
Курс на
экономический рост

Карагандинская область в
этот день презентовала уни-
кальный в своем роде проект –
завод по утилизации и перера-
ботке вышедших из эксплуата-
ции транспортных средств -
ТОО «Recycling Company».

В приветственном слове
Глава государства Нурсултан
Назарбаев отметил верность
взятого курса на масштабную
индустриализацию, полностью
отвечающего вызовам времени. 

- По всей стране за годы ин-
дустриализации было введено
более 1 тысячи новых про-
изводств, создано свыше 100
тысяч постоянных рабочих
мест, - сказал Глава госу-
дарства Н.Назарбаев, подводя
итог первой семилетке про-
граммы индустриализации
страны. - Доля обрабатываю-
щей промышленности в струк-
туре экономики страны
выросла с 30 до 41 процента. С
2010 года было привлечено 26
млрд. долларов прямых ино-
странных инвестиций, в общем
объеме экспорта доля обрабо-
танных товаров увеличилась до
35 процентов. 

Глава государства отметил,
что индустриальными пред-
приятиями в рамках государст-
венной программы
индустриально-инновационного
развития произведено  продук-
ции на 9,5 трлн. тенге, а за-
трачено было 5,2 трлн. тенге.

– Семь лет назад взятый курс
на масштабную инстриализа-
цию оказался верным и сегодня

к сотрудничеству привлекаются
известные транснациональные
компании, такие как «POSKO»,
«Евразхолдинг», «Tenaris»,
«Полиметалл», являющиеся

признанными лидерами в своих
сегментах, - сказал Президент
страны Н.Назарбаев.

(Продолжение на 3 стр.)

На фото: идет телемост.
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Примите поздравление
Генеральному директору 
ТОО «Recycling Company»

А.Г.Рябинину
Уважаемый Александр Геннадьевич!

Искренне поздравляем Вас и ваш коллек-
тив с большим успехом - премией Прези-
дента «Алтын сапа» в номинации «Лучший
инновационный проект».

6 декабря Глава государства запустил в
эксплуатацию завод по утилизации вышед-
ших из эксплуатации транспортных средств
полного цикла и дал высокую оценку, отме-
тил, что проект имеет большие перспек-
тивы.

Глубокое чувство гордости за наш район мы чувствовали
в тот момент, когда Вы получали честно завоеванную на-
граду из рук Президента Нурсултана Абишевича Назар-
баева. 

Инновационный проект - ТОО «Recycling Company» - не
имеет аналогов в нашей стране. Всего за 9 месяцев удалось
построить завод и переработать до 50 тысяч автомобилей,
получить более 30 тысяч тонн черных и цветных металлов
и за короткое время удостоиться высокой награды. 

ТОО «Recycling Company» вносит неоценимый вклад в
развитие нашего района, региона и страны.

Благодарим Вас за результативную работу и желаем про-
цветания, успехов и высочайших достижений Вашему делу.

Шагурашид МАМАЛИНОВ, Асхат ƏЛИ,
аким района                          секретарь районного маслихата 

Құрметті ауданымыздың
прокуратура қызметкерлері

жəне ардагерлері!
Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз – Қазақстан Республикасы-

ның прокуратура қызметкерлері күнімен шын жүректен құт-
тықтаймыз!

Кез-келген мемлекеттің дамуы үшін конституциялық тəр-
тіп пен Заңдардың қатаң сақталуы шарт. Бұл тұрғыда про-
куратура ұйымына қойылатын талап ерекше. Дегенмен,
ауданымыздың прокурорлары күнделікті жұмыстарының
нəтижелігімен жоғарғы бақылау ұйымының маңызды-
лығын дəлелдеп келеді. 

Прокуратурамен өмірін байланыстырған əр жанға арты-
латын үміт, жүктелетін жауапкершілік мол - еліміздің ты-
ныштығын сақтау, халықтың құқығын қорғау.

Кəсіби мерекемен құттықтай отырып, сіздерге зор ден-
саулық, қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға бақ-бе-
реке тілейміз. 

Шагурашид МАМАЛИНОВ, Асхат ƏЛИ,
аудан əкімі аудандық мəслихаттың хатшысы

Уважаемые сотрудники
и ветераны

прокуратуры района!
Примите поздравления с профессиональным праздни-

ком - Днем работника прокуратуры Республики Казахстан. 
Важнейшим условием поступательного развития госу-

дарства является обеспечение в стране конституционного
порядка и законности. Особая роль в этом отводится про-
куратуре. Прокуроры нашего района своей повседневной
деятельностью доказывают возрастающую эффектив-
ность прокурорского надзора, координирующую роль ор-
ганов прокуратуры в правоохранительной деятельности. 

От профессионализма и слаженности действий всех и
каждого, кто связал свою судьбу с прокуратурой, зависит
очень многое - и стабильность в стране, и благополучие ее
граждан.

Поздравляя с праздником, желаем всем больших успе-
хов в выполнении стоящих перед вами ответственных
задач по укреплению законности, доброго здоровья и бла-
гополучия!

Ш.МАМАЛИНОВ, А.ƏЛИ,
аким района секретарь районного маслихата

Облыстық "Орталық
Қазақстан" газетінің 18-қараша
күнгі 129 санында "Бұқардың
тойы - бұқара тойы" деген
атпен мақала жария болды.
Дұрыс...

Осы жарнама сынды мақалада біраз жаңсақ
деректер бізді, Бұқар бабаға қатысы бар жан-
дарды "сілкінтіп" тастағанын несіне жасырайық.
Енді соған келейік.

Бірінші жаңсақ дəйек - жыраудың туған жері деп
- Сұңқар-Ния  (дұрысы Сұңқарқия) деген жерді
атапты. Бұл жер қазір біздің аудан көлемінде,Үлгі
ауылының маңында орналасқан. Жəне де: "Пав-
лодар облысы, Баянауыл ауданында дүниеге
келген"-деген жолдар бар.

Бұл деректі Ш.Қуанғановтың "Бұқар жырау"
1992 жылы "Мұрагер" баспасынан шыққан кітап-
шасынан алғанын сезіп отырмыз. Неге?!

Енді осы неге деген
сұрақ бізді əрі-сəрі
қылып отыр.

Қолымызға қалам
алғалы Бұқар жырау
жөніндегі жазылған дү-
ниелердің бəрін деме-
сек те бірсыпырасын
ақтардық. Жылт еткен
жылы хабар болса елге
жеткізуге асықтық. Тіпті
кейбір жандармен ай-
тысып, тартыстық. Жеке
бас қамы үшін емес,
əрине. 

"Ең əуелі Бұқар
жырау он екі тарих" (Қарағанды 1994) деген кі-
тапша жазған ғалым ағамыз Н.Омаридің дерегін
келтіруді жөн көрдік. Өйткені ол кісі сонау Өз-
бекстанға дейін барып, баба жүріп өткен жолды
сонарлаған ғалым. 

(Жалғасы 11-ші бетте)

Бұқар жыры - мəңгі жыр

6 декабря 2017 года в Астане с участием Главы государства Нур-
султана Назарбаева прошел общенациональный телемост «Новая
индустриализация страны: прыжок казахстанского барса». В рам-
ках традиционного ежегодного Дня индустриализации в режиме он-
лайн по всей стране были запущены новые
индустриально-инновационные проекты. 11 регионов страны осу-
ществили запуск 25 проектов в сфере металлургии, промышленно-
сти, сельского хозяйства, строительных материалов,
транспорта, логистики.
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Сенім телефоны
«Бұқар жырау ауданының экономика жəне қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінде экономика жəне

қаржы бөлімі мемлекеттік қызметшілерімен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының
мемлекеттік қызмет туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы жəне мемлекеттік қыз-
метшілердің əдеп кодексінің нормаларын бұзушылық фактілері жөнінде хабарлау  үшін 2-14-86 сенім
телефоны жұмыс істейді.

Телефон доверия
В государственном учреждении «Отдел экономики и финансов» работает телефон доверия 2-14-86

для сообщения о фактах нарушения государственными служащими отдела экономики и финансов дей-
ствующего законодательства Республики Казахстан о государственной службе,  о противодействии кор-
рупции и норм Этического кодекса государственных служащих.

Сенім телефоны
"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі қоғамдық денсаулықты қо-

рғау Комитеті Қарағанды облысының қоғамдық денсаулық Департаментінің қоғамдық
денсаулықты қорғау Бұқар жырау аудандық басқармасы" РММ 22173 сенім телефоны
жұмыс істейді. Осы телефон арқылы аудан тұрғындары  тұтынушылардың құқықтарын қо-
рғау басқармасы мемлекеттік қызметшілердің Ар-намыс кодексін, мемлекеттік қызмет
жəне қызметкерлерінің ҚР «Жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңын бұзғаны туралы
фактілерді хабарлауыңызға болады.

Сенім телефоны
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің этикалық Кодексін, сыбайлас

жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасы нормаларын, мемлекеттік қызметшілердің заң бұ-
зушылығы фактісін хабарлау үшін аудан əкімінің аппаратында сенім телефондары орна-
тылды. аудан əкімінің аппараты - 21030.

Телефон доверия
В аппарате акима района  работает телефон доверия для сообщения о фактах наруше-

ния государственными служащими норм  этического Кодекса государственных служащих
Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и о борьбе с корруп-
цией: аппарат акима района - 21030.  

Сенім телефоны
«Бұқар жырау аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінде мəслихат аппараты

мемлекеттік қызметшілерімен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының мемлекет-
тік қызмет туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы жəне мемлекеттік қызметшілердің
əдеп кодексінің нормаларын бұзушылық фактілері жөнінде хабарлау  үшін 2-22-09 сенім телефоны
жұмыс істейді.

Телефон доверия
В государственном учреждении «Аппарат Бухар-Жырауского районного маслихата» работает теле-

фон доверия 2-22-09 для сообщения о фактах нарушения государственными служащими аппарата мас-
лихата действующего законодательства Республики Казахстан о государственной службе,  о
противодействии коррупции и норм Этического кодекса государственных служащих.

Сенім телефоны
"Бұқар жырау ауданының білім бөлімі" ММ-де 2-11-43 сенім телефоны жұмыс істейді. Ол бойынша

мемлекеттік қызметкерлердің  Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы əрекеттегі заңна-
маны бұзу фактілері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы əрекеттердің жəне Қазақстан Республикасы мем-
лекеттік қызметкерлерінің этикалық Кодексінің нормаларының бұзылуы туралы хабарлай аласыздар.

Телефон доверия
В ГУ «Отдел образования Бухар-Жырауского района» работает телефон доверия 2-11-43 для со-

общения о фактах нарушения государственными служащими действующего законодательства Рес-
публики Казахстан о государственной службе, противодействию коррупции и норм Этического кодекса
государственных служащих Республики Казахстан.

Сенім телефоны
Мемлекеттік мекемелерде сенім телефондары жұмыс істейді. Ол бойынша мемлекеттік

қызметкерлердің  Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы əрекеттегі заңнаманы
бұзу фактілері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы əрекеттердің жəне Қазақстан Республикасы
мемлекеттік қызметкерлерінің этикалық Кодексінің нормаларының бұзылуы туралы хабар-
лауға болады:

1. “Бұқар жырау аудандық жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі”
ММ - 2-10-38.

2. “Бұқар жырау ауданының тұрғын үй инспекциясы, көлік жолдары, жолаушылар
тасымалы, тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімі” ММ - 2-20-18.

3.” Бұқар жырау ауданының кəсіпкерлік жəне өндіріс бөлімі” ММ- 2-20-30.
4.”Тоғызқұдық селолық округі əкімі аппараты” ММ - 52-6-42.
5.”Суықсу ауылы əкімі аппараты” ММ - 61-200.
6.”Тұзды селолық округі əкімі аппараты” ММ - 8(72138)-44-3-78.
7. «Бұқар жырау ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ – 2-18-32.
8. «Бұқар жырау ауданының ішкі саясат бөлемі» ММ – 2-15-05.
9. «Ростовка ауылдық округі əкімі аппараты» ММ – 37-3-50.
10. «Ботақара кенті əкімінің аппараты» ММ – 2-16-00.
11. «Бұқар жырау ауданы сəулет жəне қала құрылысы бөлімі» ММ – 8-72-154-2-22-

28.
12. «Бұқар жырау ауданы құрылысы бөлімі» ММ – 8-72-154-2-22-48.

Телефон доверия
В государственных учреждениях работают телефоны доверия для сообщения о фактах

нарушения государственными служащими действующего законодательства Республики Ка-
захстан о государственной службе, противодействию коррупции и норм Этического кодекса
государственных служащих Республики Казахстана: 

1. ГУ «Бухар-Жырауский районный отдел занятости и социальных программ» - 2-
10-38. 

2. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, ав-
томобильных дорог и жилищной инспекции Бухар-Жырауского района» - 2-20-18. 

3. ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Бухар-Жырауского рай-
она» - 2-20-30. 

4. ГУ «Аппарат акима Тогызкудукского сельского округа» - 52-6-42. 
5. ГУ «Аппарат акима села Суыксу» - 61-200. 
6. ГУ «Аппарат акима сельского округа Тузды» - 8(72138)-44-3-78.
7. ГУ «Отдел земельных отношений Бухар-Жырауского района» - 2-18-32.
8. ГУ «Отдел внутренней политики Бухар-Жырауского района» - 2-15-05.
9. ГУ «Аппарат акима Ростовского с\о» - 37-3-50.
10. ГУ «Аппарат акима поселка Ботакара» - 2-16-00.
11. ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района» - 8-

72-154-2-22-28.
12. ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района» - 8-72-154-2-22-48.

Комментарии к отчету
начальника МПС

С сайта районной газеты:
 За мир и порядок, 29 ноября 2017г.: как мама,

очень волнуюсь за своего ребенка, даже сама, когда
иду по центральной улице п.Ботакара, боюсь перехо-
дить дорогу, водителей наших, как говорится, умом не
понять. Порой едут на такой скорости, что легче и спо-
койнее их пропустить. В связи с этим хотелось бы,
чтобы наши полицейские местной службы хотя бы
иногда проверяли или ставили посты на пешеходах,
уже зима, везде скользко, а у нас нет тротуаров для
пешеходов. Не дай Бог споткнешься, сразу окажешься
на дороге. Пожалуйста, дорогие полицейские возь-
мите на контроль. Редко из вас кто ходит пешком, по-
этому не сталкивались с такой проблемой.

 Наблюдатель, 29 ноября 2017г.: прочитал отчет
и удивился: фактов краж скота нет. Надо радоваться,
что изжили скотокрадство. Но это мечты. Реальность
иная: скот по-прежнему воруют, а полицейские либо
замалчивают и не хотят регистрировать, уговаривают
хозяев не писать заявления.

С сайта районного акимата:
Кайрат, 23 ноября 2017г.: на территории Бухар-

Жырауского района зарегистрировано 29 (в 2016г. -
35) дорожно-транспортных происшествий, при кото-
рых 14 человек погибло (в 2016г. - 10), 61 получили ра-

нения различных видов (в 2016г. - 67). Снижение по
количеству ДТП – на 17%; по погибшим рост – на 40
%, по раненым снижение на 8,9 %. Что со снижения
количества ДТП, если идет такой рост по погибшим –
40?

 Кундызай, 23 ноября 2017г.: необходимо нала-
дить работу участковых с населением! Плохо рабо-
тает начальник МПС!

К отчету
руководителя отдела

ЖКХ, ПТ, АД
С сайта районной газеты:

 За чистоту и порядок, 29 ноября 2017г.: А вы
были в селе Заречное? Кажется, нет. Село утопает в
мусорных свалках. Аким не работает, участковые
тоже, те же, кто мусорит, остаются безнаказанными.

 Короли мусорок, 29 ноября 2017г.: да-да, не оби-
жайтесь! Мы все короли своих мусорок! В отчете говорят,
132 человека предупреждены, а всего 4 оштрафованы, а
по всему району оштрафованных должно быть не менее
400 человек, ведь куда ни глянь, везде кучи мусора, на-
воза, люди топят печки, золу выносить тоже надо. Вот
эти субботники ничего не решают, если не наладить ра-
боту вывоза мусора и не поставить контейнеры, ведь
можно по пальцам пересчитать, сколько контейнеров у
нас по поселку стоит.

 Кочегар, 29 ноября 2017г.: конечно, в нашей
стране еще очень много проблем в ЖКХ. Но самое
главное – это отсутствие центрального отопления.
Вроде, уже прошло 26 лет с того момента как полу-
чили независимость, но никак не можем решить эту
проблему. У нас в центре района строят котельную, а
другие дома по 40 лет Казахстана, ул.Энергетиков как
топили, так и топят печи. Когда решится эта проблема,
и когда власти возьмутся за его решение?

С сайта районного акимата:
 Кундызай, 23 ноября 2017г.: состояние дорог

ужасное по всему району, освещения нету! Если есть,
то не работает полностью!

 Сакен, 23 ноября 2017г.: сократите свои сове-
щания, работайте! Дороги в ужасном состоянии. По
трассе Акбель-Ботакара нет ограничительных знаков.
Там очень опасные подъемы.

 Аноним, 23 ноября 2017г.: мен Ботақара кенті
Құрманғазы көшесінде тұрамын. Сізге беретін сауал-
дарым: 1. Құрманғазы көшесінің жолына жөндеу жұ-
мыстарын қашан жүргізесіздер? 2. Светті өткіздіңіздер,
алайда светтің жанып тұрғанынан сөніп тұрған күндері
көп. Светке эконом жасап жүрсіздер ма? 3. Біздің кө-
шеге суды қашан орнатасыздар? Су алу үшін Құрма-
нғазының шетіне дейін барамыз. Құрманғазы
көшесінің оң жағындағы үйлерге қиын. Осы сұрақ-
тарды қарастырып берсеңіз.

Уважаемые читатели, свои комментарии и мнения к
отчетам руководителей государственных учреждений
и организаций, другим материалам можно оставить на
сайте районной газеты bjj-gazeti.kz.

Список жителей села Уштобе, 
получивших земельные участки для ведения

личного подсобного хозяйства и под
индивидуальное жилищное строительство

В ноябре месяце текущего года перед жителями сел
Уштобинского с\о о ходе реализации программы развития сельского
округа отчитывался аким сельского округа  Саргизов Е.Ж. 

В ходе встреч с населением прозвучало много вопросов, в том
числе касающихся предоставления земельных участков.

Согласно законодательства, при истребовании земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, заявления граждан Республики Казахстан и оралманов, в случае
отсутствия площадок для отвода земельного участка, берутся местными исполнительными органами
на специальный учет на основании заключения комиссии, предусмотренном в пункте 13 приказа и.о.
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №255 «Об
утверждении Правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное
строительство».

Отмечу, что земельные участки для ведения индивидуального жилищного строительства в
Уштобинском с\о предоставлялись строго по очередности. За период с 2011 по 2017 годы земельные
участки для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства
были предоставлены следующим лицам:

(Продолжение следует)
В.БЛУДЧИЙ,

и.о.руководителя ГУ «Отдел земельных отношений»
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Петровка орта мектебінде
ҚР Тұңғыш Президенті күніне
арналған іс-шаралардың жос-
парына сəйкес мектебімізде
түрлі шаралар өткізілді. Атап
айта кететін болсақ, 28-қа-
раша күні «Менің елімнің Пре-
зиденті» атты мектеп
кітапханасында кітапханашы
С. Байтасованың ұйымдасты-
руымен кітаптар көрмесі қо-
йылды. 29 қараша күні 5-6
сынып оқушылары ара-
лығында «Балалық шағымның
аспаны» атты Елбасымыздың

өмір жолы туралы фильм көр-
сетілді. 30-қараша күні мекте-
біміздің екінші қабатында
«Елін сүйген Елбасы» тақыры-
бында мектеп оқушыларының
қатысуымен салтанатты жиын
өткізілді. Жиынның басты мақ-
саты - ҚР тұңғыш президенті
Н.Ə.Назарбаев туралы оқушы-
лардың білім-танымын
кеңейту, оқушы жүрегінде Ел-
басына деген сүйіспеншілік
сезімін ояту, құрметтеу.

Салтанатты жиын əнұран-
мен ашылып, мектеп директо-

рының міндетін атқарушы
Г.Василиктің құттықтау сөзі-
мен жалғасты. Жиында мек-
теп оқушылары Елбасына
арналған өлең шумақтарын
оқыды. Мектеп оқушыларына
Елбасы туралы арнайы да-
йындалған бейнеролик көрсе-
тілді. Салтанатты жиын
жүргізушілердің құттықтау сө-
зімен аяқталды. Сонымен
қатар, бұл күні дене шынық-
тыру пəні мұғалімдерінің
ұйымдастыруымен 7-11 сынып
оқушылары аралығында во-
лейболдан біріншілік өтті. Бұл
біріншілікте бас жүлдені 10-
сынып оқушылары иеленіп,
арнайы кубок табысталды.

Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Біз тəуелсіздікке аңсап, за-
рығып жеттік. Енді сол тəу-
елсіздіктің қасиетті белгілерін
де ерекше қадірлеуіміз, қа-
стерлеуіміз керек» - деген
сөзін əрбір азамат жүрегінің
түкпіріне сақтап, қашанда жа-
дында ұстауы керек. Бұл бар-
шамыздың туған ел
алдындағы перзенттік боры-
шымыз. 

Индира МҰХАЖАНОВА,
Петровка орта мектебінің

қосымша білім беру
педагогы

Астанамыздың өркендеуіне саяхат жасап,
Елбасы туралы слайд көрсетілді. Сынып же-
текшісі, осы жолдар авторы «Нұр ағама» атты
өлеңін оқыды.

Мақтанышым - өр тұлғалы Нұр аға,
Өзің болдың жан сарайым жан аға.
Тəуелсіздік алып беріп қазаққа,
Мақсатыңыз орындалды жаһанда.
Өлеңменен өріледі от жырларым,
Таныды қазақ елін бар ғаламым.
Бас иіп алғыс айтар саған елің,
Өзіңді дара тұлға атар едім.

1-желтоқсанда тойлап жатқан,
Мерекең құтты болсын қазақ елім.
Жайнай бер, гүлдене бер Қазақстан,
Атармын мен өзіңді Ғажапстан.
Нұрлы жолың болып, əркез дара жол
Елбасы ел-жұртыңмен бақытты бол! -
деген жыр жолдарын оқып, барша оқушыла-

рға отансүйгіштік үлгісін танытты.

Е.БАҚЫТ,
«Тұзды ЖББОМ» КММ-ы 

бастауыш сынып мұғалімі

Для большей информирован-
ности детей был оформлен
стенд «СПИД – чума XXI века». 

С призывом «На борьбу со
СПИДом /Весь мир встает сте-
ной, /Сегодня ленту красную/

Приколем мы с тобой» - старто-
вала акция «STOP, СПИД!»
среди обучающихся, учителей и
работников школы. 

Старшеклассники подгото-
вили лозунг «Вместе против
ВИЧ и СПИДа», на котором
каждый участник оставлял свой
автограф. 

Был также проведен флэш-
моб под названием «В здоро-
вом теле, здоровый дух», в
котором приняли участие 5-10
классы.

По завершению мероприятия
каждый участник повязал крас-
ный воздушный шар на арку, в
поддержку тех, кто сегодня без-
надежен перед болезнью. 

М.САЙДАЛИНА,
старшая вожатая 
Белагашской СШ

Жеңіс шыңынан
көріне бер, Ян

Спорт - денсаулық кепілі демекші, осы
кепілдікті бойына дарыта білген, спорт
десе ішкен асын жерге қоятын
мектебіміздің мақтанышы Cмағұлов Ян өз
жеңісімен тағы да қуантты. 

8 «б» сыныбының оқушысы Смағұлов Ян сыныптаста-
рының арасында салмақтылығымен, ізеттілігімен ерекше-
леніп тұратын алдыңғы қатардағы оқушылардың бірі.
Жанына спортты серік еткен шəкіртіміз 3-4 қазан ара-
лығында Қарағанды қаласындағы «Жастар» спорт кеше-
нінде өткен Əлем чемпионатында «MMA NOMAD» спорт
түрінен ІI орынды иеленіп, мəртебемізді тағы бір көтеріп
тастады. 

Спорт əлемінде алғашқы қадамдарын жасап жүрген
Янға бар арманың орындалып, еліміздің байрағын жеңіс
шыңынан көтеретін спортшы бол дейміз. 

Ж.ТОҚСАНБАЕВА,
Новоузенка орта мектебінің 

аға тəлімгері 

Мереке құтты
болсын!

Тəуелсіздігімізді алғаннан соң халықтың
басын біріктіріп, Н.Ә.Назарбаев тұңғыш
Елбасы болды. Елбасының бастауымен
менің Отаным əлемге танылды. Елім
елдігін көрсетті, ерлігін танытты. Қазақ
халқы егемендігін алып, Тəуелсіздікке қол
жеткізгенде өз алдымызға ел бола
алатындығымызға күмəнданған жандар
да болған екен. Бірақ ар-намысты ту
еткен Елбасымыз бен үкімет басындағы
ел үшін еңбек еткен ағаларымыздың
аянбай еңбек етуі осы нұрлы күндерге
жеткізді.

Тұңғыш Президент күні - 1 желтоқсанда жыл сайын
аталып өтетін Қазақстандағы мемлекеттік мейрам. 2011
жылғы 10 желтоқсанда парламент сенатының толық от-
ырысында «Қазақстан Республикасының мерекелері ту-
ралы» заңына толықтырулар енгізу туралы»
заңнамасына қол қойылды. Қазақстан Республикасының
алғашқы президенті күнін атап өту Қазақстан Республи-
касының президенті – Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев-
тың мемлекет алдындағы жетістіктерін тану мақсатымен
ұйымдастырылған.

Бұл мейрамның негізгі алғышарты - 1 желтоқсан күні
өткен президент сайлауы болды. Алғашқы бүкілхалық-
тық сайлау нəтижесінде Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев
алғашқы Президент атанды. Қазір бүкіл əлем біздің тəу-
елсіз ел екенімізді мойындады.

Елбасымыздың атында Назарбаев зияткерлік мекте-
птері, Назарбаев Университеті жəне  көптеген қорлар
жұмыс істеуде. 

Д.СЕЙІТОВА,
Көкпекті орта мектебінің

4 «б» сыныбының 
оқушысы 

Елін сүйген Елбасы
Тəуелсіздігімізді алғаннан соң халықтың
басын біріктіріп, Н.Ә.Назарбаев тұңғыш
Елбасымыз болды. Елбасының
бастауымен біздің Отанымыз əлемге
танылды. Қазақ халқы егемендігін алып,
тəуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін, өз
алдымызға жеке ел болған бірінші күннен
бастап бейбіт саясатты еліміздің
егемендігі Қазақстан Республикасы
президентінің атымен тікелей
байланысты.  Міне, содан бері 1-
желтоқсанда біз жаңа мемлекеттік
мерекені - «Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті күнін» атап өтеміз.

Елбасы құрметіне
1-желтоқсан – Тұңғыш Президент күніне орай Тұзды орта
мектебінің 4 «а» сыныбы оқушыларының арасында «Менің
тұңғыш Президентім!» сынып сағаты өтті. 
Сабақ барысында оқушылар Елбасы Н.Назарбаев туралы
ойларын ортаға салып, өлеңнен шашу шашты.

Sтор, СПИД!
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со
СПИДом. Эта дата служит напоминанием для людей о
необходимости остановить глобальное распространение
эпидемии ВИЧ/СПИДа.
С целью профилактики ВИЧ и СПИДа медсестрой школы
Кудаспаевой Ж.С. был проведен круглый стол среди учащихся 8-10
классов на тему «Борьба со СПИДом», направленный на
формирование безопасного поведения у учащихся, умение сказать
«нет» и противостоять негативному внешнему влиянию,
повысить знания учащихся в вопросах ВИЧ/СПИДа. 
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Қазақ елі тəуелсіз болса деген арман ұшқын
шашса, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы
Қазақ елінің соңғы жиырма алты жыл тұтқасын
ұстап, туын көтерген тұрлаулы да тұғырлы тұ-
лғасы - тұңғыш Президентіміз Н.Ə.Назарбаев-
тың басшылығымен əлем мойындаған,
жаһанға аты жеткен мемлекетке айналды.

1991 жылы 1 желтоқсанда алғаш рет Қазақ
ССР Президентінің жалпыхалықтық сайлауы
өтіп, ол сайлауда Нұрсұлтан Əбішұлы Назар-
баев ел Президенті болып сайланғаны барша-
мызға мəлім. Яғни, өз тағдырын өзі айқындауға
алғашқы қадам жасаған Қазақстан үшін 1 жел-
тоқсан - мемлекеттілік тарихының мерейлі күні
саналуға лайықты.

Жоғары Парламенттің бекітуімен 2012 жылы
1 желтоқсан Қазақстанда алғаш рет Тұңғыш
Президент күні мемлекеттік мереке ретінде
аталып өтіп, бұл баршамыз үшін қуанышты
оқиға болды. Елбасына деген ел құрметін ай-
рықша айғақтауға арналған бұл мерекенің дəс-
түрлік іс-шараға айналуға орны бар екенін
шынайы сезіммен айтып өтуге тура келеді.
Биыл осы мерекеге 5 жыл толып отыр.

Доскей ауылының музыка мектебінің акты
залында Қазақстан Мемлекетінің Тұңғыш Пре-
зиденті күніне арналған мерекелік салтанатты

жиын Қазақстан Республикасының  Əнұраны-
мен ашылып, əкімдіктің бас маманы Гүлнар Тұ-
рарқызы жиналған қауымды мерекемен
құттықтап, Елбасының, еліміздің жетістігіне тоқ-
талып өтті. 

Музыка мектебі оқушыларының осы мере-
кеге дайындаған монтажы, бейнеролик филь-
мдер көрермендердің көңілінен шықты,
сонымен қоса «Қазақстан жəне Елбасы» атты
кітап жəне басылымдардағы ақпараттармен
танысып, Елбасының сүйікті əндері айтылды.

Ауылымыздағы модельді кітапхана-клу-
бында кітапханашылар «Елбасымен - жарқын
болашаққа» тақырыбында 3-4 сынып оқушы-
ларының қатысуымен пресс-үстел өткізді. Ел-
басы өмірбаянымен таныстыратын «Балалық
шаққа саяхат» фильмінен үзінді көрсетіліп, оқу-
шылар фильм бойынша өз ойларын ортаға
салды. 

Іс-шара барысында 3-сынып оқушысы А. Ах-
метова Елбасына арнауын оқыды, Əлкеев
Арман «Үш қоңыр» əнін шырқап, Дəрібаева
Жанель Құрманғазының «Сарыарқа» күйін
шертіп берді.

Дариға РАХЫМҚЫЗЫ,
мəдени шараларды

ұйымдастырушы

В честь праздника
10 декабря 2011 года Сенат Парламента

Республики Казахстан принял Закон «О вне-
сении дополнения в закон РК «О праздниках в
Республике Казахстан», в соответствии с
которым 1 декабря был объявлен Днем Пер-
вого Президента.

День Первого Президента Казахстана уч-
режден для того, чтобы отметить и при-
знать заслуги Главы государства
Нурсултана Назарбаева перед страной.

В этот день повсеместно проходят различные культурные, спор-
тивные и другие праздничные мероприятия. 

В Ростовском сельском округе также прошли мероприятия, по-
священные праздничной дате. 

Для жителей округа было организовано выступление исполни-
тельницы казахских народных песен Гульбаршын Тергеубековой. 

Творческим коллективом Дома культуры с.Ростовка также был
подготовлен праздничный концерт и показ фильма о Первом Пре-
зиденте РК. Жителей села и гостей с праздником поздравил аким
Ростовского с\о Отынчиев А.К., пожелавший всем мира, добра и
благополучия.

В библиотеках округа прошли книжные выставки. 
Г.ЖАУДИНОВА,

главный специалист 
аппарата акима Ростовского сельского округа

(Жалғасы. Басы 1-шы бетте)
“Төртуыл Қаржас елінің басты адамы қатарында

саналатын Қалқаман батырдың бəйбішесі босанып
ұл туды. Əз Тəуке өзі Қалқаманның шаңырағына
келіп, нəрестені иіскеді, бата берді. Бұл бала сол ар-
дагердің айтуымен Бұқар атанды. Ел бұқара қамын
ойлар азамат болсын десті. Бұқара қаласында туды”
(30-бет). Міне, жерлес тарихшы аға осылай дейді. 

1993 жылы бабаның 325 жылдық мерейтойы
болды. Сол тойда баба өмірі жайлы дала сахна-
сында үлкен қойылым қойылды. Сценарий авторы
əйгілі жазушы С.Сматаев. Бала туғанда ел Əнет ба-
бадан бата сұрайды, азан айтып ат беруін өтінеді. 

Есімің Бұқар болсын, 
Мінгенің тұлпар болсын. 
Дауысың сұңқар болсын,
Ісіңе халқың іңкəр болсын!
-деген шумақ  əлі есімізде.
Жазушы бұл жолдарды ойдан шығармаған болар. 
Бұл дерек аз болса тағы бірін келтіріп көрелік.

“Бұқар жырау”  атты жинақ деректеме кітапта (Пав-
лодар 2003) ғалым Қ.Мұхаметханұлы мына дəлелді
шумақтарды əйгілейді. 

“Бұқар жыраудың асында, зиратының басында от-
ырып, Үмбетей жыраудың жырлағаны:

...Туған жерің Жиделі Байсын екен,
Елібай деп атаған Бұқар маңы.
Атыңды Бұқар қойған сол себептен,
Мəлім ғой ол қазақтың ескі заңы...
Қайым аға бұл деректерді Бөгенбай батырдың не-

менесі Ералы ақын жазбасынан алғанын айтады.
Сонымен осы дəйектерден көріп отырғанымыздай -
Бұқар жыраудың туған жері Бұқара шариф шаһары
екені белгілі болды.

Екінші Далба болысы (таулары) бұрын аумақтық
бөліністе Баянауылға жатқаны рас. Алайда 1938
жылы аудан құрылғалы бері біздің аудан еншісіндегі
аумақ. 

“Бұл кісінің сөзін түгел жазам деушіге - Нұқтың
өмірі, Айыптың төзімі, Аплатонның ақылы, Қарын-
байдың байлығы керек”. (Мəшһүр Жүсіп.VII том)

Бабаның алғашқы зерттеушісі, жырын жинақтаушы
Мəшекеңнің өзі. Бірде немересі Қуандық ағамен əң-
гіме арасында мен ағадан сұрадым:

- Аға, бабаны зерттеу үшін неден бастайын?
- Сен əуелі Күлтегін-Түрік жазбаларын,

“Тəурат”,”Інжіл”, “Құранды” оқы, зертте, сосын бірақ
кіріс.

Міне, Мəшекең немересі Қуандық ғалым осылай
деді. Мен ойландым. Зерттеу инемен құдық қазған-

дай. Ал тарату - шама келетін іс. Жырау жырларын
ұрпаққа тəмсілдеу - міндет. Тақырыбымызға қатысы
жоқ демеңіз. 

Тоқсаныншы жылдардан бермен бабаға қатысты
біраз дүниені көпке таратуға құмбыл жанның бірі
болып жүрміз. Əн жаздық, күй шығардық, ғылыми
жоба, Бұқар оқулары сынды шараларды қолға
алдық. Нəтижесіз де емес. 

Аталмыш мақалада;
“Бұқар жырау əнші жəне Абылай ханның кеңесшісі

ретінде танымал”- деп келтіреді. 
Кеңесші болғаны жөн. Əншісі несі? Мұны кірістір-

ген əкімдік баспасөз хатшылары не сауатсыз, не
өрескел əдейі істеген деген жаман ойға кетесің.

Əн - үш-төрт шумақтан ғана тұратын (көп болса
алтау) музыкалық шығарма. Бұқар заманы əннің за-
маны болды ма? Қиян-кескі ұрыс, ел мен жердің тағ-
дыры шешілер сəтте əн айтты ма жырау!

Күні-түні ұрыстан қажыған сарбаз бен сардардың
ұнжырғасын көтеру, ханға кеңес айту жыраулар ісі.
Əрине, жырды қобызбен, домбырамен толғаған. Жа-
нына қайрақ болған қазақ жыры ердің намысын,
елдің еңсесін көтерді, жауға қарсы қайратын жонды.

Əн жанры кейін ел тыныштанып, мамыражай сəт
туғанда көкке самғады. Ол Сегіз сері, Біржан сал,
Ақан сері, Жаяу Мұса заманы. Ал əнші, сал-сері
шығармасын орындаушы ғана. Міне, сізге əншілік!

Сондай-ақ “Əдебиет танытқыш” (1991. Алматы)
Ахмет Байтұрсынұлы жыраулардың толғауы жөнінде
айтқан пікірге көңіл бөлейік. 

“Толғау, қысқасын айтқанда іш қазандай қайнаған
уақытта шығатын жүректің лебі, көңіл құсының сай-
рауы,  жанның тартатын күйі, ақынның жалғыз өз
көңілінің күйін толғай білуде емес, басқарудың халін
танып, күйіне салып, толғай алуда”.

Бұқар жырын зерделеуде Ахаң сөзі біздің пікірі-
мізге үстеме айғақ, бұлтартпас қағидасы.

Бұқар жырау болса поэзия дүлдүлі, шешендікті кө-
семдікке ұштастырған жан. Ол өткенді саралап, бү-
гінгіні даралап, болашақты аралаған көріпкелдің
өзі...” (Павлодар. 2003)

Академик М.Қозыбаев осылай көсіледі баба
жайлы. 

“Жырау халқы атынан, тəңір атынан сөйлеген”-
дейді ғұлама жəне.

Бұқар жырау өзінің тұстас інілері Үмбетей мен Ақ-
тамберді жырауларға ұстаз болған. Даналық, ізгілік
нұсқасы -Үмбетейге дарыса, рухты, қайрақты тəлімі
- Ақтамбердіге бұйырған. 

Тағы Мəшһүр Жүсіпке үңілейік:

“Төртуыл, Қаржас, Алтынторы - Қалқаман батыр-
дың баласы Бұқар жырау деген қария екен. Зама-
нындағы сыншылар ол кісіні “Көмекей əулие” дейді.
Көмекейі бүлкілдеп отырады екен”,-дейді. Қара сөз
жоқ, аузынан шыққан сөзінің бəрі жырлауменен
шығады екен. 

Алла жазса, алдағы жыл бабаның 350 жылдық ме-
рейтойы. Арнайы есепшот ашылды. Тағы да еске
аламыз, тойлаймыз. Осыдан 20 жыл бұрын аудан
атына есімі берілді. Біраз шаралар жасалды. Бірақ
бір нəрсе назардан қала береді-ақ.

Ел бірлігі, əлеуметтік мəселе, батырлар есімі, да-
налық толғау баба жырына арқау болды дейміз. “Əй,
Айташы, Алланы айт”, “Айтар болсаң Алланы айт”-
деп жырының төрттен бірі хақты ұлықтағанын неге
қағыс қалдыра береміз. Иншалла, біздің Тəуелсізді-
гіміз сол Жаратушының қалауы емес пе?! Жыраудың
тілер батасы емес пе?! Осыны жадтан жаныштай-
мыз. Бір қалауымыз осы.

Жыраулардың жырауы болуға лайықты тұсы - “Аты
жақсы құдайды айт” дегені дер едім мен бейбақ. Қа-
зақтың қазақ болмағы - бірлігі. 

Біріңді қазақ бірің дос,
Көрмесең істің бəрі бос
-деген Абай данышпанның басы жырау жырынан

басталғандай. 
Əр ру өз батырын, шешен, ақынын көтермелейтіні

айдай ақиқат бүгінде. Бұл бөлінушілікті басқыншы-
лар кезінде жақсы пайдаланды. Сол “ауру” əлі бар.
Ру мен тайпа, жүз шоғырынан шығып, “Аспанда жұл-
дыз аралаған” Бұқар жыры, өзі адамзатқа ортақ құн-
дылық дер едім.Тағы бір өкінішті жайт - сурет
бейнесінің əр түрлілігі. Елубек Базарбекұлы салған
бейне 1992 жылы бекітілген, ол да дау. Дүниеге кел-
ген жылы да дүдамал. Осыған нүкте қойылса құба-
құп.

Айнала алмай ат өлсін,
Айыра алмай жат өлсін.
Жат бойынан түңілсін,
Бəріңіз бір енеден туғандай болыңыз.
Иə, бəріміз бір ананың баласы боп күн кешсек,

баба аманаты орындалары хақ. 
Еліміздің еңсесі Алты Алаш баласын бір анадан

туғандай қып бірлікке, достық, бауырластыққа шақы-
рған Бұқар жыраудың бата-тəмсілімен, есімін ардақ-
таумен биіктеуіне, асқақ болуына тілек қосамын.

Қалиасқар ШЫНЫБЕКТЕГІ, 
Бұқар танушы, ҚР Журналистер 
Одағының мүшесі, композитор

Ботақара кенті  

Бұқар жыры - мəңгі жыр

Тəуелсіз
қазақ елінде

Барша ұлтты бауырына басқан бауыр-
мал қазақ халқы біреуді артық, біреуді
кем деп көрмеген. Татулық пен до-

стықта тұруды ежелден серік еткен Қазақстан - өз ұлты,
халқы, діні, тілі, мəдениеті, тарихы, салт-дəстүрі бар ел. Қа-
заққа тəн ата-бабаларымыздан қалған ар-намыс, жігер-қайрат,
қайтпас талап мұра ретінде келешек ұрпаққа дейін жеткен. Та-
рихқа үңіле отырып: «Кеше кім едік, бүгін кімбіз, ертең кім бола-
мыз?» - деп ойлансақ бұл - туған елінің, халқының өткені мен
келешегіне көз жіберген əрбір азаматтың жүрек түкпіріндегі
сөзі.



«Мəңгілік ел» ұлттық идеясы - балабақшада

9 декабря 2017 года10 бет       9 желтоқсан  2017  жыл Бұқар жырау жаршысы

Ол арман тұрмысы бақуатты,
түтіні түзу шыққан, ұрпағы ер-
теңіне сеніммен қарайтын
бақытты ел болу еді… Қазақтың
мəңгілік ғұмыры ұрпақтың мəң-
гілік болашағын баянды етуге
арналады. Ендігі ұрпақ - мəңгі-
лік қазақтың перзенті. Ендеше,
қазақ елінің ұлттық идеясы -
Мəңгілік ел» деген болатын.
«Мəңгілік ел» идеясында өске-
лең ұрпақ тəрбиесіне баса мəн
беріліп, осы тұғырлы идеяны
қалыптастыру үшін ең алдымен
ұлағатты тəрбие мен сапалы бі-
лімнің қажеттілігі анық көрсетіл-
ген. 

Мектепке дейінгі білім беруде
жас ұрпақтың бойына сіңіретін
тəрбие ең алдымен ұлттық құн-
дылықтарға негізделе жүргізіл-
гені абзал. Оның ішінде

рухани-адамгершілік қасиеттері
мен отаншылдық сезімнің
ұдайы дамытып отыру бағы-
тындағы іс-əрекеттер кіріктірілуі
тиіс. 

Балабақша қабырғасынан ба-
стап, Отан, ел, жер ұғымының
киелілігін білу, ұлттық құнды-
лықтарды, оның ішінде салт-
дəстүр, менталитет, тарихтың
маңызын бойына сіңіріп өсіру -
ең басты қағида болуы қажет.

«Балдəурен» бөбекжай бақ-
шасында мектепке дейінгі жа-
стағы балаларды адамгершілік,
патриоттық тəрбиелеудің басым
міндеттерінің бірі болып табы-
латын 2016-2019 жылдарға ар-
налған стратегиясы құрылды.
Стратегия үш бағыт бойынша
іске асырылады: 

Бірінші бағыт: «Заманауи пе-

дагогтардың кəсіби құзыреттілі-
гін жетілдіру».

Екінші бағыт: «Білім мазмұ-
нын жаңарту».

Үшінші бағыт: «Мəңгілік Ел»
жалпы ұлттық патриоттық идея-
сының мазмұнында тұлғаны
тəрбиелеу жəне əлеуметтен-
діру».

Елбасы Н.Назарбаевтың «Бо-
лашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» бағдарламалық мақа-
ласы ел дамуының жарқын үл-
гісі мен нақты қадамдарын
көрсететін келелі ой, салиқалы
пікір, батыл шешімдерге құры-
лған маңызды құжат. Елбасы-
мыздың рухани жаңғыруға,
руханиятқа, білім, ғылымға
маңыз беруі – үлкен көрегендік
пен ұлттың алға ілгерілеуін
жылдам қарқынмен жылжыта-
тын қозғаушы күш. Өйткені, ру-
хани байлықтың кемел болғаны
бұл жеке азаматтарымыз үшін
де, əрбір жеке тұлғадан құра-
лған қоғам, туған еліміз үшін де
өте маңызды үдеріс.

«Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» бағдарламасы бо-
йынша «Балдəурен» бөбекжай
бақшасының басқа балабақша-
лармен қоғамдастығы құрылып,
осы бағыт бойынша тиісті жұ-
мыстар атқарылуда. 

Соның бірі жуырда облыстық
«Мəңгілік ел» жалпы ұлттық
идеясының мазмұнында бала-
ларға рухани-патриоттық тəр-
бие беру» атты семинар
өткізілді. Семинарға Қарағанды
қаласынан «Айсұлу», «Аққу»
балабақшалары, Үштөбе ауы-
лынан «Аяла» балабақшасы қа-
тысты.

Семинарды «Балдəурен» бө-
бекжай бақшасының меңгеру-
шісі А.М.Нағманова ашып,
Елбасы бастаған «Мəңгілік Ел»
идеясының болашақ ұрпақтың
тəрбиесінде көрініс табуына,
оның əдістемелік-практикалық
қолдану қажеттілігіне тоқталып,
семинар жұмысына табыс ті-
леді. 

«Балдəурен» бөбекжай бақ-

шасының əдіскері А.К.Гумарова
өз сөзінде осы бағыттағы
жұмыс жəне білім беру кеңісті-
гін кеңейту ата-аналармен
үнемі байланыста болу қажетті-
лігін анықтайды, адамгершілік
бойынша патриоттық тəрбие
жұмысы біз үшін  өзіндік мақсат
қана емес, сонымен бірге өмір
салты деп атап өтті. 

Семинар барысында «Бал-
дəурен» балабақшасының пе-
дагогтары С.Сивчикова,
Г.Акишева педагогтармен іскер-
лік ойын ұйымдастырды. Іскер-
лік ойын барысында олар өзара
тəжірибе алмасып, əртүрлі
жұмыс түрлерін көре алды.

А.БАЙҒОЖИНА,
«Балдəурен» бөбекжай

бақшасының тəрбиешісі

Көрнекі ақпарат пен
жарнамаға -
сауаттылық!

Мемлекеттік тіл саясатын жəне
Қазақстан Республикасында тіл-
дерді дамыту мен қолдаудың 2011-
2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын жү-
зеге асыру мақсатында 2017 жыл-
дың 25 қазаны мен 25 қарашасы
аралығында «Көрнекі ақпарат пен
жарнамаға - сауаттылық!» атты
облыстық айлық аясында Бұқар
жырау аудандық мəдениет жəне
тілдерді дамыту бөлімінің маман-
дарымен рейд өткізілді.

Рейд барысында шағын жəне орта бизнес өкіл-
деріне ҚР «Қазақстан Республикасындағы тіл ту-
ралы» Заңының 21 бабы жəне ҚР «Əкімшілік құқық
бұзушылық туралы» Кодексінің 75-бабы туралы тү-
сіндіру жұмыстары жүргізіліп, ұсыным хат тара-
тылды. 

Заңға сəйкес, көрнекі ақпараттың барлық мəтіні
мынадай ретпен, мемлекеттік тілде – сол жағына
немесе жоғарғы жағына, орыс тілінде оң жағында
немесе төменгі жағында орналасады, бірдей өл-
шемдегі əріптермен жазылады. Қажеттілігіне қарай
көрнекі ақпараттың мəтіндері қосымша басқа да
тілдерге аударылуы мүмкін. Бұл жағдайда қаріп
өлшемі нормативтік құқықтық актілерде белгілен-
ген талаптардан аспауы тиіс. 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы №508-
ІІ «Жарнама туралы» Заңына сəйкес, жарнама ақ-
параты тұтынушыға тиісті түрде жеткізілуі тиіс -
қазақ жəне орыс тілдерінде ресімделіп (қосымша
басқа да тілдерде), əріптері анық, мəлімет орнала-
стырылған объект ұқыпты, таза болуы қажет. Де-
ректемелер мен көрнекі ақпараттарды
орналастыру бойынша ҚР «Қазақстан Республика-
сындағы тіл туралы» жəне «Жарнама туралы»
Заңдарындағы талаптарды бұзу, Қазақстан Рес-
публикасы Заңдарымен көзделген тəртіпте əкімші-
лік жауаптылыққа əкеп соғады (ҚР Əкімшілік құқық
бұзушылықтар туралы кодексінің 349-бабы). 

Ауданға қарасты елді мекендерде шағын жəне
орта бизнес объектілердің аз болуына байланысты
өрескел заң бұзушылықтар кездеспеді. Жарнама-
лары орыс тілінде орналасқан кейбір шағын жəне
орта бизнес объектілерінің иелеріне кемшіліктерді
түзету туралы ауызша ескертулер жасалды.

Бұқар жырау ауданы бойынша көрнекі ақпарат-
тар мен жарнамалардың жалпы саны 92, оның 40-
ы əлеуметтік, 52-сі коммерциялық. Рейдтермен
қамтылған көрнекі ақпараттар мен жарнамалар
саны 43, алынып тасталғаны  - 1, түзетілген жар-
нама - 1.

Рұқсат беру құжаттарын ресімдеу үшін, сыртқы
жарнама объектісін орналастыратын тұлға қала-
лар мен елді мекендерінің аумақтарын абаттан-
дыру қағидаларына сəйкес «Бұқар жырау
ауданының сəулет жəне қала құрылысы бөлімі»
ММ-не жазбаша өтініш ұсынуы қажет. Өтінішке қо-
сымша ретінде сыртқы жарнама объектісінің күн-
дізгі жəне түнгі мерзімдегі суреттері бейнеленген,
«Бұқар жырау ауданының мəдениет жəне тілдерді
дамыту бөлімі» ММ-нің «Келісілді» деген мөрі ба-
сылған жарнама үлгісінің мəтіні тіркелуі тиіс.

А.МҰРАТХАН, 
Бұқар жырау ауданының мəдениет

жəне тілдерді дамыту бөлімінің
бас маманы міндетін атқарушы

Ұлттық əдебиетіміздегі ең үздік
деген туындыны оқу жəне насихат-
тау, оқу ісін ілгерілету, рухани мұра-
мызды сақтау, сондай-ақ жастарды
отаншылдыққа əрі өнегелілікке тəр-
биелеу мақсатында ҚР Мəдениет ми-
нистрлігінің қолдауымен ҚР Ұлттық
академиялық кітапханасы мен ҚР Кі-
тапханашылар Ассоциациясы баста-
масымен 2007 жылдан Қазақстанда
республикалық «Бір ел – бір кітап» ак-
циясы өткізіліп келеді. 

Аталмыш акцияға биыл 10 жыл. Биылғы акцияға бес мың
оқырман қатысқан, оның екі жарым мыңы əлеуметтік желі
арқылы дауыс беріп, қорытындысы бойынша Алашорда
мемлекетінің 100 жылдығына орай «Жыл кітабы – 2017»
таңдауы қазақ ақыны, ағартушы, қоғам қайраткері, ойшыл
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармаларын оқу ұсы-
нылды.

Қазақ поэзиясының биігіне өрмелеп шыққан ақын - Сұл-
танмахмұт Торайғыров. Абайдан кейінгі қазақтың жазба
əдебиетінде əр жанрда еңбек етіп, ерекше көзге түскен көр-
некті ақындарының бірі Сұлтанмахмұт Торайғыров өзінің
санаулы ғұмырында қазақ поэзиясына құрылымдық, жанр-
лық өзгерістер енгізумен қатар, ұлт мүддесін ту етіп, ұшан-
теңіз мұра қалдырған болатын. 

Осындай біртуар перзентіміздің есімін, асыл мұрасын на-
сихаттау мақсатында орталық кітапханалар жүйесі кітапха-
наларында жыл басынан көптеген іс-шаралар қолға
алынып, кітапханаларды дамыту бөлімінің ұйымдастыруы-
мен «Уақыт тауып, оқи жүр! Найди время, прочти!» промо-
акциясы жарияланып, бейнекамерасы бар қалта
телефоны, смартфон мен планшеттері бар оқырмандар
мен пайдаланушыларға кітапханашылар QR code reader
қосымшасын жүктеуді үйрете отырып, QR кодпен жасыры-
лған электронды нұсқадағы С.Торайғыровтың шығармала-
рын жүктеуді жүзеге асырды.

www.bukarbibl.kz кітапхана сайтында «Оқыдық, пікір ай-
тамыз... Прочитали, наше мнение...» оқырмандар пікірлері
айдары ашылып, С.Торайғыровтың шығармалары бо-
йынша əр кітапханадан келіп түскен оқырмандардың ой-пі-
кірлері орналастырылып отырды.  

С.Торайғыровтың өмірі мен шығармашылығын насихат-
тау мақсатында «Ел таңдаған кітап» буктрейлер байқауы
жарияланып, оған 18 кітапханадан 19 жұмыс түсті.

Осындай ауқымды іс-шаралардан басқа барлық кітапха-
наларда жыл бойы кітап көрмелері, тақырыптық сөрелер
безендіріліп, əдеби, портрет кештер, поэзия сағаттары, да-
уыстап оқу, мəнерлеп оқу сайыстары т.б. жұмыс түрлері
ұйымдастырылды. Бұл туралы аудандық «Бұқар жырау
жаршысы» газетіне «Ақын арманы», «Елінің жүрегі - Сұл-
танмахмұт Торайғыров», «Камар сулу и ее обидчики»,
«Найди время и прочти» тақырыбында кітапханашылар
мен оқырмандардың мақалалары жарық көрді.

2009 жылдан аталмыш акцияның қорытынды кешін ау-
дандық мəдениет үйінің ғимаратында өткізуді дəстүрге ай-
налдырып, аудан бойынша акцияға белсене қатысқан
оқырмандарымызды танытып, кітапханалық іс-шаралардың
жаңа түрлерін үйрету жұмыстары үрдіс алды. 

2014 жылдан бастап əр ауылдың кітапханасы, оның жұ-
мысымен таныстыру, іс-тəжірибе алмасу мақсатында
«Акция - ауданымызда» айдарымен Доскей ауылында
«Шалқар даланың Сайыны» жазушы С.Мұратбековке, Кер-
ней ауылында «Тарихи жанрдың шебері» жазушы І.Есен-
берлинге, Ботақара ауылында «Дуалы ауызды Дулат ақын»
Д.Бабатайұлына арналған қорытынды кештер өткізілді. 

Ал биылғы кеш Ғ.Мұстафин атындағы кентте қазан айы-
ның 27-жұлдызында «Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып
күн болам» тақырыбымен мəдениет үйінде ұйымдасты-
рылды. Сахна төрі ақынның портреті мен кітаптары бейне-
ленген банермен безендірілді. Кеш ақын С.Торайғыровтың
өмірі мен шығармашылығынан сыр шерткен бейнеролик-
тен басталды. Одан соң кеш жүргізушілері кітапхана мең-
герушісі Г.Сүлейменова мен оқырман, мұғалім

С.Шаихованың сөздерімен ашы-
лып, «Эдельвейс» би тобы қызда-
рының «Шашу» биіне ұласты.
Жақсылық пен қуанышқа арнап
шашылған шашудан соң көрермен залында тамаша көңіл-
күй орнап, кент əкімі Х.Рыспеков құттықтау сөзін арнады.

Кітапхана оқырмандары - мектеп оқушылары Т.Файзулла,
И.Дауыт, Х.Шайзада, Ю.Якушева, В.Ульбрих, колледж сту-
денттері Т.Баймаханов, Е.Оралов, Қ.Ермеков, М.Əуеспе-
ков, мұғалімдер С.Сұраған, А.Исиналар ақынның «Қараңғы
қазақ көгіне», «Оқу», «Алаш ұраны» жəне басқа да лирика-
лық өлеңдерін мəнерлеп оқып, жырға сусындатты. Оқушы-
лар мен мұғалімдер ұжымының қатысуымен дайындалған
«Ақынмен кездесу» көрінісі, «Қамар сұлу» романынан үзінді
қойылымы да шынайы көрсетіліп, көңілдерден шыға білді. 

Бүгінде осы кент тұрғыны, кешегі аудан гимні байқауы-
ның жүлдегері Болат Садуақасовтың Дихан Əбілевтің «Сұл-
танмахмұт монологы» өлеңіне жазған əні өз орындауында
əсерлі шықты. Сондай-ақ К.Серғазының қобыз аспабында
орындаған «Қызыл бидай», С.Шаихова орындаған «Бүл-
дірген» əндері кеш шырайын аша түсті. 

Кеш барысында Центральный ауылдық кітапханасының
кітапханашысы Т.Чернышкованың байқау арқылы үздік деп
танылған буктрейлері көрермен назарына ұсынылып, оқыр-
ман ой-пікірлері арасынан доскейлік мəдениет қызметкері
Д.Білəлова «Қамар сұлу» шығармасы бойынша жазылған
авторлық өлеңін, аудандық балалар кітапханасының оқыр-
маны, №1 қазақ орта мектебінің оқушысы А.Тлешова ой-пі-
кірін жеткізсе, шараны келіп тамашалаған музыка
мектебінің директоры, кітапхана оқырманы Е.Тоқабеков жү-
рекжарды лебізін білдірді.

Осылайша өрбіген кештің соңы жыл бойы ұйымдасты-
рылған байқауларға белсене қатысқан кітапханашылар мен
оқырмандарды марапаттау сəтіне алмасты. «Авторлық
шығарма» номинациясына Доскей ауылдық кітапхана-клу-
бының қызметкері Дариға Білəлова, «Ең үздік пікір» номи-
нациясына Ақбел селолық кітапханасының оқырманы
Жанашева Ғалия, «Шəкірт ойы - терең ой» номинациясына
аудандық балалар кітапханасының оқырманы Тлешова Ай-
зере, «Белсенді оқырман» номинациясына аудандық бала-
лар кітапханасының оқырманы Залелов Ернұр ие болып,
дипломдар жəне бағалы сыйлықтармен марапатталды.
«Ең үздік буктрейлер» номинациясына Центральный ауыл-
дық кітапханасының кітапханашысы Т.Чернышкова ие
болды.

Ақынның шығармаларын насихаттаудағы үздік шаралары
үшін Қарақұдық, Көкпекті, Центральный, аудандық балалар
кітапханасы, Мұстафин кенттік көпшілік, кенттік балалар кі-
тапханалары грамоталармен, сыйлықтармен марапат-
талды. Аудандық «Бұқар жырау жаршысы» газетіне
жарияланған мақала авторлары Ш.Бекболатова, Ə.Серік-
бол, Р.Ершова, Е.Яньшина алғыс хатпен, сыйлықтармен
марапатталды.

С.Торайғыров қазақ поэзиясына айтарлықтай үлес қосып,
зор əдеби мұра қалды. Бұл халқымызға қалдырған ақын-
ның аманаты. Сол мұраны қадірлей білуіміз, оның алтын
нəрін ала білуіміз керек. Шығармалары халықтың рухани
өміріне терең қабысқан ақын мұралары əрбір оқушыға қым-
бат, əрі сүйікті. Сұлтанмахмұтқа берілген ең үлкен баға да
осы. Мұндай сүйіспеншілікке əдебиеттің асқан алыптары
ғана ие бола алады. Сол алыптың бірі – қазақтың халық-
тық, классик ақыны – Сұлтанмахмұт Торайғыров. 

Олай болса, осындай ұлымызды ұлықтай білген барша
кітапханашылар мен оқырман қауымына үлкен алғысы-
мызды айтамыз. 

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» мақаласындағы: «...Ұлттық салт-дəстүрле-
ріміз, тіліміз бен музыкамыз, əдебиетіміз, жоралғыларымыз,
бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда мəңгі қа-
луға тиіс. Абайдың даналығы, Əуезовтің ғұламалығы, Жам-
былдың жырлары мен Құрманғазының күй лері, ғасырлар
қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар біздің рухани мə-
дениетіміздің бір парасы ғана» деген сөзімен түйіндей от-
ырып, ұлттық рухты қалыптастыратын бабаларымыздың
қазынасын зерттеп, оқып, рухани мəдениетімізді, əдебиеті-
мізді дамытуға үлес қосу – əрқайсымыздың парызымыз деп
білеміз. 

Майгүл АСҚАРОВА,
аудандық кітапхана əдіскері

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан ха-
лқына арнаған Жолдауында: «Мəңгілік ел -
ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі
асыл арманы екенін барлығымыз білеміз.

Жарқ еткен жасын ғұмыр
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Тұңғыш Президент күніне флешмоб

Мерекелік кештен алған
əсерімізбен бөліспес бұрын,
қазіргі таңда республика төңі-
регінде жұмысын бастап кет-
кен «Шаңырақ» оқушылар
қауымдастығы жайлы айтып
өтсек. Жоғарғы жəне төмен
сынып оқушылары арасын-
дағы бірлік, өзара сыйластық,
ынтымақтастық, сенім, қа-

мқорлық сезімдерін қалыпта-
стыруға негізделген «Шаңы-
рақ» оқушылар қауымдастығы
№1 қазақ тірек мектебінде де
құрылып, өз нəтижесін көрсе-
тіп отыр. 

Халқымыз үшін қашанда
ұлы болған Шаңырақ ұғымы-
мен аталған жоба негізінде құ-
рылған топтардағы жоғары

сынып пен төменгі сынып оқу-
шылары арасында бауырмал-
дық, қамқорлық
қарым-қатынас қалыптасып,
соның көрінісі болған флеш-
моб «үлкенге құрмет, кішіге қа-
мқор» деген қағиданы
көрсетті. 

Əнұранмен ашылған сайы-
сқа сақайдай дайын тұрған
оқушылар кезек-кезегімен
өнерін ортаға салып, би өнері-
нің үздік деген қимылдарын
көрсетті.  

Сайыс шарты бойынша 20
қатысушыдан құралған топ,
ұраны мен өздері дайындаған
түсқағаздарын ұсынып, қазы-
лар алқасы киім үлгісі мен
көрсетілген өнерге баға берді.

Бірінші болып өнер көрсет-
кен 9 «ə»-6 «а» сыныптары-
нан құралған  «Тұмар»
тобының киім үлгісі мен биле-
ген биінің жарасымдылығы
ұштасып, əділ бағасын берген
төрешілер көңілінен шыға
білді. Ал, 7 «ə» мен 5 «ə» сы-
ныптарынан құралған
«Ұшқын» тобының билеген биі
əсерлі болғанымен ұрандарын
орындауда дайындықтың
аздық еткені анғарылса, 9
«б»-6 «б» сыныптарының құ-
ралған «Алаш» тобының эмб-
лемасы өзгелерден
ерекшеленді. 9 «а»-6 «а»
сынып оқушыларынан құра-
лған «Жалын» мен 10 «а»-8
«а» сыныбынана құралған
«Жасstar», 10 «ə»- 8 «ə» сы-
ныптарының «Парасатты жас»
топтарының билері ду қолша-
палақпен бағаланса, 7 «а»-5
«а» сыныбынан құралған «Ға-
жайып əлем» тобы ұйымда-
стырушылық шеберліктерімен

көзге түсе білді. 
Əр топ өз ерекшелігімен да-

раланып тұрғанымен үздікті
анықтау қиынға түсті. Топтар-
дың таңдаған патриоттық əн-
дері мен билерінің қимылдары

жарасымдылығын тауып, киім
үлгілері мен эмблемалары əр
топты өзгешелендіріп тұрды.

- «Шаңырақ» жобасы ая-
сында ақылдаса келе Елбасы
күніне арнап патриоттық
флешмоб биін ұйымдасты-
руды қолға алсақ деген баста-
мамыз жоғары деген деңгейде
өтті деп ойлаймын. Барша
топтар қызу дайындықпен
келді. Бір апта бойы əр топпен
жеке жұмыс жасап, таңдаған
əуендері мен би ырғақтары қа-
дағаланып отырды. Жоба бо-
йынша кіші топ пен жоғарғы
топ тығыз қарым-қатынаста
жұмыс жасап, бүгінгі таңда
жақсы деген нəтижеге қол жет-
кізіп жүрміз,- деді сайыстың
өтуі мен ұйымдастырылуына
шыр-пыр болып жүрген ұйым-

дастырушы педагог А.Есма-
каева. 

Əділ қазы алқасының қойған
бағалау саны есептеле келе
«Тұмар» тобы бас  жүлдеге ие
болса, «ЖасStar» тобы 1
орынды, «Ұшқын» тобы мен
«Ғажайып əлем» тобы 2 оры-
нға, «Алаш», «Жалын», «Па-
расатты жан» топтары 3
орынға шықты. 

200-ге тарта оқушы қаты-
сқан сайыстың соңында бар-
лық топ бірігіп əн шырқап,
сайыстың жөні бір бөлек, бір
шаңырақ астында бас қосқан
достықтың орны бір бөлек
екенін көрсетті. 

Б.ЖАКЕШОВА
Д.Торжановтың суретте-

рінде: əнұран шырқау сəті;
флешмоб.

Здание музея по-
разило нас величе-
ственностью, ведь
музей хранит исто-
рию нашего народа.
Какое количество
залов мы посетили,
экспонаты, доку-
менты, восковые
фигуры людей, оде-
тые в одежду того
времени, помогают
представить, пере-
жить периоды исто-
рии нашей
Республики Казах-
стан. 

В музее мне по-
нравилось все, осо-
бенно зал,
связанный с искусством и творчеством.
Трудно представить, что в таких тяжелых
условиях люди находили силы заниматься
творчеством, устраивали концерты, а в
зале потихоньку звучала мелодия знако-
мого старинного вальса. 

Своими впечатлениями делится мой од-
ноклассник Кушнерев Кирилл: «А меня
больше всего поразило в экскурсии по
музею, какого количества людей коснулись
репрессии, но осужденные были настолько
сильны духом, находясь в тяжелых, нече-
ловеческих условиях, трудились, выводили
новые селекционные сорта овощей и
зерна, коров выводили такие породы, что
удои составляли до 40 литров, а племен-
ных быков выращивали до 800 кг. 

Особая атмосфера была в зале худож-
ников, рассматривая картины, мы узнали
от экскурсовода уникальные факты, когда

не было красок у художников, использо-
вали подручный материал: рисовали моло-
ком, свежей кровью свиньи. 

Музей «Памяти жертв политических ре-
прессий» очень знаменит, сюда приезжают
люди из разных стран, родственники тех,
кого коснулись репрессии, депортации,
приезжают отдать дань памяти людям, ко-
торые прошли через лагеря ГУЛАГа, КАР-
ЛАГа.

Наша экскурсия поможет нам в создании
своего мини-музея в школе, есть накоплен-
ные экспонаты, ведь село Волковское тоже
историческое место, где находилось одно
из отделений КАРЛАГа. У нас есть возмож-
ность вложить частичку истории своей
семьи в общую историю нашей страны.

Жанель БИРЮКОВА,
ученица 9 класса 

Волховской СШ

О коррупции через
юмор и иронию

В рамках Программы проти-
водействия коррупции на
2015-2025 годы партией «Нұр
Отан» проводится реализа-

ция проекта «Страна без коррупции – процве-
тающая страна».

Реализация проекта направлена на по-
вышение антикоррупционной культуры на-
селения, разъяснение антикоррупционной
политики, вовлечение институтов граж-
данского общества, неправительственных
организаций, населения в антикорруп-
ционную деятельность.
В этой связи партия «Нұр Отан» объявила
республиканский конкурс карикатур на ан-
тикоррупционную тематику.

Целями конкурса являются антикорруп-
ционное воспитание и повышение право-
вой культуры населения через создание
карикатур на антикоррупционную тема-

тику, стимулирование творче-
ской деятельности,
направленной на изучение
проблем противодействия кор-
рупции, популяризация госу-
д а р с т в е н н о й
антикоррупционной политики,
реализуемой в Республике Ка-
захстан, привлечение внима-
ния молодежи к проблеме
противодействия коррупции в современном обществе, формирование в
обществе «нулевой терпимости» к проявлениям коррупции.
На объявление о конкурсе откликнулись талантливые жители нашего
района: Байжуманов Думан из п.Кушокы, Писклич Татьяна, Малышев
Павел, Шевчук Александр - из п.Г.Мустафина, Рахимжанова Анжела из
с.Акоре, Данилкина Надежда, Смагулова Аяулым, Пшембаев Диас, Про-
секов Олег – из с.Ростовка, Картаева Баглан из с.Керней.

В своих работах через юмор, иронию и сарказм авторы отразили свое
негативное отношение к самому факту коррупции и коррупционерам, а
также призывают других не остаться равнодушными к данной проблеме.
Все работы направлены в Карагандинский областной филиал партии, от-
куда будут направлены в г.Астана.

Т.МОЛОДИНА,
консультант РОФ “НурОтан”

Қараша айының 30-шы жұлдызында №1
қазақ тірек мектебінде (РО) «Шаңырақ»
жобасы аясында Тұңғыш Президент
күніне арналған «Елбасы – елдің
тұтқасы» атты патриоттық флешмоб
сайысы өтті. Қазақтың маңдайына бақ
болып туған жұртының перзенті асыл
еріміздің күніне арналып ұйымдас-
тырылғын сайыста мектеп оқушылары
өздерінің еліне, жеріне деген
сүйіспеншіліктерін көрсетті. 

Музей КАРЛАГа хранит
историю нашего народа

Незабываемое впечатление осталось у нас,
старшеклассников Волховской СШ, после экскурсии с
нашими учителями в поселок Долинка в музей «Памяти
жертв политических репрессий». 



«Алга» - только вперед!

А еще есть своя бойня, да
такая, что ее по праву можно
назвать образцовой. Здесь
установлено современное обо-
рудование, весь процесс забоя
скота модернизирован и рабо-
тает на электронном оборудо-
вании, кругом чистота и
порядок, есть душевая комната
для персонала. А само двух-
этажное здание, больше по-
хоже на жилой особняк, нежели
на производственное помеще-
ние. Да и территория самого
крестьянского хозяйства тоже
заслуживает всяческих похвал.
Двор чистый, уютный, все хо-
зяйственные постройки, в том

числе для отдыха персонала,
тоже находятся в идеальном
состоянии, как и оборудование,
тара для молока и мяса, холо-
дильная камера и другие поме-
щения.

Свою продукцию, а также за-
купленную у населения, Стани-
слава Иосифовна поставляет в
социальные учреждения
областного центра и его горо-
дов спутников. Уже много лет у
крестьянского хозяйства за-
ключены договора на поставку
мяса и молока в детские интер-
наты и больницы. Экологически
чистую, практически домаш-
нюю продукцию глава крестьян-

ского хозяйства поставляет в
такие медицинские учреждения
как областной кардиоцентр,
областную детскую больницу,
перинатальный центр, город-
ские больницы и родильные
дома городов Шахтинск и Те-
миртау и многие другие.

К своему делу Станислава
Иосифовна относится очень от-
ветственно. Ведь продукция ее
предприятия идет к пациентам
в больницы, детям. И очень
важно, чтобы для их роста и вы-
здоровления питание было ка-
чественным и свежим. За такую

работу главу КХ очень ценят.
Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные благодарственные
письма, которые висят на стене
в ее офисе. От руководства
областного управления здраво-
охранения и других организа-
ций и учреждений, с которыми
работает и помогает Стани-
слава Иосифовна. А помогает
она действительно многим.

В родном Кокпектинском
сельском округе предпринима-
тельница является одним из
главных спонсоров.  Стани-
славу Иосифовну можно на-
звать женщиной с железным
характером и доброй душой.
Руководить одним большим
крестьянским хозяйством не
просто. На это уходит много
сил, энергии, терпения, здесь и
требуется проявление сильных
черт характера. Но при всем
при этом Станислава Иоси-
фовна очень добрый человек.
Она местный меценат, занима-

ется благотворительностью. Ни
один праздник в селе, особенно
касающийся детей, пожилых
людей, не обходится без ее уча-
стия.

Станислава Иосифовна если
берется за дело, то делает это
от души. Детям с ограничен-
ными возможностями она к
праздничным датам дарила по-
дарки, среди которых ценные

вещи, планшеты и сотовые те-
лефоны, к детским праздникам
для сельских ребят покупает по
500 штук порций мороженого. К
празднику пожилых людей заку-
пает самые вкусные торты из
элитной кондитерской города
Караганды, конфеты, другие
угощения. Помогает местной
школе. Не забывает и о своих
рабочих. Если кому-то требу-
ется помощь, всегда поможет. К
слову сказать, все работники
крестьянского хозяйства «Алга»
имеют полный социальный
пакет.

Оказывает крестьянское хо-
зяйство помощь и местному
акимату в решение многих бы-
товых вопросов.

Станислава Иосифовна чело-
век старой закалки. Она нико-
гда не пройдет мимо чужой
боли или нужды. И своих двух
дочерей тоже воспитала также.
Одна ее дочь Ирина трудится в
районном УВД следователем. А
вторая Янина живет в родном
селе. Ее дом находится непо-
далеку от родительского дома.
Молодая женщина переняла
опыт мамы и тоже индивиду-
альный предприниматель, за-
нимается разведением и
содержанием дойных коров, а
еще строит большой магазин -
супермаркет для односельчан. 

На таких людях, как Стани-
слава Иосифовна, и держится
сельская земля. Такие люди не
стремятся уехать в город, ис-
кать лучшей и, наверное, более
спокойной жизни. Они при-
выкли к труду и умеют получать
от него радость. Понимая, что
от их успешной работы зависит
большое количество людей, и
их они никогда не подведут.

Т.КУРБАНОВА
На фото Д.Торжанова:

С.Гнусова (слева) со своими ра-
ботниками (идет прием мо-
лока).
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- Теміртау қаласында пəтерім
болды, бірнеше жерде сауда
нүктесін аштым. Бұл жұмысым
жақсы жүрді. Тек қаланың ла-
станған ауасы жақпай, жұба-
йым ауыра берді. Енді
үйреншікті тіршілікті тастап,
таза ауасы бар жерге қоныс
аудару керек болды. Көп ой-
ландым,-дейді.

Өскенбайдың ата-анасы,
туыстары Шымкентте тұрады
екен. Бір барғанында сол жақ-
тағы туыстары “Өрлеу” атты
бағдарламаның игілігін көріп
жатырмыз. Неге сол бағдар-
лама туралы білмейсің - деп
ақыл-кеңестерін береді. 

Аудан орталығы - Ботақара
кенті біршама қашықтау болса
да, ағымдағы жылдың мамыр
айында тиісті мекемені тауып,
білді. Шынымен де, қол жетімді
жоба болып шықты. Тыным
көрмей, құжаттар жинады. Се-
лолық өндірістік кооператив құ-
рамына кіріп, 1 миллион 800
мың теңгені қолына алды. Мал
шаруашылығын дамытуды ба-
стап кеткен жайы бар бүгінгі
таңда. 

Осы сапарға шығар алдында

біз əлеуметтік көмек жəне жұ-
мыстылық секторының меңге-
рушісі Раушан Отыншинаны
əңгімеге тартқан болатынбыз. 

- “Өрлеу” жобасы кедейшілік-
тен шыға алатын, тек қана оған
жолда кездесетін қиыншылық-
тарды жеңуге көмек қажет ете-
тін демеуші табылса, сонда
ғана өзінің мүмкіншілігін жүзеге
асыратын, əрекеттегі адамда-
рға арналған жоба. Ағымдағы
жылы жоба қатысушылары
болып 9 отбасы табылды.
Оларда 44 адам бар. 12 жұмы-
сқа қабілетті отбасы мүшелері
тұрақты жұмыстарға орнала-
стырылды, оның ішінде екеуі
қысқа мерзімді курстарды аяқ-
тап, жаңа мамандықтарды
игерді, бір адам техникалық
жəне кəсіби оқытуға жіберілді.
Айта кету керек, бұл жоба біз-
дің Бұқар жырау ауданында
2016 жылдан пилоттық жоба
болып табылады,-дейді.

6 бас сиыр сатып алған Өс-
кенбай тегін оқуға - 3 айлық
курсқа да жіберіліп, аспазшы
мамандығын игеріп алыпты.    

- Мен тамақ дайындауды да

ұнатамын. Отқа қақтаған кəуап-
тарым ауыл тұрғындарының
көңілінен шығып жатады. Бола-
шақта құс шаруашылығын да-
мытып, кəсіпкерлікпен, оның
ішінде шайхана ашып, олай-
бұлай қатынаған жолаушы-
ларды ыстық тамақпен
қамтамасыз ету жағын да
ойлап жүрмін,-дейді бізбен əң-
гімесінде.   

Үйлену оңай болғанымен,
аяққа тұру қашанда қиын. Жас
отбасы үшін бір қасықтың
бағасы да құнды. Əсіресе, өз
еңбегіңмен келген зат жұбай-
лар үшін қымбат. Əке-шеше
алып берген киім мен төсек-
жабдықтар тозады. Тозбай-
тыны, ешқашан ескірмейтіні -
алған білімің, игерген маман-
дығың. Осы түсінген Ботабе-
ковтер отбасы Абай
атамыздың: 

Еңбек те, білім де жоқ, тым
болмаса кеттің ғой мал баға
алмай,-деген жолдарына
жауап сынды қазақ баласының
ешқандай ауыртпалықтан қаш-
пайтынын, керек болса төрт
түлік малды өсіре алатынын,
сол жолда тыным таппайтынын

дəлелдегендей. 
Ата-баба дəстүрімен табиғи

таза мал өнімдерін - ет, сүт,
май, ірімшік өндіріп, өз бала-
сын  тамақтандырып, артылға-
нын қалаға саудаға шығарып,
нарық сұранысын қанағаттан-
дырып жатқан азаматтар аз
емес біздің ауданымызда.
Малды өсірсең, барыңды сал-
саң - ол да саған өнімін ағыл-
тегіл қылып береді. Тек
тынымсыз еңбектенуіңді біл.

Бүгінде үкіметіміз көмек
қолын тек қана мал шаруашы-
лығына емес, сонымен бірге
егін шаруашылығына, көп жыл-
дық шөптер, дəнді дақылдарға,
ара шаруашылығына т.б. көп-
теген салаларға береді. Қандай
жұмысты өрбітемін, жүргіземін
дегенге - қаржылай субсидия-
лар беріледі. Тек қаржылық, кə-
сіби сауаттылығың жетсе
болғаны. 

17 жасында туған жерінен
білім қуып, Қарағанды облы-
сына келген Өскенбай бүгінде
ақарлы-шақарлы отбасын құ-
рады. Жұбайы Айнұр қазақ тілі
мен əдебиетінің мұғалімі. Қазі-
ргі уақытта бала күтімінде үйде
отыр екен. Аудандық жұмыспен
қамту орталығының жанашыр-
лығы, Елбасымыздың арқа-
сында осындай айтулы
көмекке қолы жетіп отыр. 

Қазақ айтады “Отызыңда
орда бұзбасаң, қырқыңда
қамал алмайсың”-деп. Ауыл
маңының тар, жайылымы
жоққа тəн бола тұра қиндық-
тардан қорықпай, алға нағыз
азаматша қадам басқан Өскен-
байдың еңбегіне жеміс тіледік. 

Елбасымыз Н.Назарбаев Қа-
зақстан халқына Жолдауында
ауыл шаруашылығын қа-
рқынды дамытып, ел экономи-
касының драйверіне
айналдыру керек екендігін ай-
тқан. Ауыл шаруашылық коо-
перативтері арқылы өндірілген
сүт, ет өнімдеріне демеу қаржы
төлеу қарастырылған. Осын-
дай ауқымды жұмыстар атқару
үшін ашылып отырған орын-
дардың азаматтарына жігер
мен шыдамдылық тілейміз өз
тарапымыздан.

“Агроөнеркəсіптік кешенді
дамыту”, “Нəтижелі жұмыспен
қамту жəне жаппай кəсіпкер-
лікті дамыту” мемлекеттік бағ-
дарламасы аясында жүргізіліп
отырған жұмыстар қадамы қа-
рышты. Ұсақ шаруашылық-
тарды біріктірген
кооперацияның шығыны
азаяды, субсидия жəне жеңіл-
дікті қаржы алу мүмкіндігі көп-
теп артады. Біздің бүгінгі
кейіпкеріміз - осындай жеңіл-
дікті қаржы алған азаматтар-
дың бірі. 

Біршама уақыт сұхбат құрған
біз жас кəсіпкердің болашаққа
бағытын, ойларын білдік. Арық
айтып, семіз шыққысы келетін
жан екенін танығандай болдық.
Ата-баба дəстүрімен төрт түлік
өсіріп, үйіне де, ауылына да
пайда əкелгісі келетін осындай
азаматтардың ауылдарымызда
барына қуандық. Осы мақала-
мызбен ауылда тұратын жаста-
рға ой салып,  бастаушы барда
- қостаушы да болатынына сен-
дік.

Қ.АХМЕТОВА

Глава крестьянского хозяйства «Алга»
Станислава Иосифовна Петровская-Гнусова
- женщина с твердым характером. Сила и
упорство помогли ей создать в
Кокпектинском сельском округе хозяйство,
которое может стать примером для
многих.
Начинала Станислава Иосифовна с
индивидуального предпринимательства.
Закупала у населения молоко и мясо. А потом
преобразовала свою деятельность в КХ,
начала сама разводить скот. Сегодня
крестьянское хозяйство «Алга» работает в
мясомолочном направлении. Имеет дойных
коров, молодняк КРС, лошадей. Есть в КХ и
свои откормочные площадки.

Жоба қарқын алды
Нарық заманы табалдырығымыздан аттап, əр адамнан өз
отбасын асырау үшін еңбекқорлық қасиет талап етуде. Өзіне өзі
сенген адам өзінің екі қолына əрқашан жұмыс тауып алады.
Отбасының таршылық көрмеуі үшін тыным таппай, қолынан
келгеннің барлығын жасайды. “Қолы қимылдағанның - ауызы да
қимылдайды” дейді халқымыздың даналығы. Екі баласын дені сау,
жақсы азамат қылып өсіруді күні де, түні де ойлап, мына заманда
не істеймін, неден бастаймын деген Жаңаталап ауылының
тұрғыны Өскенбай Ботабеков əлеуметтік көмекке қол жеткізген
жас отбасы иесі.
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Отдел административной по-
лиции УВД Бухар-Жырауского
района доводит до сведения
населения о необходимости
своевременной уплаты админи-
стративных штрафов.

Штраф подлежит уплате не
позднее 3-х суток со дня вступ-
ления постановления в закон-
ную силу. 

Согласно статьи 811 Кодекса
об административных правона-

рушениях РК, лица, привлечен-
ные к административной ответ-
ственности, имеют право
оплатить 50 процентов от
суммы наложенного штрафа в
течение 7 суток с момента со-
ставления административного
протокола, в порядке сокра-
щенного производства. После
истечения указанного срока (7
дней) оплата штрафа произво-
дится в полном объеме.

В случае неуплаты штрафа в
течение 40 дней со дня вынесе-
ния постановления о наложе-

нии административного
штрафа административным Ко-
дексом предусмотрена прину-
дительная мера удержания
суммы штрафа из заработной
платы или иных доходов лица,
привлеченного к администра-
тивной ответственности, то есть
постановление о наложении
штрафа направляют для взыс-
кания штрафа по месту работы
лица, привлеченного к ответ-
ственности, либо по месту, где
указанное лицо получает возна-
граждение, пенсию или стипен-

дию.
Если вы имеете штраф за на-

рушение Правил дорожного
движения – оплатите его в бли-
жайшем банке, а квитанцию
обязательно представьте в
отдел административной поли-
ции УВД Бухар-Жырауского
района по адресу: п.Ботакара,
ул.Бухар жырау, 44.

Д.СЕКИШЕВ,
старший инспектор АП

ОАП РУВД,
капитан полиции

Программы озвучены, акимы избраны

4 декабря в соответствии с
пп.1 п.7 статьи 36 Закона РК «О
местном государственном
управлении и самоуправлении»
прошла встреча кандидатов с
выборщиками.

Соответствующее письмен-
ное обращение об организации
встречи с подписями кандида-
тов было направлено в район-
ный маслихат, сообщил своим
коллегам - депутатам секретарь
районного маслихата Асхат
Əли, открывая мероприятие.

Как оказалось, главная цель
встречи – это ознакомление с
предвыборными программами.
И надо отметить, что депутаты
районного маслихата проявили
большой интерес к каждому из
кандинатов в акимы, активно
задавая вопросы.

В свою очередь и кандидаты
в акимы тоже оказались в курсе
всех проблем населенного
пункта, в который баллоти-
руются.

К примеру, Меруерт Сызди-
кова – кандидат на пост акима
п.Ботакара, намерена активизи-
ровать работу по реализации
программ «Дорожная карта биз-
неса-2020», «Модернизация
ЖКХ» и др., будет поддержи-
вать молодежь, займется орга-
низацией их досуга и намерена
активно развивать предприни-
мательство. 

Ее опонент – Нургиса Шокан
считает для себя главными за-
дачами обеспечение населения
качественной питьевой водой,
благоустройство, а также раз-
витие крестьянских и личных
подсобных хозяйств. Отвечая
на вопрос депутата районного
маслихата Г.Хомутовой о том, с
чего начнет он свою работу в
случае избрания его акимом,
Н.Шокай сказал, что разрабо-
тает план первоочередных про-
блемных мероприятий. Депутат
С.Аблай задал вопрос о при-
влечении инвестиций, на что
кандидат в акимы сказал, что
Бухар-Жырауский район – уни-
кальный и привлекательный
для вложения инвестиций и на-
мерен развивать в районном
центре отрасль туризма, счи-
тая, что по сей день не исполь-
зуется потенциал
Ботакаринского озера для раз-
вития этой отрасли. Были и
другие вопросы от депутатов,
касающиеся включения в со-
став ОКМС педагогов - предста-
вителей интеллигенции,
развития малого и среднего

бизнеса и строительства жилья
для очередников.

Все три кандидата на пост
акима Петровского сельского
округа также знают насущные
проблемы сельчан и готовы
своим трудом улучшить жизнь
односельчан. Кандидаты в
акимы Т.Елюбаев, А.Искакова,
К.Каржанов намерены решать
проблему с питьевой водой в
селе Жанакала, бороться с му-
сорными свалками и безрабо-
тицей, развивать придорожный
бизнес, объединять личные
подсобные хозяйства в СПК и
многое другое. Народные из-
бранники подсказывают им еще
ряд проблемных вопросов, на
которые следует обратить вни-
мание: вовлекать в сельскохо-
зяйственный оборот
неиспользуемые земли (С.Иса-
беков), установить ограждение
и отремонтировать отопитель-
ную систему в Петровской
школе (С.Артыкбаева), а депу-
тат Г.Хомутова дает совет: тща-
тельнее вникать в каждую
проблему.

Немало вопросов от депута-
тов прозвучало и к кандадитам
в акимы Кокпектинского с\о. От-
вечая на их многочисленные
вопросы, кандидат Б.Жунусов
сказал, что аким, прежде всего,
должен быть хозяином, знать
проблемы сельчан, заниматься
самообразованием. Кандидат в
акимы М.Карасартов – един-
ственный, кто имеет опыт ра-
боты акимом. Несколько лет
назад он уже возглавлял Кок-
пектинский сельский округ и
уверен, что жители сел помнят
его только добрыми словами. В
случае избрания, он готов все
силы и опыт приложить для
развития населенных пунктов
округа.

К.Сулейменов - еще один
кандидат, баллотирующийся
акимом в этот пригородный
сельский округ, также готов
тесно взаимодействовать с
ОКМС, крестьянскими и фер-
мерскими хозяйствами, пред-
принимателями. Одна из
проблема поднятая им и под-
держанная затем секретарем
районного маслихата А.Əли –
это водоснабжение населения
ул.Центральная в селе Байка-
дам,.

- Проблема очень актуаль-
ная, - говорит Асхат Сагадие-
вич. - Водопровод провели
только на одной стороне улицы,
жители другой стороны вынуж-

дены ежедневно переходить
дорогу, чтобы из колонок наби-
рать воду. Через село Байкадам
проходит республиканская
трасса, и чтобы проложить во-

допровод на другую сторону
улицы села, надо получить со-
ответствующие согласования и
разрешения. Акиму, который
будет избран на этот пост, пред-

стоит решать и эту многолет-
нюю проблему.

Звучали и другие вопросы от

выборщиков, касающиеся от-
крытия аптеки, строительства
детского сада и клуба в селе
Кокпекты, нехватки пастбищных

угодий в селах Байкадам и так
далее.

Выборщики – депутаты рай-
онного маслихата внимательно
слушали каждого из пришед-

ших на эту встречу кандидатов
и их ответы на вопросы. 

Итог встречи подвел секре-
тарь районного маслихата
Асхат Əли. Поблагодарив кан-

дидатов в акимы, он пожелал
каждому успехов, отметив, что
уже через несколько дней  вы-

борщики сделают свой выбор в
пользу того или иного канди-
дата.

* * *
8 декабря в малом зале рай-

онного Дома культуры состоя-
лось совместное заседание
выборщиков – депутатов рай-
онного маслихата, в ходе кото-
рого прошли выборы акимов
п.Ботакара, Петровского и Кок-
пектинского сельских округов.

Открыл заседание выборщи-
ков секретарь районного мас-
лихата Асхат Əли,
сообщивший, что выборы аки-
мов вышеназванных сельских
округов и поселка проводятся
на основании утвержденных
Указом Президента Правил, а
затем предоставил слово пред-
седателю районной избира-
тельной комиссии
С.Толеухановой.

Председатель райизбиркома
вкратце ознакомила выборщи-
ков с некоторыми статьями за-
конодательства о выборах, а
затем подробно разъяснила
правила поведения и порядок
проведения голосования. 

Сама процедура голосования
не заняла много времени. Каж-
дому выборщику члены избира-
тельной комиссии вручили по
три бюллетеня с фамилиями
кандидатов. Голосование было
тайным, заветные галочки де-
путаты районного маслихата
ставили в избирательных каби-
нах.

И после кого как все 14 депу-
татов проголосовали, члены из-
бирательной комиссии провели
подсчет голосов по каждому из
кандидатов в акимы.

Итоги голосования огласила
председатель районной изби-
рательной комиссии С.Толеуха-
нова.

Голоса в процентном соотно-
шении распределились сле-
дующим образом: за
кандидатов в акимы п.Ботакара
М.Сыздикову - 14,29%, Н.Шокан
– 71,43%, за М.Ыбышева –
14,29%, по Кокпектинскому с\о:
Б.Жунусов, М.Карасартов, Д.Ко-
пеев набрали по 7,14%, К.Су-
лейменов набрал 78,57%
голосов, по Петровскому с\о:
Т.Елюбаев – 7,14%, столько же
голосов у кандидата А.Искако-
вой, за К.Каржанова отдали
свои голоса 85,71% выборщи-
ков.

Избранным акимом считается
кандидат, набравший большее
количество голосов выборщи-
ков, принявших участие в голо-
совании, отметила
С.Толеуханова.

Таким образом, акимом п.Бо-
такара избран Нургиса Шокан,
акимом Кокпектинского с\о стал
Казбек Сулейменов, акимом
Петровского с\о избрали Кари-
бая Каржанова.

А.ЖУМАКАЕВА

На фото Д.Торжанова: голо-
суют выборщики; секретарь
районного маслихата А.Әли
завершил голосование; идет
подсчет голосов.

ОПМ «Должник»
С 11 по 13 декабря на территории района

проводится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Должник», направлен-
ное на выявление лиц, не оплативших в
установленные сроки штрафы за наруше-
ние Правил дорожного движения.

8 декабря состоялись выборы акимов
п.Ботакара, Кокпектинского и Петровского
сельских округов. 
Районная избирательная комиссия
зарегистрировала 10 кандидатов в акимы
вышеназванных населенных пунктов.
Как известно, акимов сельских округов, сел
и поселков избирают выборщики –
депутаты районного маслихата.
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Сообщение 
Бухар-Жырауской районной избирательной комиссии об итогах

голосования и регистрации акимов поселка Ботакара,
Кокпектинского и Петровского сельских округов Бухар-Жырауского

района Карагандинской области
Поселок Ботакара
1. Число кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень – 3. 
2. Общее число выборщиков  – 14. 
3. Число выборщиков, принявших участие в голосовании – 14. 
4. Число выборщиков, получивших избирательные бюллетени – 14. 
5. Фамилии каждого кандидата и число голосов, поданных за него:                 абс.     %
Шоқан Нұрғиса Серікұлы          10    71,43
Ыбышев Мейрам Жанабекович 2     14,29 
Сыздикова Меруерт Каманбековна 2     14,29 
6. Число бюллетеней, признанных недействительными - нет. 
7. Фамилия, имя, отчество избранного акима сельского округа – Шоқан Нұрғиса Серікұлы, ГУ «Отдел го-

сударственных активов и закупок Абайского района Карагандинской области», руководитель отдела, член пар-
тии «Нұр Отан».

Кокпектинский сельский округ 
1. Число кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень – 4. 
2. Общее число выборщиков  – 14. 
3. Число выборщиков, принявших участие в голосовании – 14. 
4. Число выборщиков, получивших избирательные бюллетени – 14. 
5. Фамилии каждого кандидата и число голосов, поданных за него:                абс.      %
Сулейменов Казбек Пайрузович 11      78,57
Жунусов Бауржан Толеутаевич                                                                                    1         7,14  
Карасартов Мейрам Мязович                                                                                       1         7,14
Копеев Данияр Абильтаевич 1         7,14 
6. Число бюллетеней, признаных недействительными - нет. 
7. Фамилия, имя, отчество избранного акима сельского округа –  Сулейменов Казбек Пайрузович, КГУ

«ДЮСШ» отдела физической культуры и спорта Бухар-Жырауского района Карагандинской области, рабочий
по обслуживанию здания, член партии «Нұр Отан».

Петровский сельский округ 
1. Число кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень – 3. 
2. Общее число выборщиков  – 14. 
3. Число выборщиков, принявших участие в голосовании – 14. 
4. Число выборщиков, получивших избирательные бюллетени – 14. 
5. Фамилии каждого кандидата и число голосов, поданных за него:                абс.     %
Каржанов Карибай Мубаракович 12      85,71 
Елюбаев Талгат Ахметович                                                                                          1         7,14
Искакова Айнагул Акимовна                                                                                         1         7,14 
6. Число бюллетеней, признанных недействительными - нет. 
7. Фамилия, имя, отчество избранного акима сельского округа –  Каржанов Карибай Мубаракович, ГУ

«Отдел сельского хозяйства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», заместитель ру-
ководителя, член партии «Нұр Отан».

Бухар-Жырауская районная избирательная комиссия

Бұқар жырау аудандық əкімдігінің

Қаулысы
№48/01 7.12.2017 жылғы

Бұқар жырау ауданы əкімдігінің 2016
жылғы 12 желтоқсандағы №42/04
«Мемлекеттік қажеттіліктер үшін

Петровка ауылдық округі бойынша
жер учаскесінің бөлігін мəжбүрлеп

иеліктен шығарудың басталуы
туралы» қаулысына өзгерістер енгізу

туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сəйкес, аудан
əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.Бұқар жырау ауданы əкімдігінің 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №42/04 «Мемле-
кеттік қажеттіліктер үшін Петровка ауылдық округі бойынша жер учаскесінің бөлігін мəж-
бүрлеп иеліктен шығарудың басталуы туралы» қаулысына келесі өзгерістер енгізілсін:

қаулының кіріспесі келесі редакцияда мазмұндалсын:
«Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексіне, Қазақстан

Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергі-
лікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы», 2011 жылғы 1 наурыздағы
«Мемлекеттік мүлік туралы» Заңдарына сəйкес, өңірлерді дамытудың 2020 жылға де-
йінгі мемлекеттік бағдарламасын орындау мақсатында, аудан əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

қаулының 1, 2 жəне 3 тармақтары келесі редакцияда мазмұндалсын:
«1.Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасын (су құ-

быры желілерін қайта жаңарту) орындау мақсатында «Кайрат» ЖШС-нен, жер учас-
кесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты Қарағанды облысы Бұқар
жырау ауданы, Петровка ауылдық округі, Петровка ауылы мекенжайы бойынша, су құ-
быры желілерін қайта жаңарту үшін, 369,2 га жалпы аумағынан, аумағы 15,0 га (ка-
дастрлық номері 09-140-017-883) жер учаскесінің бөлігін мəжбүрлеп иеліктен шығару
басталсын.»;

«2. Жер учаскесін мəжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2018 жылдың 9 наурызы
болып белгіленсін.»;

«3. Бұқар жырау ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі (Е.М.
Мəдениетов) осы қаулы жарияланған күннен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірмей
жер пайдаланушыға мемлекеттік қажеттіліктер үшін алдағы жер учаскесінің бөлігін
мəжбүрлеп иеліктен шығару туралы хабарлама жіберсін жəне Қазақстан Республи-
касының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңымен қарасты-
рылған тəртіпте жəне осы қаулыдан туындайтын басқа да əрекеттерді орындасын».

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасары Арман Шалие-
вич Дардаковқа жүктелсін.

Ш.МАМАЛИНОВ,
аудан əкімі

Постановление
акимата Бухар-Жырауского района

№48/01 7.12.2017 года

О внесении изменений в
постановление акимата Бухар-

Жырауского района от 12 декабря
2016 года № 42/04 «О начале

принудительного отчуждения части
земельного участка для

государственных нужд по
Петровскому сельскому округу»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» аки-
мат района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление акимата Бухар-Жырауского района от 12 декабря 2016
года №42/04 «О начале принудительного отчуждения части земельного участка для
государственных нужд по Петровскому сельскому округу» следующие изменения:

преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан от 20 июня 2003

года, Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 1 марта
2011 года «О государственном имуществе», в целях реализации Государственной
программы развития регионов до 2020 года, акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

пункты 1, 2 и 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Начать принудительное отчуждение части земельного участка площадью 15,0

га, из общей площади 369,2 га (кадастровый номер 09-140-017-883) по адресу: Ка-
рагандинская область, Бухар-Жырауский район, Петровский сельский округ, село
Петровка в связи с изъятием для государственных нужд у ТОО «Кайрат» в целях
реализации Государственной программы развития регионов до 2020 года (рекон-
струкции водопроводных сетей).»;

«2. Датой принудительного отчуждения земельного участка определить 9 марта
2018 года.»;

«3. Государственному учреждению «Отдел земельных отношений Бухар-Жырау-
ского района» (Мадениетов Е.М.) в срок не позднее трех календарных дней после
опубликования настоящего постановления направить землепользователю пись-
менное уведомление о предстоящем принудительном отчуждении части земель-
ного участка для государственных нужд и выполнить иные действия в порядке,
предусмотренном Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О госу-
дарственном имуществе», а также вытекающие из настоящего постановления».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Дардакова
Армана Шалиевича.

Ш.МАМАЛИНОВ,
аким района  

Бұқар жырау аудандық мəслихатының 19 сессиясының

Шешімі
№5 5.12.2017 жылғы

«Бұқар жырау ауданының құрметті
азаматы» атағын беру туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республи-
касындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының
6-бабы 1-тармағының 12-1) тармақшасына сəйкес, аудандық мəслихат ШЕШІМ
ЕТТІ:

1. «Бұқар жырау ауданының құрметті азаматы» атағы:
1) жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару саласындағы өзі қызмет

атқарған кезде ауданның əлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосқаны үшін Бо-
тақара кентінің зейнеткері - Айткен Кувайдильдинович  Айсановқа;

2) ғылымның жəне ауданның əлеуметтік-экономикасының дамуына үлес қосқан
үшін, «Қарағанды өсімдік шаруашылығы жəне селекция ғылыми-зерттеу инсти-
туты» ЖШС селекциялық-тұқым шаруашылығы бөлімінің басшысы - Григорий Ан-
тонович Середаға  берілсін.

2. Осы шешім «Бұқар жырау жаршысы» аудандық газетінде жариялансын.
3. Осы шешім оған қол қойылған күннен бастап қолданысқа енеді.

Ж.СЕРИКОВ,
сессия төрағасы

А.ƏЛИ,
мəслихат хатшысы

Решение
19 сессии Бухар-Жырауского районного маслихата

№5 5.12.2017 года

О присвоении звания «Почетный
гражданин Бухар-Жырауского района»
В соответствии с подпунктом 12-1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казах-

стан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан», районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Бухар-Жырауского района»:
1) Айсанову Айткену Кувайдильдиновичу - пенсионеру поселка Ботақара, про-

явившему себя в сфере местного государственного управления и самоуправле-
ния, внесшим в период своей деятельности вклад в социально-экономическое
развитие района.

2) Середе Григорию Антоновичу - заведующему отдела селекции и семеновод-
ства ТОО «Карагандинский научно-исследовательский институт растениеводства
и селекции», за внесенный вклад в развитие науки и социально-экономическое
развитие района.

2. Данное решение опубликовать в районной газете «Бұқар жырау жаршысы».
3. Настоящее решение вводится в действие со дня его подписания.

Ж.СЕРИКОВ,
председатель сессии

А.АЛИ,
секретарь маслихата
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Сол кезде елдің ке-
лешегі бұлыңғыр, жағ-
дайы шатқаяқтап
тұрған сəтте жүрек тө-
ріне қуаныштың дəнін
егіп, бүгінгі көркейген
елдің ертеңіне ниет ет-
кендігінің көрінісі
болар, Қазақстан əлем
елдерінің қатарында
өзіндік орны бар, эко-
номикасын жолға
қойып, əлеуметтік
ахуалын түзеген елге
айналды.

Соңғы жылдары ел
болып, 1-желтоқсанды
Тұңғыш Президент күні деп атойла-
тып өту, сол жеткен жетістігімізге қуа-
ныш, Елбасына деген құрметтен
туған нышан. Қарашаның 30-ы күні
Бұқар жырау ауданы көлемінде де
үлкен тойға үлес қосарлық дүрмекті
шаралар орын алып, көпшілік аудан-
дық мəдениет үйінде бас қосты.

Мəдениет үйінің фойесінде қаз-
қатар тізілген «Елбасы» инсталя-
циясы мерекеге келген бұқараның
рухани тынысын ашып, 1994 жылдан
бастап бүгінгі күнге дейінгі ел жетісті-
гінің хронологиялық тізбегін айқара
етті.

Мерекемен жұртшылықты құттық-
тай келген аудан басшысы Шагура-
ш и д
М а м а л и н о в ,
аудандық мəс-
лихаттың хат-
шысы Асхат
Əли, «Нұр
Отан» партия-
сының аудан-
дық филиалы
төрағасының
орынбасары
Марат Нұрла-
нов та көппен
бірге аудандық
кітапханалар
жүйесінің ин-
с т а л я ц и я с ы
мен тарихи өл-
кетану мұражайының «Бабалар ар-
манын орындаған Елбасы» атты
көрмесімен танысты. 

- Жалпы жұмыста көпшіліктің сұра-
нысына ие 156 кітап қойылған. Онда
Елбасының өмір жолымен
қатар Қазақстанның ел ре-
тінде ішкі-сыртқы саясатын-
дағы қарым-қатынастарының
орнауы туралы суреттелген, -
дейді заманауи кітап көрмесі-
мен таныстырған И.Асқа-
рова.

Жаңа мемлекеттің құрылу
кезеңінде темірдей берік тəр-
тіп те, күш-қажыры тасыған
еңбек күші де қажет болатын.
Сол кезде Елбасымен мем-
лекет билігінің түрлі сала-
сында қызмет атқарған
азаматтардың бойынан сол
біліктілік пен кəсібилік та-
былды. Мереке шымыл-
дығын да сол азаматтардың
құрметіне «Гүлдер» би ансамблінің
орындауындағы «Жігіттер» биінің
ашуын заңдылық деп қабылдадық.

Сахна төрінен 1-желтоқсан -
Тұңғыш Президент күнімен құттық-
таған Ш.Мамалинов:

- Бұл мереке – тəуелсіз мемлекет-
тің негізін қалаған дара тұлға – Нұр-
сұлтан Əбішұлы Назарбаевтың ерен
еңбегіне көрсетілген құрмет.

Мемлекет басшысының саясаты
көпұлтты қоғамның бейбітшілігі мен
тыныштығын сақтап, күрделі рефор-
маларды жүзеге асыруға мүмкіндік
берді. Оның бір дəлелі – Елбасының
Қазақстан халқына жыл сайынғы
жолдауы. 

Биылғы жылы біз «Болашаққа бағ-
дар: Рухани жаңғыру» бағдарлама-

лық мақаласын ерекше назарға алып
отырмыз. «Рухани жаңғыру» мақала-
сын негізге ала отырып, елімізге көп-
теген тың өзгерістер еніп, тарихи
болмысымыз жаңарып, қайта жаңғы-
рып келеді, - деп, ел дамуына өзіндік
үлестерін қосып жатқан өңіріміздегі
«Ынтымақ» шаруа қожалығының ие-
лері сияқты азаматтардың атқарған
ізгілікті істерін атап өтті.

Ел тарихындағы елеулі мерекемен
бұқаржыраулықтарды құттықтаған-
дардың қатарында Қарағанды облы-
стық ішкі істер департаментінің
өнерпаздары болды. Темірдей тəр-
тіпке бағынып, шығармашылықтарын
қатар алып жүрген азаматтар жүрек-

терге от беріп, елжандылық, от-
ансүйгіштік сияқты ұғымдардың мəні
мен маңызын сахна төрінен ашып,
жеткізе білді.

Алғаш рет өзінің Президентін сай-

лап, демократиялық даму жолына
түскен жас мемлекеттің əр қадамына
алыс-жақын шетелдегі елдер сынай
көз тастап отырды. Сондықтан Пре-
зиденттің инагурация рəсімін де
жоғары деңгейде өткізу маңызды бо-
латын. Мереке күні де сахна төрінен
Елбасының сонау ел тəуелсіздігінің
бастауында тұрып, халық алдында
берген батасының таспасы қойылып,
полиция капитаны Е.Айтпаевтың
орындауындағы «Нұр аға» əнімен
жалғасты. 

Ақ маңдай көлдер, мақпалдай бел-
дер деп қазақ даласын əніне қосып,
Жəнібек Кəрменовтей азаматтың ау-
зына салған арқаның бір биігі Ақсе-
леудің «Сарыарқасы» да бұл күні
полиция қызметкері А.Құлжамбеков-

тың орындауында сахна төрінен шы-
рқалып, «Дəурен-айына» ұласып,
«аһ» ұрғызып, «паһ» дегізіп санала-
рға ой салды. 

Əрине, елдің дамуы оның ішкі-сыр-
тқы саясатына ғана байланысты
емес. Қатаң тəртіп те, ортақ ой тоғы-
сына топтаса білу де елдің елдігінің
айғағы. Заманауи қоғамда көпшілік-
тің тыныштығы жолында еңбек етіп

жүрген нəзік жанды
құрбыларымыз, поли-
ция қызметкерлері
Д . Т ұ ң ғ ы ш б а е в а ,
М.Тойбекова да сахна
шырайын «Елімнің жү-
регі», «Ризамын» əн-
дерімен кіргізсе,
Ғалым Жайлыбайдың
«Есіл ағады» əнін
Н.Жұмаділдин орын-
дап, вальс ырғақта-
рына елітті.

«Елім менің» деп
еміренуге де, қайрат-
танып, белді буып іске
кірісуге де болады.
Елбасымыз Н.Ə.На-

зарбаев айтқандай, «Қазақ тари-
хында қазақ ұялатындай ештеңе жоқ.
Біз бірде-бір соғыс өртін бастаған
емеспіз. Біз бірде-бір елді жаулап,
даламызға қосып алған емеспіз, ен-
деше тарихымыздың жабулы жатқан
кейбір беттерін ашуға, зерттеуге,
белгісіз немесе айтылмай келген та-
рихи шындықты айтуға қорықпай се-
німді түрде алға басқан жөн». Бүгінде
осындай ел тарихының елеулі парақ-
тарына үңіле отырып, өткенімізге
құрмет танытып, кешегіміз бен бүгіні-
мізді салыстыра білуіміз де алға
адымдауымыздың жолы. Сондай бір
тебіреністен туған Н.Назарбаевтың
сөзіне, Б.Тілеухановтың əніне жазы-
лған «Елім менің» əні де ауылдың
алты ауызы ретінде, аудандық мəде-
ниет үйінің өнерпазы А.Амантайұлы-
ның орындауында
тыңдармандарына жол тартты. 

Елбасының өмірі, азаматтың қа-
лыптасуы Қарағанды өңірімен тіке-
лей байланысты екендігі –
баршамызға ортақ мақтаныш. Үлкен
құрылыстың бастауында жүріп қуат
алған тұлғаның жаны соншалықты
нəзік, өнерге ғашық болар ма еді?!
Əйтпесе, мереке күні сахна төрінен
Қ.Талашев орындағын «Весна на За-
речной улице» əні Нұрсұлтан Назар-
баевтың ғана емес, үлкен мен кішінің
қосыла шырқап, тербелетін əуеніне
айналғалы қашан.

Қуатты Қазақстанның қарышты
дамуы бойында күш-жігері тұнған,
сана-сезімін елжандылық билеген
азаматтарға тікелей тəуелді. Ал
елдің қорғаны болып, облыстық ішкі

істер департа-
ментінің «Нұр
Орда» вокалды
ансамблінің қы-
рандарындай
а з а м а т т а р
тұрса, кез-кел-
ген қорқыны-
шымыз үнсіз
сейілетіні анық.
« Б а т ы р л а р
ұ р а н ы » ,
«Астана» əнде-
рін шырқаған
вокалды топ
көпшілік құрме-
тіне ие болып,
мерекелік кеш
Е.Айтпаевтың

орындауындағы «Өз елім» əнімен тə-
мамдалды.

Мерекелік бағдарламаларымен
аудан жұртшылығына қуанышты
көңіл күй сыйлаған өнерпаз ұжымға
бұқара тік тұрып шапалақ соғып, шы-
найы алғысын білдірді. 

Мəселе айтылған əн, төгілген
күйде емес, олардың əрқайсысының
елін, жерін сүйетін азаматтардың жү-
регінен шығып, еліміздің бүгінгі бақу-
атты өмірі мен кешегі бабалар ерлігін
паш етуімен құнды. Сондықтан, ме-
рекелік кештен қуат алып, жүрегіміз
лүпілдеп, кеудемізді кернеген мақта-
ныш сезімімен тарқастық.

Н.ƏБІКЕЕВА
Д.Торжановтың суреттерінде:

мерекелік кеш.

Поздравили
юбиляра

29 ноября совет общественно-
сти Кокпектинского с/о со-
вместно с акиматом
Кокпектинского с/о поздравили
юбиляра, Почетного гражданина
Бухар-Жырауского района Васи-
лия Михайловича Уркунова с 80-
летием.

Вместе с теплыми поздравлениями и пожела-
ниями председатель местного сообщества
С.В.Булыбина вручила Василию Михайловичу
букет цветов и памятный подарок.                                

Василий Михайлович был тронут вниманием
и поблагодарил всех за искренние и добрые по-
желания.

Наш корр.

Моя страна!

Мой Президент!
Ярким представлением озна-

меновали шешенкаринцы День
Первого Президента. Праздник
начался с показа видеосюжета
о лидере нашей нации, затем
ведущая Жанна Бурашева рас-
сказала всем об истории этого
замечательного праздника.
Аким сельского округа Ускен-
баев С.Т. тепло поздравил од-
носельчан с этой
знаменательной датой.

- Дальновидная политика нашего Прези-
дента вывела Казахстан в первые ряды про-
цветающих государств. В этом году в Астане
прошла грандиозная выставка ЭКСПО и каж-
дый наш земляк, побывав на ней, воочию убе-
дился в силе и мощи нашей огромной страны,
- отметил С.Ускенбаев в своем выступлении.

Также лучшие работники различных органи-
зации сельского округа были награждены бла-
годарственными письмами акима с\о. Среди
них Жаппаров Алпысжан, юный борец Болыс-
хан Ернат, Тунгышпаева Айнур, Аскаров Газиз,
Муканова Гульден, Падалко Олеся, Магаз Тол-
кын, Серикбаева Валерия. 

Жаппарову Алпысжану - особая благодар-
ность от жителя села Жетей Кибата за актив-
ную помощь в тушении пожара на его
подворье. 

Мероприятие продолжилось праздничным
концертом. Своими выступлениями земляков
порадовали Кунтуган Мурат, Аскарова Алия,
танцевальная группа «Балдаурен», очень кра-
сиво и задушевно старшеклассницы испол-
нили песню «Домбыра туралы баллада». 

Со словами поздравления и добрыми напут-
ствиями выступили директор школы Жаксыбе-
ков Т.Т. и Танин О.З., вручившие партбилеты
жителям нашего села, вступившим в ряды пар-
тии «Нур Отан». 

Завершился концерт песней «Мəнгiлiк ел
ушiн» в исполнении Бригад Сембэ.

Р.ЕРШОВА 
с.Шешенкара

Елімнің елдігін жырлаған
Арқаның атырабы осыдан ширек ғасырдан астам
уақыт бұрын заманауи мемлекетінің тұңғыш
Президентін сайлап арқа-жарқа болған еді.
Ертеректе ақ киізге отырғызып, ардақтысын хан
көтерген елдің баласы бұл жолы да ата салтынан
таймай, құтты болсынын айтып, ақ жарма тілек
нөпірін ағытқан болатын.
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Ряды партии
«Нур Отан»

пополнились
Накануне государст-

венного праздника - Дня Первого Прези-
дента Республики Казахстан - в районном
филиале партии «Нур Отан» состоялось
праздничное мероприятие - торжествен-
ный прием в ряды партии новых членов, а
также вручение благодарственных писем
активистам.

В мероприятии приняли участие члены Политсовета районного
филиала партии, депутаты районного маслихата, председатель
районного совета ветеранов Т.Арбабаев, председатели ППО и
другие.

Открыл мероприятие первый заместитель председателя рай-
онного филиала партии «Нур Отан» Марат Нурланов.

Поздравляя присутствующих с праздничной датой, М.Нурла-
нов отметил, что День Первого Президента - праздник, который
имеет непосредственное отношение к партии «Нур Отан». 

- Наш Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев является

ее председателем. Все инициативы нашего Президента вопло-
щаются в жизнь, в том числе, и благодаря всем членам партии
«Нур Отан». Наша партия, как ответственная политическая сила,
всегда принимала непростые, но жизненно важные для страны
решения и неизменно добивалась их выполнения, разделяя с на-
родом все трудности и испытания,- отметил М.Нурланов.

В своем недавнем выступлении на расширенном заседании
Политсовета Глава государства отметил важную роль партии в
осуществлении каждой из проводимых в стране реформ. По-
этому сегодня, в преддверии праздника, мы отмечаем наших пар-
тийцев, активно участвующих в жизни партии, в реализации
поставленных нашим Лидером задач, сказал М.Нурланов, открыв
торжественную церемонию вручения благодарственных писем
первого заместителя председателя Карагандинского областного
филиала партии «Нур Отан» К.Оспановой.

За активное участие в жизни партии благодарственными пись-
мами были награждены учителя Кушокинской средней школы
Зауре Ахмедьянова и Рысалды Любкина, ветеран труда Хорлы-
гаем Аманжолова, депутат районного маслихата Гульнара Хому-
това, учитель Ботакаринской СШ Зауре Жумагулова.

Также в этот предпраздничный день состоялась церемония
вручения партийных билетов новым членам партии. Ее провели
председатель районного совета ветеранов Токен Арбабаевич Ар-
бабаев, депутат районного маслихата Гульнара Толеповна Хо-
мутова и руководитель депутатской фракции, представитель
молодежного крыла «Жас Отан» Бахтияр Оскарович Жамбыр-
баев. 

Со словами поздравлений и напутственных слов партийные
билеты получили Татьяна Сарангова, Ирина Саттыбаева, Денис
Лавриков, Жанна Сарбасова, Нагима Темирбекова, Дана Рыс-
паева, Аяулы Амантай, Конысхан Арканбай, Кулимхан Сага-
наева, Айдар Момбаев.

В свою очередь награжденные и новые члены партии поблаго-
дарили и поздравили всех с праздником, пожелали дальнейшей
плодотворной работы на благо нашей страны.

Т.КУРБАНОВА

На фото Д.Торжанова: вручение благодарственных писем и
партийных билетов.

Обе кандидатуры предвари-
тельно были обсуждены на за-
седании соответствующей
комиссии и поддержаны боль-
шинством голосов. У каждого из
представленных кандидатов
богатый жизненный опыт и на-
сыщенная трудовая биография,
большой личный вклад в разви-
тие нашего района, сказал за-
меститель акима района Арман
Дардаков, зачитав биографиче-
ские данные кандидатов.

А.Айсанов родился в 1946
году в поселке Ботакара, с 1971
по 2001 годы работал в Уль-
яновском АТП, начинал механи-
ком, а затем был назначен
заместителем директора по
эксплуатации автомашин. В
2001 году по рекомендации
акима района был назначен на-
чальником ДЭУ-45 Карагандин-
ского филиала «Казахавтодор»,
где проработал до ноября 2012
года, до выхода на заслужен-
ный отдых. В апреле 2013 года
был назначен начальником
ДЭУ-46, на этом предприятии
проработал до июня 2016 года.

Трудовой путь А.Айсанова от-
мечен медалями «Трудовая
доблесть», «10 жыл Астана»,
«Қазақстан Конституциясына
10 жыл», «Қазавтожол 10 жыл»,
«Қазақстан Республикасыны
Тəуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақ-
стан Республикасыны Тəуелсіз-
дігіне 25 жыл», имеет почетные
грамоты и благодарственные
письма от Президента страны
Н.Назарбаева, акима Караган-
динской области, акима Бухар-
Жырауского района, РГП

«Казахавтодор», Комитета
транспорта и Министерства
коммуникации.

В представлении было от-
мечено, что А.Айсанов изби-
рался депутатом районного и
областного маслихата, активно
участвовал в общественной
жизни района, большую по-
мощь оказал в восстановлении
православной церкви и строи-
тельстве мечети в поселке Бо-
такара. Под руководством
А.Айсанова был открыт ас-
фальто-бетонный завод, а
также выпущен новый вид ас-
фальта для работы в холодное
время года, сказал А.Дардаков.

Г.Середа родился в 1944 году
в селе Яблоново Оржицкого
района Полтавской области.
Сразу после окончания Полтав-
ского сельскохозяйственного
института был направлен на
Карагандинскую опытную стан-
цию, ныне переименованную в
ТОО «Карагандинская сельско-
хозяйственная опытная стан-
ция имени А.Ф.Христенко», где
он трудится по сей день уже в
должности заведующего отде-
лом селекции и первичного се-
меноводства.

Г.Середа – кандидат сельско-
хозяйственных наук, внес боль-
шой вклад в отечественную
селекционную науку, на его
счету авторские свидетельства
и патенты на 5 сортов пшеницы
и один сорт ячменя, опублико-
вал более 80 научных статей.
Под руководством Г.Середа вы-
росло много молодых специа-
листов, которые в настоящее
время также занимаются нау-

кой, отмечалось в представле-
нии.

Награжден орденом «Знак
Почета», значком «Рационали-
затор СССР», медалями «20
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», «20 лет Неза-
висимости РК», «Академик
А.И.Бараев. 100 лет со дня рож-
дения», а также благодарствен-
ными письмами и почетными
грамотами.

Г.Середа и ныне совмещает
научную работу с обществен-
ной деятельностью, избирался
депутатом районного масли-
хата.

Как известно, звание «Почет-
ный гражданин области (го-
рода\района)» присваивается
согласно утвержденных поста-
новлением областного акимата
Правил за особые заслуги,
значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие
региона и чья биография свя-
зана с Карагандинской
областью не менее 10 лет. Зва-
ние присваивается соответ-
ствующим маслихатом по
представлению акима не более
двум гражданам района один
раз в год и приурочивается ко
Дню Конституции и Дню Неза-
висимости.

С 2000 года и по настоящее
время звание «Почетный граж-
данин Бухар-Жырауского рай-
она» получили 46 человек,
среди них Герои Социалистиче-
ского труда А.Любименко, Н.Ду-
лина, кавалеры ордена Ленина
С.Курченко, М.Маненов, Т.Кари-
баев, кавалер знака «Халық
қаһарманы» А.Христенко, быв-
шие акимы района А.Рахимов и
Т.Зейнешев, руководители
предприятий и учреждений и
другие ветераны труда.

Церемонию вручения удосто-
верения «Почетный гражданин
Бухар-Жырауского района»
А.Айсанову и Г.Середа в район-
ном акимате планируют прове-
сти торжественно в День
Независимости. 

А.ЖУМАКАЕВА

- Уважаемый Василий Ми-
хайлович! От имени акима
района поздравляем вас с
юбилеем, желаем вам здо-
ровья, долголетия и благопо-
лучия. Всю свою жизнь вы
посвятили развитию Кокпек-
тинского сельского округа, под
вашим руководством внедря-

лись новые технологии в ра-
боте училища, была создана
мощная материально-техни-
ческая база, машинно-трак-
торный парк, сотни молодых
ребят получили достойное об-
разование и направление в
будущее. Мы знаем вас как за-
мечательного человека, зна-

тока своего дела, грамотного
руководителя, - сказал Асхат
Сагадиевич, вручая юбиляру
приветственный адрес и букет
ярких цветов.

В свою очередь В.Уркунов
поблагодарил за искренние
поздравления и пожелания,
отметив, что самое главное
для него это – внимание.

В теплой и дружеской обста-
новке Василий Михайлович
поделился воспоминаниями о

прожитых годах, трудовом
пути, наставниках, о своей
семье и заветном желании.

- Я прекрасно себя чув-
ствую и мечтаю однажды
тряхнуть стариной и вместе
со своими сыновьями сесть
за штурвал комбайна и
убрать урожай, вновь ощу-
тить чувство сопричастно-
сти к чему-то большому и
важному, вспомнить свою
яркую и насыщенную
жизнь, - говорит Василий
Михайлович. – Вместе с су-
пругой Верой Митрофанов-
ной вырастили и воспитали
прекрасных детей. Все чет-
веро детей живут в селе

Кокпекты, подрастают внуки и
правнуки, они моя опора, под-
держка.

Н.АБИКЕЕВА

На фото автора: А.Әли,
А.Акпанова и супруги Урку-
новы.

Почетных стало больше
На 19 внеочередной сессии районного мас-

лихата депутаты единогласно поддержали
представление акима района о присвоении
звания «Почетный гражданин Бухар-Жырау-
ского района» ветерану труда п.Ботакара
Айсанову Айткену Кувайдильдиновичу и уче-
ному-селекционеру ТОО «КНИИРиС» Середа
Григорию Антоновичу.

Знак внимания
Накануне Дня Первого Президента
страны секретарь районного маслихата
Асхат Әли и заместитель акима района
Айганым Акпанова посетили семью
ветерана труда, Почетного гражданина
Бухар-Жырауского района Василия
Уркунова, чтобы поздравить его с
государственными праздником и
знаменательной датой – 80-летним
юбилеем.



(Продолжение. Начало на 1
стр.)

Нынешний год также ознаме-
нован периодом больших пре-
образований. Это третий год
второй пятилетки, новый старт
восстановления экономического
роста после замедления 2015 и
2016 гг. В текущем году в строй
введено 127 индустриальных
проектов на сумму 1,9 трлн.
тенге, создано 10 тысяч посто-
янных рабочих мест. Рост ВВП по
итогам 10 месяцев составил 4%.
И отрадно, что свой вклад в
общую копилку экономического
роста вносит и Карагандинская
область и среди них завод по
утилизации и переработке вы-
шедших из эксплуатации транс-
портных средств.

Новый инновационный проект
Главе государства презентовали
аким Карагандинской области
Ерлан Кошанов и член попечи-
тельского совета ТОО «Recycling

Company» Айдын Нурахметов.
- Это первый завод в Казах-

стане по утилизации транспорт-
ных средств. Его удалось
построить всего за 9 месяцев.
Высокотехнологичное оборудо-
вание позволяет перерабаты-
вать до 50 тысяч единиц в год,
получать более 30 тысяч тонн
черных и цветных металлов.
Весь технологический процесс
происходит без вреда для окру-
жающей среды. Господин Прези-
дент, мы обещаем внести
значительный вклад в развитие
экономики региона и всей
страны, - сказал во время пря-
мого эфира А.Нурахметов.

Отмечу, что проект реализован
на территории специальной эко-
номической зоны (СЭЗ) «Сары-

Арка» и не имеет аналогов в
Центрально-Азиатском регионе,
является одним из крупнейших
проектов в перерабатывающей
отрасли страны. Переработка

позволяет получать чугун, сталь,
алюминий, сплавы цветных ме-
таллов.

Стоимость проекта – 3 млрд.
400 млн.тенге. Строительство за-
вода осуществлялось в два
этапа, в июле 2017 года была за-
пущена шредерная установка
для переработки вышедших из
эксплуатации транспортных
средств с извлечением из них ос-
новных составляющих и компо-
нентов. Так совпало, что второй
этап запуска предприятия завер-
шился в декабре месяце, ко Дню
индустриализации страны.

Как сообщил управляющий ди-
ректор ТОО «Recycling Com-
pany» Азымхан Оспан,
производственный процесс за-
вода включает в себя полный
цикл утилизации вышедших из
эксплуатации транспортных
средств, начиная от приемки на
завод и до получения вторичного
сырья от утилизации в виде
сплавов черных и цветных ме-
таллов, синтез газа и аналога
«печного топлива». При этом от-
ходы от производственной дея-
тельности завода составляют не
более 5 процентов.

Новый завод оснащен совре-
менным оборудованием, отве-
чающим мировым
требованиями. 

К примеру, в цехе шредирова-
ния установлено итальянское
оборудование с компьютерной
системой, которая при помощи
интернета соединяется с диспет-
черской службой обслуживаю-
щей оборудование и в случае
сбоев итальянская компания
дистанционно может дать не-
обходимые рекомендации. Пла-
вильный цех оборудован двумя

индукционными печами китай-
ского производства, а в пиролиз-
ном цехе стоит оборудование из
Украины и позволяет перераба-
тывать отработанное масло, по-
лученное в результате слива его
из вышедших из эксплуатации
транспортных средств и в конеч-
ном итоге получать аналог печ-
ного топлива, которым
предприятие отапливает свои
цеха.

- Завод будет получать в год
22740 тонн черных и цветных ме-
таллов, 2100 тонн синтезгаза, 16
тысяч тонн пиролизного топлива
и 3 300 тонн резиновой крошки, -
сказал Азымхан Оспан, отметив,
что полученная из отходов цвет-
ных и черного металлов и его
сплавов продукция будет достав-
ляться на медеплавильные
предприятия региона и таким об-
разом окажет мультипликатив-
ный эффект на смежные отрасли
экономики.

В ходе прямого эфира Глава
государства пожелал успешного
старта новому инновационному

предприятию, отметив, что это
первое предприятие такого
плана в Казахстане.

- В первые годы независимо-
сти в стране было всего 700
тысяч машин, сейчас – около 5
миллионов. Они изнашиваются,
как и все в мире, и тогда загряз-
няют окружающую среду. От-
правляя их на переработку, вы
используете их на благо. Вытас-
кивайте оттуда все, что воз-
можно, включая цветные
металлы. Учитывая, что у нас в
стране производится 18 видов
легковых автомобилей, ваша ра-
бота имеет неплохую перспек-
тиву. Вообще, переработка
отходов очень важна, - сказал
Глава государства Н.Назарбаев.

Не случайно, ТОО «Recycling
Company» в этот день получил из
рук Президента страны премию
«Алтын сапа» в номинации «Луч-
ший инновационный проект».

А.ЖУМАКАЕВА

На фото Д.Торжанова: в
цехах нового завода.
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К сведению
жителей

поселка Кушокы
ТОО «Разрез-Куу-Чекинский» доводит

до сведения потребителей поселка Ку-
шокы, что согласно приказа «Департа-
мента Комитета по регулированию
естественных монополий, защите кон-
куренции и прав потребителей Мини-
стерства национальной экономики
Республики Казахстан по Карагандин-
ской области» №160-ОД от 28.11.2017
года утверждены тарифы с введением
в действие с 1 января 2018 года для по-
требителей в следующих размерах:

1. На услуги по производству, передаче, распреде-
лению и снабжению тепловой энергии в размере
4 665,83 тенге за 1 Гкал без НДС, в том числе диффе-
ренцированные тарифы по группам потребителей: 

- для населения в размере 1800 тенге за 1 Гкал или
94,32 тенге 1 м2 без НДС;

- для прочих потребителей 2500 тенге за 1 Гкал без НДС;
- бюджетные, промышленные потребители 6579,25 тенге

за 1 Гкал без НДС;
2. На услуги по отводу сточных вод в размере 128,95

тенге за 1 м3 без НДС, в том числе дифференцирован-
ные тарифы по группам потребителей:

- для населения в размере 75 тенге за 1 м3 без НДС;
- для юридических лиц в размере 100 тенге за 1 м3 без

НДС;
- для бюджетных организаций в размере 128,95 тенге за

1 м3 без НДС;
- для ТОО «Разрез Куу-Чекинский» в размере 288,05

тенге за 1 м3 без НДС;
3. На услуги подачи воды по распределительным

сетям в размере 216,60 тенге за 1 м3 без НДС, в том
числе дифференцированные тарифы по группам по-
требителей:

- для населения в размере 75 тенге за 1 м3 без НДС;
- для юридических лиц в размере 100 тенге за 1 м3 без

НДС;
- для бюджетных организаций в размере 216,60 тенге за

1 м3 без НДС;
- для ТОО «Разрез Куу-Чекинский» в размере 354,14

тенге за 1 м3 без НДС;
4. На услуги передачи и (или) распределению элек-

трической энергии в размере 0,54 тенге за квт/ч без
НДС.

ТОО «Разрез Куу-Чекинский»
№928

В селе Красная Нива Ростовского с\о
радостное событие – к сельчанам
пришла питьевая вода. На днях здесь
запустили новый водопровод после
капитального ремонта.

Как выяснилось, старые водопроводные сети были
изношены на 90 процентов. Жители села, устав от
бесконечных аварий на водопроводных сетях, новость о
том, что водопровод наконец-то отремонтируют,
восприняли как большую радость.

- Ремонт водопроводных сетей и водонапорной башни
начался еще в прошлом году, было выделено 1,5
млн.тенге, на эти средства было проложено 700 метров
водопроводных труб. В этом году ремонтные работы
были продолжены, выделили 6 млн.720 тыс тенге,
заменили оставшиеся 3 км водопроводных труб, а также
водонапорную башню на 15 кубов. Ремонтные работы
осуществляли два подрячика – ТОО «Жана курылыс
Караганда» в 2016 году и ИП «Тумар» в 2017 году, ремонт
осуществлялся на средства выделенные по программе
«Дорожная карта занятости-2020», сейчас это
программа продуктивной занятости и массового
предпринимательства. В рамках данной программы
также на временные рабочие места были трудоустроены
4 человека из числа безработных жителей села, - сказал
аким Ростовского с\о Аскар Отынчиев.

На днях ремонтные работы полностью были
завершены и в домах сельчан из кранов полилась чистая
питьевая вода, ведь большинство жителей смогли за
отдельную плату провести водопровод в свои дома и
квартиры.

Семья Зейнуллы Мукушева не скрывает своей
радости по поводу нового водопровода. Ведь теперь нет
надобности ходить на водокачку, стоять в очереди за
водой. 

– Все просто: открываешь кран, а там течет вкусная
питьевая вода, - говорит Зейнулла Кабкенович. - И такая
радость почти в каждом доме нашего села. Такой вот
замечательный подарок к нашему общему празднику –
Дню Независимости. Спасибо всем за новый
водопродод.

Из 105 дворов только 5 семей не смогли провести воду
в дом. Их дома располагаются очень далеко от основной
водопроводной линии, но на следующий год питьевая
вода придет и к ним, заверил А.Отынчиев, уточнив, что
без воды эти 5 семей не остались. Набирают воду из
водокачки, установили там краны, а на следующие год
подключим и их к центральному водопроводу, сказал
аким Ростовского с\о.

А.ЖУМАКАЕВА
На фото: Кирилл Держаев доволен, что теперь вода

есть в доме.

В нашем селе Красная Нива заменили старый
водопровод и водонапорную башню на новые. Прежний
водопровод был проведен в 80-х годах прошлого века.
Срок службы его давно истек. Все чаще и чаще он вы-
ходил из строя, и жители села оставались без воды.

Теперь мы торжествуем! Ведь наша давняя мечта
сбылась – у нас новый водопровод. И сегодня журчит
вода в кранах сельчан и, конечно, это в первую очередь
заслуга нашего акима – Отынчиева Аскара Кожахмето-
вича.

Ежедневно он бывал на объекте, контролировал ра-
боту и сам принимал непосредственное участие: рабо-
тал вместе со всеми, доставлял технику и материалы.
Все праздники и выходные он был на «передовой».

Осуществить мечту – запустить новый водопровод

помогли и жители села. Они сделали немалые матери-
альные вложения, чтобы от основной трассы провести
в свои дома водопровод, терпели неудобства, переко-
панные улицы. Но этого того стоило. Теперь живитель-
ная влага из наших кранов значительно чище и
качественнее той воды, которую пили жители села,
пользуясь старым водопроводом.

Выражаем сердечную благодарность акиму Ростов-
ского с\о Аскару Отынчиеву и всем, кто участвовал в
строительстве нового водопровода.

И.Ф.ТУДВАСЕВА,
З.К.МУКУШЕВ,

С.В.ШАДРИН и другие
жители села Красная Нива

Примите благодарность
Спасибо за новый водопровод

Вот -  новый водопровод!

Курс на экономический рост
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На предприятии ТОО «Кара-
ганды кус» акима области и со-
провождающих его встречали
исполнительный директор
В.С.Мартынюк, заместитель
акима района А.Ж.Акпанова,
руководитель отдела сель-
ского хозяйства района
М.С.Курмангалиев.

Аким области посетил один
из наиболее динамичных
цехов ТОО «Караганды кус» -
яйцесклад. Именно сюда «сте-
кается» основная продукция
птицефабрики – товарное
яйцо. По единой линии – кон-
вейеру - яйцо из птичников
«приплывает» в яйцесклад и
здесь сортируется по катего-
риям, затем также на конвей-
ере раскладывается по
лоткам. 

Исполнительный директор
ТОО «Караганды кус»
В.С.Мартынюк сообщил, что
фабрика производит продук-
цию с 2013 года. В текущем
году иностранный инвестор
«Falah Growth Fund» вложил в
развитие производства 2,6

миллиарда тенге. Средства
фонда «Falah Growth Fund»
направлены на приобретение
фабрики данным фондом,
закуп птицы и высококаче-
ственного корма. 

Уже в наступающем 2018
году птицефабрика выйдет на
полную производственную
мощность до 150 миллионов
штук яйца в год, и число рабо-
чих мест возрастет с 70 до 140.

Фонд планирует провести
модернизацию и расширение
производства, выпускать эко-
логически чистый продукт без
ГМО и антибиотиков, а также
привлечь на предприятие вы-
сококлассных специалистов-
птицеводов.

На фабрике содержится 490
тысяч кур-несушек и 140 тысяч
молодняка европейского
кросса «Ломанн». Корма про-
изводятся здесь же, в собст-
венном кормоцехе с учетом
потребностей птиц разного
возраста.

Большой потенциал пред-
приятия позволит обеспечить

экологически чистым продук-
том население Астаны, Ал-
маты, Караганды. Товарное
яйцо под торговой маркой «За-

речное» планируется постав-
лять в Кыргызстан,
Таджикистан, Афганистан и на
рынок Объединенных Араб-
ских Эмиратов. Привлекатель-
ной внешне и полностью
соответствующей экологиче-
ским требованиям станет упа-
ковка яиц - эко-пакеты,
коробки, в которых в течение
длительного периода яйца не
потеряют свои полезные свой-
ства.

ТОО «Караганды кус» распо-
ложено на территории приго-
родного Уштюбинского
сельского округа. 

Здесь функционирует 176
хозяйствующих субъектов,
многие из которых являются
инновационными, они исполь-
зуют для производства продук-
ции новые технологии, а также
производят новый, необычный
для нашего региона товар.
Таким предприятием стало
ТОО «Караганда Осетр» - вто-
рой объект посещения акима

области.
Аким области Ерлан Коша-

нов и аким района Шагурашид
Мамалинов в сопровождении
директора ТОО «Караганда
Осетр» Дмитрия Сергеевича
Абильдина, заместителя
акима области Алмаса Айда-
рова и руководителя област-
ного управления сельского
хозяйства Ю.А.Беккожина на-
чали знакомство с предприя-
тием с большого зала, в
котором расположены бас-
сейны с рыбой разных возрас-
тов.

Директор ТОО «Караганда
Осетр» Д.С.Абильдин расска-
зал, что строительство пред-
приятия продолжалось более
двух лет. Главное было – пра-

вильно выбрать участок, в ко-
тором сочетались бы высокое
качество артезианских вод и
небольшая удаленность от го-
рода. Технологическая це-
почка предприятия включает в
себя рыбоводные бассейны,
системы глубокой очистки и
кислородного обогащения
воды, группы насосных стан-
ций, вентиляционные камеры,
цехи копчения упаковки и пе-
реработки. Все оборудование,
приобретенное в европейских
компаниях, на сто процентов
обеспечено компьютерным
управлением.

Также создан «санаторий»
для выращивания осетровых
видов рыб, что положительно
отразится на вкусовых каче-
ствах и экологичности выпус-
каемой продукции.

ТОО «Караганда Осетр»
производит четыре вида про-
дукции: осетр живой, осетрина
горячего копчения, осетрина
холодного копчения и осет-
рина охлажденная\заморожен-
ная в вакуумной упаковке.
Годовой объем производства
45 тонн рыбы. Как сказал
Д.С.Абильдин, продукцию
предприятия можно приобре-
сти в торговых центрах и на
рынках Караганды, полако-
миться - в предприятиях обще-
ственного питания.

Во время информационного
вброса акиму области была
продемонстрирована рыба
разных возрастов. Директор
ТОО «Караганда Осетр» отве-
тил на вопросы руководителя
региона.

Завершая ознакомление с
ТОО «Караганды кус» и ТОО
«Караганда Осетр», аким
области пожелал предприя-
тиям активного развития, до-
стижения поставленных целей.

З.БОГДАНЦЕВА

Фото Д.Торжанова: кон-
вейер на яйцескладе; у бас-
сейна с рыбой.

Кроссовер
в качестве приза

Несколько глав кресть-
янских хозяйств Корне-
евского с\о поддержали
призыв общественного
объединения «имени Бұқар
жырау Қалқаманұлы», спе-
циально созданного к 350-
летию Бухар жырау, и
решили внести свой лич-
ный вклад в празднование
юбилея жыршы-жырау.

Как сообщил аким Корнеевского сельского округа Толеген
Ргебаев, главы КХ «Жалгас» Аскар Калдыбаев, «Абу» Сакен
Сармантаев, «Улан» Мереке Дюсембаев, «Береке» Шайда Маг-
зумова, «Рахат» Жарас Амиров, «Болат» Кусниден Есентаев
решили приобрести автомобиль-кроссовер, который будет вы-
ставлен в качестве приза в спортивных мероприятиях, посвя-
щенных 350-летию Букар жырау.

- Бухар жырау – наш великий предок, поэтому мы, его потомки
по роду, конечно, не могли остаться в стороне этого значимого
мероприятия. Посоветовавшись друг с другом, главы крестьян-
ских хозяйств решили принять самое активное участие в юби-
лейных мероприятиях. Только вместе, объединившись, мы
сможем достойно провести этот юбилей, Уверен, что нашему
примеру последуют многие жители нашего района, кто родился
и вырос в этих краях, кто любит свой край и считает себя пат-
риотом родной земли, - говорит глава КХ «Жалгас» Аскар Кал-
дыбаев.

Кстати, со следующей недели в населенные пункты из села
Керней отправляется информационный караван, в составе ко-
торого представители общественности из села Умуткер и Кер-
ней. Участники каравана будут встречаться с населением
близлежащих сел, расскажут о Бухар жырау и какие мероприя-
тия будут проводиться в рамках 350-летия великого жыршы.
Важно до каждого донести всю значимость планируемых юби-
лейных торжеств, говорит аким Корнеевского с\о Т.Ргебаев. 

А.ЖУМАКАЕВА

Алғыс айтамыз

Мектебімізде
- жаңа автобус

«Жолға шықсаң сайлан, бес қаруыңды
байлан» дегендей, діттеген жерге жету
үшін көліктің оңтайлы болуы шарт. Осы
орайда ауылымыздың мектебіне қатынай-
тын жаңа автобусты болу барлығымыз-
дың көңілімізге қуаныш ұялатқанын
мақтаныш сезіммен жеткіземіз.

Аудандық бюджет тарапынан Мəнжі батыр атындағы Қаражар
орта мектебінің оқушыларына мектепке қатынауға арналған су
жаңа автокөлік сатып берілді. Бұл игі шара аудан əкімінің мұ-
рындық болуымен жүзеге асқанын айта отырып, болашақ ұр-
паққа жасаған қамқорлығы деп білеміз. 

Заманауи жаңа автобус оқушыларға қолайлы, жылы. Автобус
«Асыл» жəне «ГРП» бөлімшелерінен мектеп оқушыларының қа-
тынауы үшін арналған. Сондай-ақ, автобус балаларды тарихи-

мəдени ескерткіштерге саяхатқа шығу үшін де қолданылмақ. 
Жылы əрі жаңа көлікпен қатынайтын оқушылар да, ата-ана-

лар да риза. Осындай қуаныш сыйлаған аудан басшылығы мен
білім бөліміне ауыл тұрғындарының атынан алғыс айтамыз.
Оқушылар да сенімді ақтап, жақсы оқимыз деп уəде берді.

Қ.КЕНЖИН,
Мəнжі батыр атындағы Қаражар орта мектебінің 

қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі

Рабочая поездка
акима области

29 ноября с рабочей поездкой в районе
побывал аким области Ерлан Кошанов. 
В сопровождении акима района
Ш.Мамалинова, заместителя акима
области А.Айдарова, руководителя
областного управления сельского
хозяйства Ю.Беккожина аким области
посетил два предприятия ТОО
«Караганды кус» и ТОО «Караганда
Осетр». Руководители ТОО
проинформировали о производственной
деятельности предприятий и
перспективах развития.


