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В Западно-Казахстанской области прошло
торжественное собрание, посвященное 71-й годовщине
Победы и Дню защитника Отечества
На базе Оперативного-спасательного отряда
Департамента по ЧС Западно-Казахстанской
области прошло торжественного собрание,
посвященное 71-й годовщине Победы и Дню

защитника Отечества.
Сотрудники
Департамента
поздравляли
тружеников тыла и
ветеранов системы
гражданской защиты.

Великая Отечественная война оставила
огненный след не только на полях сражений.
Немалые трудности и лишения выпали на долю
тех, кто находился в тылу, где ковалось оружие
Победы.
С докладом перед собравшимися выступил
заместитель начальника Департамента по
ЧС ЗКО подполковник Ахметжанов Акылбек
Косманович. В своем докладе Акылбек
Косманович отметил, что весомый вклад в
историю Победы внесла и наша область.
Десятки тысяч западноказахстанцев ушли на
фронт, самоотверженно сражались, защищая
Родину от врага. Среди ушедших на фронт
многие являлись работниками государственной
системы гражданской защиты, пожарные.
К сожалению, многих уже нет в живых, с
каждым годом все меньше и меньше в наших
рядах остается ветеранов войны, тем более
мы должны чтить память тех, кто отдал свои
лучшие годы, молодость, силу и здоровье в
борьбе с фашизмом. Мы склоняем головы
перед их светлой памятью. Они вечно будут
жить в сердцах и делах нынешних и грядущих
поколений.
Память погибших в Великой Отечественной
войне и не доживших до этого светлого дня

почтили минутой молчания.
Председатель ветеранской организации
Департамента
Ермеккали
Дюсекайевич
Машанов
поблагодарил
руководство
Департамента за заботу о ветеранах системы
гражданской защиты, отметив, что в наше
время созданы все условия для плодотворной
деятельности.
В ответном слове труженица тыла Макеева
Евгения Владимировна поблагодарила за
оказанное уважение и внимание и вспомнила
несколько моментов из военных лет.
Затем собравшимся был представлен
концерт, подготовленный силами сотрудников
Департамента, в их исполнении прозвучали
песни и стихи военных лет.
После концерта на базе ОСО развернулась
полевая кухня, где каждый из гостей мог отведать
«солдатскую кашу». Ветераны рассказывали
истории военных лет подрастающему поколению
и радовались встрече с бывшими коллегами и
старыми друзьями.

Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің басшылығы
Мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды
9 мамыр күні Батыс Қазақстан облысы Төтенше
жағдайлар департаментінің және ведомстволық
бағынысты мекемелерінің қызметкерлері Мәңгілік
алауға салтанатты гүл шоқтарын қоюға қатысты.
Дәстүрлі парад Стелладағы Мәңгілік алауда
өтті, мұнда түрлі жастағы және ұлтты мыңдаған
оралдықтар мен қала қонақтары бастарын иді.
Облыс әкімінің және Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің
құттықтау сөздерінен кейін Ұлы жеңістің 71жылдығына жетпеген Отанның бостандығы үшін
батыл шайқасқандарды және тылда ерінбейжалықпай еңбек еткендерді бір минут үнсіздікпен
құрметпен еске алды.
Одан кейін алаңда облыстағы барлық әскери қызмет
түрлері мен қазақстандық күш құрылымдарының
өкілдері салттанатты саппен жүріп өтті. Шекарашылар
мен полиция, әскері бөлім бөлімшелерінің, ТЖ
департаменті қызметкердері трибунадағы соғыс және
тыл ардагерлеріне ізет көрсетті.

Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар
департаментінде Қазақстан Республикасы Президентінің
Жолдауының негізгі бағыттарын талқылау бойынша дөңгелек
үстел өткізілді
Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаментінде Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» Жолдауының негізгі бағыттарын талқылау бойынша дөңгелек үстел өткізілді.
Отырысты аша келе, Департамент бастығының орынбасары подполковник Акылбек Косманович Ахметжанов мынадай негізгі
бағыттарды атап өтті:
- 2015 жылғы 30 қарашада «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу,
реформалар, даму» Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы арналды,
жолдау жаһандық дағдарыс кезеңінде еліміздің дамуындағы басты негізгі
құжаттардың бірі болып табылады.
Н.Ә.Назарбаев еліміз бен еліміздің әр азаматының алдына барлық
қоғаммен атқарушы билік органдары күштерін біріктіруді талап ететін
міндеттер қойды.
Елбасы әлемдік дамуда тұрақсыздық белгілеріне сай және жедел
қимылдау сапасы жағынан қыр көрсеткен әлемдік көшбасшылардың ішіндегі
алғашқылардың бірі. «Біз – әлемдік экономиканың бір бөлігіміз, жақын
арадағы жылдар біз үшін үлкен сындардың бірі болмақ. Бұл межеден тек
біріккен күшті елдер ғана өте алатындығын» Ұлт көшбасшысы өз Жолдауында
атап өтті.
Іс-шара барысында баяндамаларымен облыстың ішкі саясат
басқармасының бөлім басшысы Жамал Сағынғалиқызы Ихсанова, «Ламед»
еврей этно-мәдени қоғамының төрағасы Баюканский Феликс Аркадьевич
баяндамалармен сөз алды.
Дөңгелек үстел барысында қатысушылар Президент атап өткендей
еліміздің құрылымдық қайта құрулар мен дағдарысқа қарсы бес негізгі бағыттарын талқылады. Дағдарыстан шығу жолдары қызу
талқыланды. Барлық талқылауға қатысқандар ортақ пікірге келе отырып, біздің қоғамда дағдарысты жеңіп шығудағы басты жағдайлардың
бірі – Қазақстан халқының бірлігі екендігін бір ауыздан атап өтті.
Дөңгелек үстелді қорытындылай келе қатысушылар ҚР Президентінің Жолдауы еліміздің одан әрі даму жолына мақсатты және айқын
бағытталған бағдар алатындығы жөнінде ортақ пікірге келді.

Халыққа қолдау
көрсетілуде
БҚО
ТЖД
Ш ы ң ғ ы р л а у
а у д а н ы н ы ң
ТЖ
бөлімінің
қызметкерлері
өздерінің
тікелей
міндеттерін орындап
қана
қоймай,
халыққа
көмек
көрсетіп
құқықтық
қолдау
жасады.
Аудандық «Нұр Отан»
партия
филиалы
аудандық
мәслихат
депутаттарымен
бірігіп
азаматтарды
қабылдауды жүргізу жұмысын дәстүрге айналдырды, олар көмекке
зәру – жалғыз басты қарттар, аз қамтылғандар. Өрт қауіпсіздігі
және де төтенше жағдайларға қатысты сұрақтары бойынша
қабылдау жүргізілді. Атап айтқанда, партия филиалында берілген ісшаралар азаматтарға көмек ретінде түйінді мәселелелерін шешуге
бағытталды. Сонымен қатар, Елбасының Жолдауы дағдарысқа
қарсы іс-шараларды жүзеге асырудың ең басты қадамы болып
саналады.
Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар
департаменті Шыңғырлау ауданының
ТЖ бөлімінің бас маманы
азаматтық қорғау лейтенанты М.Назаров
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Вниманию населения: Соблюдайте правила безопасности на воде!

В летний купальный сезон в Западно-Казахстанской области
ежегодно складывается критическая ситуация с безопасностью
граждан на водоемах, где отсутствуют посты оперативноспасательного отряда ДЧС Западно-Казахстанской области.
Статистика предыдущего летнего купального сезона 2015 года
показывает на неохраняемых участках рек, прудов, оросительных
каналов и других водоемов области утонули - 30 человек, из них
12 - детей.
Причинами чрезвычайных ситуаций на воде является
неорганизованный отдых граждан на неконтролируемых спасателями

водоемах, незнание или несоблюдение правил безопасности на
воде, не выполнение владельцами частных зон отдыха требований
безопасности на воде, распития спиртных напитков, неумение
плавать, недооценка сил при плавании и оставление детей у воды
без должного присмотра взрослых.
На водоемах, где расположены спасательные подразделения
оперативно-спасательного отряда в профилактических районах
оказывается своевременная помощь, терпящим бедствие на воде,
в купальный сезон 2015 года спасателями отряда спасено более

40 человек.
Основными причинами несчастных случаев на воде является
грубое нарушение гражданами правил безопасности на воде, либо
их незнание.
Прочитайте и запомните основные правила безопасности
на воде:
- купайтесь только на оборудованных пляжах и в других
отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение
и спасательная служба;
- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;
- во время купания не теряйте друг друга из виду;
- не заплывайте далеко от берега за буи и знаки ограждения;
- не умея плавать, не пользуйтесь для плавания кругами,
надувными матрасами;
- не подплывайте к близко идущим катерам, лодкам;
- не прыгайте в воду с лодок, мостов и причалов;
- не купайтесь слишком долго, возможно переохлаждение и
усталость;
- не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии.
Уважаемые родители, педагоги, руководители детских
оздоровительных лагерей, туристских фирм и зон отдыха!
Строго следите за детьми, не оставляйте их у водоемов
без присмотра взрослых. Купаться разрешайте детям только в
специально отведенных и оборудованных местах и в присутствии
взрослых. Категорически запрещается детям плавать на надувных
матрацах, камерах, досках, надувных игрушках. Ветер или течение
могут отнести их далеко от берега, а это затруднит оказание
помощи.
Граждане! Будьте осторожны на воде! Соблюдайте правила
безопасности и меры предосторожности на воде, и тогда
летний отдых у воды не будет омрачен трагедией.
Если с Вами случилась беда и Вам необходима помощь,
наберите номер телефона Службы спасения - «112».
Департамент по ЧС Западно-Казахстанской области

Батыс Қазақстан облысында
дөңгелек үстел форматында су
айдындарындағы қауіпсіздікті
қамтамасыз ету мәселелері
талқыланды

Батыс Қазақстан облысының құтқарушылары
балалар лагерінің меңгерушілеріне сабақ өткізді
төтенше жағдайлардың басты себептері: жабдықталмаған
жерлерде шомылуды білмеу және шомылу кезінде өз күшін
асыра бағалау болып табылады. Осындай ақпаратпен Төтенше
жағдайларды жою бөлімінің инженері азаматтық қорғау майоры
Ү.Мергенова өз баяндамасын бастады.
Мұндай жағдайлайларды болдырмау үшін суға шомылу
маусымына уақытылы әзірлену қажет. Суға шомылу маусымының
алдында балалардың жазғы сауықтыру лагерлерінің суға шомылу
орындарын әзірлеу іс-шаралары өткізіліп, оның қорытындысы
бойынша лагердің суға шомылу маусымына әзірлігі анықталып,
жағалауды ашуға және жұмысқа құқық беретін орындалған жұмыс
актісі, атап айтқанда: демалушылардың өмірі мен денсаулығына
қауіп төндіретін заттардан балалардың суға шомылу орындарын
тексеру және тазалау жөніндегі сүңгуір жұмыстарын өткізу,

Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің
дағдарыс орталығында «Батыс Қазақстан облысының су
айдындарында азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
шараларын ұйымдастыру» тақырыбында дөңгелек үстелдің
отырысы болып өтті. Осы іс-шараға «Нұр Отан» партиясы
облыстық филиалының, денсаулық сақтау, білім, жастар саясаты
мәселелері, дене шынықтыру және спорт басқармаларының,
Кәсіпкерлер палатасының, орман шаруашылығы және жануарлар
дүниесі инспекциясының, қалалық демалыс саябағының, Жедел-

Жаз таяп қалды. Көптеген балалар сауықтыру лагерлерінде
демалуды жоспарлауда. Батыс Қазақстан облысы Төтенше
жағдайлар департаментінің және Жедел-құтқару жасағының
мамандары жазғы демалысты ұйымдастырушы жазғы сауықтыру
лагерлерінің директорларына және әдіскерлеріне өткізген семинаркеңесте сауықтыру лагерлерін жайластыру және қауіпсіздік
қағидаларын және талаптарын түсіндірді.
Тәжірибе су айдындарындағы жазатайым оқиғалардың ең көбі
жазғы маусымда орын алатынын көрсетті. Су айдындарындағы

құтқару жасағының өкілдері қатысты.
Дөңгелек үстелде алғы сөзбен Азаматтық қорғаныс басқармасы
бастығының орынбасары полковник Максим Хайрекенов сөз сөйлеп,
келесі сандарды келтіре отырып, судағы төтенше жағдайлардың
статистикасына қатысушылардың назарын аудартты: «Ағымдағы
жылы облыс аумағында суға кетудің 4 жағдайы тіркелді. (2015
жылдың ұқсас кезеңінде 13 адам суға кетті)»
Суға шомылу маусымында облыс су айдындарында
азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қабылданып
жатқан шаралар туралы баяндамамен Төтенше жағдайларды жою
бөлімі бастығының міндетін атқарушы азаматтық қорғау капитаны
Жарас Көпжасаров сөз сөйледі. Сөз сөйлеуінде Департамент
судағы адам өлімін болдырмау бойынша барынша тырысуда. Су
айдындарындағы адам қазасының проблемасын шешу жолдары
– кеңінен насихаттау, халықты оқыту. Осы салада облыс, қала
және аудандардың жергілікті атқарушы органдармен, облыстық
басқармалармен, БАҚ өкілдерімен, қоғамдық бірлестіктермен, оқу
орындарымен, ұйымдар және кәсіпорындармен тығыз өзара ісқимыл ұйымдастырылған.
Содан соң Төтенше жағдайларды алдын алу бөлімінің бастығы
азаматтық қорғау капитаны Марс Отаров баяндамасын судағы адам
қазасының алдын алу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру бойынша
соңғы 10 жылда облыстағы су айдындарында адам қазасының
жете талдауынан басталды. Талдау адам қазасына ішімдік ішіп ішу
– 34 %, суға шомылу кезінде қауіпсіздік қағидаларын бұзу немесе
жүзе білмеу – 25 %, белгіленбеген жерлерде суға шомылу - 16%,
балалардың ересектердің қарауынсыз қалуы - 13% және т.б.
мүмкіндік туғызғанын көрсетті. Ай бойынша көп жағдайлар маусым
және шілде айларында тіркеледі. Бұл өңіріміздің ауа-райына
(астап ыстық, айлар) байланысты. Жас көрсеткіштері бойынша
адам қазасының 38 %-ға жуығын 16 және 26 жас арасындағы жас
адамдар құрайды. Қаза тапқандардың әлеуметтік мәртебесі 26%
- жұмыссыз, 19% - балалар екендігін көрсетті, - деп Марс Отаров
атап өтті.
Осы отырыста бірқатар қажетті мәселелер қарастырылды.
Атап айтқанда, қалалық демалыс паркінің өкілі парк аумағында
су айдындарындағы қауіпсіздік шаралары туралы жүгіртпе жол
трансляциялау, сонымен қатар Департамент қызметкерлерінің
радио торап арқылы сөз сөйлеу мүмкіндігін, ал Кәсіпкерлер
палатасының өкілі сауда үйлерінде судағы қауіпсіздік қағидалары
туралы бейнероликтерді трансляциялауға қолғабыс көрсетуге
дайындығын айтып өтті. Денсаулық сақтау басқармасының өкілі өз
кезегінде Төтенше жағдайлар департаменті ұсынған бейнероликтер
тұрақты көрсетіп тұратынын атап өтті. Сонымен қатар «Нұр Отан»,
«Жас қанат» жастар партиясын профилактикалық жұмысқа
жұмылдыру туралы бітімге келді, жастарды су айдындарындағы
қауіпсіздік проблемаларына назарын аударта отырып, жастарды
құтқарушылармен бірге облыс су айдындарынданы рейдтерге
бірлесе қатысады, флешмобтар ұйымдастырады.
Іс-шара
соңында
полковник
Максим
Хайрекенов
қатысушыларды облыстағы су айдындарындағы азаматтардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін шешудегі сындарлы
тәсілдемелеріне алғыс білдіріп, бірлесе күш салып суға кету
статистикасын азайтуға мүмкін екендігіне сенім білдірді.

Жедел-құтқару жасағында арнайы даярлықтан өткен құтқарушыжасақшылардың болуы, су айдындарындағы жүріс-тұрыс
қағидалары өзге қажетті ақпараттар бойынша стендтердің, қоршау
белгілерінің, құтқару құралдары бар щиттердің және т.б. болуы.
Одан кейін құтқарушылар тәжірибе жүзінде моторлы қайық,
құтқару дөңгелегі және Александров жібінің көмегімен шартты су
батушыны құтқаруды көрсетті.
Су айдындарындағы қауіпсіздік қағидаларын бұзушылыққа және
орындамауға көзделген жазаларды түсіндірумен ҚР Әкімшілік құқық
бұзушылықтар туралы кодекстің үзінді көшірме жиналғандардың
қаперіне салынды.
Сөз сөйлеуден соң жазғы маусымды ұйымдастырушыәдіскерлер және директорларғ стендтерді безендіруге арналған
плакаттармен және ақпараттық материалдары бар дисктермен
жабдықталды.

Батыс Қазақстан облысында облыстық шұғыл ден қою
жасағымен арнайы-тактикалық оқу-жаттығу өткізілді
Орал қаласында облыстық шұғыл әрекет ету жасағымен «Орал» темір жол бекетінің қызметтерімен жасақ бөлімшелерінің қауіпті жүгі бар
қозғалмалы құрамындағы авариялық жағдайды жоюға бірлескен әрекеттері» тақырыбында арнайы-тактикалық оқу-жаттығу» өткізілді.
Оқу-жаттығуда «Орал» т/ж бекеті қызметтерінің басшылары мен жасақ құрылымдары командирлерінің темір жол көлігіндегі авариялармен
байланысты төтенше жағдайлар салдарын жоюдағы құтқару және өзге шұғыл жұмыстарды орындау және ұйымдастыруда тәжірибелік
дағдыларды жетілдіру, құтқару және өзге шұғыл жұмыстарды орындауда «Орал» т/ж бекеті қызметтері мен жасақ құрылымдары өзара әрекет
ету мәселелерін жан-жақты қарастыру мақсаттары көзделді.
Оқу-жаттығу аңызы бойынша таң сәріде Департаменттің Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік қызмет басқармасының жедел кезекшісіне «Орал»
темір жол бекеті диспетчерінен өңделмеген мұнай тасымалдайтын жүкті құрам бекетіне кіргенде бір темір жол цистернасы аударылғаны жөнінде
ақпарат келіп түседі. Цистерна темір жол платформасына аударылып кетіп, соқтығысу салдарынан цистернаның тұтастығы бұзылып, ауданы
50 шаршы метрге дейінгі мұнай төгілуі орын алды. Булану нәтижесінде оңтүстік-шығыс бағытқа қарай 5-8 м/с жылдамдықпен көшіп бара жатқан,
көлемі 100 текше метрге дейінгі улы бұлт пайда болды. Зақымдану аймағына оқиға таяу маңда жұмыс істеп жатқан жол жөндеушілер (7 адам)
болып, 3 адам зақымданды. Цистернаның платформамен соқтығысуы нәтижесінде цистернаның жануы басталды. Пайда болған өрт тек
бекет объектісіне ғана емес, сондай-ақ таяудағы жер үй тұрғындарына,
жақын орналасқан вагондар «жолаушыларының» өміріне іс жүзінде қауіп
төндіреді.
Сонымен қатар, «Орал» темір жол бекетіне бір вагонында «оба»
жұқпалы ауруына күдікті азаматты бар жолаушылар поезды келіп жетті.
Бірінші кезеңде басқару органдары мен авариялыққұтқару қызметтерін дайындыққа келтіру, жағдай мәліметтерін талдау
және жинақтау, төтенше жағдайлар салдарын жоюға шешім қабылдау
мәселелері пысықталды.
Екінші кезеңде «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ
қозғалмалы құрамы, Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау
басқармасы Орал бөлімшесінің эпидемиологиялық бригадасы, Орал
обаға қарсы стансасының жедел тобы және облыстық шұғыл ден қою
жасағының іс-қимылы пысықталды.
Үшінші кезеңде қозғалмалы құрамдағы мұнай өнімдерінің жануымен
байланысты төтенше жағдайын жою кезіндегі облыстық шұғыл ден қою
жасағы мен «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ-нің ісқимылы пысықталды.
Төртінші кезеңде құтқару жұмыстарын аяқтау, авария аймағынан
«Орал» темір жол бекеті құрылымдарын, облыстық шұғыл әрекет ету
жасағын шығару, алдағы әрекеттерге дайындыққа келтірілді.
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День открытых дверей в пожарной части
В преддверии международного Дня защиты детей и в целях профессионального
ориентирования молодежи, стимулирования
притока новых кадров в ряды КЧС МВД РК,
формирования
положительного
имиджа,
повышением престижа профессии пожарного
и спасателя, сотрудники отдела по ЧС
Бурлинского района Западно-Казахстанской
области совместно со Службой пожаротушения
провели день открытых дверей.
Спасатели
пригласили
в
гости
десятиклассников школ района.
Для
ребят была подготовлена познавательная
программа. Инженер отдела по ЧС Бурлинского
района капитан гражданской службы Алима Идалиева рассказала детям о причинах пожаров,
действиях в случае их возникновения, а также о назначении пожарных автомобилей, об
имеющемся пожарно-техническом вооружении и о том, как пожарные выезжают на пожар.
Посетители с интересом слушали, сколько воды вмещается в пожарную машину и на
сколько времени может хватить этого
запаса на пожаре. Все желающие
посидели
в
пожарном
автомобиле
и сфотографировались на память.
Дети узнали об особенностях боевой
одежды
пожарного,
спасатели
продемонстрировали, как правильно и
быстро ее необходимо надевать. Восторгу
детей не было предела, ребята получили
возможность примерить боевки на себя.
Далее детей ожидала экскурсия по
служебным
помещениям
пожарной
части. Остановились в учебном классе.
Здесь был проведен инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности на примерах
пожаров. На вопрос «Что нужно делать при возникновении пожара?»  ребята хором кричали:
«Звонить в пожарную охрану по телефону 101 или 112». Все были удивлены, узнав, что с
сотрудниками проводятся занятия с ведением тетрадей и учебного журнала. С большим
интересом осматривали столовую, спальное помещение.
Уходя, ребята поблагодарили спасателей за интересную встречу, пообещали прийти еще и
рассказать своим родителям и друзьям об этой профессии.

«Поступайте в КТИ!»

3

Под таким девизом прошла акция по пропаганде обучения в Кокшетауском техническом институте
КЧС МВД РК на территории стадиона имени П.Атояна и парка имени Кирова г.Уральска, организованная
сотрудниками отдела кадровой работы совместно с руководителями городских подразделений ГУ
«Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям
Западно-Казахстанской области. Акция проведена с целью пополнения будущих кадров системы
гражданской защиты, привлечения кандидатов на поступление в Кокшетауский технический институт и
пропаганду профессии пожарного-спасателя.

В рамках акции был проведен показ пожарной и специальной техники, имеющейся на вооружении
Департамента, а также размещен баннер с призывной надписью «Поступайте в КТИ!», что привлекло
внимание прохожих горожан.
Затем с агитационной речью выступил и ответил на все поступившие вопросы выпускник КТИ
лейтенант гражданской защиты старший инженер СПЧ №1 Джумагалиев Айдар Асылбекович. Среди
посетителей стадиона и парка было распространено более четырехсот экземпляров листовок на
государственном и русском языках с подробной информацией об учебе в КТИ, являющимся единственным
учебным заведением по подготовке квалифицированных офицеров с высшим образованием, для
службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.
Был также организован флешмоб с привлечением учащихся Уральского колледжа газа, нефти и
отраслевых технологий, обучающихся по специальности «Пожарная безопасность».
Организаторы данного мероприятия надеются, что акция, посвященная поступлению в КТИ,
не пройдет бесследно, и ребята из Западно-Казахстанской области пополнят ряды столь важной и
героической профессии пожарного-спасателя.
Главный специалист Отдела по ЧС Бурлинского района
Отдел кадровой работы
Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области
Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ
капитан гражданской защиты
Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области
К. Джумагалиев

День музея в пожарно-техническом центре

В день защиты детей спасатели
Западно-Казахстанской области провели
семейный праздник

Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. В этот день музеи открывают
свои двери для всех желающих совершенно бесплатно и активно представляют свои
выставочные залы и новые экспонаты.
И Пожарно-технический центр Западно-Казахстанской области не стал исключением.
Центр встретил сотрудников
таких
предприятий
как
«Жайыктеплоэнерго», «Орал
су арнасы», а также различных
предприятий города.
Нередко в этот уникальный
музей
пожарного
дела
приходят иностранные гости
из стран СНГ и дальнего
зарубежья.
Старший
экскурсовод
Пожарнотехнического
центра
Брматова Галия Нигметовна
рассказывает
посетителям
подробности
крупных
пожаров и подвиги пожарных,
чьи имена прочно вписаны
в страницы истории родного края. Никого из гостей не оставляет равнодушным рассказ о
доблестном подвиге пожарного «дяди Филиппа Выровщикова», который отдал свою жизнь в
борьбе с огнем и погиб, спасая двух маленьких детей.
На всех посетителей центра, независимо от возраста, большое впечатление оказывает
«Психологическая комната». Еще много-много интересных экспонатов рассказывают
посетителям музея историю и работу героической профессии – пожарного дела. Пожарнотехнический центр отличается от других музеев своей направленностью на предупреждение
возникновения пожаров, дает необходимые конкретные знания, как уберечь от гибели в огне
жизни людей, имущество и природу. Уникальный музей не оставляет никого равнодушным.

В День защиты детей спасатели Оперативноспасательного отряда Департамента по ЧС
Западно-Казахстанской области организовали для
своих детей веселый праздник. Праздник проходил
на территории центральной базы оперативноспасательного отряда.
Дети спасателей вместе с папами и мамами
участвовали в семейном спортивном конкурсе
«Папа, мама, я – спортивная семья». Семейные
команды подготовили презентацию с интересными
названиями, веселыми девизами и эмблемами. На
этапах конкурса команды устраивали «семейный
поезд», демонстрировали сноровку по «спасению
на воде» и «эвакуации», «бегали в мешках».
Первое место в этом конкурсе заняла семья главного спасателя Ескалиева Болатбека. Всем призерам
были вручены почетные грамоты и ценные призы.
После веселых стартов дети приняли участие в конкурсе детского рисунка на асфальте на тему «Мой
папа - спасатель». Приз за лучший рисунок получила дочь главного спасателя Беркалиева Марлена –
Айгерим. Наша база преобразилась, на асфальтных дорожках красуются разноцветные рисунки наших
детей, полные любви и гордости за своих родителей.
Все участники конкурса детского рисунка получили подарки: книжки-раскраски, наборы карандашей,
фломастеров, красок, гуашей, мелков и пластилина, в общем – все необходимое юному художнику для
творчества. Дети устроили флешмоб и выпустили в голубое небо шары с посланием мира, добра и
благополучия.
После завершения конкурсной программы дети, подкрепив свои силы печеньем «Барни» и соком, с
удовольствием катались на катере по реке Урал. Праздник получился очень веселым и радостным.

Группа государственного языка и информации
Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО

Оперативно-спасательный отряд
Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области

В Западно-Казахстанской области на приграничной территории двух
районов прошли учения
На границе двух районов состоялось пожарно-тактическое учение по тушению лесостепных пожаров на трансграничной территории
Сырымского района и Каратобинского районов Западно-Казахстанской области по теме «Организация взаимодействия органов
управления при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением степных пожаров на трансграничных территориях».
Пожарно-тактическое учение проводилосьна приграничных территорияхСаройского и Каратобинскогосельских округов.
В ходе учения практически отработаны совместные действия добровольных противопожарных формирований сельских округов,
объектов, взаимодействующих служб, сил и средств государственной противопожарной службы приграничных районов.
- Перед нами стояла задача отработать навыки по оперативному свертыванию сил и средств, взаимодействию служб пожаротушения
близлежащих к очагу пожара приграничных районов. Борьба с огнем на приграничной территории заключается, прежде всего, в том,
чтобы вовремя засечь область загорания, оперативно отреагировать и слаженно отработать – вот главные задачи обеих сторон
совместных учений, - отметил начальник отдела по ЧС Сырымского района майор гражданской защиты Талгат Жакупов.
Отработка четких и слаженных действий различных структур между собой дает неоценимый опыт, который позволит в случае
возникновения чрезвычайной ситуации эффективно взаимодействовать всем силам и средствам для устранения угроз в кратчайшие
сроки.
Совместными усилиями огнеборцам удалось создать преграду степному пожару. В расчётное время удалось локализовать, а затем
и полностью ликвидировать пожар.
Отдел по ЧС Сырымского района
Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области
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Встреча молодежи ЗападноКазахстанской области
с героями нашего времени

Костанайцы поблагодарили спасателей
из Западно-Казахстанской области

Сотрудников группы спасательных подразделений Западно-Казахстанской области торжественно проводили
домой костанайские коллеги. Ребята прибыли около двух недель назад, чтобы помочь костанайским спасателям
справиться с паводком.
Первый заместитель акима Костанайской области Г. Нурмухамбетов вручил почетную грамоту заместителю
начальника
службы
пожаротушения
и
аварийноспасательных работ ДЧС Западно-Казахстанской области
полковнику гражданской защиты Д. Ермагамбетову
и
поблагодарил
западноказахстанских спасателей за
оперативную, масштабную и всестороннюю помощь. Ведь
только совместными усилиями удалось обуздать весенний
паводок.
- Огромная благодарность, что помогли роженице из
отдаленного поселка, - отметил Г. Нурмухамбетов. - В тот день
на резиновой лодке, преодолев бурный поток воды, женщину
вовремя перевезли на другой берег. Ей оказали медпомощь
и на свет появился новый гражданин Казахстана.
Свой
высокий
профессионализм
спасатели
демонстрировали каждый день. Они умело и четко работали,
самоотверженно выполняли свой служебный и гражданский
долг. Аким города Костаная Б.Жакупов тоже вручил
почетную грамоту от своего имени.
За нелегкий труд в тяжелых условиях западноказахстанских спасателей поблагодарил и начальник Департамента по ЧС Костанайской области полковник
гражданской защиты Т. Какимов. Он пожелал им крепкого здоровья, успехов в нелегком, но важном деле спасения
людей.

Балалар асфальта сурет салды
Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндірушілердің және құтқарушылардың
қызметі туралы оң қоғамдық пікірді және патриоттық рухты қалыптастыру, өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі оң әдістері
мен тәсілдерін тарату мақсатында Халықаралық балаларды қорғау күнін мерекелеуге орай мектеп оқушылары,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтеше
жағдайлар комитетінің Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар
департаменті бөлімшелерінің балалары арасында «Біз оларды
мақтан тұтамыз!», сонымен қатар «Менің Отаным – Қазақстан»
тақырыбында балалардың асфальттағы үздік сурет салу байқауын
өткізді.
№1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің таныстырылуы
қатысушылар арасында сүйікті, сондай-ақ дәстүрлі атанған «Біз
оларды мақтан тұтамыз!» атты балалардың асфальтта сурет салу
байқауына ұласты.
Байқаудың әрбір қатысушысына бор және асфальттағы орын
бөлінді. Бұдан соң балалар орындарын таңдап, байқау басталды.
Бірер минуттан соң асфальтта алғашқы суреттің нобайлары пайда
болды. Балалар осындай байқауларға жыл сайын қатысқандықтан
асфальтта сурет салу оларға қиынға соқпайды. Асфальтта сурет
салу қағазға немесе майлы бояумен сурет салуға арналған кенепке
суретке салудан едәуір қиын. Кейде кейбір айлаларды қолдануға тура келеді. Мәселен, бордың түсін өзгерту
үшін балалар борды сулы майлықпен дымқылдандырады, өшіргіш орнына суды қолданады. Бір сағат ішінде жас
сурет салушылар түрлі түсті борлар көмегімен асфальтта өрт сөндірушілер және құтқарушылар жұмысы туралы
ойларын іске асырды. Жюри үздіктерді анықтады, алайда барлығы достық жеңді деген ортақ ойға келді. Балалар
ыждаһаттары үшін грамоталар және шығармашылық көркемөнер үшін керек-жарақтармен марапатталды.

В честь празднования Дня
защитника Отечества подразделения
Департамента по чрезвычайным
ситуациям Западно-Казахстанской
области распахнули двери для
учащихся школ областного центра.
Целью проводимой дня открытых
дверей
является
привлечение
интереса и внимания учеников к
героям современности: пожарным
и
спасателям,
показать
их
профессионализм и опыт, смелость
и благородство людей, проявляющих
исключительные
качества
в
нестандартных ситуациях.
Первыми
ребят
встретили
огнеборцы
специализированного
пожарного части № 1 Службы
пожаротушения
и
аварийноспасательных работ. Пожарные рассказали ребятам о своей профессии, показали им
специализированную пожарную часть. Ребятишки с интересом смотрели на подтянутых
огнеборцев, разглядывали обустройство специализированной пожарной части. Перед пожарной
частью была выстроена коллона специальной пожарной техники.
Восторженные возгласы школьников раздались при виде практической отработки элементов
тушения пожара с применением установки импульсного тушения пожаров «IFEX».
Затем
ученики
посетили базу Оперативноспасательного
отряда.
На этой базе спасатели
продемонстрировали
им
специальную
технику
и
оборудование,
предназначенные
для
спасения
людей
при
чрезвычайных
ситуациях
и происшествиях, а также
учебный полигон спасателей,
оборудованный ими своими
силами и руками.
В заключительной части
мероприятия
вниманию
приглашенных
гостей
представлен Центр медицины
катастроф. Медики данного
центра рассказали им о своей
нелегкой работе.
Герои нашего времени прощаясь с ребятами, призвали их в будущем пройти
специализированное обучение в Кокшетауском техническом институте КЧС МВД РК, являющимся
единственным учебным заведением по подготовке квалифицированных офицеров с высшим
образованием для службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, а также
напомнили им, чтобы они в любых ситуациях соблюдали правила безопасности и взаимные
встречи проходили только в ходе подобных мероприятий.
В свою очередь ученики и учителя выразили благодарность за познавательный и теплый
прием.

Профессия
пожарного
глазами
ребенка!

Должны смеяться дети и
в мирном мире жить!
Лето – любимая пора детворы, наступили долгожданные каникулы. Большинство школьников
проводят летние каникулы в пришкольных лагерях. Здесь они участвуют в различных мероприятиях
и конкурсах, демонстрируют свои таланты и достижения.
Сотрудники Департамента по ЧС ЗападноКазахстанской области пришли в гости к ребятам,
чтобы поздравить ребятишек с Международным
днем защиты детей, а также напомнить правила
безопасности в летний период. Посидеть в кабине
настоящей пожарной машины, потрепать за ухо собакуспасателя – все это смогли сделать учащиеся средней
общеобразовательной школы №26 г.Уральска.
Спасатели предложили ребятам отправиться в
путешествие в страну Безопасность. На первой станции
дети вспоминали правила безопасности, разгадывая
головоломки и отвечая на вопросы викторины.
На второй станции ребятам необходимо было
отразить в конкурсе рисунка на асфальте работу
пожарных и спасателей. Рисование на асфальте –
замечательный способ занять детей, вызвать у них неподдельный интерес, дать шанс раскрыть свои
таланты. 125 ребят соревновались в творческом конкурсе за право быть лучшим. Участники конкурса
очень волновались, каждый хотел победить и вкладывал в свой рисунок маленькую душу.
Вся территория, отведенная под конкурс, пришла в движение. Цветные мелки помогли ребятам
отобразить все свои знания о безопасности. В своих работах ребята показали свое видение, как
уберечь лес от пожара, другие старались изобразить соблюдение правил пожарной безопасности,
третьи успешно совмещали и то, и другое. На каждом рисунке присутствовали дома и леса,
охваченные пламенем, пожарные, которые спасали людей и тушили пожар, спасатели, спасающие
людей. Ребята увлеклись настолько, что еще придумали каждый к своему рисунку стихотворение
или девиз.
На третьей станции ребятам продемонстрирована техника и оборудование, имеющаяся на
вооружении Департамента по ЧС ЗКО. Спасатели
познакомили детей с оборудованием пожарного
автомобиля, ответили на вопросы, касающиеся
работы пожарных и спасателей, а также разрешил
всем желающим забраться в кабину автомобиля.
Особенно
заинтересовал
ребятишек
четвероногий помощник спасателей, который,
как будто понимая важность проводимого
мероприятия, дружески вилял хвостом, выражая
радость общения с детьми.
В завершении мероприятия организаторы еще
раз попросили ребят не забывать во время летнего
отдыха о правилах безопасности. В этот день
каждый ребенок получил свой подарок, а улыбки
на лицах детишек стали лучшей благодарностью
для организаторов.
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Департаментом по чрезвычайным ситуациям
Западно-Казахстанской области, совместно с
Управлением образования Западно-Казахстанской
области проведен традиционный конкурс детских
рисунков на противопожарную тематику среди
учащихся 5-11 классов.
Целью данного конкурса стала пропаганда
противопожарных знаний среди детей, повышение
культуры безопасного поведения, приобщение
детей к истории пожарного дела, развитие
технического
творчества,
популяризация
профессии пожарного.
Ребята были активны и подготовили различные
работы по технике и содержанию. С каждым годом
мы видим больше и больше интереса и желания
в этом конкурсе участвовать. На рисунках,
которые ребята представили на конкурс, можно
было увидеть как реальных, так и сказочных
персонажей. Рисунки, выполненные цветными
карандашами, гуашью, акварельными красками
и даже выжиганием на доске поражали своей
неповторимостью. А самое главное, все они
раскрывали последствия нарушения правил
пожарной безопасности и работу доблестных
пожарных, вступивших в схватку с огнем во имя
спасения человеческой жизни.
В конкурсе приняли активное участие 49
учащихся 5-11 классов среднеобразовательных
школ районов, учащиеся Центра внешкольной
работы коррекционного направления.
Ольга Протопопова
Старший инженер отдела государственного
пожарного контроля
ДЧС ЗКО
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