозназначения, в том числе 
иностранцами. Однако с тех пор 
эта сфера не получила каких-либо 
ощутимых инвестиций. Иностран-
цы работают только на 65 тысячах 
гектар, то есть 0,06% арендован-
ных земель, при этом обеспечив на 
них высокую производительность. 
Во всем мире долгосрочная аренда 
земли – способ привлечения инве-
стиций. Такие страны, как Бельгия, 
Германия, Греция, Нидерланды не 
ставят каких-либо ограничений в 

вопросах собственности или арен-
ды земли иностранными инвесто-
рами. Во Франции самый долгий 
срок аренды земельных ресурсов 
для иностранных инвесторов со-
ставляет 99 лет. Во время подготов-
ки норм Земельного кодекса дан-
ный опыт, конечно же, был учтен. 
Но в то же время в нем вопрос о 
продаже земли иностранным граж-
данам не стоял и не стоит, - сказал 
Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, 
что до соответствующих адресных 
групп не была доведена суть ново-
введений.

- Механизмы и нормы принятого 
закона не были должным образом 
обсуждены с привлечением ши-
рокой общественности. Поэтому 
тревоги и заботы людей во многом 
оправданы. Если казахстанцы не 
доверяют принятым решениям, 
значит, это неправильно. Ведь эти 
преобразования проводятся для 
людей. Важно учитывать, что в 
обществе появились сомнения по 
поводу ряда законодательных норм 
об аренде земли, - сказал Глава го-
сударства.

В этой связи, Президент Казах-
стана объявил мораторий до 2017 
года на ряд норм Земельного ко-
декса, вызвавших общественный 
резонанс.

- Необходимо тщательно рас-
смотреть данный вопрос. Если по-
сле обсуждения Парламент придет 
к общему решению, то мораторий 
будет снят, если же нет - то он оста-
нется в силе. Мы не нуждаемся в за-
конах, которые не нравятся народу. 
При этом следует объяснить, что в 
случае сохранения моратория со-
стояние сельского хозяйства может 
ухудшиться. Также поручаю создать 
при Правительстве Комиссию под 
руководством первого заместителя 
Премьер-Министра Б.Сагинтаева. 
Она должна вовлечь все заинтере-
сованные органы и общественные 
объединения. Следует широко об-
судить вызвавшие резонанс поло-
жения, выработать общую позицию 
и передать Парламенту. Поручаю 
партии «Нур Отан» на площадке 
коалиции демократических сил 
провести широкую разъяснитель-
ную работу. В этом должны уча-
ствовать все партии, общественные 
объединения и средства массовой 
информации. Надеюсь на активное 
участие в разъяснительной работе 
Правительства и депутатов обеих 
палат Парламента, - сказал Нурсул-
тан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что 
в Казахстане насчитывается более 8 
тыс сельскохозяйственных предпри-
ятий, более 178 тыс крестьянских и 
фермерских хозяйств, свыше 1,5 млн 
личных подсобных хозяйств.

- Они целыми днями работа-
ют в поле, на ферме, на джайляу, 
а не сидят перед телевизором в 
ожидании ваших новостей. Но вы 

при разработке своих предложе-
ний закрываетесь в министерстве 
и сами между собой все решаете. 
От кого закрываетесь? Для кого 
тогда пишутся наши законы? Ни у 
министерства сельского хозяйства, 
ни у министерства национальной 
экономики, ни у одного акимата на 
официальных сайтах не было до-
ступной и наглядной информации 
по земельной реформе. А ведь она 
проводится для блага народа, раз-
вития экономики, повышения бла-
госостояния граждан, - сказал Пре-
зидент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил 
внимание, что два государственных 
органа, ответственных за работу по 
Земельному кодексу, министерство 
сельского хозяйства и министер-
ство национальной экономики, не 
справились со своей задачей.

- Не хочу сказать, что эти мини-
стерства плохо работали. Но разъ-
яснением своей позиции, чтобы она 
была всеми понята и принята, не за-
нимались, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана, с уче-
том допущенных в деятельности 
недостатков, принял прошение об 
отставке министра национальной 
экономики Е.Досаева, объявил о 
неполном служебном соответствии 
министру сельского хозяйства 
А.Мамытбекову, поручил освобо-
дить от занимаемой должности 
вице-министра национальной эко-
номики К.Ускенбаева и рассмо-
треть на предмет служебного соот-
ветствия руководящих работников 
профильного комитета министер-
ства национальной экономики и 
других ответственных лиц. Кро-
ме того, Правительству поручено 
передать отраслевые функции в 
сфере регулирования земельных 
отношений министерству сельско-
го хозяйства.

Также Глава государства затронул 
вопрос информационной политики.

- Сегодня данные функции на-
ходятся в непрофильном мини-
стерстве. В Правительстве никто 
не координирует эту отрасль, не 
контролирует средства, которые 
государство выделяет на инфор-
мационную работу. Поэтому для 
преодоления текущих информа-
ционных вызовов, эффективного 
сопровождения Пяти реформ по-
ручаю создать уполномоченный го-
сударственный орган – министер-
ство информации и коммуникаций, 
- сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев пред-
ложил возложить на данное ве-
домство следующие ключевые 
задачи: мониторинг информаци-
онного пространства любых форм 
собственности, включая интернет-
ресурсы и социальные сети, с це-
лью оперативного выявления и 
реагирования на наиболее острые 
проблемы;  изучение общественно-
го мнения по наиболее актуальным 
темам и вопросам, анализ и про-

гноз информационных запросов и 
ожиданий населения;  выработка 
государственной информационной 
политики; координация и контроль 
информационной деятельности и 
активности всех государственных 
органов; планирование и анализ 
эффективности государственного 
информационного заказа и средств, 
выделенных государством; привле-
чение инвестиций и инноваций для 
развития отечественных СМИ как 
современного сегмента экономики; 
повышение качества отечествен-
ных информационных продуктов 
для обеспечения информацион-
ной безопасности, как в электрон-
ном, так и печатном простран-
стве; выстраивание максимально 
действенной модели кризисных 
коммуникаций; обеспечение кана-
лов взаимодействия с населением, 
включая НПО.

При этом поручено обеспечить 
новый орган необходимыми ресур-
сами, выделить средства и передать 
ему особые полномочия для реали-
зации всех поставленных задач.

Президент Казахстана остано-
вился также на других ключевых 
вопросах развития страны.

