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БӘРЕКЕЛДІ!

ГАЗЕТ СӨЗІ – 
ХАЛЫҚТЫҢ ҮНІ

ҮЗДІКТЕР ҚАТАРЫНАН КӨРІНДІ

«УЧАСКЕ» ЖЕДЕЛ- 
ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ  

ІС-ШАРАСЫ  
ӨТКІЗІЛЕДІ

«Журналист – халықтың ойын, сөзін жеткізеді. 
Сондықтан халықтың адамы. Жақсы журналистің сөзі – 
мың күндік, әлсіз журналистің сөзі – бір күндік», – деп 

қоғам қайраткері, көрнекті жазушы-журналист Кәкімжан 
Қазыбаев айтқан сөз бар. Аудан өмірінің айнасы 

«Талғар»  газетіне жазылу жер-жерде жүріп жатыр.

ЕЛІН СҮЙГЕН ЕЛБАСЫ
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
күні — 1 желтоқсанда жыл сайын аталып өтетін 

мемлекеттік мейрам. 2011 жылғы 10 желтоқсанда 
Парламент сенатының толық отырысында 

«Қазақстан Республикасының мерекелері туралы» 
заңына толықтырулар енгізу туралы» заңнамасына 

қол қойылды. Қазақстан Республикасының 
алғашқы Президент күнін атап өту Қазақстан 

Республикасының Президенті — Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың мемлекет алдындағы дүр 
жетістіктерін тану мақсатымен ұйымдастырылған.

Бұл мейрамның аталуының негізі және алғышарты 1 
желтоқсан күні болған Президент сайлауы болды.

1 ЖЕЛТОҚСАН – ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ

Біз үшін аудан орталығы мен шалғай ауылдарда болып жатқан 
жаңалықтарды дер кезінде газет бетінде жазып көрсететін 
журналистердің орны ерекше. Интернет арқылы бəрін біліп 
алуға болады десек те, соның бəрін дер кезінде ғаламтор бетіне 
салып отыратын сол журналистер емес пе? Өстемір ауылы аудан 
орталығынан шалғай жатса да мұндағы  мұғалімдер қауымы газет-
журнал оқуды тоқтатқан емес.  Əсіресе Талғар қаласындағы ресми 
жиналыстар, мəдениет, оқу-білім, медицина, спорт саласындағы 
жаңалықтарды осы газет бетінен оқып хабардар болып отырамыз.  

Біздің №14 орта мектепте 500-ден астам оқушы болса, соларға 

Қазақстан Республикасының Ішкі істер 
министрінің 2020 жылғы тамыз айының 
27 шығыс №1-5-2-38/2983-И санды нұс-
қауына сəйкес, республика аумағында 7 
қыр күйектен бастап 1 желтоқсан ара лы-
ғын да республикалық «Учаске» жедел-про-
филактикалық іс-шарасы өтуде.

Сол себепті қылмыстың алдын-алу, əкім-
шілік құқық бұзушылықтарды болдырмау, 
құқықтық тəртіпті сақтау, қылмыстарды 
ескерту жəне жолын кесу мақсатында Талғар 
ауданы аумағында да «Учаске» жедел-
профилактикалық іс-шарасы ұйымдас-
тырылуда.  

Н.С.Күнтунов, 
Талғар АПБ бастығының м.а. 

полиция полковнигі

Райхан АЗИМОВА,
«Талғар»

Заманымыздың заңғар жазушысы 
М.Əуезовтің: «Халық пен халықты, адам 
мен адамды теңестіретін нəрсе – білім» 
деген сөзінің маңызы ешқашан жойылмақ 
емес. Себебі кез келген мемлекеттің даму 
деңгейі мен өркендеу əлеуеті, рухани, 
интеллектуалдық қуаты – білімді де білікті 
жастарымен айқындалады. 

Жуырда политехникалық колледжінің 2- 
курс студенті Кристина Мешинева «Қазақстан 
Республикасындағы колледж студенттерінің 
100 үздігі» жобасына қатысып, үздіктер 

қатарынан танылды. Аталмыш сайыс онлайн 
режимде өткізіліп, дауыс беру əлеуметтік 
желілер арқылы жүзеге асқан. Нəтижесінде 
Кристина Алматы облысы бойынша үздік 
ондыққа енсе, республика деңгейінде 885 
дауыс жинап «Жүз үздік студент» қатарынан 
кө рінді. Осыған орай жеңімпаз жасты колледж 
директоры Райхан Нұрмырзақызы құттықтап, 
ақшалай сыйлық пен гүл шоқтарын табыс етті. 
Сонымен қатар қуанышқа ортақтаса келген 
аудандық жастар ресурстық орталығының 
жетекшісі Замира Қалымбетова Алматы 
облысы жастар ресурстық орталығының 
директоры Д.Ауданбаевтың «Алғыс хаты мен» 
марапаттап, жылы лебізін білдірді.

58 мұғалім сабақ береді. Ұстаздардың бəрі де білімді, көңілдері 
сергек, жыл сайын білімдерін жетілдіріп, түрлі ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына қатысып жүрген жандар. «Талғар» газеті – аудан 
өмірінің айнасы. Сондықтан №14 орта мектептің ұстаздары 2021 
жылға 30 данаға жазылып, газетіміздің көп данамен таралуына өз 
үлесімізді қосайық деп шештік.

Кенжегүл Мұхаметжанова, 
Өстемір ауылы, №14 орта мектептің директоры

ТҰРҒЫНДАР
НАЗАРЫНА!
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АНА ТІЛІҢ – АРЫҢ БҰЛ

ЖЕТІСУ – АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ
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АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ – 
ӨРКЕНИЕТКЕ
БАСТАР ЖОЛ

СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНА ДОЛЖНО 

СТАТЬ БОЛЕЕ 
ВЫГОДНЫМ, ЧЕМ 
ЕГО НАРУШЕНИЕ

МЫ  
ПОДДЕРЖИВАЕМ  

АКЦИЮ «КОРРУПЦИЯ  
НЕ  ДЛЯ  НАС!»

Тіл – халықтың рухани негізі, ұлттың ұлылығын танытатын басты күш. 
Мемлекеттік тілдің артықшылығына ешкім таласа алмайды. Десек те 
халық даналығындағы «Қатты айтсаң, қарындасыңа жақпайсың, ақырын 
айтсаң, ақың кетеді» дегендей біздер үйреншікті сүрлеуден шыға алмай 
келеміз. Шұрайлы тілдің шырайын кетіретіндер кімдер сонда, əрине өзіміз. 
Мемлекеттік тіл саясатын жеделдете іске асырудың басты шарты – оны 
балабақшадан бастау қажеттігі. Қоғамда қай саланы болсын мемлекеттік 
тілден хабардар, салалық мамандар басқарғаны абзал. Себебі туған тілін 
білгеннің қанында ғана ұлттық, халықтық, елдік, мемлекетшілдік рух 
пен  қасиет  болады. Ұлттық болмысты ұғатын рухы, қоғамдық бағытты 
аңғаратын елжандылығы басым жандар ғана көсегемізді көгертеді. Қазақ 
тілін меңгерген кадрларды тарту бүгінгі басты міндетіміз болғаны абзал. 
Яғни, болашақтың іргетасы бүгіннен қаланатынын ескерсек, құнарлы тілдің 
құнын түсіріп, күнделікті қолданыс аясын кеңейтуге өзіміз үлес қоспасақ, 
өзгелерден қалай талап етеміз?!

«Мемлекеттік тіл – менің тілім» дегенді мемлекеттік қызметкерлерге 
міндеттегенде ғана оның өміршеңдігіне қол жетеді. Қазақша үйрену 
керек, оған жағдай жасау керек деген əбден жауыр болған, жаттанды 
сөз тіркестерімен көзбояушылық жасап, елді алдаусыратудан арылып, 
Конституция мен «Тілдер туралы» Заңдағы көрсетілген мемлекеттік тілді 
білу əрбір азаматтың борышы дегенді міндетті түрде орындау қажет деген 
талап қоятын кез жетті. Халықтың қаны мен жаны саналатын қазақ тілінің 
абыройы мен беделі қазақстандықтардың міндеті, адами борышы болуы тиіс. 

Е.Келемсейітов,
аудандық соттың судьясы

ИГІ ІСТІҢ БАСЫ – ТІЛ
ҮЗДІКТЕР ҚАТАРЫНАН КӨРІНДІ

(Жалғасы. Басы1 бетте)

Айтуға оңай болғанымен «жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар» атану оңай шаруа емес. Үздіктер 
қатарынан көріну үшін жобаның шарттары мен 
талаптарына сай болу керек. Аталмыш жоба кəсіби-
техникалық орта буын жұмысшы мамандарын 
дайындайтын колледж студенттерін ынталандыра 
отырып, білімді, тың идеялары бар дарынды 
жастарды айқындауға бағытталған. Алдағы уақытта 
үздік шыққан студенттердің кəсіби өсуіне, бəсекеге 
қабілетті маман болып қалыптасуына жоба аясында 
қолдау көрсетілмек. 

Колледждің абыройын асқақтатып, үздіктер 
қатарынан көрінген Кристина Мешинева аспаз 
мамандығын игеруде. Ол Талғар қаласындағы 
№3 Абай Құнанбаев атындағы мектепте білім 
алып, 9-сыныпты ерекше үлгідегі аттестатпен 
аяқтаған. Мектеп қабырғасында жүрген кезінде-ақ 
қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, түрлі пəн 
олимпиадаларына қатысып, жеңімпаз атанғанын 
атап өту орынды. Жүрек қалауымен аспаз 
мамандығын таңдап политехникалық колледжге 
түскен ол жанына жақын мамандықтың қыр-
сырын үйренуден еш жалықпайтынын ұстаздары да 
байқаған. Сол себепті де ынталы шəкіртке жобаға 
қатысуды ұсынған-ды. Жоба талаптары бойынша 

В своем  Послании народу «КАЗАХСТАН В НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» Президент 
страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что борьба с 
коррупцией стала   системной, о причинах возникновения 
коррупции и на  проводимые профилактические 
работы по недопущению проявлений коррупции.  Глава 
государства также подчеркнул на необходимость 
проведения специального анализа нормативных актов 
и рабочих процессов государственных органов и 
квазигосударственного сектора, с точки зрения борьбы 
с коррупцией для выявления факторов, способствующих 
к коррупционным проявлениям. Кроме того, Глава 
государства остановился в вопросах поддержки 
института общественного контроля как альтернативу 
государственному контролю, требуя, чтобы была создана 
соответствующая  правовая база, обеспечивающая 
прозрачность и подотчетность государственных органов, 
квазигосударственного сектора перед обществом. Он также 
подчеркнул необходимость внедрения новых методов 
борьбы с коррупцией, введения новых ограничений в 
борьбе с коррупцией с 2021 года. Все мы знаем, что один 
из институтов общественного контроля, упомянутый в 
Послании Президента, - проектный офис «Adaldyq alańy» 
совместно с Антикоррупционным агентством Республики 
Казахстан объявил масштабную кампанию «Коррупция 
не для нас». Основная цель этого мероприятия - 
побудить руководителей государственных органов и 
квазигосударственных институтов придерживаться 
принципов честности и прозрачности. С помощью 
этой кампании менеджеры должны предостеречь своих 
сотрудников от ошибок и убедиться, что они не нарушают 
закон. Ведь каждый руководитель должен понимать свою 
личную ответственность. В рамках кампании акимы 
областей, городов и районов, руководители отделов 
должны продемонстрировать общественности свою 
прозрачность, публиковать информацию о заработной 
плате, предоставлять информацию о принятых мерах по 
предотвращению коррупции и вносить предложения. По 
результатам кампании проектный офис «Man`g`ystay` 
- adaldyq alan`y» будет  оценивать открытость акимов 
всех городов и районов, насколько хорошо организована 
обратная связь с населением. Мы  работники  аппарата  
города  Талгар  также  присоединяемся  к  данной  акции  
и  поддерживаем  начинания  нашего  Президента,  
который  ведет  непримиримую  борьбу  с  коррупцией. 
Акция продлится до 9 декабря, когда будет отмечен 
международный день  борьбы с коррупцией.

Сагынбекова  Жанар,
главный  специалист ГУ «Аппарата  акима  города»

Коррупция зачастую связана с нарушениями прав 
человека и от уровня коррумпированности общества 
напрямую зависит уровень жизни его населения. Если 
народ не пробудится от своего правового невежества, 
ситуация в скором времени может перерасти в 
индонезийский вариант, “когда распределение средств 
и кредитов шло не по принципу экономической 
целесообразности, а в условиях формирования 
клановых олигархических группировок, монополизации 
и закрытости целых секторов экономики”.

