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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, аудандық және 
ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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«Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық  
партия филиалының қоғамдық қабылдау 
бөлмесінде  Алматы облыстық мәслихат 
депутаты Берік Тынышбаевтың жеке 
қабылдауы өтті. Қабылдауға Қарашілік, 
Көшкентал, Арасан, Қарасу, Көкөзек 
ауылдық округтерінің  тұрғындары  қатысып 
сұрақтарын қойды. 

Мысалы: 
1) Қарашілік елді мекенінде 768 тұрғын 

бар. Фельдшерлік пункт ескі мектеп-
те орналасқан. Осыған байланысты 
фельдшерлік пункт салуға қаражат бөлуге 
көмек көрсетсеңіз, 

2) Суықсай ауылдық округіне қарасты 
«Баласаз» ауылының солтүстік шығысында 
орналасқан «Ақтоған» магистральды су 
каналын зерттеген кезде, аталып отырған 
канал бойынша Арасан, Суықсай ауылдық 
округінің су пайдаланушы субьектілеріне 
тиесілі 3800 гектар жерге су жетіспей жер 

Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісі депутаты Абсеметова Алия Маратқызының 
«Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық филиал ғимараты, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 
көшесі, №5 "Б" үй қоғамдық қабылдау өтеді.

«Nur Otan» партиясының 
«Кедергісіз келешек» жобасы ая-
сында құрылған мониторинг топ 
мүшелерімен Қапал ауылындағы 

игерусіз қалып отыр, осы мәселені шешуі 
бөгет салынса. 

3) Тарас ауылының ішкі көшелерінің 
сапасы өте нашар. Ауылдың кейбір 
көшелерінде ғана қиыршық тас төселген, 
қалған көшелері қара топырақ жол. Күз, 
көктем айларында ауыл арасында қатынау 
қиынға түседі. 

4) Көкөзек ауылында 900-ге жуық 
адам тұрады. Ауылда фелдшерлік 
амбулаториялық пункт (ФАП) жоқ. 
Ауылдағы медициналық қызметкерлер, ау-
ылда бос иесіз тұрған тұрғын үйді жалдап, 
қызметтерін көрсетіп отыр. 

5) Көшкентал орта мектебінің құрлысы 
бойынша т.б. мәселелер бойынша сұрақтар 
көтерілді. Түскен өтініштер бойынша толық 
ақпарат берілді. 

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия филиалының 

эксперті.

Тарих жылнамасынан өзінің қаралы, 
нәубет жылдарымен орын алған зұлматтың 
бірі – Ауған соғысы.

1989 жылдың 15 ақпанында Кеңес әскері 
Ауғанстан жерінен түгелдей шығарылды. 
10 жылға созылған сұрапыл соғысқа 22,269 
қазақстандық қатысты, олардың 924-і қаза 
тапты, 484-і мүгедек болып оралды, 21 жау-
ынгер хабар - ошарсыз кетті. Әскери анты-
на адал болып, жат жерде қан төгіп, от пен 
оқтың ортасында бабалардың батырлық 
дәстүрін жалғаған Ауғанстан соғысының 
ардагерлеріне бүгінгі ұрпақ қашан да, бас 
иеді. 

Жыл сайын 15 ақпанда Ауған соғысының 
интернационалист-жауынгерлеріне құрмет 
көрсету дәстүрге айналды. Сол қанды 
қырғынның ортасынан оралған Кеңес 
әскерлерінің жауынгерлеріне деген құрмет 
арта түспесе, кеміген жоқ. Аудан орталығы 
Жансүгіров ауылында «Кеңес әскерінің 
Ауған жерінен шығарылғанына 33 жыл то-
луына орай» аудандық Қорғаныс бөлімі 
алдында орналасқан Ауған ардагерлеріне 
арналған ескерткіш құлпы тас алдында 
салтанатты жиын болып өтті. 

Аталған шараға аудандық мәслихат хат-

шысы Бейбіт Жаңылысұлы Сүлейменов, ау-
дан әкімінің орынбасары Ғазиз Отарбайұлы 
Есжанов, аудандық Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Аманкелді Айтбайұлы, аудандық 
қорғаныс істер жөніндегі бөлім басшы-
сы Дидар Нұртілеуұлы, бас имам Анар-
бай Мәнбетов, ауылдық округ әкімі Ілияс 
Сәбитұлы Мұсабаланов, мекеме, бөлім 
басшылары, ауған соғысының ардагерлері 
және аудан жастары қатынасты.

Іс - шараға жиналғандар алдымен Ауған 
соғысында қаза тапқан жауынгерлер-
ге арнаған ескерткішке тағзым етіп, гүл 
шоқтарын қойды. Бас имам қаза болған 
жауынгерлердің рухына арнап құран 
бағыштап, көпшілікке жеті шелпек таратыл-
ды. 

Одан соң мәжіліс залында бірқатар ауған 
соғысының ардагерлеріне "Алғыс хаттар" 
мен төсбелгілерді аудан әкімінің орынба-
сары Ғазиз Отарбайұлы мен аудандық 
қорғаныс істер жөніндегі бөлім басшысы 
Дидар Нұртілеуұлы табыстады. 

Ерлік санамыздан ешқашан ұмытылмақ 
емес.

Ербол СЫМХАНОВ.

"Ақын Сара" меморалды   мұражайда 
орналасқан пандусқа мониторинг 
жұмысы жүргізілді. "Ақын Сара" ме-
моралды мұражайында  мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарған арнайы 2 
пандус орнатылған. Мониторингтік 
топ Қапал ауылында орналасқан 
әлеуметтік нысандардың 
қолжетімділігінің талапқа сай болуы-
на мониторинг жүргізіп отырады.

Е.МАРАТОВ,
аудандық партия филиалының 

консультанты.

ЖОБА АЯСЫНДА ТЕКСЕРІС

КЕҢЕС ӘСКЕРІНІҢ АУҒАН ЖЕРІНЕН ШЫҒАРЫЛҒАНЫНА - 33 ЖЫЛ!

БҮГІНГІ ҰРПАҚ ҚАШАН ДА 
БАС ИЕДІ

ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТЫНЫҢ ҚАБЫЛДАУЫ
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Матай ауылының бас има-
мы Рүстембеков Нұрмұханбет 
Қапсаламатұлы "Өмірдің құндылығы 
мен қадір - қасиеті" тақырыбында 
ауыл мешітінде тәлім – тәрбиеге 
толы әңгіме жүргізді. 

Матай ауылының мешітіне жас-
тарын, ауыл тұрғындарын, барша  
жамағатты жинап, адамдардың 
бір - бірімен қарым - қатынасы, 
ағайын - туыспен, дос - жаран-
мен, ешкімді ренжітпеу, ешкімнің 
ала жібін аттамау, тәлім - тәрбиені 
түзеу, ешкіммен ренжіспеу, әрдайым 
кешірімді болу, сабырлы болуға 
шақырып, түсіндірме жұмыстарын 
жүргізіп өтті.

Өмір - адам баласына берілген 
басты құндылық. Адам ғұмыры 
ізгілікке толы, әрі ұзақ болғандығы 
жақсы.

Өз қолыңызбен өзіңізге қауіп 
төңдірмеңіз,-деп адам баласы-
на өзінің өліміне әкелетін іс - 
әрекеттерден аулақ болуы керектігін 
айтқан. Адам баласы өмірдің шы-
найы құндылығы мен мәнін түсіну 
үшін мына жайттарды біліп, амал 
етуі маңызды болып саналады.

Бірінші, адам баласының дәрежесі 
өзге жаратылыс атаулының бәрінен 
де жоғары, әрі үстем. Сол себепті 
де, адам өз өмірін оп - оңай қия са-
латындай сұраусыз, іздеусіз, бостан 
- бос жаратылыс емес. «Біз адам ба-
ласын ардақты еттік ...», – деп, адам 
баласының басқа жаратылыстардан 
әлдеқайда артық жаратылғандығын 
айтқан. Сондықтан әрбір жанның 
өмірі де өте қымбат. Оның өміріне 
қол сұғуға, ар - намысына тиюге, 
малына зұлымдық жасауға, еркінен 
айыруға дінімізде рұқсат жоқ. 

Екінші, өзіне қол жұмсаудың 

жазасының ауыр екендігін ескеру. 
Өмір  атаулы адамға берілген үлкен 
нығмет болғандықан, ол нығмет 
жайында міндетті түрде сұрау бола-
ды. «Ол күні берілген нығметтерден 
міндетті түрде сұраққа 
тартыласыңдар»,–деп айтқан. Ал, 
өмір құндылығын түсінбей, нығметті 
бағаламай, өз - өмірін өзі қиған жан-
дар үшін берілетін ақыреттік жаза 
да өте  ауыр. 

Үшінші, тағдыр тауқыметіне са-
быр ету. Адамның өз - өзіне қол 
жұмсауының негізгі себептерінің 
бірі - өмірлік қиыншылықтарға са-
быр ете алмауынан туындауда. Ал, 
Алла Тағалаға иман келтірген жан 
бұл өмірдің уақытша берілген сынақ 
екендігін түсініп, өзіне берілген сан 
түрлі тағдыр тауқыметтеріне сабыр 
ету арқылы Жаратушысы тарапы-
нан зор сыйлыққа бөленетіндігін 
біледі. «Әрине, сендерді қауіп - 
қатермен, ашаршылықпен және 
малдарыңнан, жандарыңнан, сон-
дай - ақ, өнімдеріңнен кеміту арқылы 
сынаймыз. Сабыр етушілерді 
(қуант) сүйіншіле», – деп айтқан.

Төртінші, үмітсіздікке салын-
бау. Адам баласының басына 
қандай сынақ келмесін, еш уақытта 
үмітсіздікке салынуына болмайды. 
Өйткені, әрбір сынақтың артынан 
келетін жеңілдік бар. Жер бетін 
басқан түннің қара түнегінен кейін 
атқан таңның шуағымен айналаның 
нұрға бөленетіндігі қандай ақиқат 
болса, қайғы - мұңға батқан жанның 
да қайғысы сейіліп, артынан 
жеңілдік келері хақ.

 Гүлзат ЖЫЛҚЫБАЙ,
Матай ауылдық  клубының 

музыкалық  жетекшісі. 

Құқықтық статистика органдары-
мен мемлекеттік 9 түрі қызметтері 
алдағы уақытта көрсетіліп жүрген 
болатын, қазіргі кезде мәлімет 
және жұмыста пайдалану үшін 
Қазақстан Республикасының 
Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің 
«Соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы анықтама беру», 
«Наркологиялық ұйымнан анықтама 
беру», «Психоневрологиялық 
ұйымнан анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерін «Е-қызмет» персонал-
ды басқарудың интеграцияланған 
ақпараттық жүйесі арқылы 
алу мүмкіндігі іске толығымен 
асқандығын хабарлайды.

Атап айтқанда, осы бағытта 
Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 
Мемлекет басшысының неғұрлым 
талап етілетін анықтамалар мен 
қағаз растамаларды алып та-
стау жөніндегі тапсырмасын 
орындау шеңберінде ақпаратты 
цифрлық растауды қамтамасыз 
ете отырып, яғни өткен жылдың 
қазан айында және ағымдағы 
жылдың сәуір айында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер тізіліміне 
(бұдан әрі – тізілім) мемлекеттік 
органдардың ұсынған ұсыныстары 
және анықтамалардың күшін 
жою бойынша жүргізіліп жатқан 
жұмыстар негізінде өзгерістер 
енгізілді, 9 мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер қазіргі кезде алынып та-
сталды, мысалы мына төмендегі 
көрсетілгендей: 

- Тұлғаның әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны туралы 
Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетінің есептері бой-
ынша мәліметтер беру (404 629 жыл 
бойы қағаз  айналымдар); 

- Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры салымшысының 
(алушысының) зейнетақы 
жинақтарының (инвестициялық 
кірістерін ескере отырып) жай-күйі 
туралы ақпарат беру (жылына 1 
млн-нан астам анықтама); 

- Жалғыз тұрғын үйі авариялық 
деп танылған азаматтарға анықтама 
беру (жылына 44 анықтама); 

- Жылжымайтын мүліктің меншік 
иесі (құқық иеленушісі) туралы 
мәліметтерді қамтитын техникалық 
паспортқа қосымша беру (жылына 
307 224 анықтама); 

- «Заңды тұлғалар» мемлекеттік 
деректер қорынан анықтама беру 
(жылына 3 288 055 анықтама); 

- Жылжымайтын мүлікке тіркелген 
құқықтар және тоқтатылған құқықтар 
туралы анықтамалар беру (жылына 
40 856 анықтама); 

- Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу 
тізілімінен үзінді-көшірме беру (жы-
лына 106 079 анықтама); 

- Тауар таңбаларының 
мемлекеттік тізілімдерінен, тауар 
шығарылған жерлердің атаулары-
нан үзінді көшірме беру (жылына 
192 анықтама).

Жоғарыда көрсетілетін қызметтер 
қазіргі кезде 9 мемлекеттік қызмет 
көрсету анықтамаларды алып 
тастағаннан кейін мұндай ақпаратқа 
қол жеткізуді қамтамасыз етудің 
әртүрлі тәсілдері бар, мысалы: 

1) мекенжай анықтамасы дербес 
деректердің болуын ескере отырып, 
үшінші тұлғаларға арналған сервис 
арқылы беріледі (https://egov.kz/
cms/ru/services/pass_sr11); 

2) есепке алынуы Мемлекеттік 
кірістер органдарында жүргізілетін 
берешектің жоқ (бар) екендігі тура-
лы мәліметтерді ақпараттық ресур-
ста қолжетімді ету болып табылады 
kgd.gov.kz (https://kgd.gov.kz/ru/app/
culs-taxarrear-search-web); 

 Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер мен 
Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігі Мемлекет басшысының неғұрлым талап етілетін 
анықтамалар мен қағаз  растамаларды алып тастау жөніндегі 

тапсырмасын орындау шеңберінде ақпаратты цифрлық 
растауды қамтамасыз етілгендігін хабарлайды

3) азаматтың жеке өзіне 
қажетті кейбір мәліметтер оның 
«электрондық үкімет» порталының 
жеке кабинетінде қосымша 
көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін 
интеграциялық өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» порта-
лында жалпыға қолжетімді нысанда 
жүзеге асырылады.

Осыған орай, азаматтар мен 
мемлекеттік органдар арасындағы 
артық қағаз айналымын болдырмау 
мақсатында «электрондық үкімет» 
порталында Шығыс құжатты басып 
шығару мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау 
режимінде тізілімнен шығарылған 
мәліметтерді көрсетуді іске асыру ту-
ралы атап өтеміз. Алайда, жеке және 
заңды тұлғалардан анықтамалардың 
қағаз нысанын, әсіресе «Заңды 
тұлғалар» «мемлекеттік базасынан 
анықтамалар беру» қызметі бойынша 
басып шығарудың мүмкін еместігіне 
қатысты өтініштер келіп түседі. 

Жоғарыда көрсетілген 
анықтаманың 10 кіші түрі бойынша 
ақпарат жалпыға қолжетімді болып 
табылады, яғни ол ЭЦҚ-сыз (бір 
реттік пароль бойынша) тапсырыс 
бере алатын кез келген портал пай-
даланушысына қарау режимінде 
қолжетімді. 

Сонымен қатар, заңды тұлғаларды, 
олардың филиалдары мен 
өкілдіктерін мемлекеттік тіркеу/қайта 
тіркеу туралы анықтама тізілімнен 
шығарылмаған, оны алу техникалық 
жағынан pdf-форматында қолжетімді.