-  Знаю, что у людей есть со-
мнения касательно внедрения 
обязательного медицинского стра-
хования. Поэтому министерство 
здравоохранения и социального 
развития должно разработать До-
рожную карту действий по этому 
вопросу. Данная реформа касается 
всех казахстанцев, поэтому вни-
мание к ней будет повышенным. 
Знаю, что у людей есть вопросы 
и к заявлениям министерства об-
разования и науки о продлении 
учебного года в средних школах, 
о сроках внедрения трёхъязычно-
го образования. Правительству и 
здесь надо внимательно изучить 
общественное мнение, используя 
площадку традиционных августов-
ских конференций. Во всех этих 
вопросах надо активно задейство-
вать новые диалоговые площад-
ки – Общественные советы - для 
обсуждения и снятия всех возни-
кающих вопросов. Они не должны 
стать придатками государственных 
органов, дискуссии в них должны 
быть открытыми для СМИ и обще-
ственности. Каждому министру 
и акиму поручаю в рамках своей 
компетенции внимательно проана-
лизировать отношение в обществе 
по всем направлениям реформ, - 
сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил 
важность тщательного разъясне-
ния инициатив государства.

- Мы говорим, что движемся к 
стандартам ОЭСР, стремимся к 30 
развитым государствам мира. У 
этих стран есть еще один, самый 
главный стандарт – ежедневная  
открытость Правительства и всех 
его членов для общества. Там ми-
нистры всегда оперативно ком-

ментируют все вопросы, которые 
возникают. А у нас что? Информа-
ционная работа состоит не только 
в том, чтобы выйти к журналистам 
на брифинг и прочитать по бумаж-
ке. Наши министры даже на бри-
фингах бегают от журналистов, не 
отвечают на элементарные вопро-
сы. Сейчас мы министерства сде-
лали органами, определяющими 
политику в той или иной отрасли. 
Политик должен говорить с людь-
ми, разъяснять свою позицию, за-
воевывать доверие общества. Нуж-
но встречаться с народом, прежде 
всего, с теми, кому предстоит поль-
зоваться новыми законами, - сказал 
Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, 
что только за первый квартал на 
портале «электронного Правитель-
ства» казахстанцы получили более 
1 млн  200 тыс госуслуг.

- В единый контакт-центр «элек-
тронного Правительства» ежеднев-
но поступает более 20 тысяч во-
просов по 700 услугам. Почему не 
подключили этот ресурс? Не было 
ни одного онлайн разъяснения или 
консультаций. «Очнулись» только 
тогда, когда народ стал задавать 
вопросы. Поручаю создать единый 
колл-центр при Правительстве – 
«горячую линию», чтобы разъяс-
нить людям все новые нормы, как 
ими пользоваться, куда обращать-
ся. И закрепите ответственных 
людей, чтобы ни один запрос не 
остался без компетентного ответа. 
Это касается и регионов, чтобы в 
каждом из них  работали подобные 
консультационные центры, - сказал 
Нурсултан Назарбаев.

В завершение Президент Казах-
стана обратил внимание, что миро-
вой кризис оказал влияние на раз-
витие и нашей страны.

- Мы знаем, что есть много лю-
дей, которые от него пострадали, 
потеряв работу или часть доходов. 
Такие люди есть в любом обще-
стве. Хочу предупредить всех ка-
захстанцев – быть бдительными, 
не позволить расшатать нашу ста-
бильность и уважение друг к дру-
гу. Со своей стороны, хочу сказать, 
что мы никому не дадим восполь-
зоваться кризисом, для того чтобы 
подорвать мир и стабильность в 
нашем общем доме. Каждый, кто 
будет нарушать правопорядок, от-
ветит по всей строгости закона. 
Укрепление спокойствия в обще-
стве – дело каждого гражданина, 
всех общественных организаций, 
всех казахстанцев, - сказал Глава 
государства.

В ходе мероприятия с предва-
рительными итогами социально-
экономического развития стра-
ны в первом квартале выступил 
Премьер-Министр К.Масимов.
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Но давайте сначала вернёмся к истокам 
жизни нашего героя. Родился Коля в семье 
офицера Советской Армии Анципрови-
ча Антона Венедиктовича в г. Чите. Вот в 
этом областном центре и началось станов-
ление и мужание молодого человека.

Детство Николая было тяжёлое. Прико-
ванные детским параличом у него не дви-
гались ноги, но чудо было совершено. Его 
бабушка, народная целительница Евдокия 
Тимофеевна Лазарева, поставила своего 
внука на ноги, вылечив его народными 
средствами. Папа сделал ему самодельные 
костыли и он с помощью бабушки в тече-
ние года пошел на «деревянных ногах». 
Весной 1947 года начал ходить самостоя-
тельно, радости в семье было много.

В 1957 году после окончания 9 классов 
он поступает в техническое училище № 1 г. 
Читы. В 1960 году Николай как специалист 
впервые перешагнул порог проходной зна-
менитого паровозостроительного завода 
им. К.Е. Ворошилова и влился в рабочий 
коллектив бригады слесарей. Осенью этого 
же года был призван в ряды Советской Ар-
мии. Он попадает служить в войска, о кото-
рых мечтал. Начальство части направляет 
Николая учиться в Ачинскую авиашколу 
младших специалистов. После окончания 
военной школы Николая направляют слу-
жить в Амурскую область, в авиационный 
полк, войсковой части № 64385.

Приказом командира части старший 
сержант Анципрович был зачислен в штат 
техником эксплуатационной части полка. 
За время службы в полку он за короткий 
срок освоил свою специальность. Прини-
мал активное участие в художественной 
самодеятельности, был руководителем 
танцевального коллектива и начальником 
клуба полка.

В 1968 году по истечении срока кон-
тракта в части был переведён на новое 
место службы – в город Уральск Западно-
Казахстанской области Казахской ССР. В 
1970 году Николай Анципрович заканчива-
ет службу в рядах Советской Армии, отдав 
ей 8 лет своей кипучей молодости, и пере-

ходит к мирной профессии.
Николай Анципрович с семьёй пере-

езжает в Зелёновский район. С этого вре-
мени и по сей день его жизнь связана с 
нашим районом. Он получает назначение 
на должность заведующего клубом с. Чер-
ноярово, что в семи километрах от район-
ного центра.

1972 год круто изменил его жизнь. Ди-
ректор Чернояровской восьмилетней шко-
лы Жумажан Джангазиевич Джангазиев 
пригласил Николая Антоновича на долж-
ность учителя труда и физкультуры.

В 1976 году Николай Анципрович заоч-
но окончил Уральский педагогический ин-
ститут им. А.С.Пушкина по специальности 
русский язык и литература. Проработал в 
Чернояровской школе 33 года, вплоть до 
выхода на пенсию. Из них 17 лет был заву-
чем по учебно-воспитательной работе.

Николай Антонович заботливый семья-
нин. Супруга Амина Габдулгалиевна окон-
чила годичные курсы медсестёр при Пере-
мётнинской райбольнице и проработала в 
медпункте с. Черноярово 33 года, плюс 8 
лет после пенсии. 

