
Айбек 
 КӘДІРҰЛЫ

Сәрсенбіде Қостанайда тұңғыш рет  
«Агронауқан – 2015» ауылшаруашылық 
көрмесі өтті. Оған  егін шаруашылығына  
қажетті техника, өзімізде құрастырылған 
жеңіл көліктер, түрлі қондырғылар, тұқым, 
тыңайтқыштар, мал өнімдері қойылды. 

Жалпы, бұл ауқымды шараға еліміздің 
Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қарағанды 
және   Ресейдің Челябі облысынан келген  
кәсіпорын өкілдері қатысып, өз өнімдерін 

көрсетті. Ауылшаруашылық көрмесін об-
лыс әкімі Нұралы Садуақасов аралап 
көрді. Ол шетелдік ауылшаруашылық 
техникасы мен қондырғыларын ұсы-
нушы кәсіпорын жетекшілерімен  пікір-
лесіп, мұндай шаралардың диқандарға 
тиімділігін атап өтті. Ал бизнес өкілдері 
өз өнімдерін жарнамалауға жасалған зор 
мүмкіндік үшін  аймақ басшысына алғыс
тарын айтты. Тіпті, көрме үстінде ауылша-
руашылық техникасын қолмақол сатып 
алғандар да болды.

«Біз егін алқаптарын химиялық өңдеу

ден өткізуге арналған шағын ұшақтарды 
да жеткізіп беруге әзірміз. Мәселен, өз-
деріңіз көріп тұрған «Арай» деп атала-

тын мына авиахимиялық 
ұшақтар Алматы қала-
сында шығарылады. Бұ-
дан басқа да егін орағы-
на қажетті соңғы үлгідегі 
қондырғылар әкелеміз», 
– дейді «Мотордеталь» 
ЖШС директорының 
бірінші орынбасары  Абай 
Шалабаев.  Бұл мекеме  
РФ, Украина және Бе-
ларуссияның Қазақстан-
дағы жалғыз  ресми дил-
лері.  Кәсіпорын  облыс 
ауылшаруашылық тауар 
өндірушілерін осы үш 

елде шығарылған сапалы техни-
ка және  қосалқы бөлшектермен 
қамтамасыз етіп келеді.
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Қысқа ғұмыры ерліктің үлгісіне толы 
осындай батырларымыздың бірі – жерлесіміз 
Қасым Ахметов. 1943 жылы 30 желтоқсан-
да 63армияның 41атқыштар дивизиясы 
244атқыштар полкі 2атқыштар ротасының 
бөлімше командирі кіші сержант Қасым Ах-
метовтің Кеңестер Одағының Батыры атағы-
на ұсынылғаны туралы дерек 70 жылдан 
кейін табылып отыр. Өткен аптаның аяғын-
да Ресейдің қорғаныс министрлігінің бас 

мұрағатынан соғыста қаза тапқан аталарын 
іздеуге кеткен Асановтар кездейсоқ Қасым 
Ахметовке қатысты тың дерек тауыпты. Ол 
әлгінде айтқан жоғары марапатқа ұсыну 
туралы қағаздың көшірмесі. Бұл сүйінші ха-
барды майдангердің жақындары тілшілер 
қауымымен бөлісіп отыр. 

СУРЕТТЕ: Баспасөз мәсли-
хатында.

ОЛ КҮНДЕРДІҢ ӨШПЕС ДАҢҚЫ

Қасым атты қас батыр
Кеңес Одағының Батыры атағына ұсынылған майдангер  

Қасым Ахметов туралы сыр
Қыдырбек 
 ҚИЫСХАНҰЛЫ

Ұлы Отан соғысында ескерусіз қалып, тарих қойнауына кеткен 
талай оқиғалар мен деректер аз емес. Әсіресе, көзсіз ерлігінің 
арқасында Кеңестер Одағының Батыры атағына ұсынылып, 
кейін түрлі себептермен сол марапаттарды ала алмай кеткен 
боздақтар қаншама? Әрине, сұрапыл майданға ешкім батыр 
болу үшін бармағаны анық және ұрыс кезінде көрсеткен 
ерлігін бұлдап, орден-медаль, даңқ сұраған жоқ олар. 

15бет
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Көрменің көмегі көп
«АГРОНАУҚАН – 2015»
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Қостанай қаласы 
сайлаушыларының назарына!
2015 жылғы 26 сәуірде Қазақстан Республикасы Президентінің 

кезектен тыс сайлауы өтеді.
Сайлаушы тиісті сайлау учаскесінде тек ресми тіркелген орны 

бойынша дауыс беруге құқылы. Қала шеңберіндегі нақты тұратын 
жері бойынша дауыс беруге болмайды.

Сайлаушылардың тізіміндегі өзіңіз туралы мәліметтерді нақты-
лау үшін колл-орталыққа мына телефондар бойынша қоңырау ша-
луыңызға болады: 575-710, 575-721, 575-730, 575-740, 575-772.

ЖӘРМЕҢКЕ!
4 сәуір сағат 9.00-де Сити-Орталықта облыстың аудандары мен 

қалалары тауарөндірушілерінің қатысуымен ауылшаруашылық жәр-
меңкесі өтеді.

Қосымша ақпарат тел.: 575 - 773.

 Мақсат – ақпарат беру
Гүлназым 
 САҒИТОВА 

   «ГрИн» Қостанай облысындағы азаматтық альянсының қоғамдық 
қоры» облыстық ішкі саясат басқармасының  тапсырысы бойынша 
«Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуға бағытталған кешенді  ша-
раларды өткізу» әлеуметтік-маңызды  жобаны жүзеге асырып отыр.  
Қордың төрайымы Д. Өтебаеваның айтуы бойынша жобаның мақ-
саты – жергілікті өзін-өзі басқару туралы заңнамасы туралы облыс  
жұртшылығын  хабардар ету  аясында ақпараттық кампания өткізу.  
Және де жергілікті өзін-өзі басқару туралы  тұжырымдама мәселесін 
жүзеге асыруға байланысты семинар, баспасөз мәслихатын басқа да 
іс-шаралар өткізу көзделіп отыр.  Сол секілді  ағымдағы жылдың күз 
айларының бірінде осы мәселеге  қатысты проблемаларды талқылау 
үшін  ғылыми-практикалық конференция негізінде  диалогтық алаң  
өткенін де айтқанымыз жөн. Жобаға байланысты қоғамдық тыңдау ба-
рысында  жиналғандар өз ойларын, пікірлерін, ұсыныстарын жеткізді.

«Хан тағдыры – ел тағдыры»
Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

 Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық ин-
ститутының мәжіліс залында осындай атаумен қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция болып өтті.

 Конференция жұмысына қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов қатысып, 
құттықтау сөз сөйледі. Институт ректоры г.ғ.докторы, академик 
 С.Қуанышбаев жүргізіп отырды.

 Пленарлық мәжілісте жазушы, ҚР мемлекеттік сыйлықтың лауре-
аты Қ. Салғараұлы «Ортақ танымға – бір тамшы ой», өлкетанушы, ҚР 
ауылшаруашылығы саласының ардагері М. Қоденов «Хақназар ханның 
бітімгершілік саясаты», өлкетанушы, аудандық ардагерлер ұйымының 
төрағасы Б. Уахитов «Қазақ халқының Кенесары хан бастаған ұлт- 
азаттық қозғалысы», тарихшы, ҚР білім беру ісінің үздігі, ҚХА мүшесі 
Ж.Ғапбасов «Керей мен Жәнібек қазақ хандығының негізін қалаушы-
лар», ақын, ҚР халыққа білім беру ісінің озық қызметкері М. Жапаров 
«XVІ-XVІІ ғасырдағы қазақ хандығы және «Қасым ханның қасқа жолы», 
оюшы, қолөнер шебері, өлкетанушы, АрқМПИ «ғылыми жұмыстар және 
халықаралық байланыстар» бөлімінің маманы Ш.Бәйділдин «Қазақ 
халқының бірлігін сақтаудағы Абылай ханның алатын орны», облыстық 
«Дала өлкесі тарихи мұражайының басшысы Г.Елтебаева «Қазақстан 
музейлерінде сақталған қазақ хандығына байланысты материалдар 
мен жәдігерлер» тақырыптарында баяндама жасады.

 Баяндамашылар еңбегі институт баспаханасынан арнайы жинақ 
болып, жарық көрді.

Арқалық қаласы.

ҰЛЫ ЖЕҢІС - 70

Қазақстандық «Жеңіс лентасы»
Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Елімізде Жеңіс күні қарсаңында 
Георгиев лентасын тарату дәстүрі 
қалыптасқан еді. Биыл оның орнын 
жаңа «Жеңіс лентасы» алмастыруы 
мүмкін. Бұл туралы YK-news.kz 
ақпараттық порталында жазылған.

Аталған порталдың ақпараты бойынша 
қазақстандық «Жеңіс лентасын» нобайы 
Астанада жасалған. Мерекелік лента Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңістің – 70 жылдығына 
орай дайындалып отыр. Лента көк түсті жібек матадан тігіледі. Оның 
ұзындығы 30 см., жиегі ою-өрнекпен әрленеді. Ал шетіне ҰОС ордені 
бейнеленбек. Сонымен қатар «9 мамыр – Жеңіс күні. 1941-1945 жыл-
дар» деген сөйлем жазылады. Шығыс Қазақстан облысында «Жеңіс 
лентасын» ең алдымен ардагерлерге сыйға тарту жоспарланып отыр. 
Ал Қостанай облысында бұл туралы ресми ақпарат жоқ.

Қымбат 
     ДОСЖАНОВА

«Жекешелендірудің екінші 
толқыны» шеңберінде биыл 
Қостанай облысының аумағында 
2 спорт клубы және БАҚ 
саласында 9 субъект сатылады. 
Бұл туралы облыстық қаржы 
басқармасының басшысы Сәуле 
Аймұхамбетова айтты.

Аталған ведомства басшысының айтуынша, 
былтыр 15 объектіні сату жоспарланды. Іс жүзінде 
соның жетеуі жекешелендірілді. Ал биыл «Тобыл» 
футбол клубы» ЖШС, «Тобыл» баскетбол клубы 
ЖШС, «Сарыкөл» газетінің редакциясы» ЖШС, 
«Әулиекөл» газеті» ЖШС, «Біздің Торғай» газеті» 

ЖШС, «Аманкелді арайы» газетінің редакциясы» 
ЖШС, «Қарасу өңірі» газетінің редакциясы» ЖШС, 
«Науырзым тынысы» аудандық газетінің редакция-
сы» ЖШС, «Рудный дауысы» Рудный қалалық те-
лерадиохабар редакциясы» ЖШС, «Рудненский 
рабочий» қалалық газетінің редакциясы» ЖШС 
жекешелендіруге  өтпек. Алдағы жылы білім, ден-
саулық сақтау, спорт, тұрғын үй-коммуналдық ша-
руашылық салаларының 15 объектісін сату жоспар-
ланып отыр. 

– Мүлікті жекешелендіру әлемдік тәжірибеде оң 
нәтижесін беруде. Әсіресе, Еуропа елдері мен АҚШ-
та қолданыста бар рәсім. Біздің елімізде «Жекеше-
лендірудің алғашқы кезеңі» 2001 жылы басталды. 
Оның мақсаты – ҚР заңнамасына сәйкес рәсімдел-
меген немесе тиісті емес тұлғаға рәсімделген мүлік-
ке мемлекеттің құқықтарын тану. Яғни бар мүлікті 
жария етуге, заңды айналымға шығаруға мүмкіндік 
береді, – деді облыстық қаржы басқармасының бас-
шысы Сәуле Аймұхамбетова. 

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

Жекешелендірудің екінші 
толқыны

Қостанайда Қазақстан Рес-
публикасында 2015 жылғы 26 
сәуірде өтетін Президент сай-
лауын бақылау жөніндегі рес-
публикалық қоғамдық комис-
сияның филиалы өз жұмысын 
бастады.  Бұл туралы облыс-
тық баспасөз клубында өткен 
журналистермен кездесуде 
 айтылды.

Аталған комиссияның мақса-
ты – ҚР «Сайлау туралы» Заңы-
ның сақталуына бақылау жүргізу. 
Яғни сайлаудың заң талаптарына 

сәйкес өтуін қадағалау. Респуб-
ликалық комиссия 26 наурызда 
Астана қаласында өз жұмысын 
бастаған болатын. 

–  Мұндай филиалдар 
еліміздің барлық өңірлерінде 
құрылды. Олар сайлаудың әділ 
өтуін, учаскелік комиссиялардың, 
сайлауалды штабтардың сайлау 
заңдылығын сақтауын қадаға-
лайды, – деді республикалық 
қоғамдық комиссиясы облыстық 
филиалының төрайымы Тамара 
Жақыпова.

Сайлауға бақылау жасамақ

Міне, дәл осындай 
тақырыппен Урицкий 
орта мектебінде  тарих 
ғылымдарының 
кандидаты, Қазақ КСР-
ның еңбек сіңірген 
кітапханашысы 
Н.Қ.Дәулетованы 
еске алуға арналған 
Дәулетова оқулары 
өтті. Оны Л.Н.Толстой 
атындағы ОӘҒК 
мен Н.Қ.Дәулетова 
атындағы аудандық 
орталық кітапханасы 
ұйымдастырды.

Облыстық деңгейде өткен 
келелі конференция жұмысы 
аудандық кітапханаға экскурсия 
жасаудан басталды.  Содан кейін 
көптен күткен оқу басталып, оны 
облыстық кітапхана директоры-
ның орынбасары Сәния Безау-
бекова жүргізіп отырды.  

Алдымен, аудан әкімінің 
орынбасары Елжан Тұрабеков 
құттықтау сөз сөйледі. Сосын 
ҚР Жазушылар одағының мү-
шесі, ақын, публицист, драма-
тург Ақылбек Шаяхмет – «Қазақ 
қызы», химия ғылымдарының 
кандидаты, «Petroleum» ЖШС-
нің басқарушы директоры, атақты 
кітапханашының қызы Ғалия 

Хакімжанова onlaine бойынша 
– «Мәңгі есте сақтау», Оқу ісінің 
үздігі, «Нұр Отан» партиясы ау-
дандық филиалы саяси кеңесінің 
мүшесі Қаду Сақауов – «Кітап-
хана ісіне бейімділігі»,  Сарыкөл 
халық театрының жетекшісі әрі 
режиссері, өлкетанушы Валерий 
Стародубтар – «Сарыкөл жерінің 
мақтанышы» атты баяндамала-
рын жасады. Мұны бас-аяғы елу-
ге жуық адам тыңдады, олардың 
қатарында  Н.Қ.Дәулетованың 
туысқандары, ауылдық және мек-
теп кітапханашылары да болды. 

Ауданда алғаш рет өткен Дәу-
летова оқулары екі бөлімнен тұр-
ды. Біріншісі жоғарыдағыдай ба-

яндамалардан құралса, екіншісі 
еске алу кеші деп аталды. Оны 
естен кетпестей етіп өткізуге өңір 
көркемөнерпаздары өз үлестерін 
қосты.  Сондай-ақ, конференция 
барысында «Кәсіби шеберліктің 
үлгісі» атты кітап көрмесі ұйым-
дастырылып, Н.Қ.Дәулетованың 
мемориалдық тақтасына гүл 
шоқтары қойылды. 

Жалпы, шарапаты мол ша-
раның басты мақсаты – Нәзира 
Дәулетованы еске алу, оның 
мұраларын насихаттау және 
кітап ханашы мамандығының бе-
делін көтеру болды.

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

«Кәсіби шеберліктің   
үлгісі»
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 Балабаќша саны артады
Лисаков. Ќалада таѓы бір білім ошаѓы бой кμтермек. 280 орын-

дыќ балабаќша ќ±рылысына 649,9 млн. тењге ќарастырылуда.
Ќаржыныњ басым бμлігін ¦лттыќ ќор кμтереді. Ал облыстыќ
бюджеттен 16,6 млн. тењге ќарастырылмаќ. Мектепке дейінгі
тєрбие  ошаѓы  алдаѓы  жылы ќолданысќа енгізіледі. Б±дан μзге
1 шаѓын аудандаѓы балабаќшаныњ жμндеу ж±мыстарына 50 млн.
тењге бμлінгенін айта кеткен жμн.

Білім ошаќтары жањартылмаќ
Ќостанай ќ. Биыл республикалыќ бюджеттіњ к‰шімен ќолѓа

алынѓан 280 орындыќ балабаќша мен мемлекеттік тілде тєлім
беретін мектеп ќолданысќа енгізіліп, бес мектептіњ к‰рделі
жμндеу   ж±мыстары  аяќталмаќ.  Ал ќалѓан білім ошаќтарын
жањартуѓа  жаѓдай  жоќ. Тек  аѓымдаѓы жμндеуге ѓана ќаржы
ќарастырылып  отыр.  Ќала  бойынша осы маќсатта 100 млн.
тењге ќарастырылды.

Жєрмењке орталыќта μтеді
Ќостанай ќ. Сенбіде μтетін кезекті ауыл шаруашылыѓы

жєрмењкесі б±л жолы сити орталыќта μтетін болады. Жєрмењке-
де 100 тоннадан астам азыќ-т‰лік μнімдері, соныњ ішінде 25 тон-
на ет сатылады деп к‰тілуде. Сондай-аќ, азыќ-т‰лік μнімдерініњ
баѓасы да сол ќалпында ќалмаќ, мєселен сиыр етініњ келісі 800-
950 тењгеден, шошќа  800-900 тењге, ќой еті 900 тењгеден саты-
лымѓа т‰спек.

Тасќынѓа – тосќауыл
Ќарасу. Кμктем туысымен ауыл т±рѓындарыныњ кμњілі алањ.

Алты ай ќыста ќар жамылѓан елді мекендерді кμктемде к‰н к‰рт
жылынса су  басады.  Мєселен,  "новопавловтыќтар"  жолды
жауып тастаѓан оппа ќарларды  аршып, су ж‰ретін арыќтарды
тазартты. Сμйтіп, ќар суын алќаптарѓа аѓызып ж‰ру шараларын
жасап алды. Т±рѓындар ‰шін ењ бастысы  аудан орталыѓы мен
Ќостанайѓа ќатынастыњ ‰зілмеуі.

Ќ±стар єлемі
Аманкелді. Ќ±стар к‰ніне орай аудандыќ балалар кітапхана-

сында "Ќ±стар кμктем ќонаѓы" атты єдеби сазды кеш ±йымдас-
тырылды. Ќ±стар туралы таќпаќтар айтылып, ж±мбаќтар жасы-
рылды. М±ндай шаѓын кештіњ пайдасы оќушыларѓа  ќ±стар ту-
ралы  маѓл±мат  беру, олардыњ тіршілігі  туралы  білімдерін  да-
мыту, ата-бабамыздыњ ќ±старды ќалай ќастерлеп  ќ±рметтегені
туралы  айтып ой-μрісін  дамыту. М±ндайды кμрген балѓындар
ќ±старѓа ќамќор  болуѓа ‰йренеді.

 Алтыннан алќа таќты
Рудный. Сыктывкарда μткен єлем біріншілігінде Светлана

Парисееваныњ баѓы жанды. Осыменен 35-ші рет ±йымдастыры-
лып отырѓан додаѓа т‰скен рудныйлыќ спортшы 15 шаќырым-
дыќ ќашыќтыќты бірінші болып баѓындырѓан спортшы алтын-
нан алќа таќты. Сондай-аќ, 30 шаќырымдыќ сайыста ќола
ж‰лдені еншіледі. Айтулы сайыста єлемніњ 17 елініњ туы тігіліпті.

 Жолѓа 12,1 млрд. тењге ж±мсалады
Облыста. ‡стіміздегі жылы  Тобыл μњірініњ жол инфраќ±ры-

лымына 12,1 млрд. тењге ж±мсалады. Жолаушылар кμлігі жєне
автокμлік жолдары басќармасы келтірген аќпаратќа ж‰гінер бол-
саќ, облыс кμлеміндегі жолдардыњ 60 пайызыныњ к‰йі орташа.
Ал аудандарѓа тиесілі жолдардыњ басым бμлігі ж‰руге жарамсыз
кμрінеді. Бμлінген ќаржыѓа соларды жμндеу ќарастырылѓан. Сон-
дай-аќ,  Ќараб±таќ – Ќостанай баѓытындаѓы жолды жањартуѓа
ж±мсалады.

Ресей рублі ќ±нсызданѓалы
кμрші елден кμлік тасып, мєз бол-
ѓан ќазаќстандыќтардыњ ќуаны-
шы ±заќќа созылмайтын сыњай-
лы. Б±лай дейтініміз, жаќын ара-
да жеке т±лѓаларѓа да б±рын ќол-
даныста болѓан кμліктерді елге
енгізуге тыйым салынуы ыќти-
мал. М±ндай аќпаратты ЌР Ин-
вестиция жєне даму ми-
нистрлігініњ кμлік жасау басќар-
масыныњ жетекшісі Серік Рахы-
мов таратып отыр. Билік μкілініњ
уєжіне ќ±лаќ асар болсаќ, м±ндай
ќадам елді ескі-ќ±сќыдан арыл-
ту ‰шін жасалуда. "Кедендік Одаќ
аясындаѓы елдерден тасылып
жатќан темір т±лпарлардыњ ба-
сым бμлігі Еуро-4 стандартына
жатпайды. Тек, ресми диллерлер
ѓана ЌР зањдарын саќтап, жања
кμліктерді енгізіп жатыр. Салыќ
тμлеп, мемлекетіміздіњ
м‰мкіндігін кењейтуде", – дейді
ол.

Кедендік Одаќ – ќазаќстан-
дыќтарѓа кμліктерін жањартпаса
да, жылын жасартатындай
м‰мкіндік берген еді. Сондыќтан
да, шенеуніктердіњ шектеуін
ќарапайым халыќ ‰шін жаѓымды
жањалыќ деп айта алмайсыз. Ал
кμлік ќ±растырып, ќалтасын ќам-
пайтып жатќандарѓа ‰лкен
м‰мкіндік берілері аныќ.

¤зіміздіњ μніміміз ќолжетімді
болса, μзгеніњ ќалдыѓына кμз
алартып ќайтпекпіз?! Сырттан
кμлік тасып, темір т±лпарды тіз-
гіндегендердіњ айтар єњгімесі
осы. Расында да, Ќазаќстанда кμ-
лік ќ±растыратын бірнеше зауыт
бар. Бір Ќостанайдыњ μзінде ѓана
Сан-Йонг, Пежо, талайды там-
сандырѓан Тойота іспетті жењіл
кμліктердіњ т‰р-т‰рі ќ±растыры-
лады. "АгромашХолдинг" АЌ 2014

жылдыњ μзінде ѓана, 8,5 мыњ
темір т±лпар шыѓарды. ‡стіміз-
дегі жылы μнім мμлшері 20 мыњѓа
жеткізілуі тиіс еді. Десек те, рубль
баѓасыныњ ќ±нсыздануы мен Ке-
дендік одаќтыњ к‰шіне мінуі – кμ-
лік ќ±растырушыларды тыѓы-
рыќќа тіреді. Ќазаќстандыќтар
отандыќ су жања μнімді алмай,
Ресейде шыѓарылѓан темір
т±лпарларѓа ќырѓидай тиді. Ал
жањасына к‰ші жетпегендері ќол-
даныстаѓы кμліктерге жайѓасты.
Осылайша, Тобыл μњіріндегі
μндірушілер т±тынушыларынан
єп-сєтте ќаѓылды да ќалды.

‡стіміздегі жылдыњ ќањтар,
аќпан айларында Ќазаќстанѓа
кμрші елден 50 мыњѓа жуыќ кμлік
енгізілген. Ќ±зырлы мекеме
μкілдері келтірген аќпаратќа
ж‰гінер болсаќ, олардыњ дені
еліміздіњ экологиялыќ талабына
сай емес. М±ныњ есесіне, олар-
дыњ баѓасы отандыќ μнімнен екі
есе арзан. Ќарапайым ѓана мы-
сал, Ќостанайда ќ±растырыла-
тын Toyota Fortuner кμлігі бізде 44
500 АЌШ долларынан сатылуда.
Ал кμліктіњ дєл осы т‰рі Ресейде
35 000 АЌШ долларына саудала-
нады. Кμпшіліктіњ ќолы жете бер-
мейтін Пежо 301 кμлігі бізде 12
500 болса,  Ресейде – 8 000 АЌШ
долларынан алуѓа болады.
Ќазаќстанда кμліктіњ анаѓ±рлым
ќымбат екенін ресейліктер де
жаќсы біліп алѓан. Кμпшілікке ке-
њінен танымал "Kolesa.kz" порта-
лына кірсењіз, кμрші елдіњ пысыќ-
тарыныњ μз кμліктерін ќазаќстан-
дыќтарѓа тиімді баѓамен "тыќпа-
лап" жатќанын ањѓару ќиын емес.
Солардыњ т±сында т±рѓан Ќазаќ-
станда шыѓарылѓан кμлік
ќ±ныныњ шектен шыќќанын да
еріксіз кμзіњіз шалады.

