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Барлығы үшін маңызды
Важно для всех

Павлодар облысы ТЖ
департаментінде «Нұрлы
Жол – Пу ть в буд у щее»
Қазақстан халқына Қазақстан
Республикасы Президентінің
Жолдауын талқылау бойынша
дөңгелек үстел өткізілді

Д

өн гелек үстел оты рысы
ТЖ департаментінің
в ед о м с т в о л ы қ б а ғ ы н ы с т ы ж ә н е
қ ұ ры лымдық бөлімшелердің
қызметкерлері, құтқарушылар, жас
мамандар және ТЖ ардагерлердің
қатысуымен өтті.
Дөңгелек
үстелді
–
«Тө т ен ше ж а ғда й л а р о рг а н да ры
арда г е рле рле рі н і ң қа за қс т а н д ы қ
ұйымы» Павлодар облыстық филиалы
төрағасының орынбасары Қ. Асқарова
өткізді. Іс-шараны аша отырып Какима
Хайрулловна «Нұрлы жол – Болашаққа
бастар жол» Жолдауының негізгі ойөрісі адам әл-ауқаты үшін – тезисін
белгілейтінін атап өтті. Жолдаудың
негізгі бағыттары бойынша шолумен
мемлекеттік тіл және ақпарат тобының
бас маманы А.Темірова сөз сөйледі.
Г.З. Сейілханова, өрт-техникалық
орталығының директоры: «Приезидент
халықтың жанына болашаққа сеніммен
қарауды ұялатты. Жолдаудың әрбір
жолы адамдарға, әсіресе халықтың
қауқарсыз тобына деген қамқорлыққа
толы. Жас буынға қойылған міндеттерді
шешу қажет. Қойылған міндеттерді

орындау шартының бірі бұл қажымас
еңбек, салауатты өмір салтын жүргізу,
өз елінің патриоты болу».
К. Хамитов, Павлодар қ. ТЖБ
азаматтық қорғаныс және төтенше
жағдайлар бөлімінің бастығы: «Ең
бастысы, «Нұрлы жол» идеясы арқылы
халқымыздың өмірін жаңа көріністе
көруі мені тебірентті, оның негізінде
– елдің көркеюі және әр азаматтың әлауқатының жақсаруы жатыр. Лайықты
еңбекақы, тұрғын үймен қамтамасыз
ету, ғылым, спорттың қол жетімділігі
және таңдау құқығы бар, жас адамдар
үшін енді не маңызды бола алады».
А.И. Носков, Павлодар облысы
ТЖД суда-қ ұтқару қызметі 2
разрядтағы құтқару станциясының
бастығы, 2 сынып қ ұ тқару шысы:
«Өз қ ызме т тік мін де тім ді мінсіз
орындауда, құтқарушының кәсіби
шеберлігін арттыруда көремін. Біздің
Көшбасшымыз таңдаған дол дұрыс
және мақсатты. Біз ол туралы білеміз
және көреміз».
Қ. Махметов, азаматтық қорғаныс
басқармасының аға офицері:
«Жалдамалы үйлердің кейінгі уақытта
сатып а лу мүмкіндігімен са луын
бастау туралы Елбасының шешімі өте
көсем болды деп санаймыз. Алғашқы
жарнасыз және төмен пайызбен ипотека
алу жас отбасылар үшін өте қолжетімді
болады. Өз тұрғын үйлері жоқ мамандар
Елбасының осы бастамасын үлкен
қызығушылықпен қабылдады».

«Нұрлы Жол» – болашақтың Жолы
«Нұрлы Жол» – Путь в будущее
Павлодар облысының Төтенше
жағдайлар департаментінде Ел
Президентінің «Нұрлы Жол – Путь в
будущее» Жолдауын түсіндіру бойынша
үш ақпараттық-насихат тобы құрылды.

А

ғымдағы жылдың 12 қаңтарында
«Павлодар облысының ТЖ Д
Өрт сөндіру және авариялық-құтқару
жұмыстары қызметі» ММ бастығы А.Ж.
Әлбековпен басқарылатын ақпараттықна си х ат т о бы Жол дауда Қ а з а қс т а н
Респ у бл и ка сы н ы ң Прези ден т і мен
қойылған негізгі ережелер мен тапсырмаларды түсіндіру бойынша кәсіби дайындық
мектебінің тыңдаушылары алдында сөз
сөйледі. Олар Павлодар гарнизонының өрт

сөндірушілері, өрт сөндіру автокөліктерінің
жүргізушілері.
Түсіндіру барысында Мемлекеттік
өртке қарсы қызмет ті бұ дан әрі
реформалауға жолдаудың, стратегияның
және біздің мемлекетіміздің дамуына
маңызын тигізетін жақтары айтылды.
Тыңдаушылардың қызығушылығы жалдамалы тұрғын үй бойынша жаңа бағдарлама
және оны жас отбасыларға алғашқы төлем
ақысыз, төмен пайыздық бағамен сатып
алу тудырды.
Бұдан басқа, Асқар Жәлелұлы Әлбеков
тыңдаушыларға жолда жүру ережесі бойынша ҚР заңының өзгертулері туралы
және де төтенше жағдайлар қызметтерінің

Қа зақстан Республикасы
Мәдениетінің еңбегі сіңген жұмыскері,
ардагер – Бота Қабиденұлы Жолдау
идеяларын қалай көреді. Талқыланған
тақырыптардан басқа, дөңгелек үстел
қатысушылар басты назармен ТЖ
алдын алу бөлімінің бастығы, жуырда
ҚР ІІМ Төтенше жағдайлар комитеті
делегациясының құрамында жұмыс
іссапарына барған С.Г. Сытникті
тыңдады.
С е рг е й Ге н н а д ь е ви ч Ұл т т ы қ
орталық және Мәскеу қаласындағы
Ресей ТЖМ АҚ және ТЖ мәселелері
бойынша Бүкіл ресейлік ғылымизерттеу инстиутында көрген әсерімен
бөлісті. Сараптама қазақстандықресейлік жұмыс тобының
қатысушылары ғарыштық мониторинг
және төтенше жағдайларды
болжамдаудың бірлескен жүйесін құру
бойынша мәселесін зерделеді.
Кездесудің аяғында кездесудің
жүргізуші қатысқандарды келе жатқан
Жа ңа ж ы л мен қ ұ т т ы қ т а д ы және
төтенше жағдайлар органдарының
қызметкерлері өз білімін, тәжірибесін
және күшін Жолдауды жүзеге асыру
үшін салатынын өз пікірінде білдірді.
Павлодар облысы ТЖД мемлекеттік
тіл және ақпарат тобы

В д е п а р т а м е н т е п о ЧС
Павлодарской области проведен
круглый стол по разъяснению
Послания Президента Республики
Казахстан народу Казахстана
«Нұрлы Жол – Путь в будущее»

З

а с ед а н ие к ру глог о с т о л а
состоялось с участием
с о т руд н и ков под в едомс т в ен н ы х
учреждений и структурных
подразделений Департамента по ЧС,
спасателей, молодых специалистов и
ветеранов ЧС. Вела заседание круглого
стола Какима Аскарова – заместитель
председателя Павлодарского областного
филиала Общественное объединение
«Казахстанская организация Ветеранов
органов по чрезвычайным ситуациям».
О т к ры в а я ме р оп ри я т ие, К а к и ма
қызметкерлері ретінде азаматтық тұлғалар
үшін үлгі болулар керектігін еске салды.
А.А. Абуов, «Павлодар облысы ТЖД
ӨСжАҚЖҚ» ММ КДМ бастығы
В Департаменте по чрезвычайным
ситуациям Павлодарской области созданы три информационно-пропагандистские группы по разъяснению Послания
Президента страны «Нұрлы Жол – Путь
в будущее».
января текущего года информационно-пропагандистская
группа, возглавляемая начальником ГУ
«Служба пожаротушения и аварийноспасательных работ ДЧС Павлодарской
области» Аскаром Альбековым, выступила
перед слушателями школы профессиональной подготовки по разъяснению основных
положений и задач, поставленных Прези-