Когда я попросил Амину сказать не-
сколько слов о муже в связи с его юбилеем, 
она с радостью, как будто ждала этого во-
проса, ответила: «За спиной моего Нико-
лая я чувствую себя как за горою. Говорят 
чувства между супругами с годами прохо-
дят. В это я не верю, разве можно это пре-
красное чувство между самыми близкими 
людьми растратить, забыть? Мы с мужем 
живем 53 года, я благодарна всевышнему, 
что он даровал мне прекрасного мужа – за-
мечательного человека».

Обращая внимание на общественную 
деятельность Николая Анципровича дол-
жен заметить, что она необходима и вос-
требована для таких людей с активной 
жизненной позицией как он. Так в 2012 
году вместе с аксакалами села Каражар 
(новое название с. Черноярово) добились 
проведения газификации села, а затем и 
подведения водопровода.

В 2013 году семья Анципрович перееха-

ла в райцентр. Без его участия не проходит 
ни одно знаковое мероприятие. Входя в 
состав различных комиссий, он проводит 
большую воспитательную работу среди 
молодёжи, старшеклассников и допризыв-
ной молодёжи.

В советское время Николай Антонович 
был председателем общества трезвых, воз-
главлял общество «Знание», был секре-
тарём цеховой партийной организации, 
депутатом сельского совета народных де-
путатов. Все эти общественные нагрузки 
он выполнял с присущей ему ответствен-
ностью.

Анципровичу присущи такие качества 
характера как взаимопонимание, взаимо-
доверие и открытость.  Открытая широкая 
улыбка всегда на лице Николая Антоновича 
при встрече с товарищами и друзьями, он 
всегда в настроении и создаёт приятную 
ауру собеседнику. Николай Антонович 
начитан, интеллектуален, ведёт здоровый 
образ жизни и пропагандирует его среди 
молодёжи. 

Но главный его выбор - это публикация 
материалов на страницах районной газеты 
«Ауыл тынысы», внештатным корреспон-
дентом которой он является вот уже пол-
века. 

Николая Антоновича избрали председа-
телем Совета общественного согласия Пе-
ремётнинского сельского округа. За свою 
трудовую деятельность он награждался 
Почетными грамотами роно и облоно, на-
гражден медалями «Ветеран труда» и «50 
лет Вооруженных сил СССР». За активное 
участие в районном штабе по поддержке 
кандидата в Президенты Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева на прошедших 
последних двух президентских выборах, 
был отмечен Благодарственным письмом 
Нурсултана Абишевича. На недавно про-
шедших выборах в Парламент и маслихаты 
Республики Казахстан Анципрович Н.А. 
принимал деятельное участие в штабе 
НДП «Нур Отан» по поддержке кандида-
тов в депутаты «нуротановцев». 

В районном конкурсе «Мерейлi отбасы» 
семья Анципрович завоевала «Гран при» и 
удостоилась путевки в  г. Астану, а на об-
ластном конкурсе - заняла второе место и 
награждена ценным призом. 

К 70-летию Победы Николай Антонович 
выпустил Альбом Памяти об участниках 
войны и тыла Перемётнинского сельского 

округа. С 2013 года Н.А. Анципрович яв-
ляется членом НДП «Нур Отан» и активно 
участвует во всех проводимых мероприя-
тиях.

На вопрос какое твоё сегодняшнее ду-
шевное состояние мой друг Николай от-
ветил: «Мне очень комфортно в моём 
возрасте. У каждого периода жизни своя 
прелесть. Отношение к жизни с годами ме-
няется. Счастье для меня – моя семья, мои 
дети – моя радость и вдохновение для меня 
и моей супруги. Важно, чтобы родные для 
меня люди были всегда здоровыми, их бла-
гополучие – одно из составляющих моего 
счастья».

В конце беседы Николай Антонович, не-
много вздохнув, сказал: - Вот и пронеслись 
мои 75 годков стремительно и на всех па-
рах, а кажется всё это было вчера, действи-
тельно, «Мои года – моё богатство» как 
поёт Кикабидзе.

Поздравим юбиляра с юбилеем, поже-
лаем ему здоровья, долгих лет жизни и се-
мейного благополучия. 

Майдан ДЖУБАНДЫКОВ,
ветеран труда 
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Жизнь прожить – не поле перейти, тропинку жизни в ней найти. Эти 
мудрые слова, сложенные в рифму, можно отнести к одному из наших то-
варищей, ветерану труда Николаю Антоновичу Анципровичу. 9 мая 2016 
года в День Победы ему исполняется 75 лет. Несмотря на возраст, он по-
лон сил и энергии. Принимает самое активное участие в общественно-
политической  жизни района.

Человек труда

Его года – его богатство
Фронтовой шофер Сұрапылда от кешкен

В честь подвига воинов-водителей 
установлено немало памятников. 
Многие из них представляют со-
бой установленный на необычном 
постаменте легендарный автомо-
биль ЗиС-5 завода имени Сталина. 
В народе этот советский грузовик 
называли «Захар» или «Трёхтонка». 
Вот на таких машинах воевал наш 
земляк Семенов Петр Назарович. 
Родился он 1 января 1912г. в селе 
Холманка Перелюбского района 
Саратовской области. Семья была 
большая и дружная. В ней было 
много детей, но после сильного хо-
лода, разразившегося в Поволжье в 
20-е годы, в живых осталось только 
шестеро. Детство Петра Назарови-
ча было трудным. Маленькому Пете 
приходилось вместо учебы батра-
чить на богатых соседей, чтобы по-
мочь родителям материально. По-
лучил лишь начальное образование. 
В армии выучился на шофера, и эта 
профессия стала главной на всю его 
жизнь. После армии женился, роди-
лись дети, жизнь постепенно стала 
налаживаться. Но июнь 1941 года 
перевернул жизнь советских людей, 
изменил их планы, нарушил при-
вычный уклад жизни. 

В первые же дни войны Семенов 
П. Н. был призван на фронт. Дома 
остались жена и двое детей. Слу-
жил на многих машинах: ЗИС-5, 
ГАЗ-АА. В 1943 году американцы 
дали Советскому Союзу свою тех-

нику – машины «Студебекер», Вот 
на них Петр Назарович провоевал 
до 1945 года. В любую непогоду 
доблестный фронтовой шофер из 
Западного Казахстана перевоз-
ил различные грузы: снаряды для 
легендарных «Катюш», раненых, 
продукты питании, также грузовик 
служил тягачом полковых и ди-
визионных пушек. Однажды при 
перевозке груза к линии фронта их 
колонна в несколько машин попала 
в окружение. Семенов П. Н. умело 
вывел колонну из окружения. 

Основной его обязанностью было 
подвозить снаряды к батареям. За-
помнился случай, который Петр На-
зарович рассказывал родным: его 
машина пробивалась сквозь шквал 
огня. Загорелась обшивка руля, рас-
плавилась, остался только металли-
ческий каркас. Но, обжигая руки, 
он все-таки смог довести снаряды 
на позицию. 