Ќанша жерден "патриот" бол-
са да, "єкесініњ ќ±нындай" баѓа-

мен сатылып жатќан  отандыќ
μнімді алѓанша, орыстыњ ескісін
саудалаѓан єркім ‰шін пайдалы.
Отандастарымызды μзіміздіњ
μнімге ќайта б±рудыњ басты ама-
лы – тауардыњ сапасын жаќсар-
тып, баѓасын тезге салу. М±ндай
жаѓдайда, кμршіміздіњ ескісіне
ешбіріміздіњ де кμз ќырымызды
салмасымыз аныќ.

Ж±мыр жерді жайлаѓан ќаржы
даѓдарысы  мен  кμрші елге са-
лынѓан  экономикалыќ санкция-
ныњ салдарынан т±ралап ќалѓан
отандыќ автоμндірісті дамыту
маќсатында, мемлекет тарапы-
нан ќомаќты к‰ш салынуда. Атап
айтар болсаќ, ќазаќстандыќ
кμлікке жайѓасќысы келгендерге
3-5 жылѓа 4 пайыздан несие беру
ќарастырылѓан. Б±л ‰шін  бюд-
жеттен 20 млрд. тењге бμлінбек.
М±ндай м‰мкіндіктіњ Кедендік
одаќ аясындаѓы елдер арасын-
да тек Ќазаќстанда ѓана беріліп
отырѓанын айта кеткен жμн. Ќар-
жылыќ ќыспаќќа алынѓан Ре-
сейдіњ μзінде автокμлік жасайтын
зауыттар μнімдерін ќысќартып,
бірінен соњ бірі жабылып жатыр.
Мысалы, кμрші елдіњ Калуга об-
лысындаѓы  Peugeot жєне Citroen
кμліктерін ќ±растыратын зауыт μз
ж±мысын жазѓа дейін тоќтатуды
жμн кμріпті. Осыныњ салдары-
нан, ж‰зден астам ж±мысшы ќыз-
метінен ќаѓылмаќ. Мекемеде тек
Mitsubishi кμлігі ѓана ќ±растыры-
латын болады. "ПСМА Рус" кон-
церні μз μнімдері баѓасын тμмен-
детуді жоспарлап отырѓан кμрі-
неді. Ресейдіњ μзге де кєсіпорын-
дары  кμлік баѓасын тμмендету
арќылы т±тынушылар ќатарын
ќалыњдатуды жоспарѓа алѓан.
Ќазаќстандыќ кєсіпорындарѓа да
сыныќты сылтау ќылѓанша, осын-
дай єдіске кμњіл аударѓаны аб-
зал.

Бизнес бєсекеге
баѓынышты

Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

Ќостанай облысы єкімініњ аппараты 2015 жыл-
ѓы 15 сєуірге дейін ж±мысќа орналаспаѓан дєрігер-
лердіњ мониторингісін μткізеді. Аталѓан санаттаѓы
т±лѓаларѓа мына телефондар бойынша байланы-
суды с±раймыз 575-084, 575-057.

Аппарат  акима  Костанайской  области  до
15 апреля 2015 года проводит мониторинг нали-
чия нетрудоустроенных врачей. Лица указанной
категории просим позвонить по телефонам 575-
084, 575-057.

Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ

Жаќында м‰гедектер
мєселесі бойынша облыс
єкімініњ кењесшісі Аслан
Дабылов Сарыкμлде
болып ќайтты.

Аслан Ж±маѓали±лы аудан
єкімініњ орынбасары Елжан
Т±рабековпен бірге сауда н‰кте-
лері мен білім беретін нысандар-
ды  аралады.  Ондаѓы  орнатыл-
ѓан пандус табалдырыќтары мен
оныњ ±стайтын жерлерін жіті
ќадаѓалады. Себебі м‰мкіндігі
шектеулі жандардыњ єлгі нысан-
дарѓа емін-еркін кіріп-шыѓуына
ќаншалыќты жаѓдай жасалѓанды-
ѓына баса кμњіл бμлді.   Сондай-
аќ, ол μз сμзінде м‰гедектер ‰шін кез-келген меке-
меге келгенде ешбір ќиындыќсыз ќызмет кμрсеті-
лу керектігін атап μтті.

Айта кеткен жμн, аѓымдаѓы жылдыњ жазында
біздіњ μњірде м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ спар-

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

¤мірдегі μзекті сауалдар

такиадасы μтеді. Оѓан аймаќтыