8

№ 29 (697) 21.7. 2022
АМАНДЫҒЫҢ - САҚТЫҚТА

АКЦИЯ
ӘСКЕРДЕ АЛДЫН АЛУ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ МАҚСАТЫНДА ҚАПШАҒАЙ ГАРНИЗОНЫНЫҢ ӘСКЕРИ ПОЛИЦИЯ БӨЛІМІНІҢ ӘКІМШІЛІК
ТӘЖІРИБЕ БӨЛІМШЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚОНАЕВ ҚАЛАЛЫҚ ПОЛИЦИЯ БӨЛІМІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІМЕН БІРЕЛЕСІП ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН «АРМИЯДА ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА ОРЫН ЖОҚ» АТТЫ АКЦИЯ
ӨТУДЕ. АКЦИЯНЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ ӘСКЕРИ ҚЫЗ
МЕТШІЛЕРДІҢ ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІНЕ, ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ КОДЕКСІНІҢ БАПТАРЫНДА КӨЗДЕЛГЕН БАСТЫ
ЕРЕЖЕЛЕРІН НАСИХАТТАУ.

АРМИЯДА
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА
ОРЫН ЖОҚ
Акция аясында Қапшағай
гарнизонына қарасты барлық санаттағы әскери қызметшілеріне «Әскери міндеттілік»,
«Әкімшілік құқықбұзушылыққа
нөлдік төзімділік», «Қауіпсіз
жаз», «Жылдамдықты есте
сақтаңыз» тақырыптарында сұхбаттар өткізілді. Қазақстан Республикасы Қарулы
Күштерінде, басқа да әскерлері
мен әскери құрылымдарында
«Армияда құқық бұзушылыққа
орын жоқ» бағдарламасын
іске асыру жөніндегі алдын
алу шараларына жергілікті
Қонаев қалалық полиция
бөлімі өкілдерінің қатысуымен
жүргізілуде. Жыл басынан
бері жоспарға сәйкес демалыс алды, демалыс күндері
және мейрам алды, мейрам
күндері бөлімше жеке құрамымен Қонаев қаласы және
Қапшағай, Жетіген және Шеңгелді гарнизондарына қарасты
елді мекендердегі әскери
қызметшілер тұратын әскери
қалашықтарда, түрлі мейрам
өткізілетін қоғамдық орындарда қосымша патрульдеу
қызметі ұйымдастырылып,
аталған аймақтарда қоғамдық
тәртіп сақталуы қамтамасыз
етілді.
Отбасы-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқыққа
қарсы іс-әрекеттер, ұсақ бұзақылық, алколгольдік ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық
орындарға мас күйінде келу,
қоғамдық орындарда былапыт
сөйлеу, жеке тұлғаларды қор-
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лап тиісу, тұрғын жайларды
қорлау, ортақ пайдалану орындарын ластау, белгіленбеген
орындарда коммуналдық қалдықтарды тастау, қоғамдық
тәртіпті және жеке тұлғалардың тыныштығын бұзатын
әрекеттер бойынша әкімшілік
жауапкершілікке тартылатындығын насихаттау және
мазмұндарын кеңінен жеткізу.
Өткізілген алдын алу
іс-шаралары бойынша 2022
жылдың 2 жартыжылдығында
Қапшағай гарнизоны Әскери
полиция бөлімі тарапынан
әкімшілік жауапкершілікке тартылған әскери қызметшілердің
сот қаулылары барлық санаттағы әскери қызметшілерге
ұқсас деректердің алдын алу
мақсатында жеткізілді.
«Армияда құқық
бұзушылыққа орын жоқ» принципін жүзеге асырудағы басты
бағыт әскери қызметшілер мен
олардың отбасы мүшелерін
әскери міндеттерін атқару барысында қоғамдық мәдени-демалыс аймақтарында және
күнделікті тұрмыс жағдайда
орын алатын түрлі келіспеу
шіліктер, келеңсіздіктердің
құқықтық зардаптарын ескерту, алдын-алу болып табылады.
Б. КАСЫМБЕКОВ,
Қапшағай гарнизоны
Әскери полиция бөлімі
Әкімшілік тәжірибе
бөлімшесінің бастығы,
әділет аға лейтенанты
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ТҮСІНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ
ЖҮРГІЗІЛУДЕ
Қ А П Ш А Ғ А Й С ТА Н Ц И Я С Ы Н Д А Ғ Ы Ж Е Л І Л І К
ПОЛИЦИЯ БӨЛІМШЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҚАЗІРГІ
ТАҢДА ЖҮРІП ЖАТҚАН «ТОҚТАҢЫЗ БАСЫП КЕТУ
ҚАУПІ БАР» АТТЫ АКЦИЯ АЯСЫНДА ТЕМІР ЖОЛ
ВОК ЗАЛ ПЕРРОНЫНДА ҚАЛА ТҰРҒЫНДАРЫНА,
ЖАСӨСПІРІМ БАЛАЛАРҒА ЖҮК ЖӘНЕ ЖОЛАУШЫЛАР
ПОЕЗ Д АРЫНЫҢ ҚОЗҒА ЛЫС ҚАУІПСІЗ ДІГІН
ҚА М ТА М АС Ы З Е Т У М АҚСАТ Ы Н Д А ТҮСІН ДІРМ Е
ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУДЕ.
Профилактикалық түсін- бабының 5-бөлігіне сәйкес
діру іс-шарасы барысында әкімшілік шараға тартылаҚапшағай станциясындағы тындығы туралы ескертілді.
желілік полиция бөлімшеЖаяу жүргіншілер де көлік
сінің қызметкерлері жолаушы жүргізушілер де темір жолазаматтарға, темір жолдың да пойызға жол бере отықауіпті аймаққа жататындығы
және ондай жерлермен жүргенде жаяу жүргіншілер темір
жолда жүру ережесін есте
сақтап, абай болу керектігін
ескертуде.
Сонымен қатар,
жасөспірім балаларға және
олардың ата-аналарына, балалардың темір жол бойында
ойнауға және белгіленбеген
жерден темір жол арқылы
өткен кезде ҚР ӘҚБтК-нің 559

рып, тек қана арнайы темір
жол өтпелерінен кесіп өту
керек. Темір жол өткеліне
келген кезде жүргінші темір
жол белгілерінің, бағдаршамның, шлагбаумның орналасуын және өткел кезекшінің
нұсқауын ескеруге, жақындап
қалған пойызға көз жеткізуге
міндетті.
Жандос ШҮКЕЕВ,
Қапшағай стансасы желілік
полиция бөлімшесінің
басшысы

ХАБАРЛАНДЫРУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1 «Медициналық қалдықтарды кәдеге
жарату»тақырыбына қоғамдық тыңдау
2. Әсер ету аумағы: Алматы обл., Қонаев қ., өнеркәсіптік аймақ, №137 «Арна»
учаскесі
3. Қоғамдық талқылау нысанындағы
қоғамдық тыңдаулар 02.08.2022 ж. бастап
10 жұмыс күні ішінде өтеді.
Интернет ресурстары: ecoportal.kz
4. Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: «Байер КАЗ»ЖШС
Өкілі: Ким Евгения Викторовна
Байланыс телефоны: 8 747 500 40 30
5. Медициналық қалдықтарды кәдеге
жарату жөніндегі материалдар сайтта орналастырылған: ecoportal.kz және «Алматы
облысының Табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасы «ММ
6. Медициналық қалдықтарды кәдеге
жарату материалдары бойынша қосымша ақпаратты мына мекенжай мен нөмір
бойынша танысуға болады: Алматы қ.,
Тимирязев к-сі, 42, ПБЗ. 15, оф 301, тел: 8
747 5004030
7. Ескертулер мен ұсыныстар мына
сілтеме бойынша қабылданады: ecoportal.
kz және электрондық поштаға gkp_proekt@
mail.ru

Общественные слушания на тему:
«Утилизация медицинских отходов» Территория воздействия: Алматинская обл.,
г. Конаев, промышленная зона, участок
«Арна» №137
Общественные слушания в форме публичных обсуждений состоятся в период с
02.08.2022 г. в течении 10-ти рабочих дней.
Интернет ресурсы: ecoportal.kz
Инициатор намечаемой деятельности:
ТОО «Байер КАЗ»
Представитель: Ким Евгения Викторовна
Контакты: тел.8 747 500 40 30
Материалы по утилизации медицинских
отходов размещены на сайте: ecoportal.kz
и ГУ «Управление природных ресурсов и
регулирование природопользования Алматинской области»
Дополнительную информацию по материалам утилизации медицинских отходов
можно найти по адресу и номеру: г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав. 15, оф. 301,
тел: 8 747 5004030
Замечания и предложения принимаются: по ссылке ecoportal.kz и на электронную
почту gkp_proekt@mail.ru

Открылось наследство после смерти гражданина Сахария Биржан 05.09.1946 г. р,
умершей 30.06.2022 года. Наследников прошу обратиться к нотариусу Бигазинову Б.Т, по
адресу : Алматинская область г. Конаев, 3 мкр, 41 дом, тел.: 87086028770
Открылось наследство после смерти гражданина Борашева Болата 23.02.1956 г. р,
умершего 22.03.2022 года. Наследников прошу обратиться к нотариусу Бигазинову Б.Т, по
адресу : Алматинская область г. Конаев, 3 мкр, 41 дом, тел.: 87086028770

Газет көлемi
2 баспа табақ
Газет
Қазақстан Республикасы
Ақпарат және
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Қазақ, орыс, ағылшын, корей тілдерінде аптасына бір рет бейсенбі
күні шығады.
Авторлардың мақалалары редакцияның көзқарасын білдірмейді.
Кейбір мәтінге қатысы жоқ суреттерге жауап берілмейді.
Газет редакциясы авторлармен хат алыспайды. Мақалалар
өңделеді, авторларға қайтарылмайды. «Нұрлы өлке» газетінде
жарық көрген мақала көшіріліп басылса, сілтеме жасалуы
міндетті. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен
мәтініне жарнама беруші жауапты.
Компьютерге терілгенде 6 беттен асқан материал
қабылданбайды.

Газет «Нұрлы өлке» газетiнiң
редакциясында беттелiп,
Алматы облысы Іле ауданы
Өтеген батыр ауылы Сейфуллин
көшесі 2 «в» «Принт плюс»
ЖШС баспаханасында басылып
шығарылды.
Тел. 8 (727) 251-78-27,
Осы шығарылымның таралымы 5127 дана.