12

Хайрулловна отметила, что основной
лейтмотив Послания «Нұрлы Жол
– Путь в будущее» отражает тезис:
«Все во благо человека». По обзору
основных направлений Послани я
выступила главный специалист группы
государственного языка и информации
Алия Темирова. В дискуссии приняли
участие и другие сот рудники
департамента
Г. З. Сейлханова, директор пожарнотехнического центра: «Президент
вселил оптимизм в души народа.
Каждая строка Послания пронизана
заботой о людях и в первую очередь
самых уязвимых слоях населения.
Молодом у поколен и ю п редс т ои т
решать поставленные задачи. Одними
из условий выполнения поставленных
за дач явл я ются у порн ый т руд,
здоровый образ жизни, патриотизм».
К. Хамитов, начальник отдела
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуации УЧС г. Павлодара: «Самое
главное, что затронуло меня, - это
совершенно новое видение судьбы
каждого жителя нашей страны через
идею «Нұрлы жол», в основе которой
– процветание страны, благополучие
и р о с т бла г о с о с т оя н и я к а ж дог о
г ражданина. Достойная зарплата,
обеспечение жильем, доступность
занятий наукой, спортом, и право
выбирать, что еще может быть важнее
для молодых людей».
А.И. Носков, нача льник
спасательной станции 2 ра зряда
водно-спасательной службы Д ЧС
Павлодарской области, спасатель 2 класса: «Я вижу свою задачу в безупречном
выполнении своего служебного долга,
повышение п рофессиона льного
мастерства спасателей. Выбранный
нашим Лидером путь – правильный
и целенаправленный. Мы это знаем и
видим наяву».
К. Махметов, старший офицер
управления гражданской обороны:
«Считаю очень мудрым решение Елбасы
по началу строительства арендного
жилья с возможностью последующего
выкупа. А отсутствие первоначального
взноса и низкие проценты за ипотеку
дентом Республики Казахстан в Послании.
Это пожарные бойцы, водители пожарных
автомашин павлодарского гарнизона.
В ходе разъяснения были озвучены
основные моменты послания, стратегии и
развития нашего государства, где немаловажную роль играет дальнейшее реформирование Государственной противопожарной
службы. Большой интерес слушателей вызвала новая программа по
строительству арендного
жилья и приобретению
его молодыми семьями без первоначального
взноса с низкой процентной ставкой.
Кроме этого, Аскар
Альбеков напомнил при-

сд е л а ю т ж и л ь е д о с т у п н ы м д л я
молодых семей. Не имеющие своего
ж и л ь я с пе ц и а л и с т ы с б о л ьш и м
воодушевлением восприняли данную
инициативу Главы государства».
Каким видит реализацию
идей Послания, высказался и Бота
Кабиденович – ветеран, заслуженный
ра б о т н и к Кул ьт у ры Ре сп у бл и к и
Казахстан. Кроме обсуждаемой темы,
участники круглого стола с большим
вниманием выслушали выступление
начальника отдела предупреждения ЧС
С. Г. Сытник, накануне вернувшегося
из рабочей командировки в составе
делегации Комитета по чрезвычайным
си т уа ц и я м М ВД РК. Се рг ей
Геннадьевич поделился впечатлениями
о т у ви де н ног о в Н а ц ион а л ьном
цент ре и Всероссийском нау чноисследовател ьском и нст и т у те по
проблемам ГО и ЧС МЧС России в
городе Москве. Участники экспертной
ка захстанско-российской рабочей
группы изучали вопросы по созданию
совместной системы космического
мон и тори н га и п рог нози рован и я
чрезвычайных ситуаций.
В заключение ведущая встречи
поздравила прису тству ющих с
наступающим Новым годом и выразила
общее мнение, что сотрудники органов по
чрезвычайным ситуациям Департамента
по ЧС Павлодарской области приложат
умение, опыт и усилие для реализации
всех пунктов Послания.
Группа государственного языка и
информации ДЧС Павлодарской
области
сутствующим об изменении закона РК по
правилам дорожного движения и как сотрудники чрезвычайных служб органов должны
быть образцом для гражданских лиц.
Абуов А.А, начальник ШПП ГУ
«СПиАСР» ДЧС Павлодарской области
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«Сен бүгін қатысушысың, ал ертең нағыз құтқарушысың...»
«Сегодня ты участник, а завтра настоящий спасатель…»

Осындай ұранмен «Қайнар» білім
б е ру о р т а л ы ғ ы н д а Е к і б а с т ұ з қ а л а с ы н ы ң
алты орта мектептерінен «Жас құтқарушы»
үйірмесінің мүшелері арасында жарыс өткізілді.
Құтқарушылармен өткізу орны арнайы таңдалды,
осы объектіні тұрғызу кезінде спорт залында жалған
жартас құрылған, мұнда жас құтқарушылармен,
әуесқойлармен тау туризмі және а льпинизм
сабақтары өткізіледі.

С

алтанатты ашылуда капитандар өздерінің топтарын таныстырды. Қатысушылармен танысу
кезінде: «Құтқарушы – бұл әуестік емес. Құтқарушы
– қаһармандардың маманы! Құтқарушылар – күшті,
батыл, ержүрек, өжет адамдар! Сауатты, жан-жақты
дайындалған, қайырымды, риясыз! Құтқарушылар –
әрдайым көмекке келуге және қайғының алдын алуға
дайын!» сөздері айтылды.
Топтарға тілегін жарыстың бас төресі Екібастұз қ.
ЖҚЖ құтқару бөлімшесінің басшысы М. Оспанов айтты.
Ол жарыстың қатысушыларына жеңіс, мыңты денсаулық,
жақсы көңіл-күй, сәттілік және қуаныш тіледі.
- Мен «Жас құтқарушы» слеті аясындағы жарыс
жақсы жарыс рухымен, жарқын спорт мерекесімен
және бірлікпен толатынына сенімдімін, - деді Марат
Оспанов. - Барлықтарыңыз асқан шеберлік және үздік
нәтиже көрсетесіздер.
Жарысқа 11-ден 17 жас аралығындағы «Жас
қ ұ тқару шы» к л убынан 5 қ ұ рама коман даның
қатысушылары қатысты. Әрбір командада 6 оқушыдан
қатысты. Жарыс келесі жарыс түрлері бойынша
өткізілді: зардап шеккенге алғашқы медициналық көмек
көрсету, құтқару түйінің байлау, қол астындағы материалдардан зімбіл жасау, газқағарды уақытқа кию, апаттың
түрлі белгілерін білу. Ең қызықтысы қабырғаменскалодроммен жоғары өрмелеу бағдарламасы болды.
Жарыс ұйымдастырушыларының пікірі бойынша балаларды жастайынан алғашқы көмек көрсету
дағдыларына үйрету болып табылады. Бала, жасөспірім