День Победы встретил в Герма-
нии. В тот момент находился на по-
сту (в охране). Вдруг бежит человек: 
«Стой, кто идет?! Стрелять буду!» - 
крикнул Петр. Но в ответ раздался 
радостный крик: «Назарыч! Война 
кончилась!» «Вот тут-то и началась 
великая радость,- вспоминал фрон-
товик. - Слезы, стрельбы, плач и 
смех - все смешалось в один гул». 
Но вспоминать о войне не любил, 
очень больно ему было. Часто во 
сне снились военные эпизоды, про-
сыпался от криков и говорил: «Как 
же я устал от этой войны! Когда 
перестанет сниться?» Все время 
носил с собой молитву, написанную 
на листочке. Считал, что именно 
она уберегла его от смерти. 

Закончилась война на Западе. Но 
на Дальнем востоке была еще угро-
за. 9 августа 1945 г. началась Мань-
чжурская операция. Это была стра-
тегическая наступательная опера-
ция советских войск, которую про-
водили с целью разгрома японской 
Квантунской армии. Войска 1-го 
Дальневосточного фронта под ко-
мандованием Мерецкова, в которых 
служил Семенов П. Н., наступали 
со стороны Приморья в направле-
нии на Гирин. Из Наградного листа 
красноармейца 264 стрелковой ди-
визии I Дальневосточного фронта 

Семенова П. Н.: «При взятии горо-
да Хунгоу 10-11 августа 1945 г., вы-
полняя обязанности автомеханика 
дивизиона, под непосредственным 
огнем противника, устранил вы-
нужденные неисправности автома-
шин, проявив при этом мужество и 
отвагу. Благодаря его работе все не-
исправности устранялись быстро, и 
ни одна машина дивизиона не оста-
навливалась из-за неисправностей, 
чем способствовал успешному 
выполнению дивизионом постав-
ленных задач. Вывод: достоин пра-
вительственной награды – ордена 
«Славы III степени». 

К концу августа 1945 года со-
ветские войска завершили разгром 
Квантунской армии. 2 сентября 
Японская империя безоговорочно 
капитулировала.

Вернувшись домой с фронта, 
Семенов П. Н. работал мастером 
производственного обучения в 
СПТУ-13, но большую часть жиз-
ни отдал Переметнинскому ав-
тотранспортному предприятию, 
где работал шофером, слесарем-
инструментальщиком. Во время 
уборки урожая работал без обеда 
и выходных. Работал на ГАЗ-51, 
потом решил машину усовершен-
ствовать: поставил другой движок, 
более мощный, удлинил раму, и ма-
шина стала «пятитонкой». Теперь 
можно было возить больше грузов. 

За время своей рабочей деятель-
ности отличался трудолюбием, 
честностью и особенной любовью 
к технике. Машина его всегда была 
исправна, а если он выезжал в рейс 
и на дороге видел яму или ухабину, 
всегда возил с собой лопату, чтобы 
закопать ее. После ухода на пенсию 
продолжал работать. 

В 1986 г. Петра Назаровича не 
стало. Но память о фронтовом шо-
фере, прошедшем всю войну, живет 
в его детях, внуках и правнуках. 
Слава тебе, солдат Победы!

Наталья 
КОСИцЫНА, 
руководитель

 школьного музея 
«Атамакен» 

Переметнинской СОШ 

Сталинград майданы 
құрамындағы Ресейдің Нов-
город қаласы маңындағы 
шайқастарға қатысқан. 135-
ші жеке көпір-құрылыс ба-
тальонында қызмет еткен. 
Өзіне берілген тапсырмалар-
ды уақтылы әрі батыл орын-
дап жүріпті. «Ерлігі үшін», 
«Германияны жеңгені үшін», 
«Сталинградты қорғағаны 
үшін» медальдарымен 
марапатталған. Волхов май-
данында 190 минометтік полк 
құрамында ұрысқа қатысып, 
ауыр жараланған. Одан кейін 
бірнеше мәрте жарақаттанып, 
госпитальға түседі. Соның 
өзінде өзімен бірге жатқан 
ауыр жаралы жауынгерлерге 
көмектесіп, жарақатын таңып, 
ас-суын әкеп беретін болған. 
Соғыстан кейін елге оралып, 
«Петров» колхозы, Макаров 
ауылына келіп, малшы болып 
еңбек еткен. Жұбайымен бес 
бала тәрбиелеп өсірді.

- Әкем Мақсот 
Қошқарбайұлы шыншыл, 
мейірімді, еңбекқор, ашық-
жарқын, биік адамгершілік 
қасиеттерімен есімде қалды. 
Мектепте оқыған кезімізде 
оқу үлгерімімізді үнемі 
қадағалап, күнделігімізді 
тексеріп, ата-аналар жина-
лысына қатысып тұратын. 
Жақсы тәртібіміз бен 
жетістіктерімізді естігенде 
мақтау айтпайтын, бірақ 
жылы шырайлы жүзінен, 
жанарынан қуаныш сезімі 
анық аңғарылатын. Отба-
сында өзіне де, бізге де талап 
қоя білетін. Оқып, ізденіп 
жүргенімізді қалайтын, 
«Ана тілің туғаныңмен 
жақындастырады, орыс тілі 
досыңмен табыстырады, 
бір тілді білген - жалғыз», - 
дей-тұғын. Әкем орыс және 
араб тілін жетік білді, Құран 

оқитын. Баршаға үлгілі 
болған тәрбиесі арқасында 
жоғары білім алдық, өсіп 
жетілдік. 1973 жылы 
дүниеден озды», - деді 
атамыздың ұлы Хамидолла 
өз естелігінде. 

Ал ағатайым Талғат та 
аяулы атамызды еске алып, 
былай деп отырады: 

-Нағашы атамды фото-
дан көргенмін. Әжем екеуі 
менің кішкентай кезімде 
қайтыс болған. Атам Ұлы 
Отан соғысына қатысқан. Бес 
медалі бар. Бүгінде атамнан 
қалған бұйымдарды көзімнің 
қарашығындай сақтап жүрмін. 
Нағашы ата-әжем бүгінде 
тірі болғанда, әлемдегі ең 
бақытты бала болар едім, 
шіркін... Атамның ізгі 
қасиеттері бойыма дарыған 
деп ойлаймын. Кәрімовтердің 
ұрпақ көшін жалғастырып, 
қазір Ақтөбедегі Оспанов 
атындағы медициналық 
университеттің 6-курсында 
оқып жүрмін.

Иә, атамыздың ерлігін, 
өнегесін ешқашан 
ұмытпаймыз.

