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П Р Е З И Д Е Н Т

Қ ұ р м е т т і  а у д а н  т ұ р ғ ы н д а р ы !
«Sarybel.KZ» газетіне жазылу жалғасуда. 
Газетке Қазпошта бөлімшелерінде, пошташылар 

жəне тел: 87013069100, 87024716809 
арқылы жазылуға болады.
Газет индексі 66 361        
 10 айға жазылу 2 165 т.
Анықтама телефоны 43012 

У в а ж а е м ы е  о с а к а р о в ц ы !
Продолжается подписка на районную 
газету «Sarybel.KZ».
Оформить подписку можно в отделении Казпо-

чты, через почтальонов и в редакции газеты, 
по телефонам: 87013069100, 87024716809
Мы находимся по адресу: ул. Достық, 36, 
здание Казпочты, 2 этаж, каб.6
Индекс газеты 66 361         
Стоимость на 10 мес. 2 165 т 
Справки по телефону 43012

Президенттің жаңа сұхбаты: Тоқаев айтқан негізгі 10 мәселе
Мемлекет басшысы Қасым-Жо-

март Тоқаев эксклюзив сұхбат берді. 
Tengrinews.kz тілшісі Qazaqstan ұлттық 
арнасында көрсетілген сұхбаттың ең не-

гізгі тұстарын теріп шықты. 
"Менсінбеу емес". Қазақша сұхбат 

туралы 
Қасым-Жомарт Тоқаев бұған дейін нелік-

тен қазақша сұхбат бермегенін түсіндірді. 
Оның сөзінше, бұл ешқандай да кемсіту 
емес. 

"Бұл ешқандай кемсіту емес, ешқан-
дай менсінбеу де емес деп айтуға болады. 
Көптеген арна осыған дейін менен бірне-
ше рет сұхбат беруді сұраған. Ешқайсына 
келіспедім. Кейін тек "Хабар" арнасына 
сұхбат беремін дедім. Себебі ел ішінде көп-
теген жалған ақпарат тарап жатты, соларға 
тоқтау салу керек болды. Сол сұхбат орыс 
тілінде жасалды. Өйткені, Қазақстандағы 
ахуал жөнінде шынайы ақпаратты, ең ал-
дымен, əлем жұртшылығына беру керек еді. 
Содан кейін шетелдік ақпарат құралдары 
сұхбатты кеңінен таратып, барынша пай-
даланды. Оны өзіңіз білесіз. Қалай десек 
те, орыс тілі – Біріккен Ұлттар Ұйымының 
алты ресми тілінің бірі. Оны мойындауы-
мыз керек. Ал, қазақ тіліндегі сұхбаттың 
өз аудиториясы бар. Жалпы, мемлекеттің 
мəселесін мемлекеттік тілде айтуымыз ке-
рек. Тіліміз бізден басқа ешкімге керегі жоқ. 
Сондықтан, ең алдымен, өзіміз ана тілімізге 
құрмет көрсетуіміз керек деп ойлаймын", - 
деді Мемлекет басшысы.

Қаңтар оқиғасы туралы
Президент қаңтар оқиғалары кезінде 

шыққан арандатушылар мен қарақшылар-
дың шынайы мақсаты бейбіт митингіге қа-

тысу емес, билікке шабуыл жасау болғанын 
айтты.

"Əрине, бастапқыда бейбіт шерулер 
болды. Мұны бəріміз көрдік. Еліміздің əр 
аймағында азаматтар алаңға жиналып, өз 
талаптарын айтты, тіпті, наразылықтарын 
білдірді. Шынын айтсақ, əуелде ешқандай 
қирату, қылмыстық əрекеттер болған жоқ. 
Бірақ, жағдай кейін мүлдем басқа арнаға 
бұрылып кетті. Арандатушылар мен қа-
рақшылар пайда болды. Олардың шынайы 
мақсаты бейбіт митингіге қатысу емес, 
билікке шабуыл жасау болды.

Бір сөзбен айтқанда, соңына қарай 
алаңға нағыз лаңкестер шықты. Бүлікшілер 
мыңдаған қару-жарақты ұрлап кетті. Қазіргі 
уақытта полиция оларды іздеп жатыр. Əзір-
ге түгелдей табылған жоқ. Бұзақылар сол 
қарудан тағы да адам атуы əбден мүмкін. 
Сонда мұны кім істеді деген сұрақ туады? 
Кім жасады? Бейбіт шеруге шыққандар ма? 
Шын мəнінде, бұл – кəсіби қарақшылардың 
ісі", - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекеттік төңкеріс туралы
Мемлекет басшысы жағдайды өздерінің 

жеке мүддесіне пайдаланғысы келген 
адамдар төңкеріс жасауға талпынғанын да 
айтты.

"Бұл оқиғаны ел ішінде əртүрлі атап жүр-
генін білемін. Қалай болғанда да біз қара-

лы, қасіретті күндерді бастан өткердік. Оны 
мойындауымыз керек. Тəуелсіздіктің 30 
жылы ішінде көптеген сынаққа тап болдық, 
оның бəрін ел болып еңсердік. Бірақ, дəл 
осындай қарақшылардың қатігез əрекетін 
көрген жоқпыз. Еліне, жеріне адал қызмет 
ететін, нағыз отаншыл азаматтар мұндай 
опасыздыққа бармайды. 

Бұл – анық нəрсе.
Ашығын айту керек, жағдайды өздерінің 

жеке мүддесіне пайдаланғысы келген 
адамдар төңкеріс жасауға талпынды. Фран-
цуз тілінде осындай əрекетті coup d’etat деп 
айтады. Бұл – төңкеріс деген сөз. Елдігіміз-
ге, мемлекеттік тұтастығымызға, халқымы-
здың қауіпсіздігіне қарсы жасалған əрекет 
болды. Əрине, халыққа əлі де көп нəрсе 
түсініксіз. Қарапайым азаматтар өздерінің 
сүйікті қаласын өз қолымен қиратпайтыны 
белгілі. Қарақшылар, лаңкестер Алматыға 
сырттан келді. Мақсат белгілі: кісі өлтіру, 
қорқыту, дүкендерді тонау, əйелдерді зор-
лау, ақыр соңында билікті құлату", - деді 
Президент.

Үтік басып азапталған 
талдықорғандық туралы

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы 
қаңтар оқиғалары кезінде үтік басып қи-
налған талдықорғандыққа қатысты пікір 
білдірді. 

"Кейбір азаматтарымыз менің атыма бей-
не үндеу жазып, əлеуметтік желілерде тара-
тып жатыр. Мұны да біліп отырмын. Осыған 
байланысты мен Ішкі істер министрлігі мен 
Бас прокуратураға арнайы тапсырма бердім. 
"Шаш ал десе, бас алатын" əрекеттерге жол 
беруге болмайды. Қоғамдық комиссиялар 
өз жұмысына кірісіп кетті. Адам құқықта-
ры жөніндегі уəкіл Эльвира Əзімова, бел-
гілі құқық қорғаушылар: Айман Омарова, 
Жеміс Тұрмағамбетова, Абзал Құспан жəне 
басқа да заңгерлер жиналып, арнайы комис-
сиялар құрды. Олар əр істің заңдылығын 
қарап жатыр. Қоғамдық комиссияларға 
сенімсіздік көрсетуге ешқандай себеп те, 
хақымыз да жоқ. Билік те, құқық қорғау 
органдары да жұмыстарына араласпайды. 
Мен де араласпаймын.

Əрбір құқық бұзушылық дерегі бойынша 
шаралар қабылданады. Кінəлі адамдар жа-
заға тартылады. Мен үшін азаматтарымыз-
дың құқығы аса маңызды. Əсіресе, қазіргі 
таңда мұны ең маңызды мəселе деп айтуға 

болады. Əрбір іс бойынша əділ шешім 
шығару мен үшін негізгі принцип болып та-
былады", - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

"Лаңкестерді, қарақшыларды халық 
қаһармандары деп айтуға болмайды"
Қасым-Жомарт Тоқаев қаңтардағы 

тəртіпсіздіктер кезінде бұзақыларға қаты-
сты қандай іс-шаралар қабылданатынын 
айтты. 

"Бұзақылар туралы мəселеге келсек. Кей-
бір адамдар жазықсыз азаматтарды еш се-
бепсіз қамауға алды деп ойлайды да, осын-
дай жалған ұрандарды ел ішінде таратады. 
Бірақ, мынаны ұмытпауымыз керек, солар-
дың ішінде лаңкестер де, қылмыскерлер де 
бар. Қараңызшы, мыңдаған адам қаланы 
қиратып, нағыз террористік əрекеттерге 
барды. Бірақ, қазір бəрі жай ғана бейбіт 
азаматтар болып шықты. Бұған кім сенеді? 
Жалпы, лаңкестерді, қарақшыларды халық 
қаһармандары, батырлары деп айтуға бол-
майды. Бұл - ешқандай шындыққа келмей-
тін жалған уəж. Егер біз ақиқатына көз жет-
кізбей, олардың айтқанына сенетін болсақ, 
елімізге тағы бір үлкен қауіп төндіреміз. 
Бұл қарақшыларды Қазақстанға шақыру 
деген сөз. Сондықтан аталған мəселеде біз 
өте сақ болуымыз керек. Əрбір іс бойын-
ша мұқият тергеу жүргізуіміз қажет", - деді 
Президент Qazaqstan ұлттық арнасына бер-
ген сұхбатында. 

Сонымен қатар, Президент Ресейдегі 
елімізде болған оқиғаға қатысты "Төңкеріс-
шілердің мақсаты Президент Тоқаевты Қа-
зақстаннан қуып шығу немесе тұтқынға 
алу" деген болжамына қатысты пікірін айт-
ты.

"Бəлкім, бұл Ресейдің барлау қызметінің 
көзқарасы шығар. Бұл рас та болуы мүмкін. 
Олар біздің еліміздегі оқиғаларды мұқият 
бақылап отырады ғой. Қалай десек те, ар-
найы жасақталған қарулы бандалар билікті 
басып алғысы келді. Сондықтан, шетелдік 
сарапшылар айтқан пікірдің жаны бар деп 
ойлаймын. Дегенмен, барлығына байыппен 
қарап, салмақты баға беру қажет. "Сабыр 
түбі - сары алтын" деп халқымыз бекер ай-
тпаған. Бізге керегі – асығыс шешім шыға-
рып, істі жауып тастау емес, міндетті түрде 
ақиқатқа көз жеткізу. Бұл – менің алдыма 
қойған мақсатым", - деді Мемлекет басшы-
сы. 

Жалғасы 3-бетте

В четверг, 17 февраля, Межведом-
ственная комиссия по недопущению 
распространения коронавирусной ин-
фекции одобрила послабления ограни-
чительных мер в отношении бизнеса 
и населения в Казахстане, передает 
Tengrinews.kz.

Для населения:
Отменено обязательное ПЦР-тестиро-

вание для въезжающих в страну граждан 
Казахстана, получивших ревакцинацию 
или полный курс вакцинации против 
COVID-19, если после получения второго 
компонента прошло не более шести меся-
цев.

Разрешен въезд гражданам иностранных 
государств, с которыми имеется взаим-
ное признание паспортов вакцинации, без 

ПЦР-теста.
Отменена изоляция контактных на до-

машний карантин при отсутствии симпто-
мов заболеваний (исключение из проекта 
Ashyq "желтого" статуса).

Разрешено использование вакцины Pfi zer 
для ревакцинации лиц с ограниченными 
возможностями (инвалиды всех групп) и 
лиц старше 50 лет, вакцинации  лиц с огра-
ниченными возможностями (инвалиды 
всех групп) и для завершения курса вакци-
нации (вторая доза) лиц, получивших пер-
вый компонент за пределами Казахстана.

Для бизнеса:
Разрешена деятельность ТРЦ, торговых 

домов, торговых сетей (непродовольствен-
ных) с торговой площадью свыше 1000 
квадратных метров, торговых сетей (про-

довольственных) с торговой площадью 
свыше 6000 квадратных метров, бассейнов, 
игровых, ночных клубов, караоке.

Разрешено проведение выставок, мара-
фонов, спортивных, торжественных, па-
мятных, семейных мероприятий (банкеты, 
поминки), конференций, форумов, зрелищ-
ных, коллективных богослужений и иных 
мероприятий с массовым скоплением лю-
дей.

Сняты ограничения по заполняемости 
для детских развлекательных центров, ло-
терейных клубов и букмекерских.

Независимо от зоны эпидемиологиче-
ского риска ("красной", "желтой" и "зеле-
ной") сняты ограничения для работы орга-
низаций и офисов в офлайн-режиме.

HTTPS://TENGRINEWS.KZ/
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Война стала частью их жизни
15 февраля 1989 года закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. Казахстанцы участвовали в аф-
ганском военном конфликте в составе советского военного контингента.  День вывода войск из Афганистана - это и праздник афганцев-ветеранов, и день 
памяти и скорби о всех погибших воинах-интернационалистах. В этот день мы чтим тех, кто сражался за пределами страны, проявляя глубокую верность 
своей Родине, честно и самоотверженно следуя военной присяге.

15 февраля исполнится тридцать три года со дня вывода 
последних войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года для 
советского ограниченного контингента войск завершилась 
война, затянувшаяся на девять лет, один месяц и девят-
надцать дней. Историки и политики до сих пор не могут 
дать однозначную оценку событиям тех лет. Одни считают 
участие советских войск в афганской войне авантюризмом, 
другие утверждают, что действия руководства страны в той 
ситуации были правильными. Но как бы то ни было, эта 
война была, ее не вычеркнешь ни из истории, ни из памяти 
прошедших через нее солдат и офицеров, родных и близ-
ких, чьи дети, братья, мужья с нее не вернулись, пропали 

без вести или вернулись инвалидами.
Более полумиллиона ребят из Советского Союза приняли 

участие в афганской войне. В этом числе более ста призыв-
ников из Осакаровского и бывшего Молодежного районов. 
Семеро воинов-интернационалистов проживают на данный 
момент в поселке Молодежный. Это Виктор Яковлевич 
Бычков, Сергей Валентинович Верещагин, Олег Владими-
рович Войташенко, Василий Петрович Ильин, Сергей Ни-
колаевич Карсаков, Бауржан Накишевич Лукпанов и Нур-
гали Халикович Сайфулин. Все они скромные, порядочные 
люди, пользующиеся уважением в трудовых коллективах и 
у жителей поселка. Их хорошо знают в школах. Они встре-

чаются с детьми, рассказывают им 
о войне, делятся своими воспоми-
наниями, отвечают  на вопросы и 
дают понять, что война – это всегда 
боль, разруха, жестокость, потери, 
и нужно стремиться жить в мире и 
согласии.

О своих боевых заслугах вои-
ны-интернационалисты лишний раз 
говорить не любят. Война осталась 
в их памяти и в сердцах незаживаю-
щим рубцом, а бередить раны всег-
да больно. Но и забыть невозмож-
но. Помнят солдаты и бесконечные 
обстрелы, и ненавистные взгляды 
душманов, и погибших однополчан, 
и изможденных детей, с которыми 
делили свои сухпайки. Тогда, на во-
йне, им было по восемнадцать-де-
вятнадцать лет. Они тоже до конца 

не понимали того, что происходило с ними, но воинский, 
интернациональный долг был для них превыше всего. И 
они его выполнили достойно.

Конечно, война оставила на характерах и судьбах парней 
свой жестокий след, но вместе с тем сделала их сильнее, 
заставила многое переосмыслить, пересмотреть, дала по-
нять истинное значение пониманию патриотизма, воспита-
ла чувство долга, достоинство и благородство души. А эти 
качества в свою очередь помогали и помогают им уверенно 
идти по жизни.

С афганской войны каждый из парней вернулся героем. 
Сергей Николаевич Карсаков, например, за особые заслуги 
награжден орденом Красной Звезды. Олег Владимирович 
Войташенко и Нургали Халикович Сайфулин вернулись с 
медалями «За боевые заслуги». Вклад каждого из бойцов 
отмечен Почетными грамотами Верховного Совета СССР, 
медалями от благодарного афганского народа и юбилей-
ными медалями. После службы в армии все воины-интер-
националисты трудились на производстве и неоднократно 
поощрялись за добросовестный труд.

День вывода последних войск из Афганистана считается 
Днем памяти воинов-интернационалистов. Сегодняшние 
ветераны обязательно вспомнят в этот день своих однопол-
чан, которые сложили головы в афганской войне, тех, кому 
война укоротила жизнь, не дала дожить до сегодняшнего 
дня.

Мы же давайте поздравим наших уважаемых воинов-ин-
тернационалистов с памятной датой, пожелаем им крепкого 
здоровья, благополучия, а главное – мирного неба им, их 
близким и всем нам.

Е. ВРОНА

С о б ы т и я  и  ф а к т ы

Әкімшілік  талап қою  түрлері
Əрбір дамыған қоғам өзінің қалыптасу жолында 

əртүрлі кезеңнен өтеді. Құқықтық жүйесін жетілдіреді. 
Біздің елімізде де құқық жəне заң саласында əлемдік 
стандартқа сай реформалар жүзеге асуда. Əсіресе, өт-
кен жылы қолданысқа енген ҚР Əкімшілік рəсімдік 
процестік кодексі (ƏРПК) сот жүйесі мен əділет сала-
сына тың серпін берді. Аталған заң нормаларын жұрт-
шылықтың білуі маңызды. Сондықтан, бұл мақалада 
əкімшілік талап қою, оның түрлері мен нысаны, мазмұ-
ны жəне мерзімі хақында қысқаша айтып өтеміз.

Əкімшілік сот ісін жүргізу талап қою негізінде қозғала-
ды. Əкімшілік істе талап қоюдың төрт түрі айқындалған. 
Олар – дау айту, мəжбүрлеу, əрекет жасау жəне тану туралы 
талап қоюлар.

Аталған талап қоюлар сотқа екі нысанда жазбаша жəне 
талап қоюшының немесе өкілінің электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен куəландырылған электрондық құжатпен 
беріледі. Талап қоюда талап берілетін соттың атауы, та-
лапкердің аты-жөні, мекен жайы, телефон нөмері, т.б., ал, 
талап қоюшы заңды тұлға немесе өзге ұйым болса оның 
атауы, орналасқан жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі жəне 
банктік деректемелері, белгілі болған жағдайда жауапкер 
туралы мəліметтер толық қамтылады.

Сонымен қатар, талап қоюшы онда жауапкер тарапынан 
өзінің құқықтары мен бостандығына, заңды мүддесіне нұқ-
сан келгені немесе өзіне қандай да бір міндеттің заңсыз 
қолданылғаны жайлы пікірін білдіреді. Қажет болса мемле-
кеттік баж төлеуді кейінге қалдыру, оны бөліп төлеу, төле-
уден босату, сот сараптамасын тағайындау, дəлелдемелерді 
талап ету, куəларды шақыру, талап қоюды қамтамасыз ету 
туралы жазбаша жəне басқа да өтінішхаттар бере алады.

Бұған қоса ол талап қоюға негізделген мəн-жайларды 
растайтын жəне өзі дербес бере алмайтын дəлелдемелерді 
ұсынады. Талап қоюға өзі немесе оған өкілеттігі бар өкілі 
қол қояды. Талап қоюға өзге құжаттар түпнұсқада, ондай 
мүмкіндік болмаса, заңда белгіленген тəртіппен олардың 
куəландырылған көшірмелері қоса тіркеледі. Олардың тіз-
бесі 131-баптың 8-бөлігінде көрсетілген.

Осы талап қою түрлеріне тоқталсақ:
Дау айту туралы талап қою, ауыртпалық түсіретін 

əкімшілік акті талап қоюшының құқығы мен бостандығын, 
заңды мүддесін бұзса, ол актіні толық немесе оның қандай 
да бір бөлігінің күшін жою туралы талап қоя алады.

Мəжбүрлеу туралы талап қою бойынша қабылдануынан 
бас тартылған немесе əкімшілік органның, лауазымды 
адамның əрекетсіздігі салдарынан қабылданбаған қолайлы 
əкімшілік актінің қабылдануын талап етуге құқылы. Мұн-
дай жағдайда бас тартуға дау айту туралы жеке талап қажет 

етілмейді.
Əрекет жасау туралы талап қою бойынша, талап қоюш-

ыға белгілі бір əрекеттер жасауды немесе əкімшілік актіні 
қабылдауға бағытталмаған əрекеттерден қалыс қалуды та-
лап ету құқығы берілген. Əкімшілік акті заңмен белгілен-
ген мерзімде емес, кейіннен қабылданған жағдайда оның 
кеш қабылданғанын растайтын құжатты алу үшін де əрекет 
ету туралы талап қойылуы мүмкін. Талапкер осы Кодекстің 
132, 133 жəне 134-баптарына сай, талап қоюды бере алма-
са, қандай да бір құқықтық қатынастың бар-жоқтығын тану 
туралы талап қоя алады. Сондай-ақ, ол бұдан былай заңды 
күші жоқ ауыртпалық түсіретін əкімшілік актіні заңсыз деп 
тануды жəне осы қатынастарды қысқа мерзімде орнатуды 
талап етуге құқылы. Оның құқықтық қатынастарды орна-
туға мүдделілік танытуында қандай да бір құқықтық, мо-
ральдық немесе материалдық сипат болуы мүмкін. Мыса-
лы, бұған мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй алу құқығын 
тану туралы дауды жатқызуға болады.

Талап қою мерзімдері жайлы айтар болсақ, дау айту, 
мəжбүрлеу туралы талап қоюлар сотқа шағымды қарайтын 
органның шешімі табыс етілген күнмен есептегенде бір ай 
ішінде беріледі. Сотқа дейінгі тəртіп заңмен көзделмеген 
немесе шағымды қарайтын орган болмаған жағдайда, та-
лап əкімшілік акт табыс етілген күннен немесе ƏРПК мен 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен хабардар етілген кезден бастап бір айдан кешік-
тірілмей қойылады.

Əрекет жасау туралы талап қою мерзімі адамға əрекет-
тің жасалғаны мəлім болған, сондай-ақ, əрекет жасау үшін 
заңмен белгіленген уақыт өткен соң бір айды қамтиды. 
Ал, тану туралы талап қою сотқа тиісті құқықтық қатынас 
туындаған күнді қоса алғанда бес жыл ішінде беріледі.

Заңды күші жоқ, ауыртпалық түсіретін əкімшілік актіні 
заңсыз деп тану туралы талап осы акт арқылы құқықтары, 
бостандықтары мен заңды мүдделері бұзылған адамға ол 
белгілі болған күннен бастап үш айда мəлімделуі мүмкін.

Бұдан да өзге талап қою мерзімдері 136-баптың 4,5,6 
бөліктерінде қарастырылған. Ескерерлігі, талап қою 
мерзімі дəлелді себеппен өткізіп алынса, ол сотпен Аза-
маттық процестік кодекстің қағидаларына сай қалпына кел-
тіріледі. Сот оның өткізіліп алу себебі мен мəнін алдын ала 
тыңдауда анықтайды. Егер сотқа беруге арналған мерзім 
себепсіз өткізіліп алынса, сондай-ақ, оны қалпына келтіру 
мүмкін болмаса талап қою қайтарылады.

Осакаров аудандық 
сотының  судьясы 
Талғат Құрманов

Мұны б ілу  маңызды ҚАРАғАНДЫ ОБЛЫСЫ «САРЫ»  АЙМАққА ЕНДІ!
Эпидемиологиялық жағдайды бағалау матрицасына 

сəйкес облыс бүгіннен бастап "сары" аймаққа ауысты.
Өткен тəулікте облыста COVID-19 жұқты-
рудың 124 жаңа жағдайы тіркелді, об-
лыс бойынша репродуктивті сан 0,493 құрады.
Бұл ретте, шектеу шараларын жеңілдету «қызыл» ай-
мақтан «сары» аймаққа өткен соң 7 күннен кейін жүр-
гізіледі, осылайша "қызыл" аймақтан "сары" аймаққа 
өту осы мерзім өткеннен кейін жүзеге асырылады.
   

Қарағанды облысының 
  санэпидбақылау департаментінің 
    баспасөз қызметі

Карагандинская область вошла 
в «желтую» зону!

 Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуа-
ции область с сегодняшнего дня перешла в «желтую» зону.
Отметим, что за прошедшие сутки в области за-
регистрировано  124 новых случая COVID-19, 
репродуктивное число по области 0,493.
При этом, смягчение карантинных мер проводится не ра-
нее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» 
зоны, таким образом переход из «красной» зоны в «жел-
тую» будет осуществлен по истечении данного срока.

Пресс-служба ДСЭК 
Карагандинской области

SENIM109 – РЕШИТ ВСЕ ВОПРОСЫ
Сообщить о проблеме или задать вопрос можно 
позвонив в Call-центр по бесплатному номеру - 109
Либо оставить обращение в портале senim109.kz. 
Для удобства жителей Карагандинской области, 
предусмотрены социальные сети:
WhatsApp +7 701 7109 109
Instagram @senim109.kz
Facebook senim109
Telegram бот senim109.kz
Вконтакте senim109.kz
Сделаем свой регион комфортнее! 
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Во имя  Казах стана

Ему пришлось работать в разные периоды жизни 
страны. Его многолетний созидательный труд не про-
шел даром, многими результатами можно и нужно гор-
диться  в наше время. В 2022 г. исполняется 110 лет со 
дня его рождения.

Динмухамед Ахмедович Кунаев руководил Казахской 
ССР на протяжении четверти века, причем в период 
наивысшего её расцвета. Пост первого секретаря ЦК 
Компартии Республики он занимал с марта 1960-го по 
декабрь 1986-го.

Сайт Информационно-аналитического центра Мо-
сковского Государственного Университета пишет: 
"В истории Казахстана великим сыном казахского 
народа является крупный государственный деятель 
– Динмухамед Кунаев. Его жизнь и многогранная де-
ятельность стали символом великой эпохи созидания 
Казахстана". 

Динмухамед Ахмедович Кунаев родился 12 января 1912 г. 
в городе Верный, ныне город Алматы.  В 1931 году Динму-
хамед приехал в Москву с путевкой Казкрайкома комсомола 
для поступления в Московский институт цветных металлов 
и золота. Окончив институт в 1936 году, получил направле-
ние на стройку в г. Балхаш. Работал и копил материал для 

дипломной работы на тему «Определение мощностей Ко-
унрадского карьера для производства 90 тысяч тонн черной 
меди в год». 

С 1936 года он занимал руководящие должности в Ал-
тайском, Риддерском, Лениногорском рудниках, был заме-
ститель председателя СНК Каз ССР, Совета министров Каз 
ССР. В апреле 1952 избран президентом Академии наук 
Казахстана. В 1955-1960, 1962-1964 - председатель Совета 
министров КазССР. В 1960-1962, 1964-1986 первый секре-
тарь ЦК КП Казахстана. За 45 лет, которые Кунаев провел 
на высших руководящих должностях, почти 25 был первым 
руководителем республики. Он внес значительный вклад 
в социально-экономическое и культурное развитие Казах-
стана. При нём высокого уровня достигло горнорудное 
производство республики, сформировались новые произ-
водственные регионы Казахстана, строились новые города 
и населенные пункты. В годы его руководства республикой 
начали работать Павлодарско-Екибастузский топливно-э-
нергетический комплекс, Карагандинская ГРЭС-2, Буктыр-
минская ГЭС в Восточном Казахстане, Павлодарский трак-
торный завод, многие другие промышленные предприятия, 
были освоены Мангыстауские нефтяные месторождения, 
получило развитие железнодорожное строительство, на-
чалась добыча и производство титана, магния, синтетиче-

ского каучука, быстрыми темпами развивались различные 
отрасли электротехники, машиностроения, химии. Образо-
вались Мангыстауская, Жезказганская, Торгайская области. 

Кунаев Д.А. обладал системным мышлением и глубоко 
вникал в проблемы сельского хозяйства. Именно при нем 
стали возникать так называемые агрогородки в лице совхо-
зов и колхозов. Почти в каждом хозяйстве было более двух 
и трех сотен единиц автомобильно-тракторного парка. Ко-
нечно, для того чтобы обслуживать эту технику, необходимо 
было иметь определенную инфраструктуру. Поэтому стро-
ились типовые мастерские в виде МТМ (машинно-трактор-
ные мастерские), автогаражи, стационарные заправочные 
станции. Строили современные тока для хранения, сушки, 
переработки, очистки зерна и семян. При Кунаеве получила 
развитие социальная база казахстанского села, целинных 
хозяйств. В каждом совхозе были Дома культуры, поли-
клиники, амбулатории, музыкальные школы, общеобразо-
вательные школы, библиотеки, дома быта, торговые точки. 

В августе 1975 года Д.А.Кунаев побывал в Осакаровском 
районе, в с-зе им. Вильгельма Пика (Батпак), с-зе «Восход» 
(Николаевка), «Заря» (Сункар), «Маржанкульский», ознако-
мился с ходом жатвы.  В беседах с механизаторами и ру-
ководителями хозяйств он обратил внимание на важность 
в сжатые сроки и без потерь убрать урожай, эффективно 
использовать технику. Кунаев интересовался строитель-
ством жилья, школ, культурно-бытовых объектов. От имени 
коллектива земледельцев с-за «Маржанкульский» директор 
совхоза У.К. Балтин заверил руководство республики, что 
все взятые обязательства будут выполнены. Д.А. Кунаев 
пожелал больших трудовых успехов хлеборобам Осакаров-
ского района.  

Уходя все дальше от той эпохи, работы и результатов, 
которые оставил Д. А. Кунаев,   современникам остается 
вновь отдать должное его организаторскому таланту и че-
ловеческим качествам. В долгой, яркой, насыщенной бла-
городным созиданием жизни этого легендарного человека 
самым главным было беззаветное служение своему народу 
и труд во имя Казахстана.

Подготовила К. Пиминиди    
использованы материалы интернет ресурсов, 

газеты «Сельский труженик» 1975 г.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД НАЦИИ

ҰҚШҰ əскерін шақыру туралы
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқа-

ев қаңтар оқиғалары кезінде Ұжымдық қа-
уіпсіздік туралы шарт ұйымының əскерін 
Қазақстанға шақырғанына өкінбейтінін 
мəлімдеді. 

"Өкінбеймін. Бұл ешқандай да өкін-
діретін шешім емес. Керісінше дұрыс 
шешім болды деп ойлаймын. Өйткені, қа-
рулы қарақшылар Алматыны қиратып, өзге 
қалаларға қауіп төндірді. Осы қарулы кон-
тингент болмаса, лаңкестер басқа да қала-
ларды басып алар еді. Қарулы шайқастар 
Талдықорғанда, Таразда, Шымкентте, 
Қызылордада орын алды. Елордада лаңке-
стердің дайындық жұмыстары байқалды, 
олар, тіпті, Ақордаға шабуыл жасауға дай-
ын болды", - деді Президент.

Президент Ресей Қазақстанның қа-
рым-қатынасына қатысты пікірін жеткізді. 

"Осындай жағдайда оның бізге көмекке 
келуі айтпаса да түсінікті. Мұны құтқару 
емес, ортақ мүддемізді қорғау үшін жа-
салған іс-əрекет деп түсінуге болады. Бұл 
– бір. Екіншіден, аталған мəселеге геосаяси 
ахуал тұрғысынан да қарау керек. Ұжымдық 
қауіпсіздік туралы шарт ұйымы – бəрімізге 
ортақ құрылым. Ресей жəне Ұйымға мүше 
мемлекеттер Қазақстанның ғана емес, өз-
дерінің де қауіпсіздігін ойлады. Сол үшін 
көмек қолын созды", - деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Одан бөлек, Тоқаев "Мəскеу біздің 
жерімізге көз алартып жүр, солтүстік облы-
старды тартып алады" деген пікірге қаты-
сты ойын айтты. 

"Бірінші сұрағыңызға қатысты айтар бол-
сам, Қазақстан мен Ресей арасында мəңгі 

тату көршілік туралы келісім бар. Ресей – 
ғасырлар бойы қатар өмір сүріп келе жатқан 
құдайы көршіміздің бірі. Қазақтың тағды-
рына осылай жазылған. Мұны біз өзгерте 
алмаймыз. Саяси, сауда-экономикалық жəне 
мəдени байланыстарды нығайта беруіміз 
керек. Бұл, ең алдымен, Қазақстанның 
стратегиялық мүддесіне сай келеді. Екін-
ші мəселе. Иə, расында да, кейбір ресейлік 
саясаткерлер тарапынан "Қазақстанның 
солтүстік облыстарындағы жерлер біздікі" 
деген сөздер айтылды. Бірден кесіп ай-
тайын. Бұл – ақылға сыймайтын, орынсыз 
пікір. Ресми билік, яғни Кремль, əрине, бұл 
уəжді қолдамайды. Екі елдің басшылығы 
арасында жер мəселесіне қатысты ешқашан 
дау туындаған емес. Маған В.Путиннің өзі 
"жерге қатысты ешқашан мəселе көтермей-
міз" деп айтқан. Сондықтан алаңдайтын 
ешнəрсе жоқ. Шекарамыз толық айқын-
далған, бекітілген. Бұл ақиқатты бүкіл əлем 
мойындайды. Екі елдің арасындағы байла-
ныстарға сызат түспеген. Ресей Президенті 
осындай қағидаттарға адалдығын, берікті-
гін көрсетті", - деді Тоқаев сұхбатта. 

Алматының жаңа əкімі туралы 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқа-

ев кадрлық ауыс-түйістер туралы пікір біл-
діріп, Алматы қаласының жаңа əкімі тура-
лы да айтты. 

"Ондай ойым жоқ. Алматы - елімізде-
гі ең ірі, ерекше шаһар. Қаланың ахуалы, 
тұрғындардың əл-ауқаты менің жеке наза-
рымда. Қаңтар оқиғасы кезінде қаланың 
экономикасы зардап шекті. Азаматтардың 
жəне бизнес иелерінің дүние-мүлкі тонал-
ды. Көптеген нысан өртелді, қиратылды. 
Соның бəрін қалпына келтіру керек. Бұл - 

оңай шаруа емес. Сондықтан осындай жа-
уапты жұмыс жаңа əкім Ерболат Досаевқа 
жүктелді, қолынан келеді деп үміттенемін. 
Себебі оның бизнес саласында, мемлекеттік 
қызметте тəжірибесі мол. Іскер, еңбекқор 
адам. Жұмыс істеуіне мүмкіндік берген жөн 
деп ойлаймын" - деді ол.

Президент Елбасы туралы
Тоқаев Мемлекет басшысы ретінде Нұр-

сұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 30 жылдық 
еңбегін жоққа шығаруға болмайды деп ой-
лайтынын айтты.

"Тарихқа қиянат жасамау керек. Нұрсұл-
тан Назарбаев – мемлекетіміздің іргесін қа-
лаған, мемлекеттігімізді нығайтуға зор үлес 
қосқан тұлға. Оның қызметіне əділ баға 
беруге міндеттіміз. Тұңғыш Президенттің 
кемшіліктері болса, одан жас басшылар са-
бақ алуы қажет. Қаңтар оқиғасы елімізге де, 
менің өзіме де үлкен сабақ болғаны сөзсіз. 
Тиісті қорытынды жасалды. Қазір еліміз-
де болып жатқан саяси шешімдер − соның 
нəтижесі. Алдымызда өте көп жұмыс бар. 
Мұны барлығы көріп, біліп отыр деп ойлай-
мын", - деді Президент.

Шетелге заңсыз шығарылған қара-
жатты елге қайтару туралы

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқа-
ев шетелге заңсыз жіберілген қаражатты 
қайтару мəселесіне қатысты пікір білдірді.

"Үкіметке тиісті тапсырма бердім. Бұл 
мəселе бойынша Үкімет екі айдан кейін 
маған нақты ұсыныстарын айтады. Содан 
кейін жұмыс басталады. Бұл мəселе бойын-
ша ауқымды сараптама жасау керек. Онсыз 
болмайды. Содан кейін шетелдегі тиісті ме-
кемелермен келіссөздер жүргізуге кірісеміз. 
Бұл өте күрделі əрі ұзақ уақытқа созылатын 

жұмыс болатын сияқты. Оны ашық айтқан 
жөн. Бірақ əділдікке жету үшін осы жұмы-
сты бастау керек. Шетелге заңсыз шыға-
рылған қаражатты елге қайтаруға тиіспіз", 
- деді ол.

Қоғам алдында тұрған 
ең маңызды мəселе

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқа-
ев бүгінгі қоғам алдында тұрған ең маңыз-
ды мəселені атады.

"Қоғамдағы ең маңызды мəселе – заң 
үстемдігін қамтамасыз ету. Өкінішке қарай, 
заңды мойындағысы келмейтін азаматтар 
аз емес. Басқаша айтсақ, құқықтық ниги-
лизм белең алуда. Ағаларымыз "Тəртіпсіз 
ел болмайды" деп баяғыда айтқан болатын. 
Менің ұстанымым: қоғамда заң мен тəртіп 
болса ғана, ел ішінде үйлесім, бейбіт өмір 
болады. Заң – кез-келген өркениетті қоғам-
ның басты өлшемі. Заң үстемдік құрғанда 
ғана əділетті қоғам қалыптасады. Біз мін-
детті түрде бұған қол жеткізуіміз керек. Бұл 
менің нақты ұстанымым", - деді Тоқаев те-
леарнаға берген сұхбатында.

Еске салайық, 29 қаңтарда Қасым-Жо-
март Тоқаевтың "Хабар 24" агенттігіне бер-
ген сұхбаты жарияланған еді. Президент 
қаңтар оқиғалары туралы сұрақтарға жауап 
беріп, ескертусіз ату туралы бұйрық, Ин-
тернетті өшіру мен ақпараттық блокаданың 
себептерін түсіндірген еді. Сонымен қатар, 
Мемлекет басшысы парламенттік жүйені 
реформалау, қазақстандық олигархтар тура-
лы ойын айтты. Екі мерзімнен артық прези-
денттік сайлауға түспейтінін де мəлімдеген 
еді. 

Автор: Мұхтар Жəмішжанов

Президенттің жаңа сұхбаты: Тоқаев айтқан негізгі 10 мәселе
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Так, 3-4 февраля в городе Темиртау прошел чемпионат 
области по спортивному самбо и боевому самбо среди муж-
чин. В соревнованиях приняли участие семь спортсменов 
из Молодежного. Четверо из них вернулись с наградами. 
Двое из этого числа – тренеры нашей школы. Нияз Омер-
кулов проявил свои навыки в спортивном самбо. В весовой 
категории 98 кг он занял второе место. Серикбол Хавдрасол 
в этом же виде спорта в весовой категории 79 кг занял тре-
тье место. Два спортсмена заняли третьи места в боевом 
самбо – Кабанбай Журмет, старший сержант отделения по-
лиции в весовой категории 79 кг, Ильяс Абенов в весовой 
категории 53 кг.

11-12 февраля в городе Караганда состоялся чемпионат 
области по қазақ күресі среди молодежи 2002-2004 годов 
рождения. В нем приняли участие бывшие воспитанники 
ДЮСШ. Один из них, воспитанник тренера Дамаса Альбе-
ка, работающего в филиале села Тельманское, - Мамырбек 
Жүрсін в весовой категории +100 килограммов стал сере-
бряным призером.

И еще один чемпионат области проходил в областном 

центре 15-16 февраля по греко-римской борьбе среди юно-
шей 2007-2009 годов рождения. В нем приняли участие 
шесть спортсменов нашей ДЮСШ. Только одному из них, 
воспитаннику тренера-преподавателя С. К. Алимбаева – 
Абдурахиму Серикову, 2007 г. р. в весовой категории 52 кг 
удалось выйти на третье место.

Конечно, результаты не самые высокие, но все же на 
уровне области достойные. С чем мы ребят и поздравляем.

К. ИБРАЕВ, 
методист ДЮСШ п. Молодежный

С неплохими результатами

Ж Е ң І М П А З Д А Р

Спортсмены из поселка Молодежный, бывшие и нынешние воспитанники детско-юношеской спортивной школы, в феврале приняли уча-
стие в трех чемпионатах Карагандинской области и показали неплохие результаты.

Споршылар жеңіспен оралды

Ақпан айының 12-13 жұлдызы аралығын-
да киокушинкай – кан каратэ бойынша, ба-
лалар, ұлдар, қыздар, жасөспірімдер, қы-
здар арасында Теміртау қаласының чемпи-
онаты өтті. Аталған жарысқа Нұр-Сұлтан, 
Қарағанды, Теміртау, Сəтбаев, Жезқаған, 

Көкшетау қалалары, Шортанды жəне Оса-
каровка кентінен 320-дан астам спортшы 
балалар қатысты.

Чемпионат мақсаты - киокушинкай – кан 
каратэ спортын дамыту жəне танымал ету, 
жастар арасында дене шынықтыру мен 
спортты насихаттау, өскелең ұрпақты отан-
сүйгіштікке тəрбиелеу жəне Қарағанды 
облысының өңірлері арасындағы байланы-
старды дамыту жəне нығайту. 

Төрешілер қатарына Қарағанды облы-

стық Киокушинкай-кан каратэ Федерация-
сы мүшелері енді. Жарыстарды өткізу ере-
желері бойынша спортшы татамиге шақы-
рылып, ката орындағаннан кейін төрешілер 
турнир нəтижелерін анықтау үшін балл 
қойды. 

Турнир қорытындысы бойынша Осака-
ров БЖСМ тəрбиеленушілері жеңіс тұғы-
рына шықты. 1-орынды 10-11 жас абсолют-
тік салмақ санатынада Дария Леписпаева,  

2-орын 12-13 жас абсолюттік салмақ са-

натта Арина Соннова иеленді. 
Жүлделі 3-орынды Воронюк Кирилл 

(Ката бөлімінде), Ларин Никита (10-11 жас 
35 кг дейін), Гринько Арыстан (10-11 жас 30 
кг дейін) қанжығасына байлады. 

Жеңімпаздар мен жүлдегерлер медаль-
дармен, грамоталармен жəне кубоктармен 
марапатталады.

Гүлім Сембай

Теміртау қаласында өткен киокушинкай – кан каратэ чемпионатынан біздің спортшы балалар жеңіспен оралды. Осакаровка кентіндегі Балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінің тəрбиеленушілері бұл спорт түрінен тағы бір мəрте өздерінің мықтылығын дəлелдеді.
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ҚАЗАқ ТІЛІН үЙРЕНЕЙІК                                                                                                                  ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Т а н ы с у  З н а к о м с т в о
- Познакомьтесь! 
- Давайте знакомиться 
- Можно с вами  познакомиться? 
- Можно узнать ваше 
имя, отчество? 
- Разрешите 
        представиться 
- Меня зовут... 
- Очень приятно! 
- Я давно хотел(а) 
с вами познакомиться 
- Вы знакомы с... ? 
- Мы знакомы давно
-Когда вы познакомились? 
-Мы познакомились недавно

Поселок Молодежный получил свое на-

звание по ассоциации с молодежью, кото-

рая в основной массе работала на строи-

тельстве канала. Старожилы рассказывают, 

что так его стали называть с первых дней 

еще тогда, когда на этом месте появились 

первые палатки. Правда, это небольшое по-

селение здесь называли городком. Видимо, 

молодежь в перспективе мечтала построить 

на этом месте достаточно большой населен-

ный пункт. Городок построить не удалось, 

но поселок городского типа построили, а 

название «Молодежный» закрепилось офи-

циально.

По воспоминаниям старожилов, посе-

лок строился очень быстро, дома, а затем 

и улицы вырастали на глазах. Центральные 

улицы сразу получили названия – Ленина, 

Мира, Советская, Комсомольская, Ч. Вали-

ханова, Пушкина, Абдирова, Гидростроите-

лей… Одна из улиц, по предложению глав-

ного инженера строительного управления, 

а затем первого руководителя Карагандин-

ского управления по эксплуатации канала 

Иртыш-Караганда Т. С. Аспандиярова, сра-

зу была названа улицей Графтио. Это назва-

ние улица носит поныне. Однако почему-то 

даже не многие молодежненцы знают, поче-

му так она называется, кто этот человек с 

такой редкой и красивой фамилией?

Узнать эти данные сегодня не проблема. 

Заглянул в Интернет и прочитал. Но все 

дело в том, что у пользователей Интернета 

интересы совсем другие. Заинтересоваться 

фамилией, которая хотя и на слуху, но ни о 

чем не говорит, могут разве что краеведы. 

Между тем, улица в поселке, основанном 

каналостроителями, была названа так от-

нюдь не случайно. И думаю, будет не лиш-

ним об этом знать.

Генрих Осипович Графтио родился в 

конце позапрошлого столетия, так что его 

сознательная жизнь проходила в самые пер-

вые годы становления советской власти. 

Он был очень талантливым инженером-э-

нергетиком, принимал непосредственное 

участие в разработке плана ГОЭЛРО по 

электрификации страны, руководил строи-

тельством первых гидроэлектростанций и 

электрификацией железных дорог. Он был 

грамотным специалистом и умелым органи-

затором, Академиком АН СССР. Во многом 

благодаря его непосредственному участию 

и настойчивости, построен ряд гидроэлек-

тростанций, в том числе Усть-Каменогор-

ская и Бухтарминская ГЭС.

Уже позже улица Комсомольская была пе-

реименована в улицу Аспандиярова. Таким 

образом канальцы отметили вклад в строи-

тельство канала и в первые годы его эксплу-

атации главного инженера строительного 

управления, первого руководителя Караган-

динского управления по эксплуатации кана-

ла Иртыш-Караганда Тельмана Сакеновича 

Аспандиярова, человека, о котором с боль-

шим уважением вспоминают его коллеги, 

канальцы.

В 1999 году каналу Иртыш-Караганда 

было присвоено имя Каныша Имантаевича 

Сатпаева - одного из самых видных деяте-

лей казахстанской науки, доктора геоло-

го-минералогических наук, действительно-

го члена Академии наук СССР, основателя 

и первого президента Академии наук Казах-

ской ССР. Под его руководством разрабо-

тан проект оросительно-обводнительного 

канала для водоснабжения Центрального 

Казахстана водой Иртыша. Именно благо-

даря ему, удалось добиться строительства 

канала. К 100-летию К. И. Сатпаева его 

имя было присвоено его детищу – каналу 

«Иртыш-Караганда». А три года тому назад 

одна из центральных улиц поселка по пред-

ложению жителей поселка также была на-

звана улицей имени Каныша Сатпаева.

Несколькими годами раньше была пере-

именована центральная улица Советская. 

Она стала называться улицей Абая. А год 

тому назад новое название получила улица 

Новая. Ей присвоено имя нашего земляка, 

ветерана Великой Отечественной войны, 

ветерана труда, много лет отработавшего 

прокурором Молодежного района, Сембека 

Ибраевича Токубаева. Остальные улицы со-

хранили названия, которые получили в мо-

мент их строительства. Квартал многоэтаж-

ных домов, построенных в восьмидесятые 

годы прошлого столетия для работников 

угольного разреза «Молодежный»,- офи-

циально считается I кварталом, но жители 

называют его Шахтерским.

Нужно отдать должное первостроителям, 

архитекторам в том, что поселок построен 

компактно, а все его улицы широкие, пря-

молинейные, дома построены ровными 

рядами. В общую картину удачно вписыва-

ются административные здания. Согласно 

разработанному перспективному плану раз-

вития, в будущем здесь предусмотрены но-

вые объекты. А на текущий момент поселок 

молод, красив, благоустроен и озеленен, 

дома и административные здания содержат-

ся в добротном состоянии. И каждая улица, 

какое бы название она ни носила, - главная 

улица в судьбе тех людей, которые на ней 

проживают.

Е. ВРОНА

Р о д н а я  у л и ц а  м о я

- Танысып қойыңыз/дар!
- Кел/іңіз, танысайық
- Сізбен танысуға бола ма?
- Сіздің аты-жөніңізді 
білуге бола ма?
- Өзімді таныстыруға рұқсат 
етіңіз
- Менің есімім…
- Өте жақсы!
- Көптен бері сізбен танысқым 
келіп жүр еді 
- Сіз ... танисыз ба?
- Біз бұрыннан таныспыз
- Қашан таныстыңыздар? 
- Біз жақында таныстық

-... таныстыруға рұқсат етіңіз 
...өз досымды... 
...əріптесімді... 
...зайыбымды (жұбайымды)  
- Мен сізді таныстырғым 
келеді 
- Сіздің атыңыз/ есіміңіз кім?
- Кешіріңіз, атым кім дедіңіз? 
- Мен сізді білемін
- Meн сізді бірден таныдым 
- Мен сізді танымай қалдым 
- Мен сізді бір жерде көрген 
сияқтымын 
- Сен мені танымадың ба? 
- Сізбен танысқаныма 
қуаныштымын 
- Мен де сізбен танысқаныма 
қуаныштымын

- Позвольте представить Вам.. 
...моего друга 
...коллегу
...супругу 
- Я хочу познакомить 
вас ... 
-Как вас зовут? 
-Простите, как вас зовут? 
-Я вас знаю 
-Я сразу вас узнал 
-Я не узнал вас 
-Я вас где-то 
                              видел 
-Ты не узнаешь меня? 
-Рад с вами 
               познакомиться 
-Я тоже рада с вами 
познакомиться
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Это  важно  знать

Медицинские показания 
и противопоказания к 
санаторно-курортному 

лечению для лиц 
с ограниченными 
возможностями

     Санаторно-курортное лечение предоставляется лицам 
с ограниченными возможностями в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации пациента (далее 
ИПР). ИПР разрабатывается отделами медико- социальной 
экспертизы на основании заключения врачебно-консульта-
тивной комиссии лечебного учреждения, к которому при-
креплен пациент. 

Санаторно-курортные путевки выдаются инвалидам и 
детям-инвалидам в санаторно-курортные организации, 
определенные в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан о государственных закупках.

     Однако не всем лицам с ограниченными возможностя-
ми показано санаторно- курортное лечение. В соответствии 
с  Приложением 1 к Приказу исполняющего обязанности 
Министра труда и социальной защиты населения Республи-
ки Казахстан

от 28 апреля 2017 года № 103, имеются следующие про-
тивопоказания к обеспечению санаторно- курортным лече-
нием: 

-  Все заболевания в острой стадии, хронические забо-
левания в стадии обострения и (или) осложненные остро-
гнойными процессами, а также требующие стационарного 
лечения, в том числе и хирургического вмешательства. 

-  Инфекционные заболевания до окончания срока изо-
ляции. 

-  Все венерические заболевания в острой или заразной 
форме. 

- Злокачественные новообразования. 
-  Все заболевания, при которых больные не способны 

к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, 
нуждаются в постоянном постороннем уходе (кроме лиц, 
подлежащих лечению в специализированных санаториях 
для спинальных больных, для лиц с заболеваниями органов 
зрения). 

-  Психические заболевания. Все формы наркомании и 
хронический алкоголизм.

-  Судорожные припадки и их эквиваленты, умственная 
отсталость, патологическое развитие личности с выражен-
ными расстройствами поведения и социальной адаптации.

-Синкопальные состояния.
-  Эхинококкоз любой локализации. 
-  Часто повторяющиеся или обильные кровотечения раз-

личного происхождения. 
-  Беременность во все сроки при наличии акушерской па-

тологии или нормальная беременность, начиная с 18 недель 
(на момент направления на санаторно-курортное лечение).

-  Все формы туберкулеза в активной стадии (для курор-
тов и санаториев нетуберкулезного профиля). 

- Кахексия любого происхождения.
Г.К.Бухтаева,

главный специалист отд. МСЭ №2 

Елге қызмет 
–  абыройлы  м і н д ет !

Еліміздегі қолданыстағы заңна-
маға сəйкес мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет дегеніміз көр-
сетілетін қызметті алушылардың 
өтініш жасауы бойынша немесе 
өтініш жасауынсыз жеке тəртіппен 

жүзеге асырылатын жəне олардың 
құқықтарын, бостандықтары мен 
заңды мүдделерін іске асыруға, 
оларға тиісті материалдық немесе 
материалдық емес игіліктер беруге 
бағытталған жекелеген мемлекет-
тік функцияларды іске асыру ны-
сандарының бірі екені мəлім.

Мемлекет тарапынан халыққа қол-
жетімді əрі сапалы мемлекеттік қыз-
меттер көрсету үшін бірқатар рефор-
малар сəтті жүзеге асырылды. 

Атап айтатын болсақ, бұл саланың 
даму кезеңдерінің маңызды жетістік-
терінің бірі мемлекеттік қызметтерді 
«Бір терезе» қағидаты бойынша көр-
сетуге арналған  халыққа қызмет көр-
сету орталықтары желісінің құрылуы 
болды. Осыдан тура 15 жыл бұрын, 
2007 жылы алғашқы Халыққа қыз-
мет көрсету орталықтары ресми түр-
де ашылғанына баршамыз куəміз. 15 

жыл бұрын халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында тек 30-дан астам ғана 
мемлекеттік қызмет түрі көрсетілсе, 
бүгінде бұл көрсеткіш 667 қызмет-
ті құрайды. Олардың көпшілігі, яғни 
651 мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

түрі онлайн форматта «Электрондық 
үкімет порталы» арқылы қолжетімді. 
Мемлекеттік қызметтерді электрон-
ды түрде алу, сөзсіз, бірқатар ар-
тықшылықтарға ие. Ең алдымен ол, 
қызмет алу үшін үйден немесе жұмыс 
орнынан шықпай-ақ, уақытты үнем-
дей отырып мемлекеттік қызметтерді 
алу мүмкіндігі. 

Бұл жетістіктерге қарамастан, бү-
гінгі таңда əртүрлі ақпараттық жүйе-
лер мен дерекқорларды интеграциялау 
арқылы бір өтініш қағидаты бойынша 
композиттік қызметтерді көрсетуге не-
гізделген проактивті мемлекет тəсіл-
дерін енгізу алдағы басым мақсат.

 Яғни, мемлекет өз халқының қажет-
тіліктерін күні бұрын біліп, түсініп, 
олардың мекемелер мен ұйымдарға 
барып табалдырығын тоздыруды қа-
жет етпейтіндей қызмет көрсетудің 

сервистік моделіне көшу жұмыстарын 
жүргізуде.

Мемлекет пен қоғам қатынасының 
«проактивті, «сервистік» жəне «аза-
маттардың сұраныстарына ден қой-
ғыш» басқару нысанына көшу мем-
лекеттік органдар үшін негізгі мақсат 
екендігі баршамызға мəлім. 

Бұл орайда мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер саласында кездесетін мəсе-
лелерді тиімді өзара ақылдаса отырып 
шешу үшін мемлекеттік аппарат пен 
халықтың арасында тікелей жəне кері 
байланыстың болуы ауадай қажет.

Сол себепті, қандай да бір мемле-
кеттік көрсетілетін қызметті алу кезін-
де қиыншылықтар, «Электрондық 
үкімет порталы» жүйесінде ақаулар, 
қажетсіз жəне негізсіз артық рəсім-
дер кездессетін болса, оларды шешу 
жолдары мен оңтайландыру, барынша 
жеңілдету жөніндегі халық тарапынан 
ұсыныстарды талдауға мемлекеттік 
қызметтер көрсету сапасын бағалау 
жəне бақылау жөніндегі уəкілетті ор-
ган əрдайым дайын.

Сонымен қатар, қызмет алушыларға 
мемлекеттік қызмет алу барысында 
əкімшілік кедергілер (мерзімін бұзу, 
артық құжаттар талап ету, төрешілдік 
пен сөзбұйдалық көріністеріне жол 
беру т.б.)  кездескен жағдайда бұ-
зылған құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін қалпына кел-
тіру мақсатында Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің Қарағанды облысы 
бойынша Департаментіне жүгінуді 
сұраймыз.

Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі Қарағанды облысы

 бойынша Департаменті 
Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер 
басқармасының басшысы 

Жүніс Жансерік Бұрханұлы

Крестьянское Хозяйство "Колосок" объявляет о проведении общественных слушаний по 
проекту «Биологическое обоснование рыбохозяйственной деятельности и ПДУ на 01 июля 
2022 г. по 01 июля 2023 г.  на пл. с. Восход Осакаровского района Карагандинской области».

Общественные слушания состоятся 04 апреля 2022г. в 11.00 часов, по адресу Караган-
динская область, Осакаровский район, Николаевский с.о., с.Николаевка, ул.Верхняя 12.

В случае продления карантинных мер, общественные слушания будут проведены в режи-
ме онлайн на платформе Zoom.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке:   
 https://us05web.zoom.us/j/84398654110?pwd=NUg3YzlIMEU2TEtxZklTRFpUWDl5Zz09
Идентификатор конференции: 843 9865 4110
Код доступа: Kyrk1i 
Заказчик: КХ "Колосок", тел: 8 (701)677-94-70.
Разработчик: Северный филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяй-

ства», г.Нур-Султан, район Сарыарка, улица Кенесары, 43., оф.36.  БИН 080541002073
Контакты:  8(7172)576371.
С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на сайте ecoportal.kz.  
Дополнительную информацию по проекту можно запросить по тел. 8(701)677-94-70, e.

mail: ast_km@list.ru 
Замечания и предложения принимает Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования Карагандинской области, адрес: г. Караганда, ул улица Лободы 20; 
expertiza.upr_krg@mail.ru ; тел 7(7212)568-166.

"Колосок" шаруа қожалығы Қарағанды облысы Осакаров ауданы Восход с. алаңында 
2022 жылдың 01 шілдесі мен 2023 жылдың 01 шілдесі аралығында балық шаруашылығы 
қызметі мен ЕТБ биологиялық негіздемесі жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар 
өткізетіндігі туралы хабарлайды.

Қоғамдық тыңдаулар 2022 жылғы 04 сəуірда сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Осакаров 
ауданы, Николаев а. о., Николаевка а., Верхняя к. 12 мекенжайы бойынша өтеді. 

Карантиндік шаралар ұзартылған жағдайда қоғамдық тыңдаулар Zoom платформасында 
онлайн режимінде өтеді.Тыңдауларға қатысу үшін мына сілтеме бойынша өтіңіз:  https://
us05web.zoom.us/j/84398654110?pwd=NUg3YzlIMEU2TEtxZklTRFpUWDl5Zz09

Конференция ID: 843 9865 4110
Қол жеткізу коды: Kyrk1i Тапсырыс беруші: «Колосок» ШҚ, тел: 8 (701)677-94-70
Əзірлеуші: "Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС Солтүстік 

филиалы, Нұр-сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Кенесары көшесі, 43., оф.36. БСН 
080541002073

Байланыс телефондары:  8(7172)576371
Қоғамдық тыңдау материалдарымен ecoportal.kz сайтында танысуға болады.
Жоба бойынша қосымша ақпаратты  мына телефондар бойынша сұрауға  болады тел. 

8(701)677-94-70, e.mail: ast_km@list.ru 
Ескертулер мен ұсыныстарды Қарағанды облысының табиғи ресурстар жəне табиғатты 

пайдалануды реттеу басқармасы қабылдайды, мекенжайы: Қарағанды қаласы, Лобода 
көшесі 20; expertiza.upr_krg@mail.ru ; тел 7(7212)568-166.

ХАБАРЛАНДЫРУ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Судом Осакаровского района Карагандинской области на основании заявления Бержановой Динары Ахметовны, ИИН 880620450917, проживающей по адресу 
Осакаровский район, с. Батпак ул. Пристанционная 1/1,вынесено определение о признании умершим  Оспанова Бауыржана Сериковича, 14.07.1985 года рождения, 
последнее место жительства - г. Караганда ул. Гапеева 40/2.   Последнее место работы неизвестно.

Лиц, имеющих сведения о месте пребывания Оспанова Бауыржана Сериковича, просим сообщить об этом суду в трехмесячный срок со дня публикации объяв-
ления.

Мұны б ілу  маңызды
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Осакаров аудандық мəслихатының жұмыс істеп тұрған аумақтық жəне 
учаскелік сайлау комиссияларының құрамына өзгерістер енгізу туралы 

ХАБАРЛАМАСЫ
Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 10-бабына сəйкес
"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" (бұдан əрі – сайлау туралы Конституци-

ялық заң) Осакаров аудандық мəслихаты қолданыстағы аумақтық жəне учаскелік сайлау 
комиссияларының құрамына өзгерістер енгізілгені туралы хабарлайды. 

Аумақтық жəне учаскелік сайлау комиссияларының сандық құрамын учаскедегі сайла-
ушылар санына байланысты ауданның аумақтық сайлау комиссиясы анықтайды. 

Сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімі бес жылды құрайды.
Əрбір саяси партия тиісті сайлау комиссиясының құрамына бір кандидатура ұсынуға 

құқылы.
Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына осы саяси партияның мүшелері болып 

табылмайтын кандидатураларды ұсынуға құқылы.
Саяси партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда мəслихаттар өзге де қоғамдық бір-

лестіктердің жəне жоғары тұрған сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша сайлау ко-
миссиясын сайлайды.

Саяси партиялар, өзге де қоғамдық бірлестіктер, олардың құрылымдық бөлімшелері 
жəне қалыптастырылатындарға қатысты жоғары тұрған сайлау комиссиялары 2022 жыл-
дың 18 ақпаннан бастап мəслихатқа мынадай құжаттарды ұсынады:

1) белгіленген нысан бойынша сайлау комиссияларының құрамына кандидатуралар ту-
ралы электрондық жəне қағаз форматтағы мəліметтер; 

2) саяси партияның, қоғамдық бірлестіктің немесе олардың филиалдарының (өкілдік-
терінің), жоғары тұрған сайлау комиссиясының тиісті сайлау комиссияларының құрамына 
кандидаттарды ұсыну туралы шешімінен үзінді көшірме;

3) саяси партияны, қоғамдық бірлестікті немесе олардың филиалдарын (өкілдіктерін) 
тіркеу туралы құжаттың көшірмесі; 

4) кандидаттардың сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға келісімі туралы белгілен-
ген нысандағы өтініші.

Сайлау комиссияларының құрамына кандидатуралар туралы мəліметтер нысандары, 
кандидаттардың сайлау комиссияларының жұмысына қатысуға келісімі туралы өтініштері 

мəслихаттың сайтында орналастырылған. http://osakarovka-maslihat.gov.kz/.
Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын адам сайлау туралы Конституциялық 

заңның талаптарына сəйкес келуге тиіс.
Сайлау комиссиясының мүшесі осы комиссияның құрамын қалыптастырған мəслихат 

орналасқан əкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында тұруға тиіс.
Сайлау туралы Конституциялық заңның 23-бабының 3-тармағында көзделген сайлау 

учаскелерін құру жағдайларын қоспағанда, сайлау комиссиясы құрамының жартысынан 
астамы бір ұйымның қызметкерлері болмауға тиіс.

Бір сайлау комиссиясының құрамына жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала 
асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір жəне ата-анасы бөлек аға-інілері мен 
апа-сіңлілері, аталары, əжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) кіре алмайды.

Мəслихатқа қағаз форматта ұсынылған барлық құжаттар қол қойылған, мөрмен расталған 
болуға жəне онда орындалған күні, орындаушы туралы белгі, аты-жөні жəне оның телефон 
номері болуы тиіс 

Сайлау комиссияларының құрамы бойынша ұсыныстарды қабылдау 2022 жылдың 18 
ақпаннан бастап 4 наурызға  дейін дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 09:00-ден 18:00-ге 
дейін, үзіліс сағат 13:00-ден 14:00-ге дейін (демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда) 
жүзеге асырылады.

Мəслихаттың орналасқан жері: Осакаров кенті, Достық көшесі 33 . 
Саққұлаков Қанат Келгенұлы – Осакаров аудандық мəслихатының хатшысы. 
Жауапты тұлға – «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» ММ бас маманы Тұрар 

Ернар Мұхаметжанұлы, каб. № 207, қалааралық телефон коды (872149), ж. т. 4-21-65, 
8-705-864-26-06, электрондық пошта мекенжайы:osak-maslihat@krg.gov.kz

Осакаров аудандық мəслихаты Осакаров ауданының аудандық сайлау комиссиясының 
шешімі туралы хабарлайды жəне комиссиялардың бірқатар мүшелерін қызметінен боса-
туға байланысты бұрын жұмыс істеп тұрған учаскелік сайлау комиссияларының құрамда-
рына өзгерістер енгізеді:

СООБЩЕНИЕ
Осакаровского районного маслихата о  внесении изменений в действующие 

составы территориальной и участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Казахстан

«О выборах в Республике Казахстан» (далее – Конституционный закон о выборах) Оса-
каровский районный маслихат сообщает о  внесении изменений в состав действующих 
территориальной и участковых избирательных комиссий.

Количественный состав территориальной и участковых избирательных комиссий опре-
делен территориальной избирательной комиссией района в зависимости от количества из-
бирателей на участках. 

Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет. 
Каждая политическая партия вправе представлять одну кандидатуру в состав соответ-

ствующей избирательной комиссии. 
Политическая партия вправе представлять в состав избирательной комиссии кандидату-

ры, не являющиеся членами данной политической партии.
 В случае отсутствия предложений политических партий маслихаты избирают из-

бирательную комиссию по предложению иных общественных объединений и вышестоя-
щих избирательных комиссий. 

Политические партии, иные общественные объединения, их структурные подразделения 
и вышестоящие избирательные комиссии с 18 февраля 2022 года представляют в маслихат 
следующие документы:

1) сведения о кандидатурах в состав избирательных комиссий по установленной форме в 
электронном и бумажном формате; 

2) выписку из решения политической партии, общественного объединения или их фили-
алов (представительств), вышестоящей избирательной комиссии о представлении кандида-
тов в состав соответствующих избирательных комиссий;

3) копию документа о регистрации политической партии, общественного объединения 
или их филиалов (представительств); 

4) заявления кандидатов о согласии на участие в работе избирательной комиссии по уста-
новленной форме.

Формы сведений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, заявления кандида-

тов о согласии на участие в работе избирательных комиссий размещены на сайте маслихата 
http://osakarovka-maslihat.gov.kz/.

 Лицо, предлагаемое в состав избирательной комиссии, должно соответствовать 
требованиям Конституционного закона о выборах.

Член избирательной комиссии должен проживать на территории административно-тер-
риториальной единицы, в которой находится маслихат, сформировавший состав данной 
комиссии.

Более половины состава избирательной комиссии не должны быть работниками одной 
организации, за исключением случаев создания избирательных участков, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 23 Конституционного закона о выборах.

В состав одной избирательной комиссии не могут входить близкие родственники (ро-
дители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и 
неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) или супруг (супруга).

 Все документы, представляемые в маслихат в бумажном формате, должны быть 
подписаны, заверены печатью, и содержать дату исполнения, отметку об исполнителе, с 
указанием фамилии, инициалов и номера его телефона.

Прием предложений по составу избирательных комиссий осуществляется с 18 февраля 
по 4 марта 2022 года с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 
14:30 часов (за исключением выходных и праздничных дней). 

Местонахождение маслихата: поселок Осакаровка ул. Достык 33, Саккулаков Канат Кел-
генович – секретарь Осакаровского районного маслихата. Ответственное лицо – главный 
специалист ГУ «Аппарат Осакаровского районного маслихата» Тұрар Ернар Мұхамет-
жанұлы, каб. № 207, междугородний телефонный код (872149), р.т. 4-21-65, сот. 8-705-864-
26-06, адрес электронной почты: osak-maslihat@krg.gov.kz

Осакаровский районный маслихат информирует о решении районной избирательной ко-
миссии Осакаровского района и вносит изменения в ранее действующие составы террито-
риальной и участковых избирательных комиссий в связи с освобождением от обязанностей 
ряда членов комиссий: 

№ 
р/б

Аумақтық 
сайлау учаскесі 

комиссиясының нөмірі

Сайлау комиссиясының 
орналасқан жері

УСК мүшелерінің міндеттерінен 
босатылуына байланысты бос 

орындардың саны

Барлық бос 
орындар саны

1 АСК Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Осакровка кенті, Достық к., 33, Осакаров ауданы 
əкімшілігінің ғимараты

1 7

2 УСК № 658 Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Пионерское ауылы, Центральная көшесі 33, 
Мəдениет үйі ғимараты

1 5

3 УСК № 659 Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Центральное ауылы Почтовая көшесі. 2, ектеп 
ғимараты

1 5

4 УСК № 660 Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Приишимское ауылы, Центральная көшесі 30, 
мектеп ғимараты

1 5

№ 
п/п

Номер   
участковых 

избирательных
комиссий

Местонахождение
избирательной комиссии

Количество вакансий в 
связи с освобождением  
от обязанностей членов 

УИК

Общее 
количество 
вакансий 

членов УИК
1. ТИК Карагандинская область, Осакаровский район, п. Осакаровка, ул. Достык 33, 3дание акимата 

Осакаровского района
1 7

2. УИК № 658 Карагандинская область, Осакаровский район, с. Пионерское, ул. Центральная 36, 3дание дома культуры 1 5
3. УИК № 659 Карагандинская область, Осакаровский район, с. Центральное, ул. Почтовая 2, 3дание школы 1 5
4 УИК № 660 Карагандинская область, Осакаровский район, с. Приишимское ул. Центральная 30, Здание школы 1 5

Осакаров аудандық мəслихаты

Осакаровский районный маслихат



ОООР ,  п р оф к ом  и  к о л л е кт и в                        
КГКП «Ясли сад «Нурай» поздравляют с юбилеем 

Макарову Надежду Викторовну!
Желаем весь накопленный опыт реализовать в изящ-

ные идеи и остроумные решения, наполнить жизнь 
интересными событиями, оптимизмом, бодрыми 
и энергичными делами. Пусть 
радует здоровье, пусть поддерживает 
семья, пусть удача сопутствует 

всему, что бы Вы ни заду-
мали.

ОООР, профком и коллектив ОШ №12 поздравляют  

с 60-летием Чуйкина Виталия Николаевича!
Ж е л а е м  В а м  к р е п к о г о  з д о р о в ь я ,                   
оптимизма и жизнелюбия. Пусть близкие 
люди будут здоровы и счастливы, в доме 

радостно и светло. Пусть жизнь дарит 
неожиданные,  но всегда приятные 

подарки.

Оспановых Серика и Баян!
Поздравляем с 45-летием семейной жизни! 

За эти годы вы создали 
по-настоящему прочную 
и счастливую семью. 
Ваша жизнь - пример для 
подражания. Мы, ваши 
дети и внуки, благодарны 
вам за заботу, любовь и 
внимание. Желаем вам еще 
много таких же прекрасных, 
полных добра и радости 
лет. Пусть погода в доме 
будет ясной, а каждый день 

согрет теплом и нежностью! Будьте всегда здоровыми! 
Мы любим вас!                          Сын Ерлан, дочь Алия, 

внуки Анель, Жанель, Асанали

с 60-летием Чуйкина Виталия Николаевича!
Ж е л а е м  В а м  к р е п к о г о  з д о р о в ь я ,                   
оптимизма и жизнелюбия. Пусть близкие 
люди будут здоровы и счастливы, в доме 

радостно и светло. Пусть жизнь дарит 
неожиданные,  но всегда приятные 

подарки.
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101000, Қарағанды облысы, 
Осакаровка кенті, Достық к.,36 

Тел: 43-012
Карагандинская область, 

пос. Осакаровка, ул. Достык, 36. 
Тел. п. Молодежный - 21-3-82.

ИП «Гулим» предоставляет 
полиграфические услуги:

ксерокопия, фото на документы, календари, визитки и др. 
Адрес: ул. Достык,36 здание Казпочты, 2 этаж, 6 кабинет.

В АО «Казпочта» Осакаровского района 
на постоянную работу требуются почтальоны. 
 Все вопросы по тел.  41390,  41395,  87754433322

Адрес:   п.  Осакаровка,  ул Достық, 36

Химчистка мягкой мебели, ковров и автомобилей 
с выездом на дом!

Диван от 2500 тенге, ковер от 700 тенге за кв.м., матрасы от 3500 тенге.
Чистка производится профессиональным оборудованием 

и качественной гипоаллергенной химией. 
Instaqram: moika_mebeli_denis

Тел. 8700 977 0878

КГКП «Ясли сад «Нурай» поздравляют с юбилеем 
Макарову Надежду Викторовну!

Желаем весь накопленный опыт реализовать в изящ-
ные идеи и остроумные решения, наполнить жизнь 
интересными событиями, оптимизмом, бодрыми 

радует здоровье, пусть поддерживает 
семья, пусть удача сопутствует 

Оспанова Серика
С 70-летием!

Дорогой наш человек! Поздравляем 
с юбилеем! Ты примерный семьянин
 и супруг, замечательный папа и 

прекрасный дедушка. Пусть каждый день не-
сёт с собой улыбки и теплоту родных сердец, 

пусть никогда не 
покидают тебя силы и здоровье. 

Всегда оставайся бодрым, 
энергичным, весёлым и мудрым!

С любовью, теплом и уважением 
супруга Баян, сын Ерлан, дочь Алия, 

внуки Анель, Жанель, Асанали

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от 02.06.2014 г.)                
извещает об открытии наследственного дела после смерти Шарифхан Камелбек, умерше-
го 29.08.2021 года. Заинтересованным лицам обращаться по адресу: Карагандинская об-
ласть, Осакаровский район, поселок Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 87778921928.

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от 02.06.2014 г.)              из-
вещает об открытии наследственного дела после смерти Ситдикова Ахмедгали Минне-
галиевича, умершего 7.10.2021года. Заинтересованным лицам обращаться по адресу: Ка-
рагандинская область, Осакаровский район, поселок Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, 
тел. 87778921928.

П о з д р а в л я е м
Оспановых Серика Кенжебаевича  и Баян Алексеевну 

с днем рождения и 45-летием семейной жизни!
Пусть жизнь будет добра и щедра к вам, продолжая 

преподносить подарки, которые вы заслужили своим до-
брым отношением к окружающим и заботой о близких. 
Мы желаем вам здоровья крепкого, искренних друзей, 
долгих лет жизни! Желаем покорить те вершины, ко-
торые еще остались, ибо достойно прожитые годы по-
казали, что вы можете преодолеть любые преграды на 
жизненном пути.

Семья ваша стала такой драгоценной,
Блестящей, шикарной, 
как страстный сапфир!

И силою вашей любви вдохновенной
Вы тихий уютный построили мир!
И мир этот 45 лет  процветает!

И так же, как раньше, он полон любви!
Все дети и внуки вот так же мечтают
Прожить свою жизнь достойно, как вы!

                                              
Сулейменовы и БашаровыСулейменовы и БашаровыСулейменовы и БашаровыСулейменовы и БашаровыСулейменовы и БашаровыСулейменовы и Башаровы

Внимание! Месяц скидок! На все статьи и объявления!
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Sarybel.KZ» проводит акцию 
«Месяц скидок!»  В течение февраля на все статьи и 

объявления  действуют скидки 30%
Приходите! Приезжайте! Пишите!