және ересек адам қандайда бір жағдайға дайын болы
қажет, әсіресе медициналық қызметкерлер келгенге
дейін адамға алғашқы медициналық көрсету. Бұл
кезеңде қатысушылар зардап шеккендерге сынық және
соққан жерге қалай дұрыс таңғышты және таңғыш
қалақты салу керек екендігін, қалай дұрыс қолдан дем
алдыру және жүрек массажын жасау қажеттігін, қан
кетуді қалай тоқтату керектігін және басқа көптеген
пайдалы тәсілдерді көрсетті.
Құтқару түйінің байлау бойынша жарыс та өте
қызықты өтті. Жылдам, епті және топтасқан, бірінші
орынды иеленген «ООН» тобы болды. Женімпаз тобына бірнеше ұпай жетпеген, екінші орынды «Сорокет»
тобы алды. Үшінші орынды «Убойная сила» иеленді.
Әрбір жасаққа қатысқаны үшін алғыс хат ұсынылды, ал
үздік үш топ сыйлықтармен және жәдігерлермен марапатталды. Өздерінің уақыт өткізуінен көңіл көтерген,
сонымен қатар көп жаңалық білген, шұғыл жағдайларда
өздеріне және басқаларға көмек көрсетудің пайдалы
дағдыларын үйренген балалардың көңілді жүздерін
көру қашанда ғанибет.
Балалар мен ұстаздардың реакциясын бақылау
келе, қойылған мақсатқа жеткенімізді атап өтеміз.
суретке бірлесіп түскен кезде балалар жедел-құтқару
жасақтарынан өздерінің тәлімгерлеріне осы олардың
сөздері бойынша мерекеге алғыс білдірді.
Б. Кабидолдин, «Екібастұз қ. ТЖБ ЖҚЖ» ММ
басшысы
Под таким девизом прошли соревнование среди
членов кружка «Юный спасатель» из шести средних
школ города Екибастуза в образовательном досуговом
центре «Кайнар». Место проведения спасателями выбрано не случайно – при строительстве данного объекта в спортивном зале был построен искусственный
скалодром, где проводятся занятия с юными спасателями, любителями горного туризма и альпинизма.
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а торжественной церемонии открытия капитаны представили свои команды. Во время

приветствия участников звучали слова: «Спасатель –
это не хобби. Спасатель – это героическая профессия!
Спасатели – это сильные, смелые, отважные, настойчивые люди! Грамотные, всесторонне подготовленные,
отзывчивые, бескорыстные! Спасатели – это люди,
которые всегда готовы прийти на помощь и предотвратить беду!».
Напутствие командам дал главный судья соревнований, руководитель спасательного подразделения
ОСО г. Екибастуз М. Оспанов. Он пожелал участникам
соревнований заслуженных побед, крепкого здоровья,
ярких впечатлений, удачи, радости и отличного настроения.
- Я уверен, что соревнования в рамках слёта
«Юные спасатели» будут наполнены духом доброй
состязательности, атмосферой яркого спортивного
праздника и дружбы, – сказал Марат Оспанов. - Вы все
продемонстрируете высокое мастерство и покажите
свои лучшие результаты.
В соревнованиях принимали участие 5 сборных
команд из клубов «Юный спасатель» в возрасте от 11
до 17 лет. В каждой команде участвовали по 6 школьников. Соревнования проводились по таким видам, как
оказание первой медицинской помощи пострадавшему,
вязка спасательного узла, изготовление носилок из
подручных материалов, надевание противогаза на
время, знание различных сигналов бедствия. Но пожалуй, самым зрелищным видом программы стало
демонстрация лазания на стене-скаладроме.
Очень важной составляющей, по мнению организаторов соревнования, является то, что детей
необходимо с малых лет обучать навыкам оказания
первой помощи. Ребенок, подросток и взрослый
человек должны быть готовы к любой ситуации,
особенно, когда требуется до приезда медицинских
работников оказать человеку первую медицинскую
помощь. На этом этапе участники продемонстрировали на условных пострадавших, как следует накладывать повязки и шины при переломах и ушибах, как
правильно делать искусственное дыхание и массаж
сердца, как остановить кровотечение и много других
полезных приемов.
Не менее интересным стал этап соревнования по
вязке спасательного узла. Самыми быстрыми, ловкими
и сплочёнными оказалась команда «ООН» занявшее
первое место. Второе место заняли команда «Сорокет»,
уступив небольшое количество очков команде победительнице. Третье место заняли команда «Убойная
сила». Каждый отряд получил благодарственные письма за участие, а лучшие три команды были награждены
ценными подарками.
Всегда приятно видеть радостные лица детей,
которые получили не только удовольствие от своего
времяпрепровождения, но и узнали много нового, обучились полезным навыками помощи себе и другим
в экстренных ситуациях. Наблюдая реакцию детей и
педагогов, мы отметили, что достигли поставленных
целей. При совместном фотографировании ребята
благодарили своих наставников из оперативно-спасательного отряда за этот, по их словам, праздник.
Б. Кабидолдин, руководитель ГУ «ОСО УЧС
г. Экибастуза» ДЧС Павлодарской области

Балалар үйінің тәрбиеленушілері өрт-техникалық орталыққа барды
Воспитанники детского дома посетили пожарно-технический центр
Ба ла лар ү й і н і ң т әрбие лен у ш і лері өр т техникалық орталыққа барды
авлодар өрт сөндіру гарнизонының тарихи
сақтаушысы, өзінде күнде қонақтарды
қарсы алатын «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару
жұмыстарының қызметі» ММ өрт-техникалық орталық
болып табылады.
Оқушылар, балалар үйлерінің тәрбиеленушілері,
колледж оқушылары тұрақты түрде өрт-техникалық
орталықтың экспозициясымен танысуға келеді. Оларды
орталықтың директоры Гүлнар Закуановна Сейлханова қуана қарсы алады, барлық келушілер алдында
Павлодар облысы өрт күзетінің тарихи шымылдығын
ашады. Қонақтарда И.Лопатиннің өрт сөндірушілердің
алғашқы қадамдары көрсетілген отпен күрес «коннобочечный ход» мүсіні ұмытылмас әсер қалдырады.
Келушілердің барлығы дәстүр бойынша залдың ортасында орнатылған өрт қоңырауын соғады.
Бұ дан әрі ба ла ларды тарихи және
профилактикалық залдар бойынша жүргізеді, сонымен қатар көп жаналықты білуге болатын автоматика
және техникалық жабдықтаудың экспозициясымен
таныстырады. Қолданыстағы макеттердің көмегімен
келушілер көрнекі түрде оттың жаулап алу күшін, ТЖ
салдарын көре алады.
Экскурсия жүргізу кезінде ерекше назар өскелен
ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеуге бөлінеді.
Көрменің барлық залдарында бірыңғай идея байқалады
– ол адамдар өмірін құтқаруға ғана емес, сонымен қатар
біздің қаламыз үшін тарихи-мәдени құндылығы бар
заманауй ғимараттарды оттан қорғауға да бағытталған
құтқарушылардың ерліктері.
Павлодар облысы ТЖД «ӨСжАҚЖҚ» ММ өрттехникалық орталығы бүгінгі таңда өте маңызды,
көптеген балалар және жасөспірімдер бірінші рет
келіп отырған жоқ және олар өрт күзеті және тіршілік
ету қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы көп жаңалық
еститіндерін біледі. Қысқы демалыстар кезінде
мұражай қызметкерлері «Балдаурен» отбасылық
үйінің балаларын және анасы Айнагүл Тұрмысқызы
Мамышеваны шақырды. Қонақтарды кішігірім жанып
тұрған шыршамен қарсы алды, одан соң балаларды
мұражай залдары бойынша жүргізді.
Балалардың мұражай залдарында қойылған қызықты
мүсіндерді көріп қана коймай, қызығушылықпен және
таңырқаумен ұстап та көрді. Одан кейін балаларды
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«ӨСжАҚЖҚ» ММ қызметкерлерінен кезекті сыйы
күтіп тұрды. Кең бөлмелердің бірінде сыйлықпен бірге
мерекелік дастархан жайылды. Дастархан үстіндегі
жұмысы кадр жұмысы бөлімінің бастығы Ринат
Әлішевтің өрт сөндіруші-құтқарушының жұмысы туралы әсерлі әңгімесінен кейін, бірнеше бала мектепті
аяқтағаннан кейін отпен күресуші мамандығын
таңдауға көңілдерін білдірді.
А. Кусаинова, Павлодар облысы
ТЖД «ӨСжАҚЖҚ» ММ баспасөз хатшысы