Мәдина КӘРІМОВА, 
немересі, 

Орал қаласы

Атам Мақсот Кәрімов Батыс Қазақстан облысы 
Тайпақ ауданында 1892 жылы дүниеге келген. 1942 
жылы Зеленов ауданынан Қызыл Әскер қатарына 
шақырылған.

Қадірлі соғыс ардагерлері, 
тыл еңбеккерлері мен 
Отан қорғаушылар!

Сіздерді 7 мамыр – Отан қорғаушылар күні және 9 мамыр - Ұлы Жеңіс күнімен 
шын жүректен құттықтаймын!

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев жастарға арнаған бір сөзінде: «Еліңнің ұлы 
болсаң, еліңе жаның ашыса, адамзаттық намысың болса, қазақтың ұлттық жалғыз 
мемлекетінің нығайып-көркеюі жолында жан теріңді сығып жүріп, еңбек ет. 
Егеменді елдің иесі өзің екеніңді ұмытпа!», – деген еді. Әрине, ер-азамат үшін Отан 
қорғаудан құнды еш нәрсе жоқ! Ел халқына шат-шадыман күлкі мен тыныш өмір 
сыйлауда әскеріміздің атқарып жатқан қызметтері ұшан-теңіз. Армиямыздың ай-
бынын асқақтататын сардарлар мен сарбаздарымызға қандай құрмет көрсетсек те 
жарасады.

Сондай-ақ, адамзат тарихында өшпес із қалдырған сұрапыл соғыстың 
аяқталғанына 71 жыл толмақ. Қуаныш пен қайғы жасы қатар келетін Жеңіс күні 
мерекесі баршамыз үшін өте қастерлі, аса қымбат. Бұл күн - қан майданда парыз 
бен намысты алға қойған, елі мен жерінің бостандығы үшін жан аямай, қара ниет 
жауға төтеп берген, табанды да қайсар мінезді жауынгерлеріміздің және тылда ты-
нымсыз еңбек еткен ағаларымыз бен апаларымыздың ерен ерлігінің, биік рухының 
мерекесі. 

Бұл күн – жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, Жеңіс жалауы желбіреген 
күн. Бүгінгі тәуелсіздік тұғырының берік, еңсеміздің биік болуы да, еліміздің 
өркендеуі мен елордамыздың гүлденуі де – осынау мерекенің жемісі.

 Қымбатты ардагерлер!
Сіздер бейбіт өмір үшін, ұрпақтың бақытты болашағы үшін отқа түстіңіздер, 

қайғы-қасірет шектіңіздер, адам төзбес ауыртпалық көрдіңіздер. Бірақ, бәрін 
де жеңдіңіздер. Сіздердің осы жанкешті еңбектеріңіз ұрпақтан-ұрпаққа өшпес 
үлгі-өнеге болып қала бермек.  

Сіздерге шын көңілден денсаулық, тіршіліктің ұзақ та жарқын, алаңсыз күндерін, 
жан шуағын, жақын адамдарыңыздың қамқорлығы мен ықыласын тілеймін.  

Уважаемые зеленовцы!
Уважаемые защитники Отечества!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с государственным праздником Днем защитника Отечества 
Республики Казахстан и с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

7 мая – это дань уважения всем, кто служил и служит на благо Отечества. Сегодня 
поздравления по праву принимают ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 
Вооруженных Сил Республики, воины-интернационалисты. В этот день мы поздравля-
ем мужчин всех возрастов, так как защита Родины – это священный долг каждого. Как 
отметил Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил, Президент РК Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев: «Армия - это надежный щит нашего государства».

9 мая - День Великой Победы! Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней 
и унесшая более 27-ми миллионов человеческих жизней, - это огромная душевная рана 
в человеческих сердцах. С началом войны сотни тысяч казахстанцев изъявили желание 
добровольно отправиться на фронт. Всего за годы Великой Отечественной войны в 
Казахстане были сформированы 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизий, 7 бригад, 50 
полков и батальонов различных родов войск. Было мобилизовано 1196164 казахстанца, 
из них погибли 601939 человек.

В эти дни мы отдаем дань глубокого уважения мужеству и героизму ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, военнослужащих и сотруд-
ников правоохранительных органов, проявивших небывалый героизм в мирное время. 
И наша общая задача – сохранить и приумножить те доблестные традиции наших де-
дов и прадедов, которые самоотверженно защищали свою Родину, а также создать все 
условия для того, чтобы авторитет нашего государства и могущество страны с каждым 
днем все более укреплялись на мировой арене.

Уважаемые зеленовцы! Дорогие ветераны!
Мы глубоко благодарны нашим военнослужащим, ветеранам, фронтовикам и тру-

женикам тыла за беспримерное мужество и самоотверженность. В этот день желаю 
вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, добра и счастья! Желаю дальнейше-
го процветания нашей республики, мира и согласия в каждой семье.

Шын пейілді құрметпен, аудан әкімі Кәрім ЖАҚЫПОВ

жеңіс туы желбіре «жас батыр» 

Жеңіс күніне орай орталық ба-
лалар кітапханасы «Біз - жеңістің 
ұрпағымыз» атты мәнерлеп оқу 
байқауын ұйымдастырды. 

Алдымен, қан майданда ерлікпен 
қаза болған жауынгерлер рухына тағзым 
етіліп, бір минут үнсіздікпен еске алды. 
Оқушылар сайыста Б.Момышұлының 
«Соғыста», Ж.Молдағалиевтің «Жауынгер 
хаттарынан», А.Бақтыгерееваның «Әлия», 
М.Баймолданың  «9-шы мамырда» тағы 

да басқа сұрапыл соғыс пен бейбіт күнді 
суреттейтін жыр жолдарын тарту етті. 
Сондай-ақ, сұм соғыстың ардагерлері 
жайында естелік әңгімелер өрбіп, дәйекті 
деректер айтылды.

Сонымен, жауһар жыр додасында Аягөз 
Сатыбалдиева мен Ұлбану Жәмиева ІІІ 
орынды, Бақтыбай Тәжімұрадов ІІ орын-
ды, Нұрдаулет Ғайноллин І орынды жеңіп 
алды.

Д. ДЕРБІСАЛЫ

Дәл осындай тақырыппен Үлкен 
Шаған ауылында Ұлы Жеңістің 71 
жылдығы мен Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығына арналған спорттық жа-
рыс өтті. 

Әскери қолданбалы спорт түрлерінен 
өткен жарысқа 9-10 сынып оқушылары 
қатысты. Саптық байқау, АК-74 автома-
тын бұзу және жинау және пневматикалық 
мылтық ату сияқты бөлімдерде сынға 
түскен қатысушылар әр бөлімге 
жауапкершілікпен қарап, берілген тап-
сырмаларды тияқнақты орындады. 
Сондай-ақ, әр команда командирлерінің 
баяндамалары мен топтың киім үлгілеріне 
де үлкен мән берілді. Қызықты өткен 
жарыс қорытындысында үшінді орын-
ды «Қыран», екінші орынды «Спарта» 
тобы еншілесе, бірінші орын «Жалын» 
тобының қанжығасында кетті. 