Для того, чтобы взяточничество и коррупция 
не стали системными явлениями в политической и 
экономической жизни нашего государства, необходимы 
кардинальные общенациональные социальные и 
юридические мероприятия.

Известно, что отсутствие контроля над отчетностью 
правительства, злоупотребления общенародными 
средствами подрывают доверие к государственным 
органам.

 А экономический и политический вред при этом для 
страны достигает больших размеров.

Для того, чтобы сформировать чувства гражданской 
ответственности необходимы время и стимулы. 
Соблюдение закона должно стать более выгодным, 
чем его нарушение. Для коррекции изъянов рынка и 
отстаивания общественных интересов все граждане 
Казахстана должны найти в себе преобразующие силы 
и способствовать созданию государственно-правовых 
институтов и их легитимации в обществе 

Ахметов Т.К.,
главный специалист Талгарского районного суда

«Жетісу – адалдық алаңының» тапсырысы бойынша 
«MEGA QYZMET» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
мен Талғар ауданының ішкі саясат бөлімі Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мəдениетті қоғамды қалыптастыру 
үшін іс-шаралар өткізді.

Іс-шаралар мақсаты – қоғамның мемлекеттік саясат 
институттарына деген сенімін, халықтың құқықтық 
мəдениетінің деңгейін арттыру, кез келген құқық 
бұзушылықтарға «нөлдік» төзімділік атмосферасын құру 
арқылы қоғамды тарту, электрондық форматта алынатын 
мемлекеттік қызметтердің сапасын жақсарту жəне 
сыбайлас жемқорлық тəуекелдерін қысқарту бөлігінде 
жұмысты жақсарту бойынша консультациялар өткізілді. 
Солардың бірі  мемлекеттік мекеме  басшылары мен  
аудандық білім беру мекемелерінің арасында «Адалдық 
жол  - мəңгілік жол» атты семинардың өтуі болды.   Сонымен 
бірге сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаны жүзеге 
асыру аясында бейнероликтер жасалып, көрсетілді. 
Тақырыпқа сəйкес үгіттеу баспа материалдарын, яғни 
банерлер, парақшалар, брошюралармен қамтамасыз 
етілді.

«Covid-19» вирустық инфекциясының таралуына 
қарсы карантиндік іс-шараларға байланысты қалыптасқан 
жағдайды ескере отырып, семинар ZOOM бағдарламасы 
арқылы онлайн форматта өткізілді. Семинардың мақсаты 
Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаны 
жүзеге асыру аясында мемлекеттік қызметшілердің 
моральдық-этикалық деңгейін арттыру, сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу, мемлекеттік қызметтің 
жағымды имиджін дамыту, барлық қоғамды сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қозғалысқа тарту жəне оның кез 
келген көріністеріне «мүлдем төзбеушілік» ахуалын құру 
арқылы сыбайлас жемқорлық деңгейін азайту.

Семинарға Алматы облысы, «Жетісу – адалдық алаңы» 
жобалық кеңсесінің басшысы Аманжол  Жазықбаев, 
Талғар ауданының  ішкі саясат бөлімінің басшысы 
Еркін Болатұлы, Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы мемлекеттік басқару Академиясының  
Алматы облысы бойынша филиалының аға оқытушысы 
Мариям Негметжанова қатысып, өз  баяндамаларында 
еліміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының жаңа 
тəсілдерін оң бағалап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа 
құралдар жемқорлық көріністеріне «нөлдік» төзімділік 
үшін күресте жеңіске жетуге мүмкіндік беретініне сенім 
білдірді.  

Д.С.Рамазанов,
«MEGA QYZMET» 
ЖШС қызметкері

дарынды шəкірт таңдаған мамандығы мен өмірлік 
ұстанымы жайында шағын видео-ролик түсіріп, 
эссе жазып жіберген. Сыннан сүрінбей өткен ол 
аталмыш жоба бойынша еліміздегі колледждер 
арасындағы 100 үздік студенттердің бірі атанды. 

Осы орайда ұлы жазушы Л.Н.Толстойдың 
«Арман – жарық жұлдыз, онсыз айқын бағдар жоқ, 
бағдар болмаған соң, алға басу да жоқ, тірлік те жоқ» 
деген ұлағатты сөзі еріксіз еске түседі. Расында да 
адамды алға жетелейтін де сол арман. Ол жолда 
ізденімпаздық, табандылық, күш-жігер керек! 
Өзі білім алып отырған колледждің абыройын 
асқақтатып, сан мыңдаған ынталы жастарға үлгі 
болған арманы асқақ, мақсаты айқын Кристинаның 
биіктен көрінуіне ұлағатты ұстаздарының да қосқан 
үлесі зор. Колледж директоры Райхан Садыкова, 
директордың оқу-тəрбие ісі жөніндегі орынбасары 
Жеңісгүл Құрманғожаева мен топ жетекшісі, өндіріс 
шебері Зарина Молдабаевалардың берген бағыт-
бағдары, ақыл-кеңесі, үйреткен білімі дарынды 
жасты жетістікке жетелегені рас.

Ұстаздарының үмітін ақтап биіктен көріне 
білген Кристинаға жеңісің құтты болсын демекпіз! 
Алдағы уақытта да жақсы қырыңнан танылып, 
таңдаған мамандығыңның майталман маманы 
болуыңа тілектеспіз!
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Дайындаған: 
Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ

Бату хан 1238 жылы Еділдің 
төменгі жағына келіп 

тоқтайды. Бүкіл жазды әскері 
сонда өткізеді. Бұған дейін 
Мөңке Солтүстік Кавказда 
кумандарды жеңді. Олар 

шегініп, екі бағытта, батысқа 
және оңтүстікке қашады. 

Бір бөлігі Дербентке жетеді. 
Бірақ қала халқы оларды 

өткізбейді. Шегінерге жері 
қалмаған кумандар Дербентті 

шабуылмен алады да, әрі 
асады. Мөңке қашқындарды 
қуып, 1239 жылы Грузияға 
кіреді. Жолда аландар мен 

шеркестерді бағындырады. 

Құтан хан халқының екінші б�лігін 
ертіп, батысқа қарай ауады. Бату 
олардың соңына ілесіп, Қырымға 
�теді. Барар жері қалмаған Құтан хан 
Мажарстан королі IV Беламен келісімге 
келеді. Ол кумандарға Тисса мен Дунай 
�зендерінің арасынан қоныс береді. 
Сол жылы қырық мың куман мажар 
жеріне қоныс аударады. Олар барған 
жерлерінде жаман болған жоқ. Ел 
билігінде беделді қызметтерді иемденді. 
Кеңес, жиындарда т�рге шықты, Құтан 
ханның қызы Эржебет (Елизавета) тақ 
мұрагерінің қалыңдығы болды.

Мұны естіген Бату корольге елші 
жібереді. Хан ашуынан асу бермес тау 
да, �ткел бермес су да құтқармайтынын 
айтып сәлем жолдады. Мажар королі 
бұған к�ңіл б�лмеді, қоқан-лоқы деп 
қарады. Құтан ханның соңына түскен 
Бату оңтүстік славян княздіктеріне 
басып кірді. 1239 жылы наурызда 
Переяславльді бағындырды. Мұны 
к�рген Углич тұрғындары қарсы 
шыққанды ж�н к�рді. Оны татарлар сол 
жылдың күзінде алды. 

Бату Құтан ханды қуып жүргенде, 
Киевтен Владимир-Суздаль жеріне ІІ 
Ярослав Всеволодович келді. Кеше ғана 
соғыс болып �ткен княздіктің билігін 
қолына алды. Осы кезде Литваның 
жоспарында Смоленскіні басып алу 
тұрды. Ярослав батыстағы к�ршісінен 
қаланы қорғауға мәжбүр болды. 

1239 жылы қыста Бату Владимир-
Суздаль княздігінің жеріне қайта 
оралды. Бұған Ярослав қарсы шықпады, 
екеуі салық т�леп тұруға келісті. Енді 

Батуға б�гет болатын ештеңе қалмады. 
Ол қас жауы Құтан хан оған к�мек қолын 
ұсынғандардың жазасын беруге шындап 
ден қойды. 

Алдарында Киев бар. Ол мықты 
қала. Жемтігіне атылар жолбарыстай 
Бату демін ішіне тартып бір тоқтады. 
Жаралылар емделіп, аттар оңалғанша 
күтті. Тек 1240 жылдың күзінде татарлар 
«орыс қалаларының анасына» (ол қаланы 
киевтіктер солай атайды) бет қойды. 
Қалаға бірінші болып М�ңке жетті. 
Ол алдындағы сұлулыққа таң-тамаша 
қалды. К�кпеңбек суы күн сәулесімен 
шағылысып Днепр жатыр к�сіліп. Екі бетін 
жапырағы жайқалып аспанмен таласқан 
алып теректер мен неше түрлі ағаштар 
к�мкерген. К�з тартқан к�к шалғыны 
қолмен қойғандай, құдды кілем дерсің.

М�ңке Киевке �з еріктерімен қақпаны 
ашсын деп елшілер жіберді, қала халқы 
олардың �лігін қайтарды. Енді бұл 
қаланың да Козельскінің кебін киері анық. 
Батудың негізгі күштері келіп жатқан 
кезде, бойын үрей билеген Киев князі 
Михаил Всеволодович бой тасалай тұрмақ 
болып, Мажарстанға қашты.

Князь Ростислав Мстиславович мына 
сәтті пайдаланып, билікті басып алмақ 
болды, алайда оған Даниил Галицкий 
мүмкіндік бермеді. Ол Ростиславты 
тұтқындап, қала қорғанысын әскербасы 
Дмитро Ейковичке тапсырды. �зі иелігіне 
қарай асықты. Киев бекінісінің іргесінде 
Бату әскери кеңес шақырды. Ертеңіне таң 
атысымен, жер-к�кті басына к�тере дабыл 
соғылып, шабуыл басталды. Қаптаған мың 
сан қол бекініс қабырғаға саты қойып 

жоғары �рмеледі, олардың т�бесінен 
қайнаған қара май т�гілді, тас, ағаш, жебе 
жауды. Бекініс іргесінде тау болып �лік 
қалды. Үш айға шыдас берген қала бекінісі 
ақыры желтоқсан айында құлады. �бден 
ызалы сарбаздар тұтқындарды қырып 
салды. �скербасы Дмитроны «ерлігі үшін» 
тірі қалдырды (кейін ол Киевтің әкімі 
болып тағайындалды). Бату одан әрі Галич-
Волны жеріне жүрді. Владимир Волныский 
және Галич қалалары шабуылдан соң 
берілді, ал князь Даниил Мажарстанға 
қашты.

Киев, Галич және Волын жерлерінің 
түйіскен тұсында Болохов жері жатыр. 
Мұнда алты қала бар. Бату хан енді сол 
жаққа к�з тіккен. Бірақ жергілікті боярлар 
айтқанға тез к�ніп, бұлардың аттарына 
жем-ш�п, �здеріне мол етіп азық-
түлік жеткізіп берді. Моңғол әскерінің 
қиындықсыз Мажарстанға қарай жүруіне 
жағдай жасалды. 

Алтын Орданың шығысында жағдай 
айтарлықтай жақсы болғанмен, батысында, 
керісінше, басқаша еді. Мазасыздық 
тудыратын жергілікті князьдер басқаратын 
Русь болатын. Бас князь Андрей Тверь 
мен Переяславль князі Ярославпен және 
Галич-Волын князі Даниилмен астыр тын 
ке лісім жүргізеді. Олар �зара бірігіп, Ал тын 
Ор  да ықпалынан құтылу үшін шведтер мен, 
ли вон дықтармен және поляктармен одақ-
тасты. Александр Невский кідірместен 
Батуға жетіп, білгенінің бәрін жайып 
салады. Бұл үшін соғыс Бас князь атағы 
беріліп марапатталды. Андрейге қарсы 
1252 жылы Неврю бастаған қол аттанады. 
Осылайша орыс жерінде Александр 
Невскийдің бас князьдік билігі басталды.

Алтын Орда ханының батыл қимылдары 
Еуропа елдерінде мазасыздық тудырды. 
Рим папасы христандарды дінсіздерге 
қарсы одақтасуға шақырды. Ал, ІХ 
Людовик болса мұсылман әлеміне 
соғыс ашу үшін, алдымен, татарлармен 
тіл табысуды ж�н к�рді. 1253 жылдың 
шілдесінде далада ұзын бойлы, мығым 
денелі біреу пайда болды. Жалаң аяқ, ұзын 
қара к�йлегін белінен кендір жіппен буып 

алған. Егер қолындағы француз королінің 
хаты болмаса, оны кезбе біреу екен деп 
қалғандай. 