Воспитанники детского дома посетили пожарно-технический центр
ранителем истории Павлодарского пожарного
гарнизона является пожарно-технический
центр ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ», который почти каждый день принимает у себя гостей.
Юные школьники, воспитанники детских домов, учащиеся колледжа регулярно приходят в ПТЦ
познакомиться с экспозицией пожарно-технического
центра.
Их приветливо встречает директор центра
Гульнар Закуановна Сейлханова, неустанно раскрывая,
перед посетителями все завесы истории пожарной охраны Павлодарской области. Незабываемое впечатление
у гостей оставляет композиция «Конно-бочечный ход»
скульптора И. Лопатина, где запечатлены самые первые
шаги пожарных в борьбе с огнем. Все посетители по
традиции ударяют в старинный пожарный колокол,
установленный в центре зала
Далее ребят проводят по историческому и профилактическому залам, а также познакомят с экспозициями автоматики и технического оснащения, где
они узнают много нового. С помощью действующих
макетов посетители наглядно могут представить разрушительную силу огня, последствия ЧС.
Большое значение при проведении экскурсий уделяется патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Красной нитью через все залы выставки
прослеживается единая идея - героический труд спасателей, направленный не только на спасение жизни людей,
но и спасение от огня современных зданий, имеющих
историческую культурную ценность для нашего города.
Пожарно-технический центр ГУ «СПиАСР» ДЧС
Павлодарской области на сегодняшний день очень востребован, а многие дети и подростки посещают его уже
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не в первый раз и знают, что они услышат очень много
интересной и ценной информации о пожарной охране и
обеспечении безопасности жизнедеятельности. В период
зимних каникул сотрудники музея пригласили детей из
семейного дома «Балдаурен» вместе с мамой Мамышевой
Айнагуль Турмысовной. Встретили гостей с маленькой
зажженной елкой, затем провели детей по залам музея.
Дети с удивлением и любопытством не только
осматривали, но и ощупывали интересные экспонаты,
выставленные в залах музея. В завершении маленьким
посетителям был продемонстрирован фильм о пожарных и спасателях. Затем детей ожидал очередной
сюрприз от сотрудников ГУ «СПиАСР». В одной из
просторных комнат был накрыт праздничный стол,
каждого ожидал подарок. За чашкой чая после убедительного и красочного рассказа начальника отдела
кадровой работы Рината Алишева о работе пожарногоспасателя, несколько ребят выразили желание после
окончания школы выбрать профессию огнеборца.
А. Кусаинова, пресс-секретарь
ГУ «СПиАСР» ДЧС Павлодарской области

СПАСАТЕЛЬ

Жолдаумен танысты
Изучили Послание
« П а в л од а р о б л ы с ы Т Ж Д Ө р т с ө н д і ру
және АҚЖҚ» ММ Екібастұз бөлімшелерінің
қызметкерлері Қазақстан Республикасы Президенті
Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Нұрлы жол
- болашаққа бастар жол» Жолдауын талқылады
азақстан Республикасы Президенті Н.Ә.
Назарбаевтың Қазақстан халқына «Нұрлы
жол - болашаққа бастар жол» Жолдауын жүзеге асыру
шеңберінде Павлодар облысы Төтенше жағдайлар
департаментінің «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару
жұмыстары қызметі» ММ Екібастұз қаласындағы №14
мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің мәжіліс
залында Жолдаудың негізгі ережелерін түсіндіру
бойынша №14 МӨСБ, №32 ӨСб және №19 ӨСБ жеке
құрамның қатысуымен жиналыс өтті.
П а в л о д а р о б л ы с ы Тө т е н ш е ж а ғ д а й л а р
департаментінің «Өрт сөндіру және авариялыққұтқару жұмыстары қызметі» ММ бастығының
орынбасары өртке қарсы қызмет полковнигі Б.М.
Көшкеев Екібастұз бөлімшелер жеке құрамының
алдында сөз сөйледі: «Бүгін біз жеке құрам арасында
Ұлтымыздың Көшбасшысының жаңа Жолдауындауы
бойынша ауқымды ақпараттық жұмыс жүргізуге
тиістіміз, әр жауынгерге Жолдаудың мағынасын
жеткізу, осы Жолдаудың жүзеге асырылуына әр
қызметкердің белсенді қатысуына отансүйгіштігін
ояту мақсатымыз және осы жұмыстардың жемісті
жүргізілуінде өрт сөндіру бөлімдерінің бастықтарына
үлкен жауапкершілік атқарылып отыр» деп атап өтті.
Болатбек Мұратұлы Көшкеев баяндамасының
соңында алдымызға қойылған талаптарды табысты
орындау үшін, барлық білімімізбен жігерімізді
бағыттауымыз қажет, ол үшін екі фактор міндетті түрде
қажет – қажымас еңбек және асқан шеберлік.
Павлодар облысы «ӨСжАҚЖҚ» ММ
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Сотрудники Екибастузского гарнизона ГУ
«Служба пожаротушения и АСР ДЧС Павлодарской
области» изучают Послание Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана
«Нұрлы жол – Путь в будущее».
рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу
Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» в актовом
зале специализированной пожарной части №14 ГУ
«Служба пожаротушения и аварийно-спасательных
работ ДЧС Павлодарской области КЧС МВД РК» с
участием личного состава СПЧ №14, ПЧ №32 и ПЧ
№19 проведено собрание по разъяснению основных
положений Послания.
Перед личным составом Екибастузского гарнизона с докладом выступил заместитель начальника ГУ
«Служба пожаротушения и аварийно-спасательных
работ» ДЧС Павлодарской области полковник противопожарной службы Б.М. Кошкеев.
- Для сплочения всех сотрудников вокруг идей
нового Послания Лидера нации нам необходимо провести большую информационную работу среди личного
состава, донести смысл Послания до каждого бойца,
- отметил он, изложив основные цели и направления
Послания и обратив внимание личного состава на пути
достижения поставленных целей. - Нужно побудить
каждого сотрудника принять активное участие в его
реализации, особая роль в этом отводится начальникам
пожарных частей.
В завершение собрания Кошкеев Булатбек Муратович отметил необходимость направить все усилия и
знания для успешной реализации поставленных задач.
Для этого необходимы всего два фактора: упорный труд
и высокий профессионализм.
ГУ «СПиАСР» ДЧС Павлодарской области
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СПАСАТЕЛЬ