Мемлекеттік қызметтер тізілімінен 
(бұдан әрі – МҚТ) шығарылған же-
келеген мемлекеттік қызметтер бой-
ынша мәліметтерді «электрондық 
үкімет» порталында шығу құжатын 
басып шығару мүмкіндігінсіз 
ақпаратты қарау режимінде көрсету 
жүзеге асырылғаны туралы халыққа 
түсіндіру жұмыстарын жүргізу 
қажет. Шығу құжатын басып шығару 
мүмкіндігінің болмауы техникалық 
ақаудың салдарынан емес, азамат-
тар мен мемлекеттік органдардың 
арасындағы артық қағаз айналы-
мын жою мақсатында жасалғанын 
азаматтарға түсіндірілді. Бұдан бөлек, 
цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 
2020 жылғы 17 қазандағы №390/НҚ 
бұйрығымен (2020 жылы 21 қазанда 
№ 21463 Әділет министерлігінде 
тіркелген) «Қазақстан Республика-
сы Бас прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитеттің есебі бойынша 
тұлғаның әкімшілік құқық бұзушылық 
жасауы туралы мәлімет беру» 
мемлекеттік қызметі оны толықтай 
автоматтандыруға және порталдың 
жеке кабинеті арқылы ұсынуға бай-
ланысты МҚТ алынып тасталған. 

Бұл процесстің автоматтанды-
рылуы Мемлекеттік корпорацияны 
және қызмет берушінің кеңсесін ай-
налып өтіп, ЖСН бойынша онлайн 
режимде азаматтардың әкімшілік 
анықтамасын алуға мүмкіндік берді. 
Анықтама алу уақыты 3 жұмыс 
күнінен 15 минутқа дейін қысқарды. 
Бұдан бөлек, «Анықтаманы үшінші 
тұлғамен алу сервисі» және eGov 
mobile арқылы әкімшілік анықтаманы 
үшінші тұлғамен алу мүмкіндігі жүзеге 
асырылған.

Бұдан басқа, көрсетілген 
ақпараттарды еркін қолжетімділікте 
«Өзіңнің айыппұлыңды біл» атты 
қосымшадағы Комитеттің http://
qamqor.gov.kz сайтынан алуға бо-
лады, өзіңнің ЖСН және жеке бас 
куәлігінің нөмірін енгізе отырып. 

Бүгінгі күнде, біздің үш мемлекеттік 
қызыметімізді оңайлатып және 
жеделдетіп порталдан алуға бола-
тын мүмкіндік жүзеге асырылған. 
«Соттылықтың болуы не бол-
мауы туралы анықтама беру» 
мемлекеттік қызметі толықтай 

автоматтандырылған. Мемлекеттік 
қызмет көрсетуге құжаттар қабылдау 
және нәтижесін беру портал арқылы 
жүзеге асырылады. 

Жүргізілген бұл жұмыс 
азаматтардың сұрауларының көп 
бөлігін үйден шықпай, 10 минуттың 
ішінде алуға мүмкіндік берді. 

Қызметті оңтайландыру аясында 
азаматтарға оны ұялы байланыстың 
абоненттік қондырғылары арқылы, 
яғни порталдың ұялы түрі арқылы 
алу мүмкіндігі ұсынылған. 

Азаматтар үшін тағы да бір 
ыңғайлылық шет елге шығу үшін 
анықтамаға сұрауды электронды 
түрде беру мүмкіндігі, қағаз жүзінде 
алуға өтініш білдірген Мемлекеттік 
корпорацияның филилдарының ме-
кенжайын таңдай отырып. Бұрын 
сұрау тек қағаз жүзінде міндетті 
түрде Мемлекеттік корпорацияға ба-
рып жолданатын. 

Порталда «Анықтаманы үшінші 
тұлғамен алу сервисі» көмегімен 
сұрау салған бастамашы өз бетінше 
егерде бұл тұлғаның келісімі болған 
жағдайда, басқа тұлғаға қатысты 
электрондық сұрау жолдай алады.  
Электрондық анықтама алуға 
Мемлекеттік корпорацияның форнт-
кеңсесіне азаматтарды жіберудің 
қажеті жоқ. 

Анықтаманы «EgovKzBot» қосып 
Telegram мессенджері көмегімен 
де алуға болады. Анықтама алуға 
керектің барлығы - азаматтардың 
мобильді базасына тіркелу. 

Соттылықтың болуы не болмауы 
туралы анықтаманы апостиль-
мен беру бізге оны азаматтарға 
композитті беруге мүмкіндік берді, 
яғни «бір өтініш» қағидаты бойын-
ша. Бұл үшін композитті қызмет 
алуға өтінішті электронды түрде 
беру, электрондық үкіметтің төлем 
шлюзінің көмегімен онлайн ре-
жимде баж салығын төлеу, қағаз 
жүзінде нәтижені алу үшін, портал-
да Мемлекеттік корпорацияның 
филилдарының мекенжайын таңдау 
мүмкіндігі жүзеге асырылған. 

Комитеттің қызметтерін 
100% электрондық нысанға 
көшіру мақсатында, ҚР Әділет 
министрлігінің «Е-Апостиль» 
сервисін жүзеге асыру аясында 
апостиль қою бойынша қызметті 
толықтай автоматтандыру бойынша 
жұмыстар жүргізілуде. 

«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есеп-
ке алу жөніндегі комитеті және 
оның аумақтық басқармаларының 
архивтері шегінде архивтік 
анықтамалар және/болмаса архивтік 
құжаттардың көшірмесін беру» 
мемлекеттік қызметі жеке және (не-
месе) заңды тұлғаларға электронды 
(жартылай автоматтандырылған) 
және қағаз жүзінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың 
аумақтық бөлімшелерінің кадр 
қызметтері азаматтарға жүк сал-
май, құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу органдарының 
мәліметтерін дербес құрамды 
басқарудың «Е-Кызмет» 
интеграцияланған ақпараттар 
жүйесі арқылы жеке және заңды 
түлғалар өздері ала алатындары ту-
ралы түсіндірілді.

Талғат ОМАРХАНОВ,
Қазақстан 

Республикасы Бас 
прокуратурасының                                                

Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің Алматы облысы 

бойынша басқармасы азаматтық 
және әкімшілік салалардағы 

құқықтық ақпаратты 
қалыптастыру бөлімінің аға 

прокуроры.

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стретегияның негізгі 
басымдықтарының бірі – сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
деңгейін қалыптастыру болып та-
былады. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет – бұл адамның 
саналы және адамгершілік пен сы-
байлас жемқорлыққа қарсы тұру 
қабілетін айтады.

Тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениеті дегеніміз - ол сол 
тұлғаның қоғам қауіпсіздігіне және 
игілігіне сыбайлас жемқорлықтың 
зияны туралы білімін қамтитын 
қасиеті. Ол индивидтің жай ғана сы-
байлас жемқорлықты төзбеуі ғана 
емес, сонымен қатар оны жоюға, 
онымен күресуге талпынуы болып 
табылады.

Яғни, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет дегеніміз - ол 
жемқорлыққа қарсы белсенді 
азаматтық позиция. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениет 
тұлғада құқықтық шеңберде 
іс - әрекет етуі үшін белгілі бір 
біліктіліктердің болуын талап етеді.  
Олар - жемқорлықты әлеуметтік 
зұлым ретінде тани білуі, сыбай-
лас жемқорлықпен күрес негіздерін 
және оның қоғам өмірінің кез - кел-
ген саласында деңгейін төмендету 
үшін барлық мүмкіндіктерді пайда-
лана білуі.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы сананың феномені болып 
табылады. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет адамның жоғары 
моральдық, құқықтық, саяси және 
басқа мәдениеттер негізінде сы-
байлас жемқорлыққа қарсы тұра 
білу қабілетін білдіреді. Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
қазіргі уақытта шынайы қажетті 
құбылыс мәртебесін иеленеді, 
оны әлеуметтендіру процесінде 
қоғамның барлық әрекетке қабілетті 
мүшелері игеруі тиіс. 

«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы білім – тұлғаның 
адамгершілік, зияткерлік, мәдени 
тұрғыдан дамуы және сыбайлас 
жемқорлықты қабылдамаудағы 
белсенді азаматтық ұстанымын 
қалыптастыру мақсатында жүзеге 
асырылатын, тәрбиелеу мен 
оқытудың үздіксіз процесі».

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТ

Сондай-ақ, жастардың бойын-
да сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениеттің толық қалыптасуы үшін 
бірқатар шарттар керек екендігі 
сөзсіз. 

Сыбайлас жемқорлықсыз 
қоғамды құруда отбасынан алына-
тын тәрбиенің маңызы зор. Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
насихаттау қоғамның түрлі салала-
рын қамтиды, оның ішінде, әсіресе, 
білім беру мекемелеріне жүктелетін 
жауапкершілік аса жоғары. 
Еліміздің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл бағдарламасында: 
«Отбасы және білім беру саласы 
бұл үдеріске мүдделілік таныта от-
ырып қатысуы керек. Бұл жұмысты 
мектепке дейінгі бала тәрбиесінен 
бастаған абзал»,-делінген.

Жалпы айта келгенде, егер 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастырудың 
этностық ерекшелігі ретінде ұлттық 
мәдениетті мысалға алсақ, от-
басында балаларды еңбекке, 
еңбекқорлыққа тәрбиелеу дәстүрі 
әрқашан да болған. Сондықтан от-
басында ұлттық тәрбиенің негізі, 
адамгершілік пен іс - әрекеттің өзегі 
ретінде адал еңбек басым болуы 
тиіс. Сонда ғана отбасы деңгейінде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тосқауыл қоя аламыз.

Жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруда этникалық 
ерекшеліктерді негізге алу еліміздің 
әлеуметтік - мәдени дамуы мен ру-
хани жаңғыруына, мемлекетіміздің 
алға қойған стратегиялық 
бағыттағы жоспарларына қол 
жеткізуге, мәңгілік ел болып 
қалыптасуына маңызды жағдайлар 
туғызатындығы сөзсіз.

Дәулет АХМЕТОВ, 
Жаңалық ауылдық мәдениет 

үйінің көркемдік жетекшісі.

Өмірдің құндылығы мен 
қадір - қасиеті

Қыс келген кезінде мұздағы қауіпсіздік сақтау жөніндегі, 
яғни, тұрақты аяз түскенге дейін мұз әлі жұқа. Күндізгі 
және түнгі суықта қатқан мұз, аз ғана салмақты көтеруге 
қабілетті, алайда күндіз тез жібіп, еріген су ағады, қуыс 
және әлсіз болады, бірақта жеткілікті қалыңдықты 
сақтайды. Мұзда жүру ережесі:

1. Тәуліктің қараңғы уақытында және нашар көрінетін 
кезде (тұман, қар басу, жаңбыр) ешқандай жағдайда 
мұзға шығуға болмайды.

2. Өзеннен өтерде мұз өткелдерін пайдаланыңыздар.
3. Аяқ соққысымен мұздың қаттылығын тексеруге 

болмайды. Егер бірінші қатты соққыдан кейін, шаңғы 

Мұзда жүру ережесі таяқшасымен қатты ұрғаннан кішкене су көрінсе - бұл 
мұздың жұқалығын білдіреді, онымен жүруге болмай-
ды. Мұндай жағдайда өз ізінмен жылжып  адымдармен 
мұздан аяғыңды алмай және иықтың өлшемімен салмақ 
салмай жағаға қайтадан шығу қажет. Мұздың жарылуы 
кезінде дәл осылай жасау керек.

4. Ата - аналарға нақты өтінім: (балыққа, шаңғы 
мен коньки тебуге) мұзға балаларды қадағалаусыз 
жібермеңіздер.

5. Су айдындарында жиі кездесетін қайғылы 
оқиғалардың бір себебі – алкокольден мас болу. Адам-
дар қауіп - қатерге бей-жай қарайды, келеңсіз жағдайда 
әлсіз болады.

Бақытжан ӘДІЛЖАНОВ,
аудандық ТЖБ аға инженері, а/қ аға лейтенанты.                                  
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Кеңестік биліктің  тіл саяса-
ты кеше отарлық езгіде болған, 
әрі өз елінде азшылыққа 
айналған қазақ халқын зор 
қиыншылықтарға жетеледі. 
Қазақ тілі соның зардабын 
жетпіс жылдай көрді, көп 
нәрсеге көнді. Тәуелсіздік үшін 
күрес ол елдің ең ұлы қаруы, ең 
асыл құндылығы – тілі үшін де 
жүргізілген күрес. Тәуелсіздіктің 
таңы атқалы мемлекеттік 
тіліміздің қолдану аясы кеңейе 
түсті. Көк туымыздың астына тілі 
мен түбі бір қазақ жиыстық. 

Тіл туралы жазу, ол туралы 
айтудан қашпау да, жалықпау 
да керек. Себебі тіл бүкіл бір 
халықтың жүрегі. Оның бой-
ында ұлттық болмыс, ұлттық 
рух, дәстүр мен салт жатыр.  
Сондықтан әр халық өз тілімен 
мақтанып қана қоймай, оны да-
мытып, жұмыс жасауы керек. 
Себебі, қазір әлемде жойылып 
кетуі мүмкін, тіптен жоғалған 
тілдер қатары бар. Бұл тілдер 
қолданыстан қалып,.  өмір сүруін 
тоқтатқандар. Ал, тілі жоғалған 
ұлттың өзі де жоғалады.  Кейбір 
отарда  болған елдердің де 
тілдері сол держава тіліне 
бағынып, өз өмір сүру сал-

Тіл – тәуелсіздік тірегі

тын жоғалтады.  Ал қазақ тілі 
бодандықтың құрсауынан 
халықпен бірге шығып, бүгінде  
қарыштап тіуелсіздікпен бірге да-
мып келеді. 

Тіл – ең ұлы қару. Тіл – ең 
асыл құндылық. Тіл – ең кере-
мет қатынас құралы. Әлемдегі ең 
көп таралған тіл – ағылшын тілі. 
Себебі оның таралу және қолдану 
аймағы кең. Ал ең сұлу тіл деп 
француз тілін атайды. Тәуелсіздік 
арқасында осы қатарға өзіміздің 
қазақ тілін де қосуға болады. 
Неге? Қазақ тілі әлемдегі ең бай 
тіл емес пе?

Абайға дейін жыраулар, батыр-
лар мен хандар, шешендер осы 
ана тіліміз арқылы дау шешіп, 
соғыстың бетін қайтарған. Абай-
дан кейінгі қазақ тілінің ерекше 
қолданысқа түсуі, оның қазақ поэ-

зиясын халық ішіне идіріп әкелуі. 
Әрине, Абайға дейін де поэзия 
болды, зар заман жырлары 
мен дастандары әлі күнге дейін 
қазақ халқының тарихының 
қиын беттерін жеткізеді. Ал,  
Абай тілінде сұлулық пен  тілдің 
байлығы ерекше үндесіп жатыр.

Тіл өлсе, ұлттың да өмір сүруі 
мүмкін емес.  Сондықтан сіз қай 
ұлттың өкілі болмаңыз, тіл үшін 
күресуге міндеттісіз. Сол тілде 
сөйлейтін соңғы адам болсаңыз 
да, тіліңіз жайында аманат 
қалдыруға, мұра қалдыруға 
тырысуыңыз керек. 

«Ана тілі дегеніміз – сол тілді 
жасаған, жасап келе жатқан 
халықтың баяғысын да, бүгінгісін 
де, болашағын да танытатын, сол 
халықтың мәңгілігінің мәңгілік 
мәселесі. Ана тілін тек өгей 
ұлдары ғана менсінбейді, өгей 
ұлдары ғана аяққа басады» деп  
Ғ.Мүсірепов  айтқандай елдің 
болашағын, тілдің болашағын 
сақтау баршаның міндеті. Тілге 
құрмет – елге құрмет. Тілді 
өркендету – баршаның ісі. 

С.СҰЛТАНОВА, 
 аудандық сотының

бас маманы, сот 
отырысының хатшысы.                               

Адамдар өз ана тілінің жойылып кетпеуі үшін ба-
рын беруге даяр. Өкініштісі, биология заңдылығына 
ұқсас ірі тілдер ұсақ тілдерді өзіне кіріктіріп, жеке 
дара құндылықтары мен ерекшеліктерін жойып 
жіберуде. Тіл - мемлекеттің тұғырлы тірегі, халықтың 
рухани байлығы, өткені мен болашағының айқын 
көрінісі. Ана тілінің қадір-қасиетін біле білген 
халқымыз оны ұлттың рухына, қазына байлығына 
балайды. Себебі, тіл – халықтың жаны, сәні, 
тұтастай кескін-келбеті, ұлттық болмысы. Адамды 
мұратқа жеткізетін – ана тілі мен ата дәстүрі. Біздің 
осындай халықтық қасиетті мұрамыз, ана тіліміз – 
қазақ тілі.