Бату ІХ Людовиктің елшісін �зінің 
Еділдің Ақтұбаға құяр сағасындағы 
астанасы Бату Сарай қаласында қа-
былдады. Хан оның әңгімесінен елшілік 
мақсатын, яғни христиандардың 
мұсылман әлеміне қарсы соғыста 
к�шпенділерден қолдау іздейтінін түсінді.

Рубрук Бату ханнан Моңғол 
империясының астанасы Қарақорым 
қаласына дейін кедергісіз жетуін 
қамтамассыз ететін жарлық алды. Монах 
онда Ұлы ханмен жүздеседі. Кездесу 
кезінде оған М�ңке «бүкіл әлем Бату мен 
оның билігіне қарыздар» дегенді айтады.

Данил Галицкий б�лінгісі келіп, 
�з иелігін айналдыра қоршап, бекініс 
тұрғызды. Осының арқасында Куремса 
бастаған шағын жасақты жеңеді. Мұны 
естіген Бату Даниилға түменбасы 
Бурундайды жібереді. 1254 жылы қыпшақ 
жауынгерлерінің екі түмені орыс князінің 
қолын күл-паршасын шығарады. Сосын 
Бурындай Галич пен Волын князьдігі 
басқа орыс жерінен б�ліне алмастай етіп, 
бекіністерін бұздырады.

Ұлы хан М�ңке бұл кезде шығыстағы 
мұсылман әлеміне қарай үлкен жорығын 
бастаған болатын. Жорықты басқаруды 
�зінің інісі Құлағуға тапсырады. 
Бұған қатысты әл-Жуайни «�лем 
жаулаушысының тарихы» атты еңбегінде 
М�ңке қағанды 1255 жылы Моңғол 
империясының бүкіл ақсүйектері бас 
қосқан құрылтайға шақырғанын жазды. 
Бату хан құрылтайға ұлы Сартақты 
жібереді. Сартақ құрылтайға жетіп 
үлермей «Бату хан Жаратқан Иенің 
бұйрығымен ешкім құтыла алмаған 
ажалмен қауышты».

Бату хан 1255 жылы 48 жасында дүние 
салды. Ол Ақбұтаның Еділге құяр тұсына 
жерленді. �л-Жуайнидің жазғандарына 
қарағанда, «оны моңғолдар салтымен 
жерлейді. Моңғолдар к�рді үй тәрізді етіп 
қазады және к�р қайтыс болған адамның 
дәрежесіне қарай әр түрлі болады. Т�сек 
орны, кілем-т�сеніші, ыдыс-аяғы, қару-
жарағы, тағы басқа бұйымдары бірге 
жерленеді. Сосын түнде моланың бетін 
топырақпен жауып, үстінен үйір-үйір 
жылқы айдап �ткізіп, орнын мүлдем 
білдірмей жібереді».

АСЫЛ ТЕКТІ –
БАТУ ХАН
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ВЕРНУТЬ БЫЛОЕ ДОВЕРИЕ 

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар»

- Ерлан Мырзаханович, в столь нелегкое 
время, когда страну захлестнула 
пандемия, как служится полицейским, 
что волнует их на данном этапе? 

– Да везде в связи пандемией 
наблюдается нестабильность 
в плане развития и роста 
заболеваемости. Но наши стражи 
порядка стараются, несмотря на это, 
строго и четко нести свою службу, 
стараясь обеспечить полноценный 
порядок и спокойствие в обществе. 
Они руководствуются, прежде всего, 
задачами, поставленными Президентом 
страны К.Токаевым по необходимости 
для правоохранительной системы 
добиться доверия народа. В нашей работе 
доверие народа, прежде всего! Поэтому 
надо вернуть былое доверие граждан к 
правоохранительным органам. В прежние 
времена милицию уважали, потому 
что она была ориентирована на нужды 
людей. Органы правопорядка должны 
быть ориентированы на защиту прав и 
интересов граждан. Это четкая позиция, 
на которую нас нацеливает Министерство 
внутренних дел…

– Какова криминогенная обстановка 
на сегодняшний день? Выросла ли 
преступность за последний период? Каковы 
показатели преступности, в каких сферах 
больше всего обнаружены? 

– За десять месяцев текущего 
года в УП Талгарского района было 
зарегистрировано 1761 преступлений, что 
на -37,8% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года, - 2 873 
преступлений. В целом, за последний 
период преступность на территории 
Талгарского района снизилась, однако 
имеются отдельные статьи Уголовного 
Кодекса по которым, к сожалению, 
имеется рост преступности, а именно 
по статье 99 УК РК (Убийство) за 
десять месяцев текущего года было 
зарегистрировано 11 фактов , тогда как за 
10 месяцев 2019 года было зафиксировано 
8 фактов, что на 37,5% больше. Также 
по наркопреступлениям имеется 
значительный рост с 57 до 76 фактов, что 
на 33,3 % больше. Также, к сожалению в 
УП Талгарского района имеется место 
рост по тяжким с 233 до 523 преступлений 
(в 2,2 раз больше), и особо тяжким с 13 до 
23 (на 76,9 % рост). 

– Можете ли Вы выделить 
подразделения, служба которых по 
достоинству оценена проделанной работой 
за текущий период 2020 года?

– Весь личный состав УП Талгарского 
района не жалея своих сил и времени 
стоят на страже порядка. Однако стоит 
отметить службу участковых инспекторов 
полиции, которые одними из первых 
прибывают на место преступления, 
до приезда следственно-оперативной 
группы, принимают меры по охране места 
происшествия и следов преступления. 
Ежедневно обслуживая закрепленный 
за ними административный участок, 
рискуя жизнью и здоровьем, имеют дело 
с лицами, совершившими преступления, 
начиная с семейно-бытовых до особо 
тяжких преступлений, тем самым 
защищают жизнь, здоровье, права и 
свободы граждан от преступных и иных 
противоправных посягательств.

– Какие моменты, связанные с 
оперативной обстановкой, вызывают 
особое беспокойство?

Особое беспокойство вызывает 
оперативная обстановка по кражам 
личного имущества (статья 188 УК РК). 
На сегодняшний день в УП Талгарского 
района зарегистрировано 823 факта 
кражи личного имущества, что на 
-2,1раза меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (в 2019 году – 
1698), из них законченными считаются 
354 факта, прервано 434 преступления, 
раскрываемость составляет - 44,6%. Из них 

квартирных краж всего зарегистрировано 
- 354, закончено 142, и прервано 208 
преступлений. В целях пресечения 
краж оружий и личного имущества 
все владельцы охотничьих оружий 
были уведомлены о необходимости 
установки сигнализаций с выходом 
на сотовый телефон или охранное 
агентство. Всего - 2772 владельцев, из 
них установлено -1631 сигнализаций. В 
целях профилактики и предупреждения 
краж сотрудниками ОМПС Талгарского 
РУП на постоянной основе проводится 
о п е р а т и в н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и е 
мероприятия во всех 10 сельских округах 
и в городе Талгар. Также ежедневно 
по городу Талгар заступает пеший 
патруль. Дополнительно пересмотрены 
все маршруты КСП. Увеличены 
маршруты патрулирования в наиболее 
криминогенных участках по городу 
Талгар в Бесагашском, Тудыбастауском, 
Панфиловском сельских округах. В целях 
профилактики краж также привлечены 
общественность и граждане, участвующие 
в охране общественного порядка, созданы 
общественные формирования «Сакшы» 
-21, «Сарбаз»-18. 

ходе которых также выступали психологи 
по вопросу добровольного ухода из жизни 
учащихся, медицинские работники 
по вопросу полового воспитания. 
Родителям разъясняются о том, что 
имеется программа Казахтелекома 
«Родительский контроль» в зависимости 
от возрастной категории могут закрыть 
доступ детей на сайты порнографического 
содержания, нетрадиционной религии 
и другие. За десять месяцев 2020 года 
зарегистрировано два факта оконченного 
суицида несовершеннолетними, за 
аналогичный период 2019 года было 
зарегистрировано 4 факта. 

Количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними снизи-
лось с 31 (2019 г.) до 15 (2020 г.) - 2,1 
р. По факту БВП за десять месяцев 
2020 года обратились в отношении 
12 несовершеннолетних, в 2019 
году обратилось в отношении 27 
несовершеннолетних, все разысканы.

В период обяъявления карантина 
родители находятся без работы. 
Сотрудниками ГЮП ОМПС Талгарского 
РУП совместно с акиматом Талгарского 
района оказана помощь продуктами 
питания 5 семьям, состоящим на учете в 
полиции. Также оказывается помощь в 
оформлении и получении свидетельства 
о рождении и удостоверении личности 
на несовершеннолетних и родителей. 
Двум учащимся СШ № 10 с.Бельбулак 
в рамках акции «Дорога в школу» 
оказана помощь в приобретении 
спортивной формы и обуви. 29.09.2020 
года организована ГЮП ОМПС 
Талгарского РУП и районным отделом 
образования онлайн конференция на 
платоформе ZOOМ с заместителями 
директоров общеобразовательных 
школ района по воспитательной работе 
с участием заместителя главного 
врача ЦРБ Талгарского района по 
вопросу ранней беременности и 
ст.УИП ГЮП ОМПС Талгарского 
РУП подполковником полиции 
Бейсембаевой А.К. по профилактике 
правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних. Работа в 
данном направлении продолжается. 
Также проведены онлайн совещания на 
правовую тематику на платформе ZOOМ 
со студентами колледжа агробизнеса 
и менеджмента, политехнического 
колледжа. 

– Участковые инспектора – одна 
из категорий органов внутренних дел, 
которые работают непосредственно с 
населением. Хотелось бы услышать от 
Вас несколько слов про данную службу.

Штатная численность УИП 59 
сотрудников. Территория Талгарского 
района обслуживается 15 участковыми 
пунктами полиции, из них по городу 
Талгар-4 (УПП № 1,2,4,5), и 10 по 
сельским округам (Кендала, Алатау, 
Бельбулак, Туздыбастау, Бесагаш, 
Кызыл-Ту, Панфилова, Гульдала, 
Кайнар, Нура). Талгарский район 
состоит из 10 сельских округов и 
города Талгар. Участковые инспектора 
полиции ОМПС УП Талгарского 
района помимо обслуживания 
административного участка (выезд на 
место происшествия, а также регистрация 
заявлений), занимаются выявлением, 
предупреждением преступлений, 
раскрытием преступлений личных 
сысков и с участием, ведут учет и 
профилактические работы с подучетным 
контингентом. Также выявляет 
административные правонарушения.

– Люди – главная ценность любой 
организации. Насколько сложный и 
сплоченный коллектив Талгарской полиции, 
и какими методами, способами удается 
объединить людей для выполнения общей 
задачи по охране порядка в нашем районе?

– Мой коллектив - это настоящие 
профессионалы своего дела, они по 
зову сердца и души выполняют свои 
обязанности по охране общественного 
порядка и спокойствия в районе. 

– Благодарим за подробное интервью, 
удачи в нелегком труде по обеспечению  
правопорядка! 

Касым Ерлан Мырзаханович,
начальник Управления полиции Талгарского района

- Ерлан Мырзаханович, особо тяжкие 
преступления – их стало меньше или 
больше? Кражи для населения, как и 
для полиции – больной вопрос. Назовите 

процент их раскрываемости.
– Особо тяжких преступлений, к 

сожалению, в сравнении с прошлыми 
годами выросло на 76,9% (с 13 до 
23), а также тяжкие преступления 
выросли на 2,2раза (с 233 до 
523). Раскрываемость по особо 
тяжким в сравнении с прошлым 
годом выросло на 27,3% (с 11 до 
14), раскрываемость по тяжким 
в сравнении с прошлым годом 

снизилась до -7,4% (с 188 до 174).

– Среди несовершеннолетних 
проводится большая работа по 
профилактике и предупреждению 
правонарушений. Дает ли это свой 
результат? Снижается уровень 
преступности и правонарушений среди 
тех, кто не достиг 18 лет?

- На территории Талгарского района 
проживает 59 379 человек подросткового 
населения, из них 46 130 детей школьного 
возраста. Функционирует 43 средние 
школы, 7 колледжей. Профилактику 
предупреждения правонарушений 
среди несовершеннолетних проводятся 
сотрудники Группы Ювенальной 
полиции, по штату ГЮП составляет 22 
сотрудника, из них 3 УИП ГЮП и 19 УИП 
ГЮП, закрепленных за организацией 
образования. По стажу работы в 
должности до 1 года -9, от 1 года до 3-х 
лет- 5, от 3-х до 5 лет- 4, свыше 5 лет-1, 
свыше 10 лет-2, свыше 20- 1сотрудник.