Безопасное Крещение

Павлодарские спасатели готовы
к обеспечению безопасности во время
п роведени я п равос лавного п ра здника
«Крещение Господне»
января 2015 года в ситуационном
зале Департамента по чрезвычайным
ситуациям Павлодарской области проведен
б р и ф и н г д л я п р ед с т а в и т е л е й С М И п о
обеспечению безопасности в период проведения
мероприятий «Крещение Господне».
На брифинге выст упили Владимир
Михайлович Власов, руководитель водноспасательной службы, Благочинный
Павлодарского церковного округа Протоиерей
Павел Придатченко, Кайрат Тлеугабылович
Бертыбаев, и.о. начальника УЧС г. Павлодар,
Владимир Николаевич Бычков, заместитель
начальника Южного отдела полиции УВД г.
Павлодара.
В своем выступлении руководитель водноспасательной службы отметил, что на территории
региона для проведения купания сооружено
9 купелей. В городе Павлодаре наиболее
подходящим для проведения мероприятий на льду
являются территория реки Усолка. Крещенские
мероприятия так же пройдут в сельских районах
области в Майском, Железинском, Качирском,
Баянаульском районах, а также в городах Аксу
и Екибастуз.
Во избежание чрезвычайных ситуации на
льду Владимир Михайлович рекомендовал не
устраивать иордани, купели по основному руслу
реки Иртыш, то есть в наиболее опасных, по
мнению спасателей, местах. Так же он упомянул
что в этом году лед вдвое тоньше, чем в прошлом
году. В среднем толщина льда составляет 45
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
сантиметров и скопление большого количества
людей на льду нежелательно.
Выступление Протоиерея Павела
Придатченко было посвящено культуре поведения,
людей пришедших для обряда водосвятия. В ночь
с 18 на 19 января православный мир отмечает
праздник Крещения Господня или Богоявления.
По древнему поверью, в этот день вся вода
становится целебной и исцеляет любые недуги.
Освящённая Крещенская вода - величайшая
святыня, отметил священнослужитель и призвал
всех к соблюдению порядка и чистоты помыслов.
Об обеспечении охраны общественного
порядка рассказал Бычков В.Н., заместитель
начальника Южного отдела полиции. В целях
безопасности выход на лед будет организован
группами, выезд любого вида автотранспорта
на акваторию реки Усолка категорически
запрещается. Дорожная полиция определит места
парковки транспортных средств. Более полусотни
сотрудников полиции будут задействованы
в охране порядка в ночь на 19 января. Также
Владимир Николаевич призвал всех горожан
соблюдать правила общественного порядка при
проведении такого значимого праздника как
Крещение Господне.
По слова м К а й рат а Тлеу г абы лови ча
Бертыбаева, в местах крещенских купаний для
своевременного реагирования на возможные
чрезвычайные происшествия будет организовано
дежурство не только сотрудников ВСС, но
оперативного спасательного отряда ДЧС области,
пожарных частей, центра медицины катастроф,
а также представителей органов местного
самоуправления. Возле купели будут установлены
палатки для переодевания, волонтерами города
будет организована раздача горячего чая.
Группа государственного языка и
информации ДЧС Павлодарской области

Жолдары, жолдары... Переправа, переправа...
Павлодар аймағы аумағында Ертіс өзені
арқылы мұз жолдары, қайыс және жаяу өтпе
жолдар қызмет ете бастады.
ыл сайын қыс маусымында Ертіс
өзенінде тиісті талаптарды сақтау
кезінде мұз өткелдері және жаяу өтпе жолдар
салынады. Қысқы мұз жолдарының ашылуы
ауыл тұрғындары үшін үлкен оқиға, олар арқылы
ауылдар арасындағы жолды қысқартумен,
дайындалған пішен және отын тасымалдау
ұйымдастырылады.
Ағымдағы жылы әзірше, Ақтоғай және Ертіс
аудандарында екі автокөлік өткелдері жұмыс
жасайды, мұндағы мұздың қалыңдығы 46-60
см құрайды. Железин ауданында үш қайыс және
үш жаяу өтпе жолдар ашылды. Ол Железинка,
Башмачное және Прииртышие ауылдарында.
Облыстың басқа аудандарында, сонын
ішінде Май, Лебяжі аудандарында автокөліктер
және тіркемесі бар тракторлар үшін қауіпсіз
болып табылмайды, сондықтан мұнда қысқы
жолдардың ашылуына әзір рұқсат берілген
жоқ. Құтқару бекеттерінің мәліметі бойынша
көрсетілген аудандардағы Ертіс өзеніндегі
мұздың қалыңдығы 35 см аспайды. Қазіргі
уақытта ауа температурасының өзгеруінен
барлық өткелдер негізінен жаяу және қайыс
құралдарына арналған, ал автокөліктердің
салмағы 2,5 тоннадан аспауы керек.
Ө т к е н ж ы л д а рд а ғ ы д а й м ұ з ж о л д а ры мен өткелдері үшін пішен тасымалын
ұйымдастыратын шаруа қожалықтарының басшылары жауапкершілік артады.

Ж

Жергілікті басылымдар арқылы қөрсетілген
өткелдер мен өтпе жолдардың орындары туралы,
олардың жұмыс істеу кестесі, жауапты жеке және
заңды тұлғалар көрсетілген ақпарат жеткізілді.
Мұздың беріктігіне және оның қалыңдығына
қарамастан, мұз өткелдері бойынша жүргенде
өте абай болған жөн. Өткелдің үстімен жүргу
жылдамдығы 10 км/сағ. аспауы керек. Мұз
өткелімен қозғалған кезде көліктің есіктері ашық,
қауіпсіздік белбеулері шешулі болуы қажет.
Көліктің жолаушылары шығып, өткелді жаяу
өтеді. Бір мезгілде екі автокөлік қозғалса, өткелге
кірген кезде көрсетілген арақашықтықты қатаң
түрде сақтау қажет.
Аялдамалар, оқыс қимыл жасау, кері айналу
және автокөліктерді басып озу, мұз үстінде бензин құю, күн батқанда мұз үстімен өтуге тыйым
салынады. Жүргізушілер мұз үстіндегі жүктің
ауырлығы шамадан тыс болдырмауы керек. Абай
болыңыздар және өздеріңіздің өмірлеріңізді
сақтаңыздар!
Павлодар облысы ТЖД
На территории Павлодарского региона
начали функционировать ледовые дороги,
гужевые и пешие переходы через реку Иртыш.
жегодно в зимний период на реке Иртыш
при соблюдении соответствующих требований сооружаются ледовые переправы и пешие переходы. Открытие зимних ледовых дорог
- большое событие для сельских жителей, через
них организуются перевозки заготовленного сена
и дров из поймы, укорачивая путь между селами.

Е

январь 2015

3

Ешкім тоңбады * Никто не замерз

Павлодар аймағында шоқындыру ісшаралары уақиғасы өтті.
авлодарлық құтқарушылар суға шомылу кезінде айқын және ұйымдасып
әрекет етті. Мыңдаған Павлодар облысының
тұрғындары және қонақтары Усолка шағын
ауданындағы су айдынында құрылған купельге шомылуға көңілдерін білдірді. Қалалық
әкімдіктің бастамасы бойынша күпельдің жанында киім ауыстыру үшін үш киіз үй тұрғызылды,
оның ішінде ұйымдастырушылар жылытатын
құрылғыларды қарастырды. Әрбір киіз үйдің
жанында волонтерлер ыстық шай таратты.
Құтқару станциясының бастығы Александр
Иванович Носков ойыққа шомылу ережелері туралы жаңа келгендерге жеке нұсқаулық жүргізді.
Станцияның медициналық ұжымы мұздай суға
түсем деушілерден хал-жағдайларын сұрап
шықты, құтқарушылармен нұсқаулық және шомылу кезіндегі сақтандыру жүргізілді.
- Мен жыл сайын Павлодарға Ертіс өзенінде
шомылу үшін келемін, - деп айтты Қарағанды
қаласының металлургі С. Мозаль. - Бізде шомылу
үшін көптеген орындар бар, бірақ менің ойым бойынша Ертіс ең толық, үлкен және Қазақстандағы
ерекше өзен. Облыстың барлық құтқарушыларына
бұл рәсімге келгендердің барлығына қамқорлық
көрсеткендері үшін үлкен рахмет.
Железин ауданындағы мерекелеу шіркеуден
шомылу орнына дейін арнайы рәсіммен басталды.
Мерекелеу кезінде азаматтардың қауіпсіздігін полиция, ауданның ТЖБ және құтқару бекеттерінің
қызметкерлерімен қамтамасыз етілді. Шомылу орнында медициналық жедел жәрдемнің
және жылыту үшін автобустың кезекшілігі
ұйымдастырылды.
Мерекені өткізу күні суда құтқару станцияларында 3 бірлік арнайы техника кезекшілік
етті. Орталық құтқару станциясында штаттан
тыс жағдай туындаған кезге кішкене кеме және
арнайы құрылғылармен сүңгуір-құтқарушылар
тобы дайын болды.
Мұзда немесе суда апатқа ұшыраған азаматтар көрсетілген мерзімде тіркелген жоқ.
Қоғамдық тәртіп бұзушылыққа жол берілген
жоқ. 19 қантарда күндіз ауа райының температурасы Павлодар қаласы бойынша 6 градус
аязды, облыс бойынша 12 градус аязды құрады.
Шомылу рәсіміне қатысқан адамдардың жалпы
саны 17 мың адамнан асты. Барлық аудандарда іс-шаралар ұйымдастырушылықпен және
уақиғасыз өтті.
Павлодар облысы ТЖД