Тіл – тәуелсіздіктің айғағы. Тіл мен егемендік егіз 
ұғым. Тілсіз - тәуелсіздік, егемендіксіз- тіл болмақ 
емес. Тіл – тәуелсіздіктің қуатты тірегі, бірлік пен 
ынтымақтың жығылмас туы. Қазақ елі тәуелсіз 
мемлекет болып орнағалы ширек ғасырға таяу 
уақыт болды. Мемлекеттік тілі – қазақ тілі деп жа-
рияланды. Бұл тұста Елбасымыз Нұрсұлтан На-
зарбаев: «Қазақтың болашағы – қазақ тілінде», – 
деп алдымызға айқын жол ашып берді.

Бізге тек осы ұстанымды жүзеге асыруға бар 
күш-жігерді аямай, еңбек ету ғана қалды. Тәуелсіз 
Қазақстанның болашағы – біз, яғни, қазақ жастары. 
Демек, біздің міндетіміз – қазақ тілінің мәртебесін 
асыру болмақ. Осы тұста Елбасының «Қазақ 
пен қазақ қазақша сөйлессін», – деген ұлағатты 
сөзін ескермей кету мүмкін емес. Тәуелсіздік 
алғалы бері тіл саясаты жүргізілуде. Мемлекеттік 
тілдің қолданылу аясын кеңейту мен тілге де-
ген құрметті арттыру мақсатында көптеген 
мемлекеттік бағдарламалар мен іс – шаралар 
ұйымдастырылуда. Нәтижелері де аз емес.

Алайда, жастар арасында, кейбір мекемелерде 
қазақ тілінің жайы ақсап тұр. Соны көріп жүрегің 
қан жылайды. Бір жағынан, әлі күнге дейін орыс 
тілінің ырқынан шыға алмай жүргендігімізден бо-
лар. Расында, қазақ халқының басында талай қиын 
нәубет, зұлматтың, қайғылы күндердің болғаны 
тарихтан белгілі. Еліміз жетпіс жылдай Кеңес 
Одағының қарамағында болды. Ата – анамыз орыс 
тілін ұлықтады. Қазақ халқы өзінің тілін, ділін, тіпті 
салт-дәстүрін ұмытардай халге жетті. Дегенмен 
«сабақты ине сәтімен» деген. Еліміз сан ғасыр 
аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізді. Тіліміздің түп та-
мырымен жойылып кетпегеніне шүкіршілік етуіміз 
керек тәрізді.

Кешегі күндерде өз атажұртында отырып, өз 
тілін өгейсіп, жетім баладай жалтақ болған, тағдыр 
талқысы мен тепірішін көріп, құлдырап, Шекспир-
ше айтқанда Өлім мен өмір айқасындай күй кешкен 
дара да дана тіліміз сан жылдар бодандық қамытын 
киген Одақ құрамындағы өзге түрік халықтары 
тілдері сияқты Мемлекеттік тіл мәртебесін қайта 
иеленіп, қайта түлеу үміті оянды. Тәуелсіздік алған 
20 жыл ішінде мыңдаған жылдар бойы бабала-
рымыз ауызымен құс тістеген сұңғыла ойлы ше-
шендер, ел намысын ту еткен көсемдер дамытқан 
ана тіліміз құлдырап кету жағдайына дейін барып 
қайта түледі, қайта жаңғырды. «Бардан жоқ бол-
майды», деген осы да. Одақ құрамындағы өзге 
республикаларға қарағанда отарлау саясаты 
әріден қызу жүргізілген қазақ халқы өзгелерден де 
көбірек тепіріш көрді.

Ұлтты құрту үшін, тілін, дінін құрту керек деген 
мақсатты берік ұстанған миссионерлік саясаттың 
кесірінен ана тіліміз көп азап шекті. Тіпті өз ана 
тілімізде сөйлеуге намыстанатын жағдайға жеттік. 
Қазақстанды айтпай-ақ қояйық, бұл жағдай кезінде 
негізінен таза қазақтар ғана жасайтын тілі, діні, 

ғұрып, әдеп-салты сары майдай сақталған деп, 
мақтаныш етілетін өз жеріміз, Өзбекстанның Нау-
айы уәлияты аймағындағы, Қызылқұм, Тәуелібай-
Тамды елінде де байқалғанына куә болғанбыз.

Еліктеушілік — мақтаншақтықтан бастала-
ды. Шектен тыс еліктеушілікке салынып, өз тілін 
шұбарлау барып тұрған әдепсіздік, сорақылық, 
аяқ асты ету деп есептеледі. Мұндайларды 
кездестіргенде Константин Паустовскийдің: «Туған 
тіліне жаны ашымаған адам — жәндік» деп ашы-
на айтқаны бар. «Тілімізді кіршіксіз таза ұстап, қыз 
жасауындай жайнатуға тиістіміз» деген ұлы ғалым 
Шоқан Уәлиханның сөзі бүгінгі бізге де тікелей 
қатысты.

Тіл мәселесі үнемі кең көңіл бөліп отыруды та-
лап ететін — өте маңызды мәселе… Қазақстанның 
әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына 
қосылуында мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтерудің маңыздылығы орасан зор екендігі белгілі, 
ендеше, алдағы уақытта бұл бағыттағы бірқатар 
іс-шаралар өз шешімін табатынына сенімдіміз. 
Тілді дамытудың жолдары аз емес. Халықаралық 
келіссөздердің көпшілігін мемлекеттік тілімізде 
жүргізу, жоғары оқу орындарындағы қабылдау ем-
тихандары мен оларды бітірер кездегі мемлекеттік 
емтихандардың қатарына қазақ тілінің де енгізілуі, 
республикалық кеңестерді екі тілде бірдей өткізуге 
бірте-бірте көшу, ісқағаздардың мемлекеттік тілде 
жүргізілуінің белгілі бір нормаларын белгілеу сияқты 
шаралар қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін арт-
тырып, беделін күшейте түсер еді.

Қазақ тілінің тағдыры мемлекеттің дамуы және 
ел болашағы үшін қаншалықты маңызды екендігін 
біздің әрқайсысымыз да терең түсінеміз. Қазақ 
халқының бүгінгі ұрпағы мақтанғысы келсе, артын-
да осыншама тіл байлығын қалдыра білген баба-
ларымен мақтана алады. «Анамыздың ақ сүтімен 
бойымызға дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл ата-
бабамызды, тарихымызды ұмыту»,-деген екен Бау-
ыржан Момышұлы.

Сол тіл мәселесі, оның ішінде мемлекеттік 
мәртебеге ие болған қазақ тілінің тағдыры жайында 
тіл маманы ретінде айтарым: Мемлекеттік тілімізді 
аман сақтап, ілгері дамыту үшін бәрімізге ұлттық 
сана, азаматтық биік тұғыр, мемлекеттік идеология 
қажет. Еліміздің экономикасы мен әл-қуаты артып, 
саяси-әлеуметтік еңсесі көтерілген сайын, ұлттық 
тіл мен ұлттық рухымыздың да өскенін, ұлттық 
мүддемізді екінші қатардағы қосалқы дүниедей бо-
лып қалмауын қадағалау – бәрімізге парыз.

Қазір біз тілдің дамуының бүкіл жауапкершілігін 
өз мойнымызға алдық, өзімізден өзіміз талап 
ететін кезеңге жеттік. Қазақ тілі үшін бәріміз де 
қарыздармыз, сондықтан қолымыздан келген 
қамқорлығымыз бен көмегімізді өз тілімізден 
аянып қалмайық, өйткені тіл – біздің ертеңгі 
ұрпақтарымыздың панасы.

Біздің тіліміз - қазақ тілі. Қазақ ақыны 
Ж.Молдағалиев «Мың өліп, мың тірілген»,-деп 
жырлаған дана халқымыз сан ғасырлар бойы талай 
қиын-қыстау кезеңдерді басынан кешірсе де, Ана 
тілі - қазақ тілі, бай мұрасын саф алтындай сақтап, 
аса қадір тұтып бізге мұра етті. Демек, бүгінгі ұрпақ 
— біз ана тілімізді ата-бабаларымыздың келешек 
ұрпақ үшін сақта, жоғалтпа деп мирас еткен ама-
наты деп біліп, оған қиянат етпей, аса қадір тұтуға 
тиістіміз. Аманатқа қиянат жүрмейді.

Бақыт ЖАҚСЫБАЕВА,
Кеңжыра ауылдық  кітапханасының 

кітапханашысы, "Nur Otan" 
партиясының мүшесі.

Тіл - ұлт байлығы, 
           халық қазынасы

***

«Алматы облысының мемлекеттік архиві» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің Ақсу филиалы архивисттерінің негізгі міндеті 
құжаттарды қабылдау, есепке алу, сақтау және пайдалану. Ең өзекті 
жұмыстарының бірі Қазақстан Республикасының, жақын және алыс 
шетелдердің, жеке және заңды тұлғалардың әлеуметтік-құқықтық 
сұранымдарын қанағаттандыру мақсатында архивтік анықтамалар, 
архивтік үзінділер, архивтік көшірмелер бере отырып,  тақырыптық 
сұранымдарды да орындау болып табылады. Архив мекемелері бер-
ген архивтік анықтамалар, архивтік үзінділер, архивтік көшірмелер 
түпнұсқалық заңды күші бар ресми құжат болып табылады.                                  

«Архив ісі саласында мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын 
бекіту туралы». Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрінің 2020 жылғы 29 мамырдағы №159 бұйрығы негізінде 
архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелерін немесе 
архивтік үзінділер беріледі. 

Барлық азаматтарға  архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың 
көшірмелерін немесе архивтік үзінділерді алу, өтінішті қабылдау 
және мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесін беру: белгіленген 
нысан бойынша өтінішпен көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне, 
"Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорациясы" 
коммерциялық емес акционерлік қоғамына (бұдан әрі – Мемлекеттік 
корпорация) не "электрондық үкімет" www.egov.kz (бұдан әрі – пор-
тал) веб-порталы арқылы жүзеге асырылады. Портал арқылы 
жүгінген кезде өтініштерді қабылдау Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс, мереке күндері, жұмыс 
уақыты аяқталғаннан кейінгі уақыттар ескеріліп, мемлекеттік қызмет 
нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Құжаттар Мемлекеттік корпорациядан көрсетілетін қызметті 
берушіге келіп түскен сәттен бастап, сондай-ақ, порталға жүгінгенде 
мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі 11 (он бір) жұмыс күні ішінде 
беріледі. Жауапты орындаушы құжаттарды алғаннан кейін үш жұмыс 
күні ішінде екі және одан да көп ұйымдардың және (немесе) 5 (бес) 
жылдан астам кезеңнің құжаттарын зерделеу себептері бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін күнтізбелік 30 (отыз) күннен 
аспайтын мерзімге ұзарту туралы көрсетілетін қызметті алушы-
ны хабардар етеді. Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың 
көшірмелерін немесе архивтік үзінділер беру «Алматы облысының 
мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бас 
директорының 2017 жылғы 21 ақпандағы № 22-Б бұйрығына сәйкес 
ақысыз негізде жеке және заңды тұлғаларға архивтік құжаттар 
негізінде көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек 
кодексіне сәйкес жұмыс кестесі– демалыс және мереке күндерінен 
басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат: 9.00-ден 
18.00-ге дейін, түскі үзіліс сағат: 13.00-ден 14.00-ге дейін. 

Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелерін неме-
се архивтік үзінділерді алушы немесе оның уәкілетті өкілі жүгінген 
архивтік анықтаманы орындау үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

• жеке басты куәландыратын құжат немесе өкілдің нотариалды 
куәландырылған сенімхаты және жеке басты куәландыратын құжат;

• архивтік анықтаманы алушы үшін растауды қажет ететін 
мәліметтерді, пошталық мекен-жайын, байланыс телефонын, жеке 
сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, стандартта көрсетілген ны-
сан бойынша толтырылған өтініш, (болған жағдайда сұрау салынған 
мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелері өтінішке қоса 
беріледі).

Сонымен қатар, егер көрсетілген қызметті алушы жоғарыда аталған 
құжаттарды толық ұсынбаса, көрсетілетін қызметті берушілер оның 
өтінішін алудан бас тарта алады. 

Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шағымдану 
тәртібі  туралы айтатын болса, шағым жазбаша нысанда, электрон-
ды түрде, немесе кеңсе арқылы қолма-қол да қабылданады. Орга-
низм функцияларының тұрақтылығы бұзылған, өзін-өзі қарап күту, 
өздігінен жүріп-тұру, бағдарлай алу қабілетінен немесе мүмкіндігінен 
толық немесе ішінара айырылған тұлғалар мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс-орталығы 
арқылы жүгінгенде, Мемлекеттік корпорация қызметкерлері 
құжаттарды қабылдау үшін олардың тұрғылықты жеріне барады. 

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті алу тәртібі 
мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдың «жеке кабинеті» арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу  режімінде, сондай-ақ бірыңғай байланыс-
орталық арқылы ала алады. 

Мемлекеттік қызметті көрсету органдарының мекенжайларын 
және  қызмет көрсету мәселелері жөнінде анықтама қызметтерінің 
телефондары Министрліктің www.mks.gov.kz интернет-ресурсында 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Бірыңғай байланыс-орталығының телефондары: 1414, 8-800-080-
77-77. «Алматы облысының мемлекеттік архиві» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің Ақсу филиалына мына  мекен-жай арқылы 
хат жолдауға болады: индекс: 040100, Алматы облысы, Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 61. 

Электрондық пошта: aksu.arhiv@mail.ru
А.УСАНОВА,

«Алматы облысының мемлекеттік архиві» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

Ақсу филиалының  архивисті. 

«Архивтік анықтамалар, архивтік 
құжаттардың көшірмелерін неме-

се архивтік үзінділер беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі
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Биыл  «Бір ел - бір  кітап» бойынша  
таңдалған  жазушы  Ахмет  Байтұрсынов  
және  оның  шығармаларын  келесі  
бағыттар  бойынша  оқулар  ұсынылады.

1. Ахмет  Байтұрсынұлының  ғылыми  
мұрасы 

2. Ахмет  Байтұрсынұлының әдеби  
шығарм алары 

3. Ахмет  Байтұрсынұлының  қанатты  
сөздері 

4. Қазіргі заманғы «Ахметтану»  
ғылымы. 

Мемлекет және  қоғам  қайраткері, 
турколог - ғалым, ақын, аудармашы  Ах-
мет  Байтұрсынұлының алты  томдық  
шығармалар жинағын, «Әдебиет  
танытқыш» - әлемдік  құндылық, Ах-
мет  Байтұрсынұлының  тілтанымдық  
мұрасын, Ахмет Байтұрсынұлының бес  
томдық  шығармалар  жинағын, Ахмет  
Байтұрсынұлының «Маса» кітаптарын  
назарларыңызға  ұсынамын. Ұсынылып  

Ахмет Байтұрсыновтың  
көсемсөзіндегі білім

отырған  кітаптағы  Ұлт   ұстазының  
ешқашан  ескірмес  сөздері  қазір  де  
көкейтесті. Ахмет Байтұрсынұлының  
ақын, публицист, ғалым, қоғам  
қайраткері  санатында  жасаған  барлық  
еңбегі,  тартқан  қорлық, көрген  азабы, 
болашаққа сенген үміт - арманы - барша-
сы  осы  ұлы  миссияны  орындауға, туған  
халқы  үшін  қасықтай  қаны  қалғанша  
қалтқысыз  қызмет  етуге  арналған. 
«Мойындағы  борышты  білу - білімнің  ісі, 
борышты төлеу - аламшылық  ісі», «Жұрт  
керегін  білетіндер - көп, істейтінлер -  
аз», «Адамға  ең  қымбат  нәрсе - жұрт  
қамы, жұрт  ісі». 