Спорттық жарыстың әр кезеңінде 
өздерін жақсы қырынан көрсете алған 
қатысушылар мен жеңімпаз командаларға 
мақтау қағаздары мен естелік сыйлықтар 
табыс етілді.

Болашақта мұндай ойындар дәстүрлі 
түрде өткізіліп тұратын болады.

Сержан ДҮЙСЕНғАЛИЕВ,
Үлкен Шаған мектебінің 

АӘД пәні мұғалімі

Мереке
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Ко Дню защитника Отечества 
В армии становишься крепче 

физически и духовно

Солдат бессмертного полка

Құрметті оқырман! Махамбет ауылыныдағы мектеп 
оқушыларының жүрекжарды өлең жолдарын назарларыңызға 

ұсынып отырмыз.

Брат моего отца, Каир-
кул Касымов, внук Кулум-
бета, родился в 1916 году 
на берегу степной речушки 
Булдурта Сырымского рай-
она. Он с удовольствием 
вспоминал детские годы, 
подчеркивая, как после 
тяжелейших преобразова-
ний в степи обновлялась 
жизнь коренного народа. С 
колен поднимались дворы 
бедняков, увеличивалось 
поголовье скота, начина-
ли заниматься земледели-
ем, выращивая пшеницу, 
просо, бахчевые. Но косая 
политика правящих кру-
гов не обошла стороной и 
широкую степь Приуралья 
– многим пришлось поки-

нуть обжитые места в по-
исках лучшей жизни. Так 
Каиркул оказался в дале-
ком каракалпакском Нуку-
се. Оттуда он был призван 
на фронт.

В начале войны окончил 
ускоренные офицерские 
курсы и был направлен в 
ставшую позже знаменитой 
Панфиловскую дивизию. 
Вначале был помощником 
командира, затем команди-
ром взвода разведчиков 19 
стрелкового полка под ко-
мандованием легендарного 
Бауржана Мамышулы.

За мужество и героизм 
в годы войны Каиркул был 
награжден двумя орденами 
Красной Звезды и двумя 

орденами Отечественной 
войны. Пять раз он был 
ранен, трижды – тяжело, 
но снова возвращался в 
строй.

День Победы командир 
разведроты встретил в Бу-
дапеште. Хотя этот день 
для него всегда был самым 
главным праздником, он 
не любил рассказывать о 
том, что пережил на войне. 
Наверное, потому, что эти 
воспоминания всю жизнь 
причиняли ему боль, ведь 
один осколок он носил 
в голове до конца своих 
дней.

После войны он окончил 
курсы ветфельдшеров, тру-
дился во многих хозяйствах 
области. Часто приезжал к 
нам и всегда старался нам 
родословную связь поколе-
ний. В этом году исполнит-
ся уже 15 лет как нет его с 
нами. Но его заветы помо-
гают нам в жизни. Его сын 
Мереке проходил службу в 
кремлевском полку, внук 
– Серик служил в ДВД об-
ласти, правнук – Атагул, 
окончив Карагандинское 
кадетское училище, про-
должает учиться в воен-
ном училище Алматы. Он 
станет как и прадед воен-
ным. Столетие Касымова 
Каиркула совпадает с 71-
ой годовщиной Великой 
Победы.

С. КУЛУМБЕТОВ,
с. Дарьинское

Ерболат рос так же, как 
и сотни его сверстников 
– учился в школе, чем-то 
увлекался, строил планы на 
будущее. После окончания 
школы устроился на работу 
в частную компанию. И тут 
пришло время призываться 
в армию. Сомнений у него 
не было, он давно решил: 
если будут призывать, то 
обязательно пойдет в ар-
мию. Поэтому с удоволь-
ствием поехал в районный 
отдел обороны на призыв-
ную комиссию. Медицин-
ская комиссия признала 
годным к строевой службе 
и через некоторое время 
его отправляют в воинскую 
часть.

Служить попал в погра-
ничную службу КНБ РК. 
Вместе с другими призыв-
никами прошел курс «моло-
дого бойца», постигая азы 
строевой и огневой подго-
товки. И вот он на заставе. 
Когда выступал в первый 
свой наряд по охране го-
сударственной границы, 
сильно волновался, даже 
появилось томящее сердце 
чувство страха. Страха не 
за себя, не от того, что на 
границе было опасно, а из-
за повышенного чувства 
ответственности. Ерболат 
боялся, что пропустит, не 
заметит нарушителя грани-
цы. И это чувство не поки-
дало его все время наряда, 
но ничего не произошло. 
В следующим наряде было 
несколько легче, а затем 
страх и вовсе ушел – при-
шел опыт, но осталось чув-
ство ответственности. 

Служил Ерболат вна-
чале на Казахстанско-
китайской границе, затем 
на границе с Киргизией. 
Во время несения службы 
неоднократно задержи-
вал нарушителей государ-

ственной границы, за что 
поощрялся командованием 
части. Жили на заставах 
вдалеке от благ цивилиза-
ции в доброжелательной 
обстановке. Жили одной 
семьей ребята из Астаны, 
Усть-Каменогорска, Пе-
тропавловска, Шымкента 
и других городов нашей 
родины. Несколько огорча-
ло отсутствие земляков, но 
армейские будни помогли 
найти новых друзей среди 
сослуживцев. 

Прошел год службы и Ер-
бол Темирболатов вернулся 
на родину в село Железно-
во. За это время он окреп 
физически, возмужал. О 
службе говорит немного-
словно, с уверенностью в 
том, что этот год был потра-
чен не зря.

- Служить в армии надо. 
Это не просто выполнение 
своего долга – служба меня-
ет представления о жизни. 
За один год становишься 
значительно взрослее, ведь 
армия укрепляет не только 
физически, но и духовно, - 
говорит он.

М. НИКОЛАЕВ

Жеңіс күні

Елі үшін құрбан болған,
Батырлары майданның.
Жеңіс күнін қарсы алайық,
Барша елдің мейрамын.
Орын болсын батырларға жұмақта,
Бақыт болсын жазиралы құрақта.
Махамбеттің рухындай айбатты,
Ар-намысын қорғайтұғын ұрпақта.
Еу,балалар, үлгі алыңдар батырдан,
Шайқастарда жанын қиып 
тапсырған.
Ұрпақ өссін салиқалы елімде,
Елін-жерін аман есен сақтаған.

Өмірбек Әділов, 
3 сынып

Қазақ елі, тек алға!