В Павлодарском регионе крещенские мероприятия прошли без происшествий
етко, организованно и слаженно действовали павлодарские спасатели во
время крещенских купаний. Тысячи горожан
и гостей города изъявили желание искупаться
в купели, сооруженной на водоеме со стоячей
водой в Усольском микрорайоне. По инициативе
городского акимата, возле купели были установлены три юрты для переодевания, внутри
организаторы предусмотрели тепловую пушку.
Возле каждой палатки волонтеры раздавали
желающим горячий чай.
Начальник спасательной станции Носков
Александр Иванович лично инструктировал
новичков о правилах купания в проруби. Медицинский персонал станции опрашивал желающих
принять ледяную ванну о самочувствии, спасателями проводился инструктаж и страховка во
время купания.
- Я каждый год приезжаю в Павлодар, чтобы
искупаться в реке Иртыш, - поведал нам Мозаль
С., металлург из Караганды. - У нас есть много
мест для купания, но считаю Иртыш самой
полноводной, величавой и особенной рекой в
Казахстане. Большое спасибо всем спасателям
области за организацию и заботу в этот день обо
всех, кто пришел на это таинство.
В Железинском районе празднование началось
Крестным ходом от церкви до места купания.
Безопасность граждан во время празднования
обеспечивалась силами полиции, ОЧС района
и сотрудниками спасательного поста. На месте
купания было организовано дежурство скорой медицинской помощи, а также автобус для обогрева.
В день проведения мероприятия на водноспасательных станциях дежурили 3 единицы
специальной техники. На центральной спасательной станции был готов катер и группа водолазов-спасателей со специальным снаряжением
и оборудованием на случай возникновения внештатной ситуации.
Граждан, терпящих бедствие на льду либо
воде, в рассматриваемый период не зафиксировано. Нарушений общественного порядка не
было допущено. На 19 января днем температура
воздуха по городу Павлодар составила 6 градусов
мороза, по области - 12 градусов мороза Общее
количество людей, принявших участие в обряде
купания, составило свыше 17 тысяч человек. Во
всех районах мероприятия прошли организованно и без проишествий.
ДЧС Павлодарской области

В текущем году пока официально действует
две автомобильные ледовые переправы - в Актогайском и Иртышском районах, где толщина
льда составляет 46-60 см. В Железинском районе
открыты три гужевых и три пеших переходов.
Это в селах Железинка, Башмачное и Прииртышске.
В отдельных районах области, в частности
Майском и Лебяжинском, установленная толщина льда является небезопасной для грузовых автомобилей и тракторов с прицепами, поэтому здесь
зимние дороги пока не разрешены к открытию.
По данным спасательных постов, толщина льда
на реке Иртыш в указанных районах составляет
не более 35 см. В настоящее время из-за перепада
температур воздуха все переправы рассчитаны в
основном на пеший и гужевой транспорт, а для
автомобилей вес не должен превышать 2,5 тонны.
Как и в прошлые годы, за содержание ледовых дорог и переправ несут ответственность
руководители крестьянских хозяйств, которые
организуют перевозку сена из поймы.
Через местные печатные издания доведена

информация о месте функционирования указанных переправ и переходов, обозначены графики
их работы и указаны ответственные юридические
и физические лица.
Несмотря на прочность льда и достаточную
его толщину, при передвижении по ледовым
переправам следует быть крайне осторожными.
Скорость при въезде на переправу должна быть
не более 10 км/час. При передвижении рекомендовано дверцы машины держать открытыми,
ремни безопасности отстегнуты. Пассажиры из
транспортного средства высаживаются и пешим
ходом переходят переправу. Если одновременно
движутся две автомашины строго соблюдать
расстояние между транспортными средствами,
указанной на въезде к переправе.
Запрещаются остановки, рывки, развороты
и обгоны автомобилей, заправка на льду, перемещение в условиях плохой видимости. Водители
не должны допускать перегрузки, превышающие
грузоподъемность льда. Будьте осторожны и
берегите свою жизнь!
ДЧС Павлодарской области
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Пешті қолданған кезде өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар

Тұрмыста қолданылатын газбен абай болыңыз!
Будьте осторожны с бытовым газом!

Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи
Өрттердің болу жағдайына табиғи-климаттық
құбылыстар айтарлықтай әсерін тигізеді. Жану
жағдайларының көбі тұрғын үй секторына келеді,
онда үйлер, құрылыстар, моншалар жанады. Өрттер
тұрмыстағы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамаған
иелерінің кінәсінен болып жатыр. Суық түскен
уақыттан бастап, тұрғын үй секорының тұрғындары
пештерін жақты, анығырақ айтсақ, осы мерзімде
өрттердің саны өседі, бұл болған өрттердің мерзімдік
сипатында анық көрінеді. Статистикаға жүгінсек,
2014 жылы Павлодар облысының аумағында пешті
салу және пайдалану салдарынан 125 өрт болды.

С

он ы мен қатар, пеш т і па й да ла н у кезі н де
тұншықтырғыш газдың әсерінен 34 адам зардап
шегіп, 3 адам қайтыс болды. Адамдардың өлуі мен жарақат
а л у ының себебі жөнделмеген пешті пайда лан у, пеш
жапқышын мезгілсіз жабуы болды.
Тұрғын үй секторында өрттер мен адам өлімін жібермеу
мақсатында Өрт қауіпсіздік саласындағы бақылау мен
профилактикалық қызмет басқармасының қызметкерлері
облыс тұрғындарын өрт қауіпсіздік ережесінің негізгі
талаптарын сақтауды сұрайды, атап айтсақ:
- пеш оттығы есігінің алдынан тікелей еденде үстінен
өлшемі 0,5х0,7 метр металлдан жылу оқшаулағыш материал
қабатын орналастыру қажет;
- оттық есігінен бастап қарама-қарсы есікке дейінгі
қашықтықты кемінде 125 сантиметр етіп жасау қажет; егер
қабырға немесе далда жанбайтын материалдан жасалған болса,
онда есікке қарсы ауданы оттық ойығының ауданынан екі
есе артық болатын жылу шағылдырғыш экран орнату қажет;
- қабырға ойығында тас пеш орнату кезінде пеш пен
қабырға арасында 28 сантиметр саңылау жасау қажет. Осы
аралыққа термо оқшаулағыш қабатын салып, кейін оны
қалыңдығы бір кірпіштей кірпіш қабатымен бітеу қажет;
- тастың сыртқы қабаты мен қабырға немесе жанбайтын
материалдардан жасалған далда арасындағы кеңістік
қабырғадағы немесе далдадағы жанбайтын материалдан
жасалған қорғағыш қабатының құрылғысымен 26 сантимерге
тең етіп орындау қажет;
- кірпіш түтін құбырының сыртқы қабаты мен жанғыш
жабын (тор, шатыр тіреуіші) қ ұ рылымдары арасына
жанбайтын оқ шаулағыш материа лмен толты ры лған,
қалыңдығы 13 сантиметрден кем емес саңылау қарастырылуы
қажет;
Пешті пайдалануда қатаң тыйым салынады:
- пешті жанып жатқанда бақылаусыз қалдыруға;
- пеш алдындағы төсемеге дайын жағу заттары мен
жанатын материалдар және жанатын заттарды орналастыруға;
- пешті жағу кезінде жеңіл тұтанатын сұйықтар және тез
жанғыш затарды қолдануға;
- жағуға жану заттарын (қатты, сұйық, газ тектес сияқты)
пешке жағуға болмайтын заттарды пайдалануға;
- жанатын затар мен материалдарды кептіруге (аяқ киім,
киім-кешек, отын т.б.) олар пештің жоғары және түтін шығу
орындарынан кем дегенде 0,5 м қашықтықта болуы қажет;
- пештен шыққан жану қалдықтары күл және шлак заттарын арнайы алшақ жерлерге үйілуі тиіс, егерде жану қаупі
туындаса су құйып тасталуы қажет.