Құрметті  оқырмандар! Сіздердің  
назарларыңызға  осы кітаптарды  орталық  
кітапханадан алып оқуларыңызды  
сұраймын.

Айгүл БЕЙСЕБЕКОВА, 
  аудандық орталық кітапхана 

библиогорафы. 

Биыл ақиық Мұқағали Мақатаевтың 
туғанына 91 жыл толып отыр. Ол 1931 
жылы Алматы облысындағы Нарынқол 
ауданының Қарасаз ауылында дүниеге 
келген. Ата – анасының азан шақырып 
қойған есімі - Мұхамедқали еді. Ұлы 
Отан соғысына аттанған әкесі Сүлеймен 
1941жылы Калининград майданында 
қаза табады. Мұқағали 3 інісімен бірге 
анасы мен әжесінің тәрбиесін көріп өседі. 
Балалық шағы сұрапыл соғыс жылда-
рымен қатар өткендіктен ол тағдырдың 
ащы дәмін ерте татады. 

Шын дарын өз заманының шындығын 
шығарма арқауына айналдырып, халық 
көңіліне ұяласа, ол мәңгі өмір сүреді. 
Халық сеніміне ие болу, қас - қабағын 
бағып, көңілі қалағанын жырға түсіру, сыр 
ғып шерту келешектің жарқын сәулесімен 
нұрландыра түсуі сирек кездесетін бақыт. 
Оны Мұқағали ақынның поэзиясынан та-
нып, көруге болады.

Ақынның шын мәнінде шеберлігі – ол 
қолданған әрбір амал - адам бейнесін 
ашуға қызмет еткен. Ақын поэзиясында 
табиғат көріністерін, пейзажды әшейін 
бір уақыт кеңістіктің дерегі ретінде да-
ралап қарамайды, онда адам бейнесін 
толықтыра түсетін тәсілдер мол. 
Мұқағали Мақатаев – туған жерінің 
суретін бейнелеуде өзіндік өрнек таныта, 
өзгеше поэтикалық әлем аша жырлай-
ды. Табиғат аясында туып - өскен әрбір 
ақынның сол тақырыпқа қалам тартпауы 
мүмкін емес. 

Туған жерді, оның әдемі табиғатын 
жырлау – барлық ақынның перзенттік 
парызы. Қазақ даласының табиғатын 
Мұқағали пәк, таза күйінде көргісі келеді. 
Адам мен табиғатты ол тұтастықта та-
ниды. Мұқағали Мақатаев атты дарын, 
алып ақындық талантымен қаншама 
жылдар өтсе де, өлмес өлеңдерімен 
өрлей бермек. 

Оның өшпес өрнекті ұзақ өмір сүріп, 
жастардың жүрегіне жарқырап жетіп, жа-
лын құйып, өзінің жылуы мен жарығын 

Аққудың қанатына жазылған жыр

дарытуда. Әрбір оқыған, іздеген сай-
ын ақынның жаңа сырлары аңғарылып, 
тың толқындары тулап, сырлы саздарын 
төгуде.

Тарихтағы ұлт ұлы ақыны ғана 
шығатын шұғылалы биікке көтерілген 
әрбір ірі ақындар сияқты Мұқағали да 
қазақ поэзиясын жаңа кеңістікке көтеріп 
қондырды да, өзі соның мәңгілік тұрғыны 
болып қалды. Ол әрбір мезгілмен бір 
көктеп көгеріп, әр ұрпақпен бірге жа-
сайтын ақындардың таңдаулы тобына 
жатса керек. Ол кісінің өлеңдерін ұмыту 
мүмкін емес. Әрбір өлең сүйер қауымның 
жүрегінен ерекше орын алған туындылар 
мәңгі есте қалмақ!

Айсауле ЖАЙЛАУХАН,
Қапал ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы. 

Орындау қажет!Ауданда  жеке аулалар мен ша-
руа қожалықтарында, шаруашылық 
құрылымдарында  жылма жыл мал 
басының өсімі, олардан алынатын  
өнімдердің де сапасы  жақсарғаны 
байқалуда. Мал баққанға бітеді демекші,  
Қазақстан Республикасының «Ветери-
нария туралы» Заңының 25 бабында 
жеке  және  заңды  тұлғалардың  жану-
арлар  ауруларының  оның  ішінде 

жануарлар  мен  адамға  ортақ  
аурулардың  алдын   алу  жөніндегі  
міндеттері көрсетілген, олар:

1) ҚР ветеринария саласындағы 
заңдармен белгіленген жануарлар 
ауруларының алдын алуды және жа-
нуар оның өнімдерінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін вет-сан ережелерді 
сақтай отырып, ветеринариялық және 
әкімшілік - шаруашылық іс - шараларды 

жүзеге асыру.
2) Аумақты, мал шаруашылығы қора-

жайларын таза ұстауға, қоршаған ортаның 
ластануына жол бермеу

3) Ауылшаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіруді (сырғалау) қамтамасыз 
ету. 

4) Ауылдық округтің ветпункт маман-
дарына, мемлекеттік ветеринариялық 
-санитариялық бақылау және қадағалау 
инспекциясына:  жаңадан сатып алынған 
жануарлар, алынған төл, оның сойылғаны 
мен өткізілгені туралы хабарлау;

Жануарлар кенеттен  шығын болғанда, 
бірнеше жануар бір мезгілде ауырған 
немесе әдеттен тыс мінез көрсеткен 

жағдайлар туралы хабарлауға және ауруға 
күдік болған кезде, ветеринария маманда-
ры мен мемлекеттік вет-сан инспекторлар 
келгенге дейін, жануарларды басқа мал-
дардан оқшаулап ұстауға жағдай жасау;

5) Ветеринариялық санитариялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өз жа-
нуарларына уақтылы вакцина егу және 
олардың диагностикасын қамтамасыз ету;

6) Союдың алдында ветеринариялық 
тексеру жүргізбей жануарларды өткізу үшін 
союға және сойғаннан кейін ұшаларына 
ветеринариялық-санитариялық сарапта-
ма жасамай өткізуге жол бермеу; 

7) Ветеринария саласындағы  
мамандардың ветеринариялық іс - ша-

ралар өткізуге қызметтік міндеттерін 
орындауға жәрдем көрсету;

8) Жануарларды карантиндеу 
жүргізу.

Құрметті аудан тұрғындары!!!
Біріншіден, «Қорадағы мал мыңға 

жетсе – керегеден бас кетпейді десе»,  
екіншіден, «Медицина адамды емде-
се – ветеринария адамзатты емдейді» 
деген сөз тегін айтылмаса керек. Мал 
көбейген сайын оның ауруы да көбейетіні 
меңзелсе,  адамның дені сау болуы үшін  
малдың дені сау болуы керек. Ендеше,  
көрсетілген Заң талаптарын орындау   
басты міндетіміз  болуы керек.     

Ж.РАХИМОВ, 
мемлекеттік ветеринариялық - 

санитариялық инспекторы.    

Балалардың қысқы қызықтар туралы білімдерін  пысықтау. Сурет бойын-
ша шағын әңгіме құрауға үйрету. Қыс қызығына деген қызығушылықтарын оята 
білуге және бір - біріне мейірімділікпен қарай білуге тәрбиелеу мақсатында 
"Құлыншақ" тобында тәрбиешілер Қалиева Жансая және Базарбекова 
Айжанның ұйымдастыруымен "Қыс қызығы" тақырыбында тәрбие сағаты өтті. 
"Құлыншақ" тобына Оңтүстік Қазақстаннан Қарлығаш қонаққа келді.

Бүлдіршіндер жаңа достарымен танысып амандасып, әңгімелесті. Оларда ауа-
райы қалай екенін білді. Қар жауады, бірақ тез еріп кетеді. Биыл бізде де сондай 
ауа - райы болып тұрғанын айтты. Қарлығаш қыста қандай ойындар ойнайтынын 
білмейді екен. Тәрбиешінің тапсырмасымен балалар Қарлығашқа әңгімені ай-
тып беріп, оны таспаға жазды. Себебі, ол ертең достарына апарып тыңдататынын 
жеткізді. Балалар сабақ барысында суретке қарап әңгімелер құрастырып, өздерінің 
де сондай ойындар ойнайтынын таспаға жазды. Сергіту сәтінде барлығы далаға 
шығып, педагог - психолог Бижұманова Жанар балалармен шелекті қармен толтыру 
ойынын ойнатты. Логопед Кучербаева Индирада Шаңғы,шана сайла, конькиіңді бай-
ла. Думандатып ойна, Қыс қызығын тойла - деп, аққала жасау, шанамен сырғанау 
т.б. ойындарды балалармен бірге қызықты өткізді.

Жансая ҚАЛИЕВА,
аудандық "Қарлығаш" балабақшасының 

"Құлыншақ" тобының тәрбиешісі.

ҚЫС ҚЫЗЫҒЫ

Баяғыда біздің ауылымызда аңдардың 
барлық түрі өмір сүріпті. Қыс болмапты. 
Қалың орман болыпты. Оларды асау 
жылқы басқарыпты. 

Бір күні ол бұдан былай біз жаққа 
«Қыс» деген мезгіл келеді, күн суық бола-
ды, үйшік салыңдар жеп жарлық беріпті.

Жылы жаққа үйреніп, әбден жалқау бо-
лып алған арыстан, піл, бегамот, крока-
дилдер ақылдасып, бір түнде Африкаға 
қашып, көшіп кетіпті. Бұлардың көшкенін 
көрген қу түлкі қалған жануарларды жылы 
жаққа қашуға азғырып, сатып жіберіп, ба-
юды ойлапты.

Түлкінің қулығын біліп қойған асау 
жылқы бір күні түлкіні шақырып алыпты 
да:

– Мен енді қартайдым, енді сен қалған 
жануарларға басшылық етесің. Ол үшін 
сен менің оң аяғымдағы сиқырлы тағаны 
шешіп алсаң барлық жануарлар саған 
бас иетін болады, – депті. Қуанып кеткен 
қу түлкі сені қоса айдап әкетермін деп, 
жылқының оң аяғын көтере бергенде, бо-
лат тұяғы шекесіне сарт етіпті де қу түлкі 
сеспей қатыпты. Сөйтіп, қалған жануар-
лар бірігіп, үйшіктерін салып, өз ауылда-
рында адал еңбектерімен тату – тәті өмір 
сүріпті. Ал көшіп кеткен жануарлар өз ау-
ылдарына әлі қайтып оралмапты.

Жасмина ӘКІМБЕК,
4-сынып оқушысы.

(Ертегі)

АСАУ ЖЫЛҚЫ
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Қар жауса, жінігетін кәнігі 
аңшылардың, қыста аңдитыны 
- қансонар.  Көктен тілегеніміз, 
жерден қабыл болып,  алдыңғы 
аптаға Қопа маңына қалың қар 
түсетін болып тұр. Күздің ба-
сында улап-шулап жүріп, қабан 
атуға әзер алған рұқсатымыздың 
мерзімі желтоқсанның соңында  
аяқталуға жақын қалған сайын, 
дегбіріміз кетіп жүргені болатын.  
Енді, міне, «айымыз оңынан туа-
тын» сияқты...

Асылы, Ақсу өңірінің  
құйқалы мекені - Қопаның  
тоғайлары жортқан аң мен су-
лары жыпырлаған  құсқа толы.  
Бетегелі белі, ақ селеулі адыр-
лары, жусанды жоталары  -  жа-
нуарлар мен хайуандардың 
жазиралы  жайылымы.  Ал, осы 
иен даладағы қалың қамыс пен 
қоғалы қорыстың арасындағы 
түрлі шөптің тамыры – жа-
байы шошқа үшін таптырмас 
қорек. Сондықтан болар, жая-
сы жалпақ, мұрны талпақ, жалы 
күдірейген қабандардың Қопаға 
тым үйір болатыны. «Тауына 
қарай тоғайы, шошқасына қарай 
торайы»,-демекші Қопаның тора-
пайлары да шошқадай болады.

Күздің қоңыр күндері бұл жаққа 
қабан іздеп шығу - уақытыңды 
босқа өткізіп, сайын далада құр 
сандалумен тең. Мұндай кез-
де қара жерден қабанның ізін 
шалып, оның бағытын аңдап, 
жүрген уақытын білу үлкен 
қиыншылықтар туғызады. 
Керісінше, күні бойы жапалақтап 
қар жауған күннің ертеңінде, 
ерте қамдансаңыз, Қопаның 
қабанынан қапы қалмауыңыз 
мүмкін. 

Аңшылық бригадамыздың  
мүшелерінің алды Алматыдан 
шығып, қалғаны Талдықорғаннан 
күтіп, бас-аяғымыз жиналып, 
Қопадағы аңшы бауырымыз 
Медеттің шаңырағына жеткен-
де, күн де ұясына қонған бола-
тын. Үш ай бордақыда тұрып, 
кеше ғана сойылған күрең қасқа 
дөненнің  уылжып піскен еті мен 
«табан» қазысын кертіп жеп оты-
рып, таң ата басталатын «қабан 
қасаптың» жоспарын құруды  
естен шығарған жоқпыз.

Тек көңіліміз алаңдайтыны, 
таңертең басталған 
қырбық қардың арты сиыр 
құйымшақтанып, жапалақтамай 
қалды. Оның үстіне, ауа-райы  
аяқ астынан жылып, жауған аз 
қардың өзі жылдам еріп кетті. 
Енді, әр жерде бір алашабыр 
болып қалған қардан, қабанның 
ізін тауып, бет алған бағытын 
дөп басу оңай шаруа болмайтын 
секілді.

Бұл жолғы ұжымдық 
аңшылыққа шыққандардың  
қарасы да біршама. Діттеген 
жерімізге жеткен соң, аз - кем 
аялдап, барымыз «маска - ха-
латтарымызды» киіп, қару - 
жарағымызды сақадай сай етіп, 
сап түзедік.  

Бригаданың басшысы Ер-
лан тәжірибелі «кабанят-
ник», оны облыста білмейтін 
аңшы жоқ. Көзіне із шалынса, 
қабаныңыздың түбіне жетпей 
тынбайтын Ерекең, жай күнде 
ақ жарқын азамат болғанымен, 
қабан атарда «загонда» қате 
жіберіп немесе тигізе алмай 
қалсаң,  атақ - даңқың, кәрі - 
жасың мен көңіліңе қарамай, 
«жарып» тастайтын доңыз 
мінезі бар. Онысын жақсы 
білетін бригада мүшелеріне 
Ерланның аңшылықта  «ақ 
дегені - алғыс, қара дегені - 
қарғыс», айтқаны бұлжымайтын 
заң. «Бригаданың ұжымдық 
тәртібіне қарсы келіп, мойында-
майтындар келесі аңшылықтан 
қағылып, үйде отырады»,-деген 
тәртіпті шығарып алған да өзіміз, 
сондықтан бәріміз сапта дор-
бамен жем жеген аттай, мүлгіп-
шұлғып тыныш тұрмыз.

Бригадиріміз алдағы 
аңшылықтың мән - жайын 
түсіндіріп, жер бедерін зерде-
леп, қауіпсіздікке баса көңіл ау-
дарып, жолдаманы толтырып, 
әрқайсымызға қол қойдырып 
алған соң, қалың қамыстарды 
жағалай, із шалуға аттанып 
кеттік.    

Үш топқа бөліп, үш сағаттай 
ары - бері сандалдық, әлден 

ҚАБАНДАР ҚУАНҒАН КҮН
(Әзіл әңгіме)

уақытта Бауыржан рациямен ха-
барласып, жабайы шошқаның 
жаңа жүріп өткен іздерін тапқанын 
«үйдегі келін, ұл туғандай» 
қуана хабарлады. Жақын тұста 
жүргеніміз  алқын - жұлқын әлгі 
жерге жиналдық, жерге шұқшия 
қадалып, сұқ саусағымен қар 
шұқып, көз алмай телміріп тұрған, 
пірәдар Медет таң ата бір үйір 
шошқаның осы тұстан өтіп, алдағы 
қалың қамысқа кіргенін баяндады. 