Қазақ елі жеңілуді білмейді,
Жау алдында бастарын еш 

имейді.
Өзге елмен терезесі тең түсіп,
Көк жалауын көктен жерге 

түсірмейді.
Жеңіс күні ерлікпен, 
Аяқталар тірлікпен.
Жеңілуді білмейтін,
Қазақ елім өрлейтін.
Жеңіп шықты жауын да,
Қиын-қыстау жолында.
Қиыншылық көрмесін,
Қазақ елі, тек алға!

Бибігүл Төлегенова, 
4 сынып

Жаужүрек батырлар

Жеңіс күні келді, міне,
Жеңген біздің батырлар.
Тыныштық әкеп еліне,
Жерін қорғап қайсарлар.
Батырларымыз қорықпаған,
«Тек алға!» деп ұрандаған.
Жаудың шебін бұзып өтіп,
Жеңіс тойын бек тойлаған.

Лали Рысқалиева, 
5 сынып

Қиды өмірін елі үшін

Мір оғындай батырларым,
Жеңіс туын әкеп берді.
Еске алып отырайық,
Әлия, Мәншүк, Бауыржанды.
Қиды өмірін елі үшін,
Қаруларын асынып.
Туып-өскен жері үшін
Кетті жандар қиылып.

Данагүл Құлжанова, 
4 сынып

Бірлік -ұлттың қуаты мен тірегі
Татулық

Ынтымақ пен тыныштықтың туы 
желбіреген күні аудан өнерпаздарының 
орындаған әсем билері мен шырқаған 
әуендері  жұртшылыққа мерекелік 
көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Ал, 
татулықты көздеп орталық алаңға 
жиналған жастар әр түрлі ұлт өкілдерінің 
киімдерін киіп, бір шаңырақ астына жи-
налды. Сонымен бірге, олар бірліктің, 
бейбітшіліктің символы - ақ көгершінді 
көк әлеміне ұшырды.

Ауызбірлік пен түсіністік, қарапайым 
сыйластық үстемдік құрған жерлерге 
қашан да нәтижелі істердің үйір болатыны 
белгілі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар 
тұтастығы мен халықтар достығының 

арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп, 
ілгері басып келеді. Егеменді еліміздің 
тыныштығын тілеген аудан әкімі Кәрім 
Жақыпов барша қазақстандықтарды 
құттықтап жылы лебізін арнады.

Айта кетейік, бiздiң ауданымызда 
татулық пен достық аясында 40-тан астам 
түрлі ұлт өкiлдерi өмiр сүрiп, қажырлы 
еңбек етуде. Этномәдени орталықтар 
қоғамдық және мәдени iс-шараларда 
үлкен белсендiлiк танытып келедi.

Концерт соңы аудандық әр сала 
бөлімдерінің түрлі ұлттың тағамдарынан 
әзірлеген дастарханнан дәм татуға 
ұласты.

Өз тілшіміз

«Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік» қағидасын ұстанған ел үшін 
Қазақстан Халқының бірлігі күнінің орны ерек. Берекені көздеген 
ауданымыз мерекелі тірлік жасап, ауқымды шара ұйымдастырды.

Бірлік күнін дарияндықтар да 
ешбір өңірден қалыс қалмай, өзіндік 
ерекшелікпен атап өтті.

Бір шаңырақ астында өмір сүріп 
жатқан әрбір жанға дініне, діліне, ұлтына 
қарамастан құрмет көрсетуді мақсат 
тұтқан мерекеде Дариян ауылының әкімі 
Болат Ерболатов қалың жұртшылықты 
мерейлі мерекесімен құттықтады.

-Бұл - барша ұлт өкілдеріне ортақ мей-
рам. Бүгінгі таңда Дариян ауылында 24 
ұлт өкілі тату-тәтті өмір сүруде. Ауылда 4 
этномәдени орталық ынтымақ пен бірлікті 
насихаттауда табысты жұмыстанып 
келеді. Ел бірлігін сақтаудың арқасында 
мемлекетіміз үлкен жетістіктерге 
қол жеткізді. Тәуелсіз Қазақстанның 
барлық табыстары мен жетістіктері – 
бәрінен бұрын, ұлты мен діни сеніміне 
қарамастан, барша қазақстандықтардың  
ұлы да мызғымас достығының нәтижесі. 

Бұл мереке  берекелі ынтымағымыз бен 
мақсат-мүддеміздің, ел тыныштығының 
тұрақты символына айналды,-деді ауыл 
әкімі.

Салтанатты жиын мәдениет үйінің 
көркемөнерпаздары, этно-мәдени 
орталықтардың дайындаған керемет  
концертіне жалғасты.  

Гүлжан СЕРІКҚЫЗЫ

Жолдауға  қолдауарманымның асқары – 
Мәңгілік Ел

Елорда төрінде өткен алқалы 
жиынға еліміздің барлық 
аймақтарынан делегаттар қатысып, 
Қазақстан халқының бірлігі мен 
ынтымағын көрсете білді. Сондай-ақ, 
осындай маңызы зор жиынға біздің 
ауданымыздың атынан қатысып куә 
болғаныма қуаныштымын. 

Ассамблеяның XXIV сессиясының 
қорытындысы бойынша  «Мәңгілік 
Ел» жалпыұлттық патриоттық актісі 
жария етілді.

«Мәңгілік Ел» патриоттық 
актісін қабылдайық деп отырмыз. 
Оны жан-жақты талқылап, қолдау 
білдіргендеріңіз үшін алғысымды 
білдіремін. Осы маңызды құжатты 
көптен бері дайындап, дәл биылғы 
мерейлі жылда қабылдануы айрықша 
маңызға ие. «Надан халық бір жылын, 
ақылды халық бір ғасырын, дана 
халық мәңгілік болашағын ойлайды» 
деген сөз бар. Біз бұл жолда мәңгілік 
болашағын ойлайтын дана халық 
болайық», - деді Елбасы.

Татулықты ту еткен ел 
тәуелсіздігінің 25 жылдығында 
жарық көрген құжаттың мақсаты – 
елдігімізді мәңгі ету. Патриоттық 
акті  жаңа уақыт, келер болашақ үшін 
аса маңызды.

Бұдан басқа, сессия 
барысында Елбасы ел бірлігі 
жаңа 2050 стратегиясын жүзеге 
асырудың шешуші  факторы  
екендігін    баса айтты. Себебі 
дамыған 30 елдің қатарына ену 

барлық қазақстандықтардың 
ортақ мақсаты. Сонымен бірге, 
басты мақсаттарымыздың бірі - 
экономикалық ахуалды жақсарту, 
жалпыға ортақ еңбек қоғамын 
қалыпастыру. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы 
– бейбітшілік пен рухани келісім 
мәдениетінің негізгі қағидаты. Ал, 
Ассамблея – бүкіл азаматтардың 
бүкілхалықтық өкілдері мүдделерінің 
инновациялық моделі және біздің 
жас демократияның табысты құралы 
екендігін тілге тиек етті.

Толқын ИСМАғҰЛОВА,
аудандық мәдениет үйінің 

әдіскері

Ағымдағы жылдың 26 сәуірде Астанадағы 
Бейбітшілік және келісім сарайында  Қазақстан 
Республикасының Президенті, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының Төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың төрағалығымен «Тәуелсіздік. Келісім. 
Болашағы біртұтас ұлт» күн тәртібімен Қазақстан 
халқы Ассамблеясының XXIV сессиясы өткен 
болатын.  

Сенат депутаттары ел арасында

Сонымен бірге аудан әкімнің орынбасарла-
ры, аппарат басшысы, аудандық мәслихат хат-
шысы, облыстық, аудандық мәслихат депутат-
тары, аудандық басқармалар мен бөлім басшы-
лары, құқық қорғау органдары қызметкерлері, 
ауыл әкімдері, кәсіпкерлер мен  шаруа қожалық 
жетекшілері, ардагерлер және  саяси партиялар 
мен үкіметтік емес  ұйымдар куә болды.

Айта кетейік, күн тәртібінде Елбасының 
«Қазақстан жаһандық нақты ахуалда: өсім, 
реформалар, даму» атты Жолдауын түсіндіру 
және іске асыру жөніндегі шаралар туралы 
қаралды. 

Жыл құсындай жақсылық пен жылылық 
ала келетін  Елбасының әр Жолдауы – басты 
бағдарымыз. 

Келешек Қазақстанның бағдарламалық 
құжатын, оны жүйелі және айқын іске асыру 
мақсатында тұрғындарға жан-жақты насихат-
тауды ту еткен сенаторлар Рашит Ахметов пен 
Ерболат Мұқаев Жолдаудың мән-маңызы, оның 
басты бағыттары, жүзеге асырылу жолдары 
жөнінде кеңінен әңгімелеп берді.

Елбасы Жолдауына байланысты өңірде 
қолға алынған тапсырмалар мен міндеттерге 
тоқталып, тұрғындардың әлеуметтік жағдайын 
шешуде бірлесе жұмыс жасау керектігін айтқан  
сенат депутаттары алға қойған мақсатқа 
еліміздегі барша халықтың күш-жігері 
арқасында қол жеткізуге болатынын атап өтті.

Сондай-ақ, халық қалаулылары басқа 
да бірқатар шаруалардың басын қайырып, 
зеленовтықтардың көкейінде жүрген ой-
пікірлерін тыңдап, қойылған сауалдарға жауап 
берді.

Жиын соңында  аудан басшысы елімізді 
өркендету бағытындағы жоспарлы 
жұмыстардың іске асуына белсене  атсалысқан 
ҚР Парламенті Сенатының депутаттары Рашид 
Сайранұлы мен Ерболат Рахметұлына аудан 
тұрғындары атынан ризашылығын білдіріп, 
халық қалаулыларының ел игілігі үшін атқарып 
жүрген қызметтеріне сәттілік тіледі.

Айшабибі  МӘМЕТ

Мамырдың 5-сі күні аудан әкімі Кәрім Жақыповтың төрағалығымен  актив жиналысы 
болып өтті. Жиынға ҚР Парламенті  Сенатының  депутаттары Рашит Ахметов, Ерболат 
Мұқаев қатысты.

Же ң і с  ш е р у і н д е  -
М ә ң г і  ө л м е й т і н  п о л к

9 мамыр ел тарихындағы елеулі күн. Жыл сайын Жеңіс мерекесінде 
алаңға шыққанымызда қатары сиреп қалған майдангерлерді көріп 
көңілімізді кірбің шалады. Ұлы Отан соғысының жауынгерлері 
ұрпағына Ұлы Жеңісін аманаттап,келместің кемесімен 
аттануда. Бейбіт күннің ашық аспан аясында бүтіндей бес ұрпақ 
өсіп-өнді. Ал біз кешегі сұрапыл соғыс туралы не білеміз?   
Майдангерлеріміздің сырлы әңгімелері, майданнан келген үшбу 
хаттар мен қара қағаздар, ерліктің көзіндей орден, медальдар... 
Біздің әрқайсымыздың Ұлы Отан соғысы күндерінен шертілер өз 
отбасылық тарихымыз бар. Ол деректер Отан алдындағы абыройлы 
міндет жүктеген күйі әрқашан жадымызда.

Биыл Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 71 жылдығына орай аудан 
орталығында «Мәңгі өлмейтін полк» шеруі ұйымдастырылмақ. 
Шеру сапына жауынгер әке немесе атасының фотосуретін А4 пішінге 
үлкейтіп, штендерге бекітіп алып шыққан кез келген тұрғын қатыса 
алады. 

Бүгінгі жас буын Ұлы Отан  соғысы жауынгерінің жарқын бейнесін 
көріп, жан жүректерімен сезінуі тиіс. Егер сіздің жауынгеріңіздің 
фотосуреті сақталмаған болса, штендерге оның тегі мен аты-жөні 
және әскери шені жазылады. 

«Мәңгі өлмейтін полк» шеруіне қатысу, фотосуреттерді үлкейту 
бойынша сұрақтармен 25-590  телефонына хабарласуға болады. 

Шеру 9 мамыр күні сағат 10:00-да «Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалы ғимараты алдынан сап түзейді.

Аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық

На параде Победы – 
Бессмертный полк

9 мая – святая дата в истории нашей страны. Каждый год мы 
приходим на праздничную демонстрацию и с болью замечаем все 
редеющие ряды ветеранов войны. Солдаты Великой Отечественной 
войны уходят навсегда, оставив нам в наследие Победу. Уже пять 
поколений выросло под мирным небом. Что помним мы о той войне? 
Рассказы отца, деда, солдатские треугольники писем, похоронку, 
ордена и медали… У каждого из нас своя семейная история Великой 
Отечественной войны. Она соткана из памяти, гордости и 
долга.

Мы обращаемся к жителям райцентра присоедениться к 
«Бессмертному полку» и пройти в его составе 9 мая. Встать в его 
ряды может каждый. Для этого необходимо увеличить фотографию 
своего солдата, воевавшего на фронтах Великой Отечественной, до 
формата А4 (20х30 см) и разместить ее на штендере (древке). Так 
воины, погибшие в сражениях, пропавшие без вести, вернувшиеся с 
фронта, но не дожившие до наших дней, навсегда останутся в строю 
бессмертного полка, сформированного нашей благодарной памятью. 
Если у вас не сохранились фотографии фронтовика, то можно 
сделать штендер, на котором будет написано имя, отчество, фамилия 
и воинское звание.

Шествие начнется в 10:00 от здания районного филиала партии 
«Нур Отан». По вопросам участия в бессмертном полку и увеличения 
фотографий можно обращаться по телефону: 25-590.

Районный ресурсный центр по работе с молодежью

Мереке