А. Лысикова, Павлодар облысының ТЖД
ӨҚСБПҚБ аға инженері
Опреде ленное влияние на обстановк у с
пожарами оказывают природно-климатические
явления. Ну жно отметить, что наибольшее

количество возгораний происходит в жилом секторе,
где горят жилые дома, надворные постройки, бани.
Пожары происходят по вине владельцев, которые
не соблюдают правила пожарной безопасности в
быту. С наступлением холодов все жители частного
сектора затопили печи, а именно, в этот сезон
идет увеличение количества пожаров, что четко
отражается в сезонном характере произошедших
пожаров. Статистика показывает, что за 2014 год
на территории Павлодарской области по причине
нарушение правил пожарной безопасности при
устройстве и эксплуатации отопительной печи
произошло 125 пожаров. В результате пожара погиб
1 человек.

К

роме того, от воздействия угарного газа при
эксплуатации отопительной печи пострадало 34
человек и 3 человек погибло. Причиной гибели и получения
т равм яви лось использование неисправного печного
отопления, несвоевременное закрытие печной заслонки.
В целях недопущения пожаров и гибели людей в
жилом секторе сотрудники Управления контрольной и
профилактической деятельности в области пожарной
безопасности просят жителей области соблюдать основные
требования правил пожарной безопасности, а именно:
- на полу, непосредственно перед дверцей топки печи,
разместить слой теплоизоляционного материала, сверху
которого металлический лист размером 0,5х 0,7 метра;
- расстояние от топочной дверки до противоположной
стены сделать не менее 125 сантиметров; если стена или
перегородка выполнены из горючего материала, то напротив
дверки устанавливать теплоотражающий экран, площадью, в
два раза превышающей площадь топочного проема;
- при устройстве печи-каменки в стенном проеме выполнить зазор между печью и стеной в 28 сантиметров; в этот промежуток поместить слой термоизоляции и далее его заделать
кирпичной кладкой толщиной в один кирпич;
- пространство между наружной поверхностью каменки
и стеной или перегородкой, выполненных из сгораемых
материалов, сделать равным 26 см с устройством на стене
или перегородке защитного слоя из несгораемого материала;
- между наружной поверхностью кирпичной дымовой
трубы и обрешеткой, стропилами и другими сгораемыми
деталями кровли предусмотреть зазор толщиной не меньше
13 сантиметров, в который поместить несгораемые изоляционные материалы.
При эксплуатации печного отопления категорически
запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи;
- размещать подготовленное для сжигания топливо, а
также другие горючие вещества и материалы на предтопочном
листе;
- применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- применять в качестве топлива горючие вещества
(твердые, жидкие, газообразные), не предусмотренные
инструкциями по эксплуатации печей;
- сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду,
дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и
дымоходов;
- зола и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие
материалы, после выгребания из топок печей должны быть
удалены в специально отведенное для них место, исключающее
возможность возникновения пожара, и пролиты водой.

А. Лысикова- старший инженер УКПДвОПБ
ДЧС Павлодарской области

СПАСАТЕЛЬ

Т ұ р м ы с т ы қ г а з (п р о п а н) ө р т н е м е с е
жарылыстың пайда болуына маңызды қауіпқатер тудыратыны барлығымызға мәлім. Газды
қолданумен байланысты өрттердің баршасы
ба ллондарды немесе газ плита ларды дұ рыс
пайдаланбайтындықтан туындайды.

Всем известно, что бытовой газ (пропан) представляет серьезную опасность пожара или взрыва.
Наибольшее количество пожаров, связанных с использованием газа, происходит из-за неправильной
эксплуатации газовых плит и баллонов.

В

а зірг і т а ң да бізд і ң ауда н ы м ы зд ы ң е л д і
мекендерінде газ баллондарын жүзеге асырушы
фирмалар, негізінде, газ плиталарына техникалық қызмет
көрсетпейді және оларды орнатпайды, тек газ баллондарын сатумен ғана айналысады. Сондықтан пәтерлерде
газ плиталар мен баллондарды дұрыс пайдалану үшін
жауапкершілік үй иелеріне жүктеледі. Газ баллондарын орнату және газ плиталарды пайдалану кезінде өрт
қауіпсіздігінің мына ережелерін қатаң сақтау керек. Газ
баллонын сатып алғанның өзінде, газ баллоны клапонының
өткізбеушілігі мен тығыздауыш резеңке сақинасының
жағдайы тексерілуі керек, бұны газ баллондарын жүзеге
асырушы фирманың қызметкері істеуі тиіс. Сондай-ақ,
газ баллонының пісірілген жерлерінің тұтастығын көзбен
шолып тексеру керек. Газ баллонына плита редукторын
орнатқаннан кейін редуктор клапанын ашу қажет, сонымен бірге плитаның шүмектері жабық қалпында болуы
тиіс. Осыдан кейін сабынның көпіршігі көмегімен газ
баллоны мен плитаның резеңке майтүтігі жалғасқан жерде
редуктордың өткізбеушілігін (герметикалығын) тексеру
керек. Жалғасқан жерде саңылаулар болса, сабынды көбікте
көпіршіктер пайда болады, тап осы жағдайда редуктордың
жағдайын тексеру керек, баллонның тығыздағыш резеңке
сақинасының тұтастығына тағы бір рет көз жеткізу қажет.
Кез келген жағдайда жалғасқан жерлерде өткізушілік
болғанда, газ плитасымен қолдануға тыйым салынады.
Сондай-ақ, резеңке түтіктің тұтастығын көзбен шолып
тексеру қажет. Редуктордың өткізбеушілігін тексеру үшін
ашық отты қолдануға үзілді-кесілді тыйым салынады. Дәл
осылай газ плитасындағы газ түтіктерінің өткізбеушілігін
кей-кейде тексеру қажет.
Га з плитасымен қолданған кезде: жа лғасқан
жерлердің өткізбеушілігін тексерусіз газ плитасымен қолдануға; газ плитасын қараусыз қалдырмаңыз;
- балаларға плитамен қолдануға жол бермеңіздер;
плитада жанғыш сұйықтықтарды жылытуға тыйым салынады. Егер Сіз болмай қалғанда, плитадағы от сөніп
қалса, сақ болыңыз, темірпеш қақпағында тағамның
қайнағандығынан газ баллоннан бөлмеге шығып кетуі
мүмкін екендігін есте сақтаңыздар. Бөлмеде газды-ауалы
қоспа пайда болуы мүмкін, осы жағдайда кез келген от
немесе ұшқын өртке әкеп соқтыруы мүмкін.
Газ ба ллонының тұтануы пайда болған кезде
тыныштық сақтау керек және газ баллонының жарылысы
тек баллонға сыртан түскен жоғары температура әсерінен
ғана болуы мүмкін екендігін есте сақтаңыздар. Тұтануды
өшіру үшін баллонды дымқыл матамен нықтап жабу керек. Тап осы жағдайда баллонды сумен сөндіру ешқандай
нәтиже бермеуі мүмкін. Егер баллонды өшіре алмасаңдар,
онда багердің немесе сол сияқты заттың көмегімен жанып
жатқан баллонды пәтерден шығару керек және 101 телефоны бойынша өрт қызметін шақыру қажет.

настоящее время фирмы-реализаторы газовых
баллонов в населенных пунктах нашего района в
основном проводят только реализацию газовых баллонов
без их установки и технического обслуживания газовых
плит. Поэтому ответственность за правильную эксплуатацию газовых баллонов и плит в квартирах несут домовладельцы. При установке газовых баллонов и эксплуатации
газовых плит необходимо строго соблюдать следующие
правила пожарной безопасности. Уже при покупке газового
баллона должна быть проверена герметичность клапана
газового баллона и состояние уплотнительного резинового
кольца. Это должно быть произведено работником фирмы
по реализации газовых баллонов. Также необходимо
визуальным осмотром проверить целостность газового
баллона в местах сварных швов. После установки на газовый баллон редуктора плиты необходимо открыть клапан
редуктора, при этом краны плиты должны находиться в
закрытом положении. После этого при помощи мыльной
пены необходимо проверить герметичность редуктора
в месте соединения с газовым баллоном и резиновым
шлангом плиты. При не герметичности соединений на
мыльной пене будут образовываться пузыри в данном
случае необходимо проверить состояние редуктора, ещё
раз убедиться в целостности уплотнительного резинового
кольца баллона. В любом случае при не герметичности
соединений пользоваться газовой плитой запрещается.
Также визуально необходимо проверить целостность
резинового шланга.
Категорически запрещается для проверки герметичности редуктора применять открытый огонь. Это
может привести к пожару! Таким же образом необходимо
периодически проверять герметичность газовых каналов
в газовой плите.
При пользовании газовой плитой запрещается:
пользоваться газовой плитой без проверки герметичности
соединений; оставлять газовую плиту без присмотра; доверять использование плиты детям; разогревать на плите
горючие жидкости. Помните, что если в Ваше отсутствие
огонь на плите погас, будьте осторожны, возможно, газ
из баллона вышел в помещение из-за закипания еды на
конфорке. В помещении может образоваться опасная
газо-воздушная смесь, любая искра или огонь спички в
этом случае может привести к пожару.
При возникновении возгорания газового баллона
необходимо сохранять спокойствие и помнить о том, что
взрыв газового баллона может произойти только от воздействия на баллон внешней повышенной температуры.
Для ликвидации возгорания необходимо плотно накрыть
баллон влажной тряпкой. Тушение баллона в данном случае водой может не принести результата. Если потушить
баллон не удается необходимо при помощи багра или
другого подобного предмета вынести горящий баллон из
квартиры и вызвать пожарную охрану по телефону 101.

А. Лысикова, Павлодар облысының ТЖД
ӨҚСБПҚБ аға инженері

А. Лысикова, старший инженер УКПДвОПБ
ДЧС Павлодарской области
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Ветераны подводят итоги

Павлодарский областной филиал Общественного объединения «Казахстанская организация ветеранов органов по чрезвычайным ситуациям» подвел итоги деятельности
за 2014 год.

В

настоящее время в филиале на учете
состоит 337 пенсионеров, в том числе
2 участника Великой Отечественной войны и 12
тружеников тыла. Нашим ветеранам уделяется
большое внимание руководством Департамента,
ГУ «СПиАСР», руководителями его подразделений и всего личного состава.
Ежегодно сотрудниками ЧС для поддержания
деятельности Павлодарского филиала перечисляется однодневный заработок, за счет этих средств

Собственник:
ГУ Департамент
по чрезвычайным ситуациям
Павлодарской области
КЧС МВД РК

мы имеем возможность оказать материальную
помощь и поощрять своих ветеранов. В 2014 году
была оказана материальная помощь 11 ветеранам
на сумму 84000 тенге и чествование 24 юбиляров
с вручением им денежного конверта и подарков –
всего на сумму 104120 тенге.
На курортно-санаторном лечении поправили
свое здоровье 8 ветеранов, 4 в местном санаторийпрофилакторий «Энергетик» и 4 в АО санаторий
«Манкент» Чимкентской области.

Свидетельство о постановке на учет
периодического печатного издания
№ 10431-Г от 07 декабря 2009 года выдано
Министерством культуры и информации РК

Согласно совместному плану ДЧС и филиала
ОО проводятся мероприятия, связанные со всеми
государственными праздниками. Так, в Международный женский день - 8 Марта - поздравили
64 женщины-ветераны с вручением им денежного
конверта и подарков на сумму 125000 тенге.
Торжественное мероприятие, посвященное
Дню Победы и Вооруженных сил Республики
Казахстан, началось 5 мая 2014 года с возложения венков и цветов к Обелиску Славы в парке
Победы. 6 мая 2014 года поздравили на дому 2
участников ВОВ и 11 тружеников тыла, которые
по состоянию здоровья не смогли принять участие
в торжественных мероприятиях. Им были вручены денежные конверты на сумму 39000 тенге и
доставлена продуктовая корзина.
С Днем Вооруженных сил Республики Казахстан поздравили 27 ветеранов-военнослужащих
с вручением денежного конверта на сумму 43200
тенге. Одновременно руководством департамента
была организована встреча ветеранов с молодыми сотрудниками. Встречу открыл заместитель
начальника ДЧС. Молодые сотрудники поблагодарили ветеранов за встречу и за рассказы о
нелегком времени, а также в фойе департамента
организована фотовыставка «Славим подвиг
солдата».
В начале месячника «Камкорлык» состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню
пожилых людей в студенческом клубе ПГУ им.
С. Торайгырова 8 октября, где присутствовали 80
наших ветеранов. Их поздравили председатель
ветеранской организации и руководители территориального органа по ЧС, с вручением им денежного конверта и подарков. 23 ветерана, которые по
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состоянию здоровья не смогли принять участие
на данном мероприятии, поздравили на дому.
Советом ветеранов благодаря огромной поддержке руководства ДЧС и его подразделений
проведена большая работа по патриотическому
и нравственному воспитанию молодых специалистов. Всем участникам в региональных соревнованиях МЧС РК, проводимых в г. Павлодаре
13-16 марта, были приобретены подарки.
Ветеран Сластен Ф.С. совместно с пожарнотехническим центром на встрече с учениками
старших классов школы №36 рассказал о необходимости знания при возникновении чрезвычайных ситуаций и оказания первой медицинской
помощи. Ветераны Мосаковский В.А., Балашов
А.П. совместно с водно-спасательной службой
провели беседу с юными спасателями, как вести
себя в условиях ЧС.
На встрече, посвященной Дню Первого Президента, с учениками школы №1, проведенном
пожарно-техническим центром, ветеран Мосаковский В.А. рассказал о роли Президента в
становлении Республики Казахстан.
В текущем году 9 наших ветеранов за значительный вклад в противопожарной службе и
в обеспечение предупреждения чрезвычайных
ситуаций природного характера награждены медалью «Почетный ветеран Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
Это П. Косалапов, Г.В.Шарапова, Г.В.Зияшев,
Ш.А.Шаймарданов, Г.Н.Панов, Адамжанов С.А.,
Карабалин А.М., Дюйкенов Т.Р., Альменов К.А.
К. Ибраева, ответственный секретарь,
член Президиума Павлодарского филиала ОО
«Казахстанская организация ветеранов органов
по чрезвычайным ситуациям»
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