Медет осы жердің тумасы, жер 
жағдайын жақсы біледі, кәсіпқой 
аңшы, соңғы уақытта бес уақыт 
намазын қалт жібермей, қауға 
сақал мен қияқ мұрт жіберіп, 
мұсылманшылықтың жолына бек 
түскенімен, парталас құрбысы 
Ақанайдың «айдауымын» 
аңшылықты тастай алмай жүр. 

Шошқа қуалайын десе, наным 
- сенім жібермейді, аңға бармай-
ын десе, нәпсісін шымшылап, қу 
«азарт» қоймайды. Сөйтіп, шөре 
- шөре  болып жүргенде, Ақанайға 
қосылып, қабан атуға бармасына 
қоймай, Қожа ағасы екінші жағынан 
қамшылайды. Ақыры, «аз - кем 
күнәм болса, Алла өзің кешіре 
гөр, сол қабаның менің алдымнан 
шықпай-ақ қойса екен»,-деп іштей 
дұғасын жасап, көштен қалмай, 
осы жолы да  достарына амалсыз 
ілесіп келген жағдайы бар. 

Із тапқан адамның қасына топыр-
лап баруға болмайды, себебі,  тап-
талып қалуы ықтимал, сол тәртіпке 
бағынған бәріміз анадай жерден 
өңешімізді созамыз. «Қашан өтіпті, 
түнде жүрген бе екен, секач па, 
матка ма, жоқ әлде торапай ма?» 
деп, бәріміздің дегбіріміз қашып 
тұр. Бәрібір, алыстан айналып, із 
қиюға кеткен Ерланның келгенін 
күтуіміз керек. Соңғы сөз - сонікі.

Шыдамы таусылған, 
ортамыздағы кәрі аңшымыз 
дядя Коля, бір-екі аттап Медетке 
жақындады. Сәлден соң: - «Әй, 
мынауың, шошқа емес, кеше 
жайылған бір топ қойдың ізі емес 
па?» демесі бар ма. Бағанадан 
аласұрып әзер тұрған, Асқар мен 
Ақанай қоса жабылып, Медетті 
түтіп жеп қоя жаздады. Осы 
жолы, жайылған қой мен жабайы 
шошқаның ізін ажырата алмай, 
ұнжырғасы түскен Медетке тұрған 
жерінде айып кесіліп, бірден 
«штраф» салынды.  Егер, енді ал-
дымыздан шошқа қашып, қамысқа 
қамалса, молдамыз артынан кіріп, 
атушыларға  айдап шығады неме-
се қабан шығатын сүрлеудің  қарсы 
алдына, қасқайып сол тұратын 
болды. Екі айыптың ешқайсының 
оңайы жоқ, нағыз қауіп - қатерге 
басыңды бәйгеге тігіп, қасақана 
айдап салумен пара - пар. Үкім со-

артқа тастайтынын, көзіміз сан 
көрді. 

Бәріміз жедел бір жиденің түбіне  
жиналып, қапшықтарымыздағы 
азық-түлікті ортаға салып, «аттың 
жалы, түйенің қомында» асығыс-
үсігіс жүрек жалғадық. Асығатын 
да жөніміз бар, егер ана ал-
дымызда қашып бара жатқан 
шошқаларды тезірек қуып жетіп, 
қамауға алмасақ, қыстың қысқа 
күні ерте батады. Арамыздағы 
жылдам жүгіретін жастар жағынан  
төрт қуғыншы шығарып, әлгілерді 
іздің соңынан салып жіберіп, өзіміз 
де солардың арттарынан жеңіл 
жортаққа салдық.

Арада бір сағат өткенде, Ер-
лан рациямен шошқалардың ал-
дын орап, қиып өтіп, бір үлкен 
қамыстың ішіне қамап тұрғанын 
жеткізді. Әлгі, қара қоғасының өзі 
талдай болып ұйысып, қалыңдап 
кеткен, атты адам көрінбейтін 
биіктіктегі қамысты, жағалай 
қоршауға алдық. 

Бригадир  әрқайсымызды  жеке 
номерлерге орналастырды. 
Әркімге жүктелетін міндет ауыр, 
күн бойы өліп-талып, арып-аршып 
жүріп әзер жеткен шошқаға тигізе 
алмай жіберіп алсаң, «біттім» дей 
бер. Бүкіл сол шошқаны атуға 
алған рұқсат қағаз  бен жолдамаға 
кеткен  елу мың теңгені сен орны-
на қоясың. Алдын ала келісілген 
уағда солай.

Қабан атуға алғаш келген 
Сәрсенбекті менің маңайыма 
тұрғызды, онысы «сенің біраз 
тәжірибең бар, көз қырыңды сала 
жүр» дегені. Кеше түні бойы, 
бригаданың  сақа аңшыларының 
шошқа атып жүріп, көрген 
құқайлары мен неше мәрте 
қабаннан жарылудан әзер аман 
қалған әңгімесін естіп шыққан, 
Сәкеңнің жүзінен қорқыныш табы 
байқалады, көзінде үлкен үрей 
бар.

Осы жолғы қабан қууға, қызды-
қыздымен «ақаңнан» алып оты-
рып, байқамай келісе қалғанына 
қатты өкінетін сияқты. Шегінетін 
жер жоқ екенін іші сезеді, сонда да, 
көзіне үйірілген алты тарам жасты 
байқатпай сүртіп тастап:  «Ес-аға, 
сол қабаның  бізге қарай шықпай-
ақ қойса, дұрыс болар еді, бала-
шаға жас, қызметке де іліккенім 
кеше, өмірдің қызығын енді көруді 
бастап едім»,-деп кемсеңдейді. 
Оны аяп тұрып, менде қалың 
ойға кетемін. Тұрған жеріміз ашық 
алаңқай, екі топ қамыстың орта-
сы, жаралы қабан бізге шауып, 
оған тигізе алмасақ, қашатын 
жер, төбесіне шығып алатын ағаш 
та жоқ. Ал, жаралы доңыздың 
ештеңеден тайынбайтынына сан 

көздері мен жан алып, жан берер-
дей ұмтылысына қарап, алдағы 
қырғынның Бородинодан кем бол-
майтынын бағамдап тұрмын. Дәл 
қазір  бригаданың бүкіл сенетіндері 
де  - осы жас көкжалдар.

Асекең, Секең, мен сияқты 
елуден асқан қырма сақалдар 
загонның сыртында, қабан 
қамыстан  аман шықса, тарпа 
бас салатындай болып тұрмыз. 
«Тұрмыз» дегенім артықтау бо-
лар, Секең екеуміздің тұрған тек 
құр сүлдеріміз ғана. Бір үмітіміз - 
Асекең,  оның қанша дегенмен, сан 
қабанды сұлатқан  сұр мергендігі 
бар тұғын. Әйтеуір, соған арқа 
сүйейміз.

Қабан  көбінесе, қамаудан артқа 
қарай,  кірген жері  арқылы қашады. 
Ол тұсқа бағанағы «штрафбатқа» 
айдалған Медет молда қойылған. 
Оның ойы да, Секең екеумізбен 
шамалас сияқты, «сен тимесең, 
мен тимеймін, бадырақ көз»  
екенін, бағана загон басталарда,  
сылбыр жүрген түрінен-ақ анық  
байқағанмын.

Бүгінгінің жабайышошқалары-
ның мінезі де өзгерген, жүйкесі 
мықты. Егер қамысқа қамалғанын 
сезсе, артынан келіп құйрығына 
ит жабыспай, не өзің атып, не-
месе түртіп, үркітіп жібермесең, 
бір орнында тапжылмай мөлиіп 
тұра береді. Жаны ұшына кел-
генде ғана, алдындағының бәрін 
жапырып, өлермендене сыртқа 
ұмтылады. Ол кезде байқамай 
алдынан көлденең шықсаң, 
иманыңды үйіре бер. Жер қопарып 
үйренген жалпақ танауының қос 
қабатындағы азу тістері, құдды 
ұстараның жүзіндей. Тиген жерін 
қақ айырып, жарып тастайды. 
Қалың қамыстан, айналып қашып 
үлгермеген итіміздің  сан мәрте 
дал-дұлын шығарғаны бар. Сол 
тәуекелдердің  бәрін біліп, көріп 
жүргенмен, аңшылық түйсік 
бәрімізді алдына салып, айдай-
ды да жүреді. Жып-жылы үйіңде, 
әйеліңнің қасында ыстық шәй 
ішкізіп, күтірлеген күлше жегізіп, 
тып-тыныш отырғызбайды.

Әлден уақытта, бар күштерін 
салып, айғай сала қышқырған 
айдаушылардың даусынан кейін, 
аспанға қарай екі мәрте атылған 
мылтық үні естілді. Бұл шошқа 
бар, яғни, жатақ табылды де-
ген белгі. Сол-ақ екен, қалың 
қамыстың іші «қан майданға»  
айналды да кетті. Жаңағы 
айдаушылардың құлақ тұндырған 
ащы даусына иттердің арпы-
лы, қабанның қорсылы қосылып,  
қалың қамыстың ішінде әлем-
тапырық басталды. Ерланның 
«кетті, кетті, дайындалыңдар!» 

деген жан айқайын естіген 
бетте, бәріміз тақымымызды 
қысып, мылтығымызды қамдап, 
сұқ саусағымызды шүріппеге 
жақындаттық. Биік қамыстың 
селкілдеген ұшына қарап, оны 
шөптей жапырып, сатырла-
тып сындырып, жайпап бара 
жатқан қабанның бағдарын 
білуге болады. Құдай осы 
жолы бек сақтағанда, қабанның 
тоңмойыны бізге қарай емес, 
оңтүстік жақта тұрған Медет 
пірәдігерге қарай бағыт алған 
сияқты.

Секеңе көз салсам, тойған 
торапайдай томпақ бетіне 
бағанағы үрейдің орнына, 
қуаныштың табы ұялағандай. 
Қолын оңтүстікке қарай сілтеп, 
«кетті, бізден кетті, құтылдық» 
деп, сойған қасқырдай ыржың-
ыржың етеді.

Демімізді ішімізге тартып 
тұрмыз. Әлден уақыттан, тағы 
да екі рет тарс-тұрс еткен 
қосауыздың  даусы  тұншығып 
шықты. Тиген секілді. Медет 
мүлт кетсе, мылтықтың даусы 
жарықшақтанып шығуы  керек 
еді... 

Сол мезетте, басқа 
аңшылардың қуана айқайлаған 
дауыстары мен мақтау - 
мадақтаулары  айдаланы басып 
кетті. Үйлестірушіміз Бауыржан 
рациямен загонның аяқталғанын 
хабарлап, оқ атылған оңтүстік 
тұсқа жиналуға пәрмен берді. 

Бас - аяғымыз жиналып, 
ұзын қамыстың екінші басы-
нан, сүріне - қабына  жеткенде, 
бетін құбылаға беріп, аузын жы-
бырлатып дұға оқып отырған 
Медеттің үстінен түстік. Алдын-
да  жаңа жан тәсілім еткен дәу 
қабан сұлап жатыр, молдамыз 
құдды бір соның жаназасын 
шығаруда секілді. Бақсақ, әккі 
қабан артындағы арпылдаған ит-
тер мен адуынды айдаушылар-
дан құтылмайтынын білген соң, 
келесі қамысқа өтіп кету үшін, 
қайтадан кірген жағына қарай 
жалғыз салған. 

Қамыстан ашық алаңқайға  
қарай атып шыққан бетте, 
алдындағы қару кезеп, қатайып  
алған аңшыларды байқай са-
лысымен, «не де болса, қаба 
сақалы мен қиғаш мұрты бар 
екен, ішіндегі иманы түзу осы 
болар»,-дегендей айлалы қабан  
айнала беріп, Медет молдаға 
қарай бет түзейді. 

Қабан қорсылдап, Медеттің сек-
торына ілінген соң, қалғандары 
ату құқығынан айырылып, соның 
мүлт кетпеуін тілеген. Атайын 
десе, мұсылмандық аяушылығы  
мен аузында Алласы бар, атпай-
ын десе, күні бойы шошқа қуып 
шаршаған жолдастарының на-
ласы бар. Сөйтіп, әрі-сәрі болып 
тұрғанда  қабан жүгірген қалпы  
екінші қамысқа кіре бергенде, 
«ұялған, тек тұрмастың» керімен  
мылтығын сол жаққа кезеп,  
көздемей жәй ата салған. Жаз-
мыш солай болды ма, жоқ әлде, 
шынымен де тура ажалына тап 
келді ме, картечь қабанның тура 
қос өкпесінен тиеді.

Басқа аңшылар мәз-мәйрам, 
күні ұзақ шаршаған еңбектері 
мен күрделі ақшаға сатып алған 
жолдамаларының ақталғанын  
айтып, өзара дуылдасып жатыр. 
Қуанбаған тек жалғыз  Медет. Ол 
аздай құрдасы Ақанай, қоламта 
шоққа май құя түседі: - «Сенде 
пәтуа жоқ екен өзі. Шошқа екеш, 
шошқа да, сақалыңды сыйлап, 
иманы бар ғой, атпайтын шығар 
деп, көмек күтіп, саған қарай сал-
ды. Ал, сен болсаң, төрт аяғын 
аспаннан бірақ келтірдің. Енді 
жазықсыз хайуанның, бар обалы  
енді сенің мойныңа  артылады»,- 
деп тақымдап қоймайды.

Дұғасын асықпай аяқтап, бетін  
сипаған Медет молда қосауызын 
тізесіне салып  қақ бөліп,  қамыс 
арасына лақтырған соң, өмірден 
баз кешкендей, ауылға қарай  
ақырын ілби берді. 

Ал, сол күнгі Қопадағы 
қырғыннан аман қалған басқа 
қабандар, тағы да бір кәсіпқой 
аңшының азайғанына шаттана 
шүкіршілік айтып, Алтай көлін 
бетке алып, бөкен бүлкілге са-
лып, қуана жортып бара жатты...  

Есенай ІҢКӘРБАЕВ.

лай, ол өзгермейді. Аңшылықтың 
жазылмаған заңы - тым қатал.

Осы қарқынмен қалың қамыс 
пен қорыстардың іші-сыртын ша-
лумен жарты күніміз өтті. Түс 
ауа шолғыншы топтың жетекшісі 
Ақанай бір үйір шошқаның ізін 
шығарып, олардың Қызылағашқа 
қарай жосылып бара жатқанын 
жеткізді. Қамыс арасындағы қатып 
қалған мұз үстіндегі қарға анық 
түскен ізден, олардың бір үлкен 
қабан мен қалғандары былтырғы 
торапайлары екенін анық білдік. 
Енді жаяу - жалпы жорық бас-
талды, бұл жақтың жабайы 
шошқасы да, жиі болатын қуғын-
сүргіннен әбден әккі болып алған. 
Жатақтан бір көтерілген соң, алған 
бағытынан қайтпай,  бүлкілге сала-
ды да отырады, сол жүгіргенімен 
соңына қуғыншы қатты түссе, жи-
ырма - отыз  шақырымды бір күнде 

мәрте көз жеткізгенмін. 
Секеңе жігер беріп, рухын жанып 

тұрғандай болғаныммен, менің 
де жетісіп тұрғаным шамалы. 
Байқаймын, тек денем емес, аяғым 
да аздап дірілдеп бастағандай. Но-
мерде қаққан қазықтай қозғалмай 
қалшиып тұруың керек, бір сыбдыр 
шығаруға құқың жоқ, қабанның көзі 
дұрыс көрмесе де, құлағы керемет 
естиді, иіс сезгіштігінде шек жоқ. 