В целях обеспечения проведения 
на территории района оперативно-
профилактических мероприятий: 
«Подросток», «Дети в ночном городе», 
и т.д. сотрудниками ГЮП ОМПС 
Талгарского РУП на территории района 
еженедельно в выходные дни проводятся 
рейдовые мероприятия. В результате было 
всего составлено 1015 административных 
протоколов.

В целях профилактики правона-
ру шений и преступлений среди 
несовершеннолетних на территории 
Талгарского района утвержденного мною 
графика проведения общешкольных 
родительских собраний в 43 
общеобразовательных средних школах 
района, согласованный с руководителем 
Талгарского районного отдела 
образования. По г.Талгар с моим участием 
проводились родительские собрания. В 

Работая в этой 
нелегкой сфере долгие 

годы, главное полицейское 
лицо требует от подчиненных 

ответственно и с душой относиться 
к своему делу, ни при каких 

обстоятельствах не марать честь 
своего мундира. О том, какие задачи 
выполняют сегодняшние талгарские 

полицейские по защите и обеспечению 
порядка в регионе, наше подробное 

интервью с руководителем этого 
серьезного ведомства 

Касымом Ерланом 
Мырзахановичем.

ПОЛИЦИИ У НАРОДА...

Такова 
задача номер 

один, которую 
поставил перед личным 

составом УП Талгарского 
района начальник 

Управления полиции 
Касым Ерлан Мырзаханович, 

считающий службу в 
правоохранительных органах 

не простое отрабатывание 
своих служебных 

обязанностей, а священный 
долг перед обществом, 
подчеркивающий суть 

настоящего стража 
правопорядка.
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ОБУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В 
АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РК ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЖАҢАШЫЛ 

ҰСТАЗ

Бүгінде қоғамдық орындарда 
хиджаб киген қыздарды 
жиі кездестіреміз. Орамал 
оранған аруларымыз көбейген 
сайын, қоғамда түрлі көзқарас 
қалыптасуда. Солардың бірі «қазақ 
қызы орамал тақпаған» деген пікір. 
Расында солай ма?

КИГЕН БЕ?
Араб тілінен «хиджаб» с�зі орамал 

ұғымымен астарлас келеді. Құранда бұл 
с�з қолданылмағанымен, мағыналас 
«жилбаб», «хумур» с�здері қолданылады. 
Мағынасы: әйелдің әуретін жабушы, 
ұятты жерін бүркеп, қоршап тұрушы. Бұл 
термин с�здің мағынасына мән берсек, 
қазақ келіншегінің ұлттық киім үлгісіне 
сай келетіндей. Себебі қазақ әйелі 
әуретін к�рсетіп жүрмеген. Қазақ әйелі 
үшін ар мен ұят - әуелгі орында болған. 
Жұршылықтың «бұл арабтың киімі» 
дейтін хиджаб - қазақтың кимешегі. 
Атаулары екі түрлі болғанымен атқаратын 
қызметі бір, мұсылман әйелдерге ортақ 
діни құндылық.

Уважаемые жители г.Талгар и Талгарского района! В рамках 
программы «Жетісу - адалдық алаңы» в целях выполнения плана 
проектного совета в рамках реализации проекта «Сапалы жол» 
во второй декаде ноября месяца ГУ «Отделом пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Талгарского района» 
совместно с Филиалом РГП «Национальный центр качества 
дорожных активов» по Алматинской области проведена работы 
по отбору керна по среднему ремонту ул.Жастар, Асфендиярова, 
Нуртазина, Нахимова г.Талгар, так же по капитальному ремонту 
ул.Абая с.Кызыл Кайрат Алатауского сельского округа. Толщина 
асфальтного покрытия составил 5-6 см местами 7 см. По замерам 
толщина и плотность асфальтного покрытия соответствует  
проектно-сметным документациям. На сегодняшний день все 
пробы находятся в лаборатории Национального центра качеств 
дорожных активов. Вопросы законности по данным проектам 
находятся на контроле надзорных органов района. Уважаемые 
жители г.Талгар и Талгарского района! Все не завершенные 
ремонтные работы будет доделаны как температура воздуха 
составить +5 градусов. Согласно нормативно техническим 
документациям при температуре воздуха +5 градусов можно 
проводить работы по укладке асфальтного покрытия. 

В целях повышения качества оказания государственных услуг 
и удовлетворенности услугополучателей, ранее по инициативе 
Департамента Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы по Алматинской областибыло проведено 
совещание под председательством руководителя аппарата акима 
Алматинской области СарсембаевымТ.К.

По итогам совещания, местным исполнительным органам области 
были даны ряд конкретных поручений, в том числе проведение среди 
государственных служащих обучающего семинара в сфере оказания 
государственных услуг совместно с областным филиалом Академии 
государственного управления при Президенте РК.

Во исполнения указанного поручения, с 9 по 24 ноября 
текущего года в филиале Академии государственного управления 
при Президенте Республики Казахстан по Алматинской 
области проведены дополнительные обучающие онлайн курсы 
(помимо запланированных курсов переподготовки и повышения 
квалификации госслужащих) для государственных служащих 
местных исполнительных органов области, а именно специалистам 
по профилю вовлечённых в процесс оказания государственных услуг.

Основной целью обучения является, повышениеуровня навыков 
эффективных коммуникаций государственных служащих при 
оказаниигосударственных услуг и получения практических знании.

Обучения проведены на темы «Соблюдения законодательства 
при предоставлении государственных услуг в сферах земельных 
отношений, образования, архитектуры и градостроительства, 
социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства», 
«Ориентация на потребителя услуг и его информирование», 
«Коммуникационный менеджмент», «Разрешения конфликтов и 
стрессоустойчивости». 

По итогам проведенных онлайн курсов, 109 государственным 
служащим прошедщих обучение, выданы соответствующие 
сертификаты.

Кальпебаева Ж.Д.,
главный специалист департамента агенства по делам 
государственной службы РК по Алматинской области

Жас келсе іске демекші, ауылымыздың жас 
ұстазы Мүлік Марзия �скелең ұрпақты білім нәрімен 
сусындатып келеді. Ол – �з ісіне жауапты маман ғана 
емес, үш баланың анасы, аяулы жар, ардақты келін. 

Сондай-ақ ауылымыздың барлық қоғамдық жұмыс-
тарына белсене атсалысып келеді. Осы еңбегін ес кер-
ген Республикалық  «Дарын» орталығынан «Жаңашыл 
ұстаз» т�сбелгісімен және осы республикалық дарын 
орталығының ұйымдастыруымен �ткен «Үздік ұстаз 
– 2020» байқауынан «Үздік ашық сабақ» дипломымен 
марапатталды. Марзия еңбекқорлығының арқасында 
әлі талай биіктерді бағындырады деп толық сеніммен 
айта аламын. Сондықтан оны қос қуанышымен 
құттықтап, еңбек жолына мол табыс тілеймін.

Кеңесбаева Гүлназ,
Нұра ауылдық округінің жастар ісі ж�ніндегі 

әдіскер-нұсқаушысы

Ата салтымызда қыз балаға дүниеге 
келгеннен 3 жасқа дейін ит тақия, сырма, 
кепеш тақия кигізген. Сырға тағар шағында 
(5 жас) - шыт тақия, 7 жасынан 13 жасына 
дейін үкілі тақия, жаннат б�рік кигізген. 
Қыз қонақ дегендей, тұрмысқа шыққан 
кезде қыз сәукелесін киген. Келін болып 
босаға аттаған соң, шәлі жамылып орамалын 
байлаған. Балалы болғаннан кейін абысын-
ажыны жиылып, ана болғанның белгісі 
деп сәукелесін шешіп, кимешегін кигізген 
екен. Кимешектің киілуі – келіннің кердең 
мінезден тыйылуы, ата-салттың алдында 
иілуі. Ал кимешектің �зі әйелдің қоғамдағы 
дәрежесі мен мәртебесін айқындайтын. 
�йелдің шашын жасыратын кимешектен тек 

беттің алмасы ғана к�рінетін. Сол себепті 
дәулетіне қарай кимешекті қызылды-
жасылды оюлармен, асыл тастармен 
айналдыра к�мкерген. Қарап отырсаң, 
атамзаманнан қазақ әйелдері орамалын 
тастамаған. «Тәрбие - тал бесіктен» деген 
халқымыз бүлдіршін кезінен-ақ қызды 
тақиямен тәрбиелеген. Айша бибі анамыз 
«Шашқа күн тигені-кіндікке кір түскені» 
деген екен. Шаш – әйел затының сәні мен 
сұлулығы. Оған �згенің к�зі түссе, әйелдің 
арына сызат түседі. Сол себепті салиқалы 
аналарымыз қыз баласын жалаңбас жүруден 
тыю арқылы арсыз жүрістен сақтаған. 
Б�тен ердің құмарта қызыға қарауынан 
қорғаған. Қазақта: «�йел орамал тақпаса 
арын ұмытады, күйеуінің барын ұмытады, 
шашы тамаққа түседі, үйіне келген 
қонақтың назары түседі», – деген с�з бар. 
Орамал - жай киім емес, арын сақтайтын 
әйелдің нышаны, б�тен к�зден, арам ойдан 
сақтайтын қорғаны. Қазақ әйелдерінің 
киген кимешек, жапқан шәлісіне қарап 
қазақ �мірі ислам дінімен біте қайнасып 
жатқанына к�зіміз жетеді.

Қазақ әйелінің басынан орамал 
тастамауына Құранда «Нұр» сүресінің 
31-аятындағы: «Мүмін әйелдерге айт, 
�здеріне харам етілген нәрселерге 
қарамасын, ұятты жерлерін зинадан, күнә 
атаулыдан қорғасын, мәжбүр к�рінген 
жерлерінен (бет, екі қол, тобықтан т�мен 
екі аяқ) тыс әдеміліктерін к�рсетпесін» 
деген Алланың бұйрығы себеп. Мұнымен 
қоса, дана халқымыз әйелді асыл жақұттай 
к�ріп, б�теннің тілі мен к�зінен сақтаған. 
Қарапайым дәлел тарихты қарасақ ешбір 
суреттен жалаңбас әйелді к�рмейміз. Тіпті 
Томиристің �зін басындағы шошақ б�ркінен 
танимыз емес пе? Жаугершілік заманда екі 
ру арасы бүлінуге шақ қалғанда к�біне қыз, 
аналарымыз басындағы орамалын жерге 
тастап, дауласқан екі жақты арашалаған 

кездері болған. Орамалдың қасиетін 
бағалайтын ер-азаматтар әлгі тасталған 
орамалдан аттап �туді ар санайтын. С�зге 
тоқтап, бітімге келетін еді. Мұның �зі қазақ 
халқында қыз-келіншектердің орамал тақ-
қанына дәлел емес пе? Заманымыздың 
заң ғар жазушысы Мұхтар �уезовтің �зі осы 
«хиджаб» с�зіне «шариғаттың шәлісі» деген 
әдемі анықтама берген. Алысқа бармай-ақ, 
күні кеше күйші Дина Нүрпейісова апамыз 
домбырамен кимешек пен шылауышын 
(кимешек үстінен байланатын ақ шаршы) 
қалай әдемі үйлестірді? Осыдан кейін 
қалайша орамалды жатсына аламыз? Қазақ 
қызы тіпті б�тен түгілі �зінің туған әкесі 
мен аға-інісінің алдында оғаш қылық 
к�рсетпеген, ерсі киінбеген. Керісінше 
тіпті туғандарының алдында әдеп сақтаған. 
Етегін ашпаған, ақ білектегі жеңді түрмеген 
қазақ қызына қалайша орамал тән емес дей 
аламыз? 

Хиджаб – ол бір елдің киімі емес. 
Жоғарыда айтқанымдай ол – мұсылман 
халқына ортақ киім. Түрлі ұлттың жер 
бетінде орналасуына қарай орамалдың 
тағу әдісі әртүрлі болуы мүмкін. Құранда 
к�рсетілген негіз бойынша әр халық 
�з салты бойынша киінуге құқылы. 
Бірақ діни заңдылық бәріне бірдей. 
Мәселен түрік ағайындарымыз «хиджаб» 
с�зін түсіне бермейді. Олар мұның 
орнына «турбан» с�зін қолданады. Біз 
неге «хиджаб» деп тіксіне қарағанша, 
«орамал», «кимешек» тіпті «сәукеле» 
деп әспеттеп, ұлттық құндылығымызды 
дәріптемеске? Шариғатқа қарсы келмесе 
салтымыз бойынша киінуге құқылымыз. 
Сондықтан «�зге жұрттың киімі», «қазақ 
орамал тақпаған» деп, ділі мен тегіне 
аса мән берген қазақты намыссыз ұлт 
етуден сақтанғанымыз абзал. Ұятына 
жанын садаға ететін халық үшін әйелдің 
ары әрқашан бірінші орында болмақ. 
Себебі әйел – келешек қоғамды, бүтін 
ұлтты тәрбиелейтін адам. Тәрбиенің 
негізі әйелдің �зі орамалын жамылып, 
салиқалы қызды тәрбиелесе келешек ұрпақ 
иманжүзді, арлы болып �спей ме? 