Әлден уақытта, көптен күткен 
қырғын  «загон»  басталды да 
кетті. Қалың қамыстың ішіне ал-
дына  Таян  атты лайкасын са-
лып, Руслан ышқына ұмтылды. 
Оған оң жақ тұстан қабанша 
қорсылдап, атақты Рексын 
айтақтап  Ерлан қосылды. Сол 
жақ қапталдан, атойлап  Ақанай 
кірісті. Мыналардың қасында Ку-
ликово шайқасы, әдірам қалатын 
сияқты?! Аңшылардың  құтырған 
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Ауылшаруашылығындағы әр 
дақылдың өз зиянкестері болады. 
Сол себепті зиянкестердің тара-
луына жол бермеу және олармен 
күресу үшін  химиялық  өндеу 
жұмыстарын  жүргізу қажет. 

Мемлекеттік қор жерлеріне 
химиялық өндеу жұмыстары 
Республикалық бюджет есебінен 
қаржыландырылады, ал, арнайы 
тізбеге енгізілмеген зиянкестерді 
жою жұмыстары жер және егістік 
иелері есебінен жүргізіледі. 
Пестицидтерді (улы химикатар) 
қолданушы шаруа қожалықтар 
фитосанитариялық нысан бойын-
ша есептерін  тиісті уақытында 
Ақсу аудандық аумақтық 
инспекцияға тапсыру міндетті.

Фитосанитариялық есепке алу 
нысандары Қазақстан Респуб-
ликасы Ауылшаруашылығы 
министрлігінің 2016 жылғы 19 
маусымдағы №225 бұйрығымен 
бекітілген 8 нысан бойынша тап-
сырылады. Олар:

ФУ-1  Пестицидтерді, биопрепа-
раттарды  және  энтомофактарды  
өндіру  және  өткізу  туралы  есеп. 
Жылына  екі  рет  тапсырады: 20  
шілде мен 20 қаңтарға  дейін.

ФУ-2 Пестицидтердің 
биопрепараттардың  және 

ФИТОСАНИТАРЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК 
ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

энтомофактардың  қозғалысы  ту-
ралы  есеп. Жылына   екі  рет  тап-
сырады:  20 шілде мен 20 қаңтарға  
дейін.

ФУ-3 Пестицидтерді, биопрепа-
раттарды  және  энтомофактарды  
сақтау  туралы  есеп. Жылына  бір  
рет  тапсырады:  20 қаңтарға  дейін.

ФУ-4  Бүріккіш  және  дәрілегіш  
техникалардың  бар  жоғы  туралы  
есеп. Жылына  бір  рет  тапсырады: 
20 қаңтарға  дейін.

ФУ-5  Химиялық  өңдеулер  
жүргізу  туралы  есеп. Наурыз  бен   
қыркүйек  аралығы, әр  айдың  20 
жұлдызына  дейін. 

ФУ-6  Химиялық  өңдеу  бойын-
ша   қызмет  көрсету  туралы  есеп. 
Наурыз  бен  қыркүйек  аралығы, әр 
айдың  20 жұлдызына дейін.

ФУ7  Тиым  салынған  және  жа-
рамсыз  пестицидтер  мен  олардан  
босаған  ыдыстарды  залалсыздан-
дыру. Жылына  бір  рет  тапсыра-
ды: 20  қаңтарға  дейін.

ФУ-8  Қоймалық  үй-жайлардың  
бар - жоғы  туралы  есеп. Жылына  
бір  рет  тапсырады: 20 қаңтарға  
дейін.

Осы көрсетілген нысандар 
бойынша, көрсетілген мерзімде, 
бекітілген нысанды  қызметі 
мемлекеттік фитосанитариялық 

бақылау обьектілеріне байланы-
сты жеке және заңды тұлғалардың 
барлығы фитосанитариялық есеп 
тапсырып тұруға міндетті. 

Олай болмаған жағдайда есеп 
бермеген дер ҚР 2002 жылғы 3 
шілдедегі «Өсімдіктерді қорғау 
туралы» Заңының (13 және 14-5 
баптар) талаптарын бұзған, 
орындамаған болып табылады. 

Осыған байланысты 
өсімдіктерді қорғау жөніндегі 
мемлекеттік инспекторы есеп 
бермеген жеке және заңды 
тұлғаларға ҚР «Әкімшілік құқық 
бұзушылық» туралы кодексінің 
403 бабының тиісті тармақтарына 
сәйкес айыппұл салады. 

Фитосанитариялық есептілікті 
тапсыру туралы және туындаған 
сұрақтар болса  Жансүгір ауы-
лы, Сатпаева көшесі, 2 б мекен-
жайында орналасқан ҚР АШМ 
АӨК МИК Ақсу аудандық аумақтық 
инспекциясына тел.: 2-00-32, 
aksu.rti@mail.ru  хабарласуыңызға 
болады.

Гүлсан САМАТОВА,
ҚР АШМ АӨК МИК Ақсу ААИ

өсімдіктер қарантині 
жөніндегі  мемлекеттік 

инспекторы.

Аудандық аумақтық инспекциясының өсімдіктер 
карантині саласы бойынша 4 мемлекттік қызмет 
көрсетеді:

1. "Карантинге жатқызылған өнімді Қазақстан  
Республикасынан тыс жерлерге әкетуге 
фитосанитариялық сертификат беру";

2. "Карантинге жатқызылған өнімді Қазақстан 
Республикасының аумағында тасуға карантиндік 
сертификат беру";

3. "Ғылыми-зерттеу мақсатында карантиндік 
обьектілерді (карантиндік зиянды организмдерді) 
әкелуді келісу»;

4. "Астық пен оның өңделген өнімдерін карантиндік 
арамшөп өсімдіктерінің тұқымдары  мен жемістерін 
тіршілік ету қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін 
технологиялар бойынша өңдеу және (немесе) 
сүректі қаптама материалын залалсыздандыру мен 
таңбалауды жүзеге асыратын объектілерге есепке  
алу нөмірін беру’’;

Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 26 
мамырдағы №186 бұйрығына сәйкес, карантиндік 
сертификатты беру мерзімі – 1 жұмыс күнді, 
фитосанитариялық сертификатты беру мерзімі 
– 3 жұмыс күнді, "Ғылыми-зерттеу мақсатында 
карантиндік обьектілерді (карантиндік зиянды 
организмдерді) әкелуді келісу – 3 жұмыс күнді, "Астық 
пен оның өңделген өнімдерін карантиндік арамшөп 
өсімдіктерінің тұқымдары мен жемістерін тіршілік ету 
қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін технология-
лар бойынша өңдеу және (немесе) сүректі қаптама 
материалын залалсыздандыру мен таңбалауды 
жүзеге асыратын объектілерге есепке алу нөмірін 
беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі – 10 жұмыс 
күнді құрайды. 

Сонымен қатар, карантинге жатқызылған 
жылдам бұзылатын өнімді (жемістер, жидек-
тер, көкөністер, бақша дақылдары) Қазақстан 
Республикасының аумағында тасуға карантиндік 
және Қазақстан Республикасының аумағынан әкету 
үшін фитосанитариялық сертификат беруге өтініш 
келіп түскен сәттен бастап 3 (үш) жұмыс сағаты 
ішінде жүзеге асырылады Ол үшін, өтініш берілген 
күнге дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен асырмай 

Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер

берілген карантиндік фитосанитариялық сараптама 
қорытындысы қоса жолдануы қажет.

Қызметті алу үшін жеке және заңды тұлғалар www. 
egov.kz "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы 
өтінім бере алады. Сонымен қатар, инспекцияда 
(Жансүгіров ауылы, Сатбаева  көшесі, 2б) жеке және 
заңды тұлғалардың өтінім беру процесін жеңілдету 
мақсатында, «өзіне-өзі қызмет көрсету» бұрышы да 
ұйымдастырылған. 

Өтінім түскеннен кейін, өсімдіктер карантині 
жөніндегі мемлекеттік инспектор өнімнің 
фитосанитариялық жай-күйін жете тексеруге ба-
рады, қажет болған жағдайда үлгілер алып, 
фитосанитариялық сараптамаға жібереді. 

Фитосанитариялық және карантиндік сертификат 
карантине жатқызылған өнімнің әрбір партиясына 
беріледі және оның жәй-күйін куәландырады.

"Ғылыми - зерттеу мақсатында карантиндік 
обьектілерді (карантиндік зиянды организмдерді) 
әкелуді келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
көрсету нәтижесі - Карантиндік объектілерді ғылыми-
зерттеу мақсаттарында әкелуге арналған келісу-хат 
немесе уәжді бас тарту.

"Астық пен оның өңделген өнімдерін карантиндік 
арамшөп өсімдіктерінің тұқымдары мен жемістерін 
тіршілік ету қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін 
технологиялар бойынша өңдеу және (немесе) 
сүректі қаптама материалын залалсыздандыру мен 
таңбалауды жүзеге асыратын объектілерге есепке 
алу нөмірін беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
көрсету нәтижесі - Өндіріс объектісіне есепке алу 
нөмірін беру туралы растау немесе уәжді бас тарту.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну 
нысаны - электрондық/ қағаз түрінде. Қызметтердің 
барлығы тегін көрсетіледі.  

Өтінімді қабылдау және мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесін беру сағат: 13-00-ден 14-30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат: 9.00-ден 17-30-ға дейін 
жүзеге асырылады. Веб портал жөндеу жұмыстарын 
жүргізумен байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда тәулік бойы жұмыс жасайды.

Карантинге жатқызылған өнімдерді шығару және 
енгізу бойынша туындаған сұрақтар бойынша Ақсу 
аудандық аумақтық инспекциясына 8(72832)20032 
нөмеріне хабарласып, кеңес алуға болады.

Ветеринария саласын-
да көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер тізбесіндегі 
«Ветеринариялық  анықтама  
беру»  ауқымды,  әрі  өзекті  
бөлігі болып табылады. 
Ветеринариялық құжаттарды 
беру қағидаларын және олардың 
бланкілеріне қойылатын та-
лаптарды бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 21 мамырдағы №7-
1/453 бұйрығының 4 тарауында 
ветеринариялық анықтама беру 
тәртібі айқын көрсетілген:

1. Ветеринариялық анықтама 
иесі өтінген күні ресімделеді, 
жануардың ветеринариялық 
паспортының және жеке нөмірінің, 
ветеринариялық тексеріп қарау 
нәтижелерінің бар болуы, тиісті 
әкімшілік-аумақтық бірліктің 
аумағындағы эпизоотиялық 
жағдай, ауыл шаруашылығы 
жануарларын бірдейлендіру 
жөніндегі деректер базасындағы 
немесе одан үзіндідегі жануарлар 
туралы мәліметтерді негізінде, 
жануарға және жануардан алына-
тын өнім мен шикізатқа беріледі.
Жануарға, жануардан алына-
тын өнім мен шикізатқа берілген 
ветеринариялық анықтама 
межелі пунктіне дейін, жануардан 
алынған сүтке берілген сәттен 
бастап бір ай ішінде жарамды. 
Жануардың, жануарлардан алы-
натын өнім мен шикізаттың шыққан 
жерінің эпизоотиялық ахуалы 
өзгерген жағдайда бұрын берілген 
ветеринариялық анықтама 
жұқпалы ауру жойылғанға дейін 
алып қойылады.

2. Жануардың және жану-
арлардан алынатын өнім мен 
шикізаттың орнын ауыстыруды 
(тасымалдауды) жүзеге асыратын 
иесі жануардың, жануарлардан 
алынатын өнім мен шикізаттың 
шыққан жері бойынша жергілікті 
атқарушы орган бөлімшесінің 
ветеринариялық дәрігеріне 
(бұдан әрі – ветеринариялық 
дәрігер) өтінеді.

3. Ветеринариялық дәрігер 
жануарды, жануарлардан алы-
натын өнім мен шикізатты 
ветеринариялық тексеріп 
қарағаннан кейін ауыл 
шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру жөніндегі дерек-
тер базасындағы немесе одан 
үзіндідегі жануарлар туралы 
мәліметтер, сондай-ақ аумақтың 
өтіну сәтіндегі эпизоотиялық 
ахуалды бағалау негізінде 
мөрімен және қолымен расталған 
ветеринариялық анықтаманы 
береді. Жануарды сою алаңында 

Ветеринариялық анықтама 
беру тәртібі

сойған жағдайда етті кейіннен 
таңбалай отырып, жануар-
ды және оны сою өнімдерін 
ветеринариялық тексеріп қарау 
жүргізіледі. Сойғаннан кейін 
жануардың терісіне жоғарғы оң 
жақ бұрышына жапсырма (сулан-
байтын материалдан жасалған) 
бекітіледі, онда жуылмайтын 
сиямен жануардың жеке нөмірі 
көрсетіледі.

4. Ветеринариялық дәрігер 
иесіне өтінген күні мынадай 
жағдайларда ветеринариялық 
анықтама беруден жазбаша 
дәлелді бас тарту береді:

1) жануардың, жануарлардан 
алынатын өнім мен шикізаттың 
шыққан (орналасқан) жерінде 
жануарлардың жұқпалы ауру-
лары бойынша эпизоотиялық 
жағдайдың өзгеруі (нашарлауы);

2) жануардың, жануарлардан 
алынатын өнім мен шикізаттың 
шыққан (орналасқан) жерінде 
қолайсыз аймақтарды аңықтау;

3) жануардың жеке нөмірінің 
болмауы;

4) жануардың, жануарлардан 
алынатын өнім мен шикізаттың, 
көлік құралының ветеринариялық 
(ветеринариялық-санитариялық) 
қағидаларға және қауіпсіздік 
талаптарына сәйкес келмеуі.
Ветеринариялық дәрігер осы 
жағдайлар туындаған кезде 
ветеринариялық анықтаманы 
бермейді

5. Тері жүн былғары шикізатына 
ветеринариялық анықтама 
жануардың жеке нөмірі көрсетілген 
жапсырма болған кезде беріледі.

Қазіргі таңда қызмет алушы-
лар (мал иелері)  Қазақстан 
Республикасының 2002 жылғы 
10 шілдедегі №339 ҚР Ветери-
нария туралы Заңының 25 ба-
бында көрсетілген мал иелерінің 
міндеттерін көп жағдайда орын-
дамай жатады, соның салда-
рынан ауылшаруашылығы жа-
нуарларын тасымалдау кезінде 
бірдейлендіруден өтпеген 
малдарды сату кезінде ғана 
ветеринариялық дәрігерлерге 
жүгініп жатады. 

Рәсімделген ветеринариялық 
анықтаманы алу тегін жүргізіледі.

Қосымша мәліметтерді  2-94-43 
немесе 8 778 949 31 89 телефоны 
арқылы алуларыңызға болады.

«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
ВЕТЕРИНАРИЯ 

БАСҚАРМАСЫ» ММ 
«ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ 

ПУНКТТЕРІ БАР 
АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 
ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ 

СТАНЦИЯСЫ» ШЖҚМКК.

***

«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық 
және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің 
Алматы облысы бойынша аумақтық департаменті» ММ-
сі (әрі қарай – Департамент) хабарлайды, Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 
наурыздағы №245 бұйрығымен бекітілген, авариялық бро-
ны бар тұтынушыларды энергиямен жабдықтау қағидалары 
мен талаптарының (әрі қарай – Қағида) 1-бөлімінің                     
2-тармағының 1-тармақшасына сәйкес,  үздіксіз энергиямен 
жабдықтау объектілері (бұдан әрі – ҮЭО) – «Оларды ажыра-
тып тастау адамдардың өліміне, тіршілікті қамтамасыз ету 
объектілері жұмысының бұзылуына, апаттық экологиялық, 
әлеуметтік немесе экономикалық зардаптарға апарып 
соғуы мүмкін, технологиялық себептеріне байланысты 
үздіксіз энергиямен жабдықтауды қажет ететін жеке және 
заңды жеке тұлғалардың шаруашылық инфрақұрылым 
объектілері».

Қағиданың 3-тармағына сәйкес, олар үшiн авариялық 
бронның шамасы белгiленетiн үздiксiз энергиямен 
жабдықтау объектiлерiнiң тiзбесiне мыналар кiреді: 1) 
мемлекеттің қауiпсiздігін қамтамасыз ететiн объектiлер; 
2) теле-радиокоммуникациялар; 3) сумен жабдықтау, 
кәрiз және жылумен жабдықтау кәсiпорындары; 4) ем-

Үздіксіз энергиямен жабдықтау объектілері қалыпты жұмыс iстеуi үшін 
авариялық броны бар тұтынушыларды энергиямен жабдықтау қағидалары 

мен талаптарының сақтау қажеттілігі туралы 
деу мекемелерi; 5) олардың ұсталуы бюджетте көзделген 
өртке қарсы қауiпсiздiктi қамтамасыз ететін объектілер;  
6) титан және магний электролизі тәсілімен үздіксіз 
өндіретін металлургиялық кәсіпорындардың объектілері; 
7) әуе қозғалысына қызмет көрсетудi қамтамасыз ететiн 
аэронавигациялық ұйым объектiлерi; 8) құс фабрикаларының 
объектілері.

Қағиданың 4-тармағына сәйкес, YЭО тізбесіне қосу шарты 
объектінің сыртқы электрмен жабдықтау схемасы сенімділік 
дәрежесі бойынша электрмен жабдықтауы Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 
наурыздағы №230 бұйрығымен бекітілетін Заңның 5 бабы 
19) тармақшасына сәйкес, электр қондырғыларын орнату 
қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес келуі болып 
табылады.

Қағиданың 6-тармағына сәйкес, YЭО объектiлерiнiң 
тiзбесiне енгізiлген әрбiр объекті үшiн энергиямен 
жабдықтаушы және (немесе) энергия беруші ұйымдар YЭО 
өкiлімен бiрлесе отырып, Қазақстан Республикасы Энергети-
ка министрінің 2015 жылғы 11 ақпандағы №75 бұйрығымен 
белгіленген электрмен жабдықтаудың авариялық және 
технологиялық броны актісін жасау жөніндегі нұсқаулықтарғы 
сәйкес авариялық бронның актiсiн жасайды. Авариялық 

бронның актiсi электр энергетикасы саласында жетекші 
уәкілетті органға және жергiлiктi атқарушы органға жiберiледi. 
Авариялық бронның актісi энергиямен жабдықтау шартына 
және электр энергиясын беру шартына мiндетті қосымша 
болып табылады.

Жоғарыда атап кеткенге байланысты, авариялық және 
технологиялық броньді толық көлемде қамтамасыз ет-
пеген жағдайда, тиісті объектіге электр энергиясын шек-
теу өңірлерде адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп 
төндіруге, тіршілікті қамтамасыз ету объектілері жұмысының 
бұзылуына, апаттық экологиялық, әлеуметтік немесе 
экономикалық зардаптарға апарып соғуына мүмкіндік бермеу 
мақсатында, сонымен қатар күзгі-қысқы кезеңде авариялық 
бронның актiсi тұсынан энергия беруші және энергиямен 
жабдықтаушы ұйымдармен бірге YЭО өкілдерімен Қағида 
талаптарын орындау қажеттілігі туралы назарға алу үшін 
Департамент жеткізеді.

 Е.НАРМҰРАТОВ,
«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі 

Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау 
комитетінің Алматы облысы бойынша аумақтық 

департаменті» ММ басшысы. 
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Алматы облысы Республикамыздағы ірі аграрлық өңірлердің бірі болып табылады. 
Барлық суармалы жерлердің 40 пайызға жуығы  облысқа тиесілі.

Ақсу ауданы экономикасының дамуы ауыл шаруашылығыөнімінің көлемі мен сапа-
сына тікелей байланысты болғандықтан, су қорын тиімді пайдалана отырып, суармалы 
алқаптардың өнімділігін  арттыру біз үшін аса маңызды шаралардың бірі болып табыла-
ды.

Баршамызға белгілі өткен жылдың вегетациялық маусымы кезіндеауа райына, атап 
айтқанда жауын-шашынның болмауына орай, жаппай қуаңшылық белең алды. Өзен 
арналарындағы судың көлемі күрт төмендеу фактісі жиі орын алды. Түн мезгілінде ауа 
температурасының төмендеуіне байланысты таудаға мұздықтардың еруі жеткіліксіз болу-
ынан жер үсті суларының тапшылығы айқын байқалып отырды. Алматы облысы бойынша 
шілде айының соңғы онкүндігі мен тамыз айының алғашқы онкүндігі аралығында  өзендер 
арналарындаға судың азаюы ауылшаруашылық дақылдарын суару жұмыстарына елеулі 
қиыншылықтар әкелді. 2022 жылғы гидрологиялық болжамдарға сәйкес Алматы облысы 
тау өзендерінің бассейндерінде қар қорының орташа көпжылдың көрсеткіштерден 25-
56%-ға аз болады деп күтілуде.

Орын алып отырған жағдайға байланысты «Қазсушар» РМК Алматы филиалына 
қарасты Ақсу өндірістік учаскесі ішкішаруашылық каналдарын механизацияланған тазар-
ту, агротехникалық іс-шараларды тиімді жүргізу, ауыспалы егісті сақтау, су ресурстарын 
тиімді пайдалану, дақылдарды суарудың кестесін, суару және суармалау  нормаларын 
ұстану, суды тәулік бойы ысырапсыз пайдалану, ылғалды көп қажет ететін дақылдарды 
мүмкінідігінше қысқарту немесе су желісінің оңай қолжетімді учаскелеріне жақын 
жерлеріне ғана себуді барша шаруа қожалық иелеріне хабарлайды. Сонымен қатар, егіс 
алқаптарын суару маусымы басталғанға дейін 2022 жылғы суармалы су беру жөніндегі 
қызметтерге келісім шарт жасау қажет екенін назарларыңызға саламыз. 

 
«ҚАЗСУШАР» РМК АЛМАТЫ ФИЛИАЛЫ АҚСУ ӨНДІРІСТІК УЧАСКЕСІ.

СУ ПАЙДАЛАНУШЫ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ  
ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕРІНІҢ  

НАЗАРЫНА!

Мемлекет басшысының тапсырма-
сын орындау мақсатында 2021 жылдың 
қаңтар айынан бастап Қазақстанда 
өкілеттіктерін бөле отырып, қылмыстық 
процестің үш буынды моделі енгізілді.

Үш буынды модель барлық дамыған 
елдерде қолданылады. Бұл модель-
де үш Байланыс қылмыстық процеске 
жауап береді: полиция, прокуратура 
және сот. Бұл құрылымдар арасындағы 
өкілеттіктер нақты анықталған.

Үш буынды модель-бұл әртүрлі 
органдардың 3 негізгі тапсырманы орын-
дауы:

1. Қылмыстық құқық бұзушылықты 
анықтау, жолын кесу, қатысы бар адам-
дарды анықтау, дәлелдемелерді жинау 
және бекіту – сотқа дейінгі тергеу орган-
дары;

2. Жиналған дәлелдемелерге тәуелсіз 
баға беру, Негізгі іс жүргізу шешімдерін 
қабылдау, сотта айып тағу және ұстау – 
прокуратура;

3. Жаза тағайындау, тергеу әрекеттерін 
санкциялау және сотқа дейінгі тергеу ор-
гандары мен прокуратураның әрекеттері 
мен шешімдеріне шағымдарды қарау – 
сот.

Үш буынды модель кезең-кезеңмен 
енгізілетін болады. Бірінші кезеңде 
азаматтардың конституциялық 
құқықтарын прокурордың мақұлдауынсыз 
- келісу не бекіту жолымен қозғайтын 
негізгі процестік шешімдер заңдық күшке 
ие болмайды. Прокурор қылмыстық істер 
бойынша адамды күдікті деп тану тура-
лы, күдіктінің іс-әрекетін саралау тура-
лы, күдіктінің біліктілігін өзгерту және 
толықтыру туралы, қылмыстық құқық 
бұзушылықты саралау, тергеп-тексеру 
мерзімдерін үзу туралы процестік 
шешімдерді келіседі. Сондай-ақ, прокурор 

Үш буынды жүйеге қатысты
қылмыстық істі не қылмыстық қудалауды 
толық көлемде немесе бір бөлігінде 
тоқтату туралы процестік шешімдерді, 
қылмыстық теріс қылық туралы хаттама-
ны және бұйрықтық іс жүргізуді қолдану 
туралы қаулыны бекітеді.

Қылмыстық қудалау органдарының 
барлық негізгі шешімдерінің прокурордың 
келісімінсіз заңды күші мен құқықтық сал-
дары болмайды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру органда-
ры, прокуратура және сот арасындағы 
өкілеттіктер мен жауапкершілік 
аймақтарын ажырата отырып, қылмыстық 
процестің моделі біртіндеп, үш кезеңде 
іске асырылатын болады. 

Бірінші кезең - 2022 жылы кісі өлтіру ісі 
бойынша басталады. 

Екінші кезең - 2023 жылдан бастап 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 
және әскери полиция істері бойынша, 
сондай-ақ барлық аса ауыр қылмыстар 
бойынша, тергеудегі ішкі істер органдары 
бойынша.

Үшінші кезең - 2024 жылдан бастап 
Экономикалық тергеу қызметі, сондай-
ақ ішкі істер органдарының тергеуіндегі 
істердің қалған санаттары бойынша 
жоспарланған.

Бұл кезеңде азаматтарға үш буынды 
жүйе, оның негізгі міндеттері және үш бу-
ынды модельдің арқасында қылмыстық 
процесті жетілдіру шаралары бойынша 
түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.

Аудан прокуратурасымен жүргізілген 
талдауға сәйкес, үш буынды жүйе 
енгізілген сәттен бастап сотқа дейінгі 
тергеп - тексеру сапасы айтарлықтай 
жақсарғаны байқалады.

Алаяқтықтың басқа ұрлық түрлерінен айырмашылығы-қылмыскер адастырған 
жәбірленуші тарап материалдық пайда алу немесе жағымсыз салдардан аулақ болу 
үшін қолда бар ақшаны өз еркімен және саналы түрде береді. 

Алаяқтық әрдайым жәбірленуші үшін ашық, бірақ оны белгілі бір нақты жағдайларға 
қатысты адастырумен байланысты. 

Сонымен қатар, алдау, әдетте, бірден емес, уақыт өткеннен кейін анықталады, бұл 
мүлікті толығымен иемденіп қана қоймай, кейбір маңызды жағдайларды жасыруға 
мүмкіндік береді.

Телефон алаяқтарының құрбаны болмас үшін қарапайым ережелерді сақтау ке-
рек:

1. Ешқандай жағдайда материалдық көмек сұрап телефон қоңырауларына (жол-
көлік оқиғасын жасаған немесе полиция ұстаған туыстары) сенбеңіз. 

2. Есеп айырысу шоттарына ақша аудару үшін Сізге қандай да бір ақшалай 
өтемақы қажет екендігі туралы ақпарат бар қоңырауларды елемеңіз.

3. Сізге белгісіз абоненттердің осы абоненттік нөмірге қайта қоңырау шалу тура-
лы SMS хабарламасын елемеңіз. Сіздің шотыңыздан айтарлықтай ақша автоматты 
түрде алынуы мүмкін.

4. Балалармен олар бейтаныс адамдармен телефон арқылы сөйлеспеуі, жеке де-
ректер мен мекен-жайларды белгісіз адамдарға атамауы туралы сөйлесіңіз.

5. Банктік картаны бұғаттау туралы хабарлама алғаннан кейін SMS-хабарламамен 
көрсетілген нөмірлерге қоңырау шалмаңыз, бірақ банкке "сенім телефоны" арқылы 
хабарласыңыз, әдетте, ол банктік картаның артқы жағында көрсетілген. "Опе-
раторлармен" сөйлескен кезде картаның паролін, оның деректемелерін, жеке 
деректеріңізді шақырмаңыз: банк қызметкерлерінде барлық қажетті ақпарат бар 
және ол шот ашқан кезде хабарланады.

Алаяқтық фактілері туралы полицияға хабарлаңыз.
АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 

ПРОКУРАТУРАСЫ

АЛАЯҚТЫҚ ҚЫЛМЫСТАРЫНЫҢ 
АЛДЫН АЛУ БАҒЫТТАРЫ БОЙЫНША 

«Бәрі де сүйіспеншілік пен  ма-
хаббаттан басталады»,-деген Сара 
Алпысқызының сөзіндегі тіршіліктің түйіні 
жатқандай болып көрінеді өйткені, ма-
хаббат - адам жүрегін нұрлы қуанышққа 
бөлеп, рухына қанат бітіретін ең күшті, 
ең тұрақты, ең асқақ сүйіспеншілік сезімі.

«Өзін - өзі тану» пәні арқылы оқушы 
бойына мейірім мен, адамгершіліктің 
әділдіктің дәнін себуге болады. Ең басты-
сы, бұл  пән - қазіргі кезде оқушыларды 
дербестікке, адамгершілік - рухани 
этикаға үйретеді.

Адам бойындағы нәзік сезімдерді 
оятып, жан - жағындағыларға ерек-
ше сүйіспеншілікпен қарап, жақсының 
қадірін бағалауға, қастерлеуге үйретеді.  
«Өзін - өзі тану» пәні сынақ мерзімінде 
айтарлықтай  жетістіктерге  қол 
жеткізді. Тікелей адамның адамгершілік 
қасиеттерін дамытуға бағытталған пән 
ата - аналардың қолдауына ие болды. 
Сонымен қатар олар өзіндік адамгершілік 
сананы қалыптастырып келеді.

 Өзін - өзі тану сабағында көзделетін 
мақсат - әрбір баланы өз бойындағы 
шығармашылық мүмкіндігін тануға және 
аша білуге,мінез – құлқы мен тәртібін 
басқара және бағалай білуге үйренуге 
мүмкіндік туғызды.

Адам жүрегі махаббатқа, 
сүйіспеншілікке толы болса ғана 
мейірімділік, адалдық сияқты асыл 
қасиеттер үнемі байқалып  тұрады. 
Өмірді сүю, Отанды сүю, туған жерді сүю, 
білімге құштарлық та сүйіспеншілікке 
байланысты болады. 

Бәрі де сүйіспеншілік пен 
махаббаттан басталады

Адам баласы шыр етіп дүниеге кел-
генде ата - ананың аялы алақанын, 
мейірленген махаббатын сезеді 
сондықтан да, барлық жақсылықтың 
негізі осы махаббаттан басталып, адам 
жанын нұрға, көңілін қуаныш пен бақытқа  
бөлейді.

Жалпы біздің Қарасу негізгі орта 
мектебінің оқушылары  да өзін - өзі 
тану пәніне қызығушылық танытып, өз 
деңгейінде өткізді. Сабақты талқылау 
кезінде толық еркіндікті сезіне білді. 
Жеке тұлға ретінде кез - келген істі,кез-
келген жұмысты сүйіп, махаббатпен 
қараса, сонда ол бала өз арманына,өз 
мақсатына жетеді. Әлемдегі бар 
жақсылық махаббат арқылы келеді.

           
МАХАББАТ ШУАҒЫ

Бәрінің бастауы - махаббат!
Жанына нұр сепкен шапағат.
Еңбектің рахатын сездірген,
Гүлдерге құлпыртып түр берген.
Сәбидің шырағын жандырған,
Бұлағы - мейрімін қандырған.
Шуағы жылытқан жүректі,
Бәрінің бастауы махаббат,-

деп жырлағандай, барлық іске 
жауапкершілікпен қарайық  жас достар!

            
Ш.АТАМБАЕВА,

«Қарасу орталау мектебі, 
мектепке дейінгі шағын                                                                                                                                           

орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің педагог - 

психологы. 

Діни - саяси экстремизм болса, әртүрлі 
діни пікірлерге негізделгеніне қарамай, 
олардың іс-әрекеттері Қылмыстық істер 
кодексінің баптарына сәйкес келеді. 
Яғни, діни - саяси экстремизм - діттеген 
саяси мақсаттарына қол жеткізу үшін, 

Терроризм – адамзаттың 
қасіреті

дінді қалқан ете отырып әрекет етуші, 
дінге ешқандай қатысы жоқ іс - қимыл. 
«Терроризм – адамзаттың қасіреті» атты 
Ақсу ауылдық кітапханасында дөңгелек 
үстел өтті.

Шара барысында ауыл имамы 
оқушылар мен ата - аналарға тәлім- 
тәрбие жайлы  мағлұмат берді. 
Қатысушылар арасынан  ата – аналарға  
сөз берілді. Шарада психолог маманы  
қатысушылардан психологиялық тест 
алды.  

Қатысушылар тақырыпты өз бетінше 
меңгеріп, экстремизм мен терроризм ту-
ралы мәлімет алып, топта жұмыс жасап 
қабілеттері қалыптасты, БАҚ құралдары 
мен ғаламтор материалдарын пай-
далана отырып, өмір қауіпсіздігіне 
жанашырлыққа, бейбіт рухтағы адами 
қасиеттерін қалыптастыра білді.

А.РАЙЫМҚҰЛОВА,
Ақсу ауылдық округінің  

кітапханашысы,  
«Nur Otan» партия ұйымының 

мүшесі.
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Ербол СЫМХАНОВ,
Бас есепші - 

Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Құттықтаймыз!

Жансүгіров ауылының тұрғыны, әріптесіміз МАРА-
ТОВА ДИНАРА МАРАТҚЫЗЫ  15 ақпанда 40 жасқа 
толады. Ат жалын тартып, қамал бұзатын 40 жасқа 
келген туған күнің құтты болсын Динара!

Сен талап пен жігер жетелеген өмір өрісінде 
өзгелерден озып даралана білдің. Игі істеріңнің 
қашанда оңға басуына, әр қадамыңның қарымды бо-
луына, ел - қоғам алдында абыройыңның арта беруіне 
тілектеспіз.

Аспаның ашық, жүзің жарқын, отбасың берекелі, әр 
күнің мерекелі болсын!

Қырық жасқа толғаның –
Қырдан асып қалғаның.
Арманыңды жалға мың,
Бақ сыйласын алда күн.

Өмір мәнін шын ұқ та,
Қиялға өрле қырықта.
Өсиетін бабалар,
Ешқашанда ұмытпа.

Қызығы көп қырықтың,
Өмір алға басты анық.
Гүлі жайнап үміттің,
Жүр әрдайым жас болып.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: МКҚК "Қарлығаш бөбекжай 
балабақша" ұжымы. 

Бірімізді ыстық 
алақанымен аялаған Ана, 
бірімізді бауырына басып 
әлпештеген Әпке, бәрімізді 
адам бол, адал бол, аза-
мат бол деп тәрбиелеген, 
бізге білімімен нәрін төккен 
ұлағатты ұстаз, бәріміз 
құрмет тұтатын ШАКУ-
РА МЕЙРАМБАЙҚЫЗЫ 

ақпанның 23-де 70 жасқа 
толады. 

Ол Ілияс бабамыздың 
ауылында дүниеге келіп, 
сонда оқып, өсіп - өніп, 
туыстықтың туын қадап, өз 
үйін туғандарының басын 
қосатын берекелі мекенге 
айналдырды. Өзі оқыған 
мектебінде бірнеше жыл 
оқу тәрбие жұмысына 
басшылық жасап, елімізге 
танымал жастардың 
қалыптасуына игі әсерін 
тигізді. 

Осындай жақсы істердің 
ұйытқысы болған Шакура 
Мейрамбайқызын мерейлі 
тойымен шын жүректен 
құттықтаймыз. 

Деніне саулық, от-
басына амандық, бере-
ке - бірлік тілей отырып, 
немере - шөбере сүйіп, 
ұрпақтарының қызығына 
тоймай, ұзақ ғұмыр кешуіне 
тілектеспіз. Басыңыздағы 
бағыңыз баянды болсын. 

ЗОР ҚҰРМЕТПЕН: 
Байжомартовтар 

әулеті.

***

Су тасқыны - өзен, теңіз, көлдерде қар еру, 
нөсер, желдің әсерінен су көтерілу, кептелу, 
селдің тоқтауы және басқада нәтижесінде 
жерді едәуір су басу. Өзең құйылысына 
желмен суды көтеру нәтижесінде болған 
су тасқындар ерекше түрлерге жатады. Су 
тасқындар көпірлер, жолдар, ғимараттар мен 
құралдардың бүлінуіне, едәуір материалдық 
шығынға әкеледі, ал судың жылдамдығы 
жоғары  болғанда  (4 м/с жоғары) және судың 
биіктігі жоғарлаған кезінде (2 м. жоғары) 
адамдардың, малдадың өліміне алып келеді. 
Бүлінудің негізгі себептері - судың үлкен 
көлемінің, үлкен жылдамдығымен ағып 
баражатқан сендердің , әртүрлі қалдықтардың 
гидравликалық соққыларының әсер етуінен 
болады. Су тасқындары күтпегенде пайда 
болып және бір-екі сағаттан 2-3 аптаға дейін 
созылуы мүмкін.

Егер ауданыңызда су тасқындары жиі бол-
са, су басуы мүмкін шекараларды, тұрғылықты 
жерге жақын орналасқан көтеріңкі, су астын-
да қалмайтын жерлерді және оларға ба-
ратын қысқа жолдарды есіңізде сақтаңыз. 
Күтпегенде пайда болатын және дауыл-
ды дамушы су тасқын кезінде, жеке және 
ұйымдастырылған көшу кезіндегі әрекеттер 
туралы ережелерімен жанұя мүшелерін 

Халықтың су тасқыны пайда болған кездегі 
әрекеті туралы мәліметтер

таныстырыңыз. Қайықтардың, салдардың және 
оларды жасауға рналған материалдарының 
сақталу жерлерін есіңізге сақтаңыз. Алдын ала 
көшу кезінде алып шығатын құжаттар, мүлік 
және дәрі-дәрмектердің тізімін құрастырып 
қойыңыз. Арнайы шабаданға тиісті құнды зат-
тарды, жылы киім, азық-түлік, су және дәрі-
дәрмектерді салып қойыңыз. 

Су тасқыны қауіп-қатері және көшу тура-
лы дабыл түскен бетте кідіртпей, белгіленген 
тәртіп бойынша өзіңізбен бірге құжаттарды, 
құнды заттарды, қажетті дүние және екі күнге 
арналған бүзылмайтын азық-түлікті алып су 
басу мүмкіндігі бар қауіпті зонадан белгіленген 
қауіпсіз аудан немесе көтеріңкі жерге көшіңіз. 
Көшіру пунктінде тіркелу қажет. Үйден шығар 
алдында электр, газды және жылыту пештегі 
отты сөңдіріп, ғимарат сыртындағы жүзбелі 
заттарды тіркеп немесе қосалқы бөлмелерге 
оранып кетіңіз. 

Уақытыңыз болса, құнды заттарды үйдің 
жоғарғы қабатына немесе шатырдың астына 
қалдырып кетіңіз. Терезелер мен есіктерді жау-

Батып бара жатқан адамға жүзетін затты 
лақтырып, көмекке шақырыңыз. Зардап шек-
кен адамның қасына жүзіп бару кезінде өзен 
ағыстарын ескеріңіз. Батып бара жатқан адам 
әрекеттерін бақыламаса, артынан жүзіп келіп, 
шашынан ұстап, өзеннің жағасына сүйреңіз. 

Ғимарат ішіне кірер алдында оның не-
месе заттардың құлау қауіпін тексеріңіз. 
Ғимараттарды желдетіп алыңыз (сақталған 
газдарды кетіру мақсатында). Ғимаратты 
толық желдеткенге және газ құбырларының 
дұрыстығын тексергенге дейін электр жарықты 
қоспаңыз, ашық отты пайдалаңбаныз. 
Электр жүйелерінің, газ құбырларының, 
су құбырларының және канализацияның 
дұрыстығын тексеріңіз. 

Олардың дұрыстығына мамандардың 
көмегі арқылы көз жеткізгенге дейін дейін 
пайдаланбаңыз. Бөлмелерді кептіру үшін 
барлық терезе, есіктерді ашып, еден, 
қабырғаларды жуып, төледен суды тар-
тып шығару қажет. Сумен ұласқан азық - 
түлікті қолданбаңыз. Құдықтарды тазартуды 
ұйымдастырып, олардың ішінен суды тартып 
шығарыңыз. 

Бақытжан ӘДІЛЖАНОВ,
 аудандық ТЖБ аға инженері, 

а/қ аға лейтенанты.                                  

101 ХАБАРЛАЙДЫ!

Әрқашан сырқаттанғанда - адам жанын арашалап, 
дертке дауа тауып, әрқашан көмек қолын созуға дай-
ын тұратын ақ халатты абзал жандар, дәрігерлерге 
жүгінесің. Кез - келген науқастың көңіл - күйіне, ем алу-
ына аса ұқыптылықпен қарайтын ақ халатты жандар.

Соның бірі жұқпалы аурулар бөлімінің меңгерушісі, 
дәрігер - инфекционист Төлеуболатова Назиля 
Асқарқызы.

Ол 1986 жылдан бері сырқаттанып келген адамдар-
ды емдеп, жазылуына көмегін тигізіп, елдің алғысын 
алып жүргенін естіп жүрдім. Осы ауруханада 8 бокс па-
лата бар. Әрбір бокс палатада 4 адам, 3 адам, 2 адам-
нан, бір бокс Пит (инфекциннист) палатада 1 адам, 
барлығы 24 науқас емделеді.

2022 жылы 24 қаңтарда қолқама ауа жетпей қатты 
қысылып ауырып, жұқпалы аурулар бөліміне Пит 
палатаға жаттым.

Сол күннен бастап дәрігер Назиля Асқарқызы келіп 
қарап, емделу үшін беріп жүрген дәрі, укол, система, 
изолятор оттегінің қойылуына (кислород) күнделікті 
қарап жүрді. Маған ем беріп жүрген медбикелерге, 
медбратқа тапсырма беріп, жазып жүрді. 

Дәрігер Назиля Асқарқызы шипалы қолымен, бар 
пейілімен ерекше қарап, тәуірленіп қайтуыма көмегін 
тигізді.

Дәрігер Назиля Асқарқызына зор денсаулық, жеңісті 
де, жемісті жұмыс, отбасының қызығын көрсін,-деп 
тілеймін.

Пит палатада 7 күн, жай палатада 5 күн жатып 
емделіп, 3 ақпанда жазылып шықтым. Бірінші Алланың 
арқасында, екінші ақ халатты жандардың арқасында 
тәуірлендім.

Сондықтан емделуге көмегін тигізген дәрігер На-
зиля Асқарқызына шын жүректен аналық алғысымды 
білдіре отырып, рахметімді айтамын. 

Ақсу ауданының Жансүгіров ауылының Қалилаханов 
көшесі, №4 үйдің тұрғынымын. Ұл мен қызымнан не-
мере - шөбере сүйіп отырмын. "Күміс алқа" иесімін. 
86 жастамын. Аудандық "Ақсу өңірі" газеті арқылы 
алғысымды жеткіземін.

Өкей ОРМАНОВА,
зейнеткер.

ШЫН ЖҮРЕКТЕН 
АНАЛЫҚ 

АЛҒЫСЫМДЫ 
БІЛДІРЕМІН

ып уақытыңыз болса бірінші қабаттағы терезе-
лер мен есіктерді тақтамен жауып шегелеңіз. 
Ұйымдастырылған көшіру болмаған кезенде, 
көмек келу немесе су деңгейінің түсу алдын-
да ғимараттың жоғарғыы қабаттарында, ша-
тырда, ағаштарда немесе көтеріңкі жерлерде 
болыңыз. Бірақ үнемі сигнал беріп тұрыңыз: 
күндіз  жақсы көрінетін енді ілу немесе енді 
қайта – қайта бұлғау арқылы, қауіпсіздік ша-
раларын сақтап жүзу құралына өтіңіз. Міндетті 
түрде құтқарушылардың талаптарын орындап, 
жүзу құралдарына артық затты тиеуге болмай-
ды. Жүзу кезінде белгіленген жерлерден кет-
пей, бортқа отырмай экипаждың талаптарын 
қатаң орыңдаңыз. 

Су басылған ауданнан жеке шығу тек 
қана зардап шеккендерге көмек көрсету 
үшін, су деңгейінің көтерілу немесе жоғарғы 
қабаттарды су басу қауіпі болғанда шығуға 
ұсыным беріледі. Сонымен бірге сенімдң 
жүзу құралдарды алып алу және жүзу жолын 
білу қажет. Жеке жүзу кезінде сигнал беруді 
тоқтатпаңыз.

Өмірдің қызығын көре алмай кеткен бақилық перзентім 
ортамыздан кеткені биыл 10 жыл болады. 

Әкеңде бір азамат ет нар тұлға,
Бейнең бар ет, сол әкеңнің қалпында.
Тұяғы едің ізін оның өшірмес,
Шырағы едің қалған жалғыз артында.

Дүние жалған, шіркін оған нетерсің,
Бір күндері артқа тастап кетерсің.
Анасынан айырғандар баласын,
Қалай ғана жерді басып өтерсің?

Мына жалған, көз жасты төгіп кетті,
Орны толмас қайғыны бөліп кепті.
Қапияда жауыздардан қаза тауып.
Бақытымның алауы сөніп кетті.

Алла берген жалғызым ең жалғанда,
Жетпей кеттің шара барма арманға.
Мен ана едім, асқақ едім өзгеден,
Сен қасымда, сен қасымда болғанда.

Армандамай сені қалай тұра аламын,
Алладан медет- жәрдем сұрағаным.
О дүниеде орның болсын пейіште,
Қабыл болсын оқыған дұғаларым.

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: 
Бекжановтар әулеті,  аяулы анашың - Қантай, әпкең - 

Гүлнұр, жақсы көретін жиенің - Ержан, ағаң Болат 
және ағайын-туыстарың.

Жансүгіров ауылының 
тұрғыны БЕКЖАНОВ          
БАКАЛЕК НҰРЛАНҰЛЫ 
шаңырағымның иесі, жалғыз 
ұлым ақылды да, сымбатты, 
адамгершілігі мол, кішпейіл, 
бауырмал да ақ көңіл, досқа 
адал да, елге сыйлы, адамның 
көңілін қалдырмайтын ерекше 
жан еді. 

Ұлымның алдына қойған ар-
мандары көп еді ғой. Аяқ асты-
нан қанды қол қарақшылардан 
сұм ажалға тап болды. Соны 
ойлағанда жүрегім сыздап, 
сағыныштан сағат сайын қарс 
айрылады. 

"Ана" – әрбір адамның 
жарық дүниедегі ең жақыны, 
жанашыры, қадірлісі, 
қамқоршысы ақ сүтін беріп 
аялаған жанын да аямаған 
ардақтысы. Біз әлемдегі ең 
керемет ананың перзентіміз. 

Асыл анамыз КҮЛШАРА 
ЕНШЕБАЕВАНЫҢ  19 
ақпан қайтыс болған күні. 
Арамыздан кеткеніне биыл 
он жыл толады.

Аяулы анашымызды 
сағынышпен еске аламыз. 
Бәйтеректей әулетке сая 
болған, бәрінен де мейірімін 
аямаған асыл анамыздың жатқан жері жайлы, топырағы 
торқа болсын, жаны жәннатта, тәні рахатта болсын деп дұға 
етеміз. Анамыздың назды күлкісі, мейірімді келбеті мәңгі 
есімізде. 

Сағындым анашым сағындым,
Бәрінен ардақты, сабырлым.
Кешегі бақытты шағымды,
Қай жерде қалдырды сағым күн.

Білмеймін түсім бе, өңім бе,
Кім болар жұбаныш көңілге?
Анамның жауысы жадымда,
Бейнесі жүректің төрінде.

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: 
СЛАМЖАНОВТАР әулеті мен немерелері.

СӨЗ КІЛТ СИЯҚТЫ. ОНЫҢ 
КӨМЕГІМЕН КЕЗ - КЕЛГЕН ЖҮРЕКТІ 
АШЫП, КЕЗ - КЕЛГЕН АУЫЗДЫ 
ЖАБУҒА БОЛАДЫ...

Атадан қалған асыл сөз...