Бүгінгі қыз – келешек ана. Арлы әйел, 
ардақты ана болу үшін орамалын таққан 
қыздарды к�рсек, тіксенбеуіміз керек. 
Керісінше діни құндылықты �мірде 
алып жүрген саналы ұрпақтың �сіп келе 
жатқанына қуанғанымыз ж�н. 

Дана ЕРЛАНҚЫЗЫ,
«Тұран» университетінің 

4-курс студенті

«ХИДЖАБ» ҚАЗАҚ

ОБЪЯВЛЕНИЕ



Жұма, 27 қараша, 2020 жыл
Сайлау – 20206

2020 жылдың 10 қаңтар – Талғар аудандық мəслихаты депутаттарын сайлау

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі 
Конституциялық Заңына сəйкес,   Талғар аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Талғар аудандық мəслихатының 
депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімін тіркегенін хабарлайды.

«Nur Otan» партиясынан
Абжаппаров Жанкелды Мусылманбекұлы, 12.02.1962 жылы туылған, «Амиран» ЖШС директоры, Тіркелген мекен-
жайы:Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы 4-ші ықшам ауданы 13 үй,10 пəтер
Ауелбаев Жаныбек Касенканұлы, 21.02.1984 жылы туылған, «Жаннұр» ш/қ төрағасы, Тіркелген мекен-жайы: Талғар 
ауданы, Қайнар ауылы Мира көшесі,  4/1
Ерқанатқызы Айтолқын,  21.01.1997 жылы туылған, Талғар қаласы №1 ОМ, Əлеуметтік педагог, Тіркелген мекен-
жайы: Талғар қаласы, Райымбек батыр көшесі, 23 үй
Батырбекова Кулянда Уалиханқызы, 21.10.1961 жылы туылған, «Дана» жеке мектебінің құрылтайшысы, Тіркелген 
мекен-жайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы,Заводской көшесі 25 үй
Куришбеков Бахыт Куатбекұлы, 09.06.1990 жылы туылған, «Nur Otan» партиясы төрағасының бірінші орынбасары, 
Тіркелген мекен-жайы: Талғар ауданы, Кеңдала ауылы, Новостройка көшесі  847 үй
Юсупов Тлепжан Баудунұлы, 27.04.1966 жылы туылған, «Юсупов» ЖК кəсіпкер, Тіркелген мекен-жайы:Алматы 
қаласы, Түрксіб ауданы, Жаяу Мұса көшесі 450 үй
Кудабаев Багжан Акимбайұлы,  03.06.1964 жылы туылған, ШЖҚ «Талғар медициналық колледжі» МКК 
директоры,Тіркелген мекен-жайы: Талғар ауданы, Талдыбұлақ ауылы, Тебериков көшесі 62
Алиманов Марат Сабитұлы,  09.07.1990 жылы туылған, «Алиманов» ЖК, директоры, Тіркелген мекен-жайы: 
Алматы қаласы, Алмалы ауданы,Айманов көшесі 101 үй, 15 пəтер
Сарипов Айдар Саматұлы,15.07.1983 жылы туылған, «Бетон зауыты» ЖШС директоры», Тіркелген мекен-жайы: 
Талғар қаласы, Т.Мырзаұлы көшесі 53 үй
Омарбаев Махсут Касымбекұлы, 09.04.1959 жылы туылған, «КПК ZETA» ЖШС-өндірістік қызметтің бас директоры, 
Тіркелген мекен-жайы: Талғар ауданы, Қызыл-Қайрат ауылы, Жаханов көшесі 2 үй
Оразай Айдар Нұрсұлтанұлы, 06.11.1993 жылы туылған, Алатау ауылдық округі əкімінің аппараты ММ, спорт 
жөніндегі əдіскер, Тіркелген мекен-жайы: Талғар ауданы, Амангелді ауылы, Молдағұлова  көшесі 20
Симамбаева Сауле Шакратовна,  02.01.1981 жылы, Caspian Education білім беру орталығы, «Caspian Education Group» 
ЖШС құрылтайшысы, директор, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Талас көшесі 13/30 үй
Тифанциди Наталья Алексеевна,08.01.1970 жылы туылған, Панфилов ауылы №17 ОМ директоры, Тіркелген мекен-
жайы: Талғар ауданы, Панфилов  ауылы, Тлендиев көшесі 22
Укеева Райхан Токтарқызы, 19.09.1969 жылы туылған, Талғар қаласы, №2 ОМ директоры, Тіркелген мекен-
жайы:Талғар ауданы, Қызыл Қайрат  ауылы, Тлендиев көшесі 8
Жаманов Чингиз Амангелдінұлы, 15.03.1988 жылы туылған, «RK строй» ЖШС директоры, Тіркелген мекен-жайы: 
Талғар қаласы, Мейірманов  көшесі 32
Даурбаева Александра Сагилымқызы, 04.11.1969 жылы туылған ЖШС «Бискивит Сауда» директоры, Тіркелген 
мекен-жайы: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Кайсенов көшесі 22үй
Игибаев Ержан Минимханұлы 19.04.1980 жылы туылған, «LGS Kazahstan лифт» зауыты, ҚР Ұлттық лифтшілер 
қауымдастығының президенті, Тіркелген мекен-жайы: Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Құлагер ы/а 70 үй,13 пəтер
Адильбекова Ляззат Тыныбайқызы, 24.08.1986 жылы туылған №19 ОМ директорының оқу-тəрбие ісі жөніндегі 
орынбасары,Тіркелген мекен-жайы: Алматы облысы,Талғар ауданы, Қызыл Қайрат ауылы, Төлебаев көшесі 17 үй
Əлікен Жаныбек Сауданбекұлы, 08.06.1982 жылы туылған, «Ұлағатты ұрпақ» қайырымдылық қорының Президенті, 
Тіркелген мекен-жайы:  Алматы облысы, Талғар қаласы, Субханбердиев көшесі 36 үй
Асқар Əділет Тұрғынұлы, 08.06.1996 жылы туылған, «ADON fi lms» киностудиясының директоры, Тіркелген мекен-
жайы: Талғар ауданы, Сақтан ауылы көшесі жоқ
Амурлаева Шарапат Анварқызы, 10.06.1987 жылы туылған,  №19 орта мектептің мұғалімі, Тіркелген мекен-жайы: 
Талғар ауданы, Қызыл Қайрат ауылы, Хасанов көшесі 115 үй
Айткалиев Жаслан Айтқалиұлы,11.08.1993 жылы туылған, «Раяна» балабақшасының директоры, Тіркелген мекен-
жайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Райымбек батыр көшесі, 9 б үй

Алиев Мурат Ашрафұлы, 23.06.1988 жылы туылған, ТОО «Байсерке Агро» директоры, Тіркелген мекен-жайы: 
Алматы қаласы, Əуезов 9-шы  ықшам ауданы 30 үй, 42 пəтер
Еңкебайұлы Жұмахан, 24.04.1957 жылы туылған, Аудандық мəслихат хатшысы, Тіркелген мекен-жайы: Алматы 
облысы, Талғар ауданы, Озерная  көшесі,9 үй
Баймолдаева Эльмира Жексенқызы, 12.12.1970 жылы туылған, №33 орта мектептің директоры, Тіркелген мекен-
жайы: Талғар ауданы, Менделеев көшесі 8 а үй,16 пəтер
Абиров Ержан Кадирханұлы, 20.02.1963 жылы туылған, Талғар аудандық азаматтар басқармасы корпорациясы 
директоры, Тіркелген мекен-жайы: Талғар ауданы, Амангелді көшесі 104 үй
Болатов Əділет Мақсатұлы, 10.06.1996 жылы туылған, «Замандас» газетінің  журналисті, Тіркелген мекен-жайы: 
Талғар ауданы, Рысқұлов ауылы, Т.Бокин көшесі,46 үй
Бекболұлы Айтбек ,10.01.2000 жылы туылған, Қ.Сəтбаев ат.университеттің  4-курс студенті, Тіркелген мекен-жайы: 
Талғар ауданы, Еркін  ауылы, Төлебаев көшесі 135үй
Бейсен Жазира Бейсенқызы,08.01.1978 жылы туылған, «Премиум Талғар» ЖШС балабақшасы, меңгеруші, Тіркелген 
мекен-жайы: Талғар ауданы, Кеңдала ауылы,Қорқыт ата көшесі,5 үй
Аукенов Бауыржан Аукенұлы, 01.01.1964 жылы туылған, ТОО «Тұлпар-Экспресс» директоры, Тіркелген мекен-
жайы:  Талғар ауданы, Қызыл-Қайрат ауылы, Лесной көшесі, 12 а үй
Аубакирова Назгуль Ниязбекқызы, 22.12.1970 жылы туылған,  №17  орта мектептің мұғалімі, Тіркелген мекен-жайы:  
Панфилов  ауданы, Айманов көшесі ,   38 үй
Алибеков Мухит Беисембекұлы, 27.05.1973 жылы туылған, Талғар ауданы əкімінің аппараты, əкімнің көмекшісі, 
Тіркелген мекен-жайы:Талғар ауданы, Белбұлақ ауылы, Жібек жолы көшесі, 3 үй
Турлыбеков Дастан Бакыткелдіұлы, 03.12.1987 жылы туылған, Базар «Əділет», кəсіпкер, Тіркелген мекен-жайы: 
Талғар ауданы, Рысқұлов ауылы, Райымбек батыр көшесі, нөмері жоқ
Кабасов Бахтияр Мырзаханұлы, 15.09.1985 жылы туылған, Аудандық «Талғар» газетінің директоры - бас редакторы, 
Тіркелген мекен-жайы: Талғар ауданы, Талдыбұлақ ауылы, Тебериков көшесі ,111 үй
Баракова Роза Хамралиқызы, 28.04.1971жылы туылған, №45 орта мектептің директоры, Тіркелген мекен-жайы:Талғар 
ауданы, Талғар қаласы, Сүйінбай  көшесі 14 а үй
Ушуров Балалдин Талғатұлы, 24.11.1970 жылы туылған, «ТехноGRAD» ЖШС директоры, Тіркелген мекен-жайы: 
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Хамидуллин көшесі 200 үй
Каримов Нурболат Сатымханұлы, 16.01.1974 жыдлы туылған, «Leader NSK» ЖШС директоры, Тіркелген мекен-
жайы:Талғар ауданы, Бірлік ауылы, Жібек жолы көшесі 16 үй 
Касымбекова Карлыгаш Куатбекқызы, 04.04.1978 жылы туылған, ШЖҚ Талғар ОАА МКК медициналық қызметтер 
сапасын бақылау бөлімінің басшысы, Тіркелген мекен-жайы: Алматы облысы,Талғар ауданы, Бесағаш ауылы, 
Жұмабеков көшесі 26 үй
Касабеков Марлен Тастанбекұлы, 15.03.1984 жылы туылған, ШЖҚ «Талғар медициналық колледжі» МКК 
оқытушысы, Тіркелген мекен-жайы: Талғар ауданы, Қызылту ауылы, Молочный көшесі 7 үй
Купидинов Шаагзам Шарахунұлы, 22.02.1967 жылы туылған, «Шах» ЖК директоры, Тіркелген мекен-жайы: Талғар 
ауданы, Тұздыбастау  ауылы, Мəжит көшесі 57 а үй
Конысова Нурсулу Алдабергенқызы, 24.01.1969 жылы туылған, №7 бөбекжай-бақшасының меңгерушісі, Тіркелген 
мекен-жайы: Талғар қаласы, Сүйінбай  көшесі 14 а үй  
Исабаев Кайрат Каримұлы, 19.11.1968 жылы туылған ШЖҚ «Талғар ОАА» МКК директорының орынбасары, 
Тіркелген мекен-жайы: Талғар қаласы, Нұртазин  көшесі 16 үй,8 пəтер
Абылдаева Меруерт Серікқызы, 15.02.1979 жылы туылған, Санаторлық үлгідегі облыстық мектеп интернатының 
мұғалімі, Тіркелген мекен-жайы: Талғар қаласы, Репин көшесі 7 үй  
Даривхан Семейхан, 18.11.1981 жылы туылған, Нұра Мəдениет үйінің директоры, Тіркелген мекен-жайы: Талғар 
ауданы, Нұра ауылы, Молдахметов көшесі 3 үй, 2 пəтер
Маукеева Айгерим Сағатқызы, 03.05.1988 жылы туылған, ЖК «Labirint» Қонақ үйінің директоры, Тіркелген мекен-
жайы: Талғар қаласы, Шопен батыр, Молочный көшесі 5 үй

М.Дюсебаев,
аудандық сайлау комиссиясының төрағасы

10 января 2020 года – День выборов депутатов 
Талгарского районного маслихата

В соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах 
в Республике Казахстан», Талгарская районная территориальная избирательная комиссия сообщает о 
регистрации партийного списка кандидатов в депутаты Талгарского районного маслихата.

Партия «Nur Otan» 
Абжаппаров Жанкелды  Мусылманбекович, 12.02.1962 года рождения, советник директор ТОО «Амиран»,  
Зарегистрирован по адресу: г. Нур-Султан, Алматинский район, 4 мкр, 13 дом ,10 кв
Ауелбаев Жаныбек Касенканович, 21.02.1984 года рождения, Председатель Крестянское хозяйство «Жаннұр», 
Зарегистрирован по адресу:  Талгарский район, с.Кайнар, ул.Мира 4/ 1
Ерқанатқызы Айтолқын, 21.01.1997 года рождения, Соцпедагог СШ № 1, Зарегистрирован по адресу: г.Талгар, 
ул.Райымбек батыра, дом 23
Батырбекова Кулянда Уалихановна, 21.10.1961 года рождения, Учредитель Частная школа Дана, Зарегистрирован 
по адресу: г.Алматы Бостандыкский район, ул.Заводская дом 25 
Куришбеков Бахыт Куатбекович, 09.06.1990 года рождения, Первый заместитель председателя Талгарский 
районный филиал партии «Nur Otan» , Зарегистрирован по адресу: Талгарский район, с.Кендала, ул.Новостройка 
дом 847  
Юсупов Тлепжан Баудунович, 27.04.1966 года рождения, Предприниматель ИП «Юсупов»,  Зарегистрирован по 
адресу: г.Алматы , Турксибский район, ул.Жаяу Муса дом 450
Кудабаев Багжан Акимбаевич,03.06.1964 года рождения, ГКП  на ПХВ «Талгарский медицинский колледж, 
директор, Зарегистрирован по адресу:  Талгарский район, с.Талдыбулак , ул.Теберикова дом  62
Алиманов Марат Сабитович, 09.07.1990 года рождения, Директор ИП «Алиманов М.С»,   Зарегистрирован по 
адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Айманова дом 101, кв 15
Сарипов Айдар Саматович, 15.07.1983 года рождения,  Директор ТОО  «Бетонный завод», Зарегистрирован по 
адресу: г.Талгар,  ул.Т.Мырзаулы дом 53
Омарбаев Махсут Касымбекович, 09.04.1959 года рождения, Генеральный директор производственной деятельности 
ТОО «КПК ZETA»  , Зарегистрирован по адресу: Талгарский район, с.Кызыл Кайрат, ул.Жаханов дом 2
Оразай Айдар Нұрсұлтанұлы,06.11.1993 года рождения, Методист по спорту ГУ «Аппарат акима Алатауского 
сельского округа», Зарегистрирован по адресу: Талгарский район, с.Амангельди ул.Молдагулова  дом 20
Симамбаева Сауле Шакратовна , 02.01.1981 года рождения, Учредитель Образовательный центр «Caspian 
Education»,  Зарегистрирован по адресу: Жамбылская область, г.Талгар  ул.Талас 13/30 дом 
Тифанциди Наталья Алексеевна, 08.01.1970 года рождения, Директор СШ №17 с. Панфилова, Зарегистрирован по 
адресу: Талгарский район, с.Панфилова ул.Тлендиев дом 22
Укеева Райхан Токтаровна,19.09.1969 года рождения, Директор СШ №2, Зарегистрирован по адресу:  Талгарский 
район, с.Кызыл Кайрат, ул.Тлендиева дом 8
Жаманов Чингиз Амангельдинович,15.03.1988 года рождения,  Директор ТОО «RK строй», Зарегистрирован по 
адресу:  г.Талгар , ул.Мейирманова дом 32 
Даурбаева Александра Сагилымовна 04.11.1969 Директор ТОО «Бискивит Сауда», Зарегистрирован по адресу:г.
Алматы, Медеуский район, ул.Кайсенова дом 22
Игибаев Ержан Минимханович,19.04.1980 года рождения,  Президент Национальной Ассоциации лифтобиков РК 
Лифтовый завод «LGS Kazahstan», Зарегистрирован по адресу: г.Алматы, Жетисуский район,  мкр.Кулагер, дом 
70,13 кв.
Адильбекова Ляззат Тыныбаевна, 24.08.1986 года рождения, Заместитель директора  по учебно – воспитательной 
работе СШ №19, Зарегистрирован по адресу: Талгарский район, с.Кызыл Кайрат, ул.Толебаева дом 17
Əлікен Жаныбек Сауданбекұлы,08.06.1982 года рождения, Президент Благотворительный фонд «Ұлағатты ұрпақ», 
Зарегистрирован по адресу: г.Талгар ул.Субханбердиева дом 36
Асқар Əділет Тұрғынұлы, 08.06.1996 года рождения,  Директор киностудия «ADON fi lms», Зарегистрирован по 
адресу: Талгарский район, с.Сактан без улицы, без номера
Амурлаева Шарапат Анваровна,10.06.1987 года рождения, Учитель СШ №19, Зарегистрирован по адресу: 
Талгарский район, с.Кызыл Кайрат, ул.Хасанова дом 115

Айткалиев Жаслан Айтқалиұлы, 11.08.1993 года рождения, Директор Детский сад Раяна, Зарегистрирован по 
адресу: г.Талгар  ул.Райымбек батыра дом 9 б
Алиев Мурат Ашрафович ,23.06.1988 года рождения, Директор ТОО «Байсерке Агро», Зарегистрирован по адресу: 
г.Алматы, Ауезовский район, 9 мкр, дом 30, кв 42
Еңкебайұлы Жұмахан, 24.04.1957 года рождения,  Секретарь Районный маслихат Зарегистрирован по адресу: 
Талгарского района, г.Талгар ул.Озерная дом 9
Баймолдаева Эльмира Жексеновна,12.12.1970 года рождения Директор СШ №33, Зарегистрирован по адресу:  
г.Талгар, ул.Менделеева дом 8а, кв 16
Абиров Ержан Кадирханович, 20.02.1963 года рождения, Директор Корпарация Управления Граждан Талгарского 
района, Зарегистрирован по адресу: г.Талгар, ул.Амангелды дом 104
Болатов Əділет Мақсатұлы,10.06.1996 года рождения, Журналист газета «Замандас», Зарегистрирован по адресу: 
Талгарский район, с.Рыскулова , ул.Бокина дом 46
Бекболұлы Айтбек,10.01.2000 года рождения, Студент, Зарегистрирован по адресу:   Талгарский район, с.Еркин , 
ул.Толебаева дом 135
Бейсен Жазира Бейсенқызы,08.01.1978 года рождения,  Заведующая детский сад  ТОО «Премиум Талгар», 
Зарегистрирован по адресу:   Талгарский район, с.Кендала , ул.Коркыт Ата  дом 5
Аукенов Бауыржан Аукенович, 01.01.1964 года рождеения,  Директор ТОО «Тұлпар -Экспресс», Зарегистрирован 
по адресу:   Талгарский район, с.Кызыл Кайрат , ул.Лесная дом 12 а
Аубакирова Назгуль Ниязбековна, 22.12.1970 года рождения, Учитель ОСШ №17, Зарегистрирован по адресу:    
Панфиловский район, ул.Айманова дом 38
Алибеков Мухит Беисембекович, 27.05.1973 года рождения,  Помощник акима Аппарат акима Талгарского района, 
Зарегистрирован по адресу:    Талгарский район, с.Белбулак , ул.Жибек жолы дом 3
Турлыбеков Дастан Бакыткелдиевич,03.12.1987 года рождния, Предприниматель, Базар «Əділет», Зарегистрирован 
по адресу:    Талгарский район, с.Рыскулова , ул.Райымбек батыра без номера
Кабасов Бахтияр Мырзаханови, 15.09.1985 года рождения, Главный редактор Районная газета «Талгар», 
Зарегистрирован по адресу: Талгарский район, с.Талдыбулак , ул.Теберикова дом 111
Баракова Роза Хамралиевна, 28.04.1971 года рождения,  Директор СШ №45, Зарегистрирован по адресу: г.Талгар, 
ул.Суюнбай  дом 14а
Ушуров Балалдин Талгатович,24.11.1970 года рождения, Директор ТОО «Техно GRAD», Зарегистрирован по 
адресу:    г.Алматы, Медеусктй район, ул.Хамидуллин дом 200
Каримов Нурболат Сатымханович, 16.01.1974 года рождения, Директор ТОО «Leader NSK»», Зарегистрирован по 
адресу:    Талгарский район, с.Бирлик , ул.Жибек жолы,дом 16
Касымбекова Карлыгаш Куатбековна, 04.04.1978 года рождения, Руководитель  отдела ГКП на ПХВ Талгарская 
ЦРБ, Зарегистрирован по адресу:    Талгарский район, с.Бесагаш , ул.Жумабекова дом 26  
Касабеков Марлен Тастанбекович, 15.03.1984 года рождения,  Предподаватель ГКП  на ПХВ «Талгарский 
медицинский колледж, Зарегистрирован по адресу:    , Талгарский район, с.КызылТу , ул.Молочный,дом 7
Купидинов Шаагзам Шарахунович, 22.02.1967 года рождения, Директор ИП «Шах», Зарегистрирован по адресу:    
Талгарский район, с.Туздыбастау , ул.Мажит дом 57 а  
Конысова Нурсулу Алдабергеновна, 24.01.1969 года рождения, Заведующая ясли сад «Айголек»№7, 
Зарегистрирован по адресу:    г.Талгар,  ул.Суюнбай дом 14 а
Исабаев Кайрат Каримович 19.11.1968 года рождения, Заместитель директора   ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ», 
Зарегистрирован по адресу:    г.Талгар, ул.Нуртазин дом 16, кв 8
Абылдаева Меруерт Сериковна, 15.02.1979 года рождения, Учитель, Областная школа интернат санаторного типа, 
Зарегистрирован по адресу:    г.Талгар,  ул.Репина дом 7
Даривхан Семейхан, 18.11.1981 года рождения, Директор дом культура  с.Нура, Зарегистрирован по адресу:    
Талгарский район, с.Нура , ул.Молдахметова, дом 3, кв 2
Маукеева Айгерим Сагатовна, 03.05.1988 года рождения, Директор ИП Labirint,  Зарегистрирован по адресу:    
г.Талгар,  ул.Шопен батыра дом 5

М.Дюсебаев,
           председатель районной избирательной комиссии

ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫНА ТАРИФТІ 
�ЗГЕРТУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ 

ОРНАТЫЛҒАН БМҚ (БЛОКТЫ-МОДУЛЬДІ 
ҚАЗАНДЫҚТАРНА) 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Табиғи монополияларды реттеу 
комитетінің Алматы облысы бойынша 
департаментінің 26.11.2020 жылғы №198 
бұйрығына сәйкес,  субсидия б�луіне 
байланысты тарифтің арзандағаны туралы 
2020 жылғы 1-ші желтоқсаннан бастап 2020 
жылғы 30 қыркүйекке дейін әрекет етуін енгізе 

отырып, «Талғар тұрғын үй» ЖШС-гі үшін 
жылу энергиясын беру, тарату және жабдықтау 
қызметтеріне тариф пен тарифтік смета бекітілді.

1. Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу 
аспаптары жоқ тұтынушылар үшін Тариф -      
6354,97; теңге/Гкал (теңге ҚҚС-сыз) 

2. Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу 
аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылытуға 
жылу энергиясымен жабдықтау бойынша 
реттеліп к�рсетілетін қызмет үшін т�лем 
(жылыту маусымы) – 146,16; теңге/м2 (теңге 
ҚҚС-сыз)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ИЗМЕНЕНИЕ 
ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ПО УСТАНОВЛЕННЫМ БМК (БЛОЧНО 
МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ)

Согласно приказа за №198 от 26.11.2020 года 
Департамента Комитета по регулированию 
естественных монополий Министерства 
национальной экономики Республики 
Казахстан по Алматинской области. В связи 
с выделением субсидии на преобретение  
топлива, извещает о снижении тарифа на 
услуги  производства передачи, распределения 

и снабжения тепловой энергии для ТОО «Талғар 
тұрғын үй», с вводом действия с 1 декабря 2020 
года до 30 сентября 2021 года,  для:  

1. Тариф для потребителей не имеющих 
общедомовых приборов учета тепловой 
энергии -6354,97; Тенге/Гкал (тенге без НДС)

2. Плата за регулируемую услугу по 
снабжению тепловой энергий на отопление 
для потребителей не имеющих общедомовых 
приборов учета тепловой энергии 
(отопительный сезон) – 146,16; Тенге/м2 
(тенге без НДС)



«МЕМЛЕКЕТ МҰҚТАЖЫ ҮШІН ЖЕР УЧАСКЕСІ МЕН БАСҚА ДА 
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТЕРДІ МӘЖБҮРЛЕП ИЕЛІКТЕН ШЫҒАРУДЫ 

БАСТАУ ТУРАЛЫ»

«МЕМЛЕКЕТ МҰҚТАЖЫ ҮШІН ЖЕР УЧАСКЕСІ МЕН БАСҚА ДА 
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТЕРДІ МӘЖБҮРЛЕП ИЕЛІКТЕН ШЫҒАРУДЫ 

БАСТАУ ТУРАЛЫ»

РАДИОАКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ҮЛКЕН АЛМАТЫ АЙНАЛМА ЖОЛЫ

Жұма, 27 қараша, 2020 жыл Жұма, 27 қараша, 2020 жыл 7Ресми бөлім

Қызыл Ту ауылы мен Алматы қаласы аралығын 
қосатын автомобиль тас жолы орналасқан жер 
учаскесін мемлекет мұқтажы үшін иеліктен шығару 
мақсатында, жер учаскесіне жеке меншік құқығын 
беретін мемлекеттік актідегі шекараларға сəйкес, 
Алматы облысы, Талғар ауданы, Панфилов ауылдық 
округі аумағында орналасқан, «Байсерке-Агро» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жеке меншік 
құқығындағы жалпы көлемі 1,8500 га кадастрлық 
нөмірі №03-051-188-061 жер учаскесін мемлекет 
мұқтажы үшін алып қоюға байланысты мəжбүрлеп 
иеліктен шығаруды бастау туралы

«Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесі мен 
басқа да жылжымайтын мүліктерді мəжбүрлеп 
иеліктен шығаруды бастау туралы»

Аудан əкімдігінің 2020 жылғы______________№ 
________қаулысына қосымша

КЕЛІСІМ  ПАРАҒЫ
Енгізді:

«Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
теңгеріміндегі су жинау торабы объектісі 
орналасқан жер учаскесін мемлекет мұқтажы 
үшін иеліктен шығару мақсатында, «Байсерке-
Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
жалпы көлемі 614,9457 га (кадастрлық нөмірі 
№03-051-188-1868) жер учаскесінің ішінен 
көлемі 0,3400 га бөлігін мемлекет мұқтажы 
үшін алып қоюға байланысты мəжбүрлеп 
иеліктен шығаруды бастау туралы

«Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесі 
мен басқа да жылжымайтын мүліктерді 
мəжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау 
туралы»

Аудан əкімдігінің 2020 
жылғы______________№ ________қаулысына 
қосымша

КЕЛІСІМ  ПАРАҒЫ
Енгізді:

В связи с растущими масштабами радиоактивного 
загрязнения планеты, особое внимание следует обратить 
на строительные материалы, ведь именно из них 
выполнены дома, в которых мы проводим большую 
часть своей жизни. На Земле существуют определенные 
источники естественной радиации, в которых находятся 
радиоизотопы, оставшиеся с первых дней образования 
нашей планеты. Как правило, они содержатся в граните, 
глинозёме, и именно эти строительные материалы, 
чаще всего, имеют повышенный радиационный фон. 
Следовательно, особое внимание нужно обратить на 
щебень, кирпич, бетон, газосиликатные блоки, потому что 
их элементы могут нести дополнительную радиацию.

ГОСТ на материалы, используемые в строительстве, 
устанавливает максимальный уровень излучения. При 

соблюдении технологии, все месторождения должны 
пройти обязательную проверку на радиационную 
безопасность. Однако часто это правило не соблюдается, 
или даже сознательно нарушается. Материалы для 
внутренней отделки также нужно подбирать особенно 
тщательно. Обои, штукатурки, краски, натяжные 
потолки, изготовленные из радиоактивного сырья, 
преимущественно в Китае, время от времени попадают 
на наш рынок. Как же можно проверить безопасность 
строительных материалов в бытовых условиях? Всё очень 
просто: перед покупкой лучше всего воспользоваться 
портативным дозиметром. Этот миниатюрный прибор, 
размером с сотовый телефон, который за несколько 
секунд даст заключение о радиационной безопасности 
приобретаемых материалов. 

2018 жылы концессия тетігі арқылы «AlsimAlarko 
– Makyol (Түркия) – SK Engineering and Construction – 
Korea Expressway Corporation (Оңтүстік Корея)» түрік-
корей консорциумы 66 шақырымдық Үлкен Алматы 
айналма автомобиль жолының (ҮАААЖ) құрылысын 
бастады. 

Жол Қарасай, Іле жəне Талғар аудандары арқылы 20-
25 км радиуста Алматы қаласын айналып өтеді. 

Айналма жол заманауи жəне жоғары технологиялы 
деңгейде салынады, 6 жолақты жедел жол 150 км/
сағ жылдамдықты қамтамасыз етеді, қозғалыс 
қарқындылығы тəулігіне 38 мың көлік құралын құрайды. 

ҮАААЖ Азиядан Еуропаға автожол дəліздері 
арасындағы көліктік байланыстарды кеңейтуге, тиісті 
инфрақұрылымды дамытып, Алматы қаласында жол-
көлік оқиғалары деңгейін жəне автомобиль көлігінің 
қоршаған ортаға жайсыз əсерін қысқартуға мүмкіндік 
береді. Болжамдық есептеулерге сəйкес, ҮАААЖ 
Алматы қаласына кіретін көліктердің шамамен 70%-
ының қала сыртымен айналуын қамтамасыз етеді. 

Жолдың құрылысы Консорциум инвестициялары 
есебінен жүзеге асырылады. Консорциум өз кезегінде 
ЕҚҚДБ, ЕАДБ жəне ИДБ заемдық қаржыларын 
пайдаланып отыр. 

2020 жылғы 12 ақпанда Қазақстан Республикасының 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрі 
Б.Атамқұловтың қатысуымен жобаның кредиторларымен 
тікелей келісімге қол қойылды. 

Тікелей келісім – республикадағы концессиялық 
жобаларды іске асыру аясында қол қойылған алғашқы 
құжат. 

Тікелей келісімге қол қою Қазақстанда 
инвесторлар үшін қолайлы жағдайлар жасалғандығын 
айқын айғақтайды, өйткені ол Консорциумға да, 
қаржыландырушы банктерге де, салынған қаражаттың 
бекемдігі мен қатаң қорғалуына кепілдік береді. 

Осылайша, алғаш рет енгізілген Тікелей келісім 
институты мемлекеттік-жекеменшік серіктестік 
жобаларын сəтті жүзеге асыруға мүмкіндік бермек. 

Қазіргі уақытта жолдың құрылысы толық көлемде 

В целях профилактики самосознания, а также 
повышения уровня ответственности среди 
непутевых родителей, прокуратурой Талгарского 
района на постоянной основе проводится работа, 
направленная на взыскание алиментов, на содержание 
несовершеннолетних детей.

Защита прав детей - одна из приоритетных задач, 
стоящих не только перед нашим государством, но и перед 
всем мировым сообществом.

В соответствии со ст.27 Конституции Республики 
Казахстан от 30 августа 1995 года, брак и семья, 
материнство, отцовство и детство находятся под защитой 
государства.

Согласно Конституции Республики Казахстан от 
30 августа 1995 года, забота о детях и их воспитание 
являются естественным правом и обязанностью 
родителей.

Прокуратурой района проведен анализ законности 
при исполнении судебных актов о защите прав 
несовершеннолетних (взыскание алиментов) а также 
судебной практики рассмотрения уголовных дел в 
отношении родителей уклоняющихся от исполнения 
обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей. 

Каждый ребенок имеет право на получение 
содержания от своих родителей и других членов семьи 
в порядке и размерах, установленных законом. Суммы, 
причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пособий 
и других социальных выплат, поступают в распоряжение 
родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на 
содержание, образование и воспитание ребенка.

Алименты - это прежде всего возможность 
организации нормального быта и здорового питания 
ребенка, необходимых для его жизни и развития. 
Отсутствие необходимой материальной поддержки 
детей не позволяет надлежащим образом организовать 
их обучение и досуг (оплату спортивных и творческих 
занятий, покупку книг, развивающих игрушек и пр.), 
что негативно влияет на формирование их интеллекта и 
психики и часто приводит к росту детской преступности.

В этой связи прокуратура района ведет борьбу со 
злостными неплательщиками путем возбуждения 
уголовных дел.

К примеру, по инициативе прокуратуры района за 
истекший период 2020 года возбуждено 35 уголовных 
дел из них в суд направлено 15 дел, к уголовной 
ответственности привлечено 9 лиц.

Т. Оразбеков,
«Талғар ауданының жер қатынастары

бөлімі» ММ-нің басшысының м.а.
«_____»________2020ж.
Келісілді:

Д. Нұржанов,
Талғар ауданы əкімінің орынбасары

«_____»________2020ж.
Б. Азикенов,

Мемлекеттік-құқықтық бөлімінің басшысы

«_____»________2020ж.

Жіберілуі тиіс: аудан əкімі аппаратына – 2 дана; 
Талғар аудандық жер қатынастары бөліміне – 4 дана.

Д. Нургожаева,
жалпы бөлімше басшысы

Жіберілді : 2020 жылғы «_____» _________           
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Т. Оразбеков,
«Талғар ауданының жер қатынастары

бөлімі» ММ-нің басшысының м.а. 

«_____»________2020ж.
Келісілді:

Д. Нұржанов,
Талғар ауданы əкімінің орынбасары

«_____»________2020ж.
Б. Азикенов,

Мемлекеттік-құқықтық бөлімінің басшысы

«_____»________2020ж.

Жіберілуі тиіс: аудан əкімі аппаратына – 2 дана; 
Талғар аудандық жер қатынастары бөліміне – 4 дана.

Д. Нургожаева,
жалпы бөлімше басшысы

Жіберілді : 2020 жылғы «_____» _________
000709

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 17, 84 
баптарына, 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413 «Мемлекеттік 
мүлік туралы» Заңының 6 тарауына сəйкес, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару 
туралы» Заңының 31, 37 баптарын басшылыққа ала отырып, 
аудан əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қызыл Ту ауылы мен Алматы қаласы аралығын 
қосатын автомобиль тас жолын  орналасқан жер учаскесін 
мемлекет мұқтажы үшін иеліктен шығару мақсатында, 
жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін мемлекеттік 
актідегі шекараларға сəйкес, Алматы облысы, Талғар ауданы, 
Панфилов ауылдық округі аумағында орналасқан, «Байсерке-
Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалпы көлемі 
1,8500 га кадастрлық нөмірі №03-051-188-061 жер учаскесін 
мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты мəжбүрлеп 
иеліктен шығару жұмыстары басталсын. 

2. Жер учаскесін мəжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 
2021 жылдың 20 ақпанынан бастап 2021 жылдың 31 
желтоқсанына дейін белгіленсін.

3. Меншік иесінің жүгіну орны: Талғар ауданы, Талғар 
қаласы, Абылай хан көшесі, №93 үй, 1 қабат, 6 кабинет, 
«Талғар ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі болып белгіленсін.

4. «Талғар ауданының жер қатынастары бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі осы қаулы қабылданған сəттен бастап 
үш жұмыс күні ішінде оны бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялауды, меншік иесіне хабарлама беруді жəне заңмен 
қарастырылған өзге де тиісті шаралардың орындалуын 
қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің 
орынбасары Д. Нұржановқа жүктелсін.

А. Əшімахұн,
аудан əкімінің м.у.а

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 17, 84 баптарына, 
2011 жылғы 1 наурыздағы № 413 «Мемлекеттік мүлік туралы» 
Заңының 6 тарауына сəйкес, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31, 37 
баптарын басшылыққа ала отырып, аудан əкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ: 

1. «Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің теңгеріміндегі 
су жинау торабы объектісі орналасқан жер учаскесін 
мемлекет мұқтажы үшін иеліктен шығару мақсатында, 
жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін мемлекеттік 
актідегі шекараларға сəйкес, Алматы облысы, Талғар ауданы, 
Панфилов ауылдық округі аумағында орналасқан, «Байсерке-
Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалпы көлемі 
614,9457 га (кадастрлық нөмірі №03-051-188-1868) жер 
учаскесінің ішінен көлемі 0,3400 га бөлігін мемлекет мұқтажы 
үшін алып қоюға байланысты мəжбүрлеп иеліктен шығару 

жұмыстары басталсын. 
2. Жер учаскесін мəжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2021 

жылдың 20 ақпанынан бастап 2021 жылдың 31 желтоқсанына 
дейін белгіленсін.

3. Меншік иесінің жүгіну орны: Талғар ауданы, Талғар 
қаласы, Абылай хан көшесі, №93 үй, 1 қабат, 6 кабинет, 
«Талғар ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі болып белгіленсін.

4. «Талғар ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі осы қаулы қабылданған сəттен бастап үш жұмыс күні 
ішінде оны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды, 
меншік иесіне хабарлама беруді жəне заңмен қарастырылған 
өзге де тиісті шаралардың орындалуын қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің 
орынбасары Д. Нұржановқа жүктелсін.

А. Əшімахұн,
аудан əкімінің м.у.а

Важно знать, что любое минеральное сырье, 
используемое в строительстве, содержит природные 
радиоактивные вещества в различной концентрации. 
Это так называемая природная радиоактивность. Она 
присутствует как в сырье (щебень, песок, цемент и 
пр.), так и в готовой продукции (кирпич, керамическая 
плитка, железобетонные конструкции, товарный бетон и 
растворы, искусственные камни, облицовочные плиты). 
Большинство строительных материалов непосредственно 
являются природными компонентами экосистемы и 
поэтому имеют свои специфические радиационные 
свойства. Например, все строительные материалы 
минерального состава содержат в различном количестве 
химические элементы, изотопы которых радиоактивны. 
Наиболее опасными в этом отношении могут быть 
строительные материалы из природного камня. Кроме 
того, для одного и того же вида материала показатели 

по радиоактивности могут отличаться в зависимости 
от местоположения месторождения, поэтому возможен 
некоторый разброс данных от средних фоновых значений. 
Радиационную активность строительных материалов 
можно прогнозировать по их химическому составу и 
содержанию в них элементов тяжелых металлов, изотопы 
которых наиболее радиационно активны.

Некоторые строительные материалы могут содержать 
в себе торий, калий, уран при радиоактивном распаде 
которых выделяется радиоактивный инертный газ радон.

Проникая в организм человека эти вещества вызывают 
головные боли, тошноту, заболевания крови, поражение 
слизистых, легочные болезни, необратимые изменения 
скелета, кожные проблемы.

Хизатова Ж.А.,
специалист РГП на ПХВ «НЦЭ» КККБТУ МЗ РК 

по Талгарскому району

қарқын алған. 1 мыңға жуық адам жұмыс орнымен 
қамтылған, оның 80%-ы жергілікті халық. Негізгі 
құрылыс материалдарын жергілікті өндірушілер 
жеткізеді. 

Жол құрылысы шарықтау шегіне жеткенде, шамамен 3 
мың жұмыс орнымен қамту күтілуде. 

Құрылыс жұмыстары белгіленген мерзім бойынша 
атқарылуда, құрылысты аяқтау 2022 жылға белгіленген. 

Жол бойындағы қызмет
Жол бойындағы қызмет көрсету нысандарын дамыту 

бойынша белсенді жұмыс жалғасуда.
Осы жылдың басынан бері республика бойынша 35 

бірлік қызмет көрсету объектілері салынды, осылайша 
олардың жалпы саны 1839 бірлікті құрайды, оның 939 
бірлігі (53%) халықаралық стандарттың талаптарына 
сəйкес келеді. Жыл соңына дейін қызмет көрсету 
нысандарының 58%-ын халықаралық стандарт 
талаптарына сəйкестендіру жоспарлануда. 

Министрлікте «QazAvtoJol» ҰК» АҚ-мен «Компас» 
желілік жанармай құю станциялары компаниясы 
арасында жол бойындағы қызметті дамыту саласындағы 
ынтымақтастық жəне өзара іс-қимыл туралы келісімге 
қол қойылды.

Бұл келісім құрамына жанармай бекеті, ауыр көліктер 
мен автобустарға арналған кең автотұрақ, 80 орындық фуд-
корт, тауарлар мен автомобиль керек-жарақтарының үлкен 
таңдауымен Express Market кіретін республикалық маңызы 
бар автомобиль жолдарындағы жол бойындағы сервистік 
кешендердің 35 бірлігінің құрылысы қарастырылған. 

Жоба 4200 адамды тұрақты жұмыспен қамтамасыз 
етеді. 

Сонымен қатар биыл жеке инвестициялар есебінен 
республикалық маңызы бар жолдардың бойында жайлы 
жабдықталған санитарлық-гигиеналық тораптары (СГТ) 
бар 18 бірлік жанар-жағармай құю стансалары (Compass, 
GasEnergy, ҚазМұнайГаз, Helios, Sinooil) салынуда. 
Сондай-ақ, қалпына келтіру учаскелерінде 22 бірлік СГТ 
жарақтандырылады. 

Жалпы алғанда, Мемлекет басшысының жолдауын іске 
асыру аясында биылғы 1 қыркүйектен бастап 2025 жылға 
дейін жол бойындағы қызмет көрсету объектілері бүкіл 
республикалық автомобиль жолдары желісі бойынша 
ұзындығы 24 мың км болатын аумақта халықаралық 
стандарттарға сəйкес келетін болады. 

Бұл жұмыс жергілікті атқарушы органдармен жəне 
кəсіпкерлермен бірлесіп жүзеге асырылады.

Указанная статистика показывает положительную 
динамику привлечения должников к ответственности, 
однако указанные меры стали возможными лишь 
после разработки конкретного алгоритма действий, а 
также разработкой и заключения меморандума между 
прокуратурой, управлением полиции, акиматом, центром 
занятости и палатой ЧСИ направленного на совместное 
исполнение судебных актов указанной категории. 

Так по инициативе прокуратуры Талгарского района 
возбуждено уголовное дело в отношении Амирова за 
уклонение от выплаты алиментов.

Должник свыше одного года злостно уклонялся от 
обязанностей по содержанию своего ребенка, постоянно 
игнорировал требования судебного исполнителя об 
исполнении судебного акта. 

Так, 03.11.2010 года Талгарским районным судом 
вынесен судебный приказ о взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетнего ребенка, в размере 1/4 
части со всех видов заработка или иного дохода Амирова 
А.К.

24.10.2019 года, судебным исполнителем Ташибаевым 
Б. подсудимому Амирову А.К., было дано направление 
в «Центр занятости населения по Талгарскому 
району». Однако, Амиров А.К., отказался от работы, 
предоставленной «Центром занятости населения», 

так как обязался трудоустроиться самостоятельно. 
Постановлением частного судебного исполнителя 
Ташибаевым Б.Б., от 29.06.2020 года, задолженность 
по алиментам Амирова А.К., на содержание 
несовершеннолетнего ребенка, составила – 897 900 тенге.

Таким образом, Амиров Алмас Кенжегалиевич, 20 
октября 1983 года рождения, не исполнял обязанности 
по уплате средств на содержание несовершеннолетнего 
ребенка, то есть неисполнение обязанностей родителем 
более трех месяцев по уплате средств по решению суда 
на содержание несовершеннолетнего ребенка, тем самым 
совершил уголовное преступление, предусмотренное 
ст.139 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

15.11.2020 года Специализированный межрайонный 
суд по делам несовершеннолетних №2 Алматинской 
области признал Амирова А.К. виновным и назначил 
ему наказание в виде одного года ограничения свободы. 
Так же к принудительному труду в местах определенных 
местными исполнительными органами, на 100 (сто) 
часов в год. В случае злостного уклонения от отбывания 
наказания, не отбытый срок ограничения свободы 
заменяется наказанием в виде лишения свободы.

Əшірбеков Ə.,
прокурор Талгарской районной прокуратуры
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Открылось наследственное дело после смерти Исмаилова 
Вазира Бакшиевича, 08 февраля 1962 года рождения, 
умершего 26 июня 2020 года, возможных наследников 
и заинтересованных лиц просим обратиться к частному 
нотариусу: Клышбаевой К.А.по адресу: Алматинская 
область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева, дом 120 
офис 02 конт.тел.: 8 (727) 295 68 07, 87013596617.

Открылось наследственное дело после смерти Байтасовой 
Турсын, 20 июля 1926 года рождения, умершей 01 ноября 
2019 года, возможных наследников и заинтересованных 
лиц просим обратиться к частному нотариусу: Клышбаевой 
К.А. по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г. 
Талгар, ул. Кунаева , дом 120 конт.тел.: 8 (727) 295 68 07, 
8 701 359 66 17.

Открылось наследственное дело после смерти Примак 
Зинаиды Петровны, 22 февраля 1940 года рождения, 
умершей 24 мая 2020 года, возможных наследников и 
заинтересованных лиц просим обратиться к частному 
нотариусу: Беркутовой М.Н. по адресу: Алматинская 
область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева, дом 104 
офис 02 конт.тел.: 8 (727) 295 50 50.

Открылось наследственное дело после смерти Утегенова 
Бакбергена Кудайбергеновича, 26 декабря 1937 года 
рождения, умершего 11 апреля 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим обратиться 
к частному нотариусу: Клышбаевой К.А. по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. 
Кунаева, дом 120 конт.тел.:8 (727) 295 68 07, 8 701 359 66 17

Открылось наследственное дело после смерти Борашева 
Камзы, умершего 08 июля 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим обратиться 
к частному нотариусу: Нурмолдаеву М.К. по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, с. Бельбулак, ул. 
Тороманова, дом 65 «г» конт.тел.: 8 (727) 304 95 26

Открылось наследственное дело после смерти Баратова 
Абилахмета Абдрашидовича, 23 июня 1960 года рождения, 
умершего 10 июня 2020 года, возможных наследников 
и заинтересованных лиц просим обратиться к частному 
нотариусу: Есетовой Н.М. по адресу: Алматинская область, 
Талгарский район, с.Панфилова, ул. Томаровского, дом 3 
офис 106 конт.тел.: 8 707 878 74 71

Открылось наследственное дело после смерти Сулиевой 
Куляра Айдыновны, 01 июня 1940 года рождения, 
умершей 15 июня 2020 года, возможных наследников и 
заинтересованных лиц просим обратиться к частному 
нотариусу: Караевой А.А.. по адресу: Алматинская область, 
Талгарский район, г. Талгар, ул. Лермонтова, дом 47/1 конт.
тел.: 8 707 438 43 02

Открылось наследственное дело после смерти 
Кагирманова Халиса Мухлисовича, 25 декабря 1951 года 
рождения, умершего 28 августа 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим обратиться 
к частному нотариусу: Армидинову А. по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. 
Лермонтова, дом 47/2 конт.тел.: 8 7018438878

Открылось наследственное дело после смерти Попова 
Олега Владимировича, 09 июля 1952 года рождения, 
умершего 25 мая 2020 года, возможных наследников и 
заинтересованных лиц просим обратиться к частному 
нотариусу: Исмаиловой З.М. по адресу: Алматинская 
область, Талгарский район, г. Талгар,   ул. Кунаева, дом 166 
«а» конт.тел.: 8 701 717 43 02

Талғар ауданының əкімдігі жəне аудандық мəслихат Ұлы 
Отан соғысының ардагері, зейнеткер

Рахметжанов Алхан атаның
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

НАСЛЕДСТВО

КӨҢІЛ  АЙТУ

ТӘРБИЕ – ТАЛ БЕСІКТЕН

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У 
 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 ақпандағы «Əкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді 
мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру оларды қайта 
атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын 
нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының 
пікірін ескеру қағидаларын бекіту туралы» №138 
қаулысының 8- тармағының, 1),2)- тармақшаларына 
сəйкес 2020 жылдың желтоқсан айының 7 күні сағат 10-
00-де Талғар қаласы, Гагарин көшесі № 76 ғимаратының 
2 қабатында өтетін жергілікті қоғамдық кеңестің жиыны 
өтеді. Күн тəртібінде: Талғар қаласының көшесіне 
Ұлы Отан соғысына қатысып, майданда қаза тапқан 
жерлесіміз Қали Бопинановтың атын беру туралы мəселе 
қаралатындығын хабарлаймыз.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

В соответствии с пунктом 1), 2) статьи 8 
Постановления Правительства Республики Казахстан 
от 24 февраля 2014 года №138 «Об утверждении Правил 
учета мнения населения соответствующей территории 
при наименовании, переименовании администравтивно-
территориальных единиц, составных частей населенных 
пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции 
их наименовании» 7 декабря 2020 года в 10-00 часов в 
здании Аппарата акима города Талгар расположенного 
по адресу: г.Талгар, ул.Гагарина, дом №76 на 2-ом этаже 
состоится собрание совета местного сообщества.

В повестке дня: присвоение улицы города Талгар 
имени Қали Бопинанова – нашего земляка, погибшего в 
Великой Отечественной войнe.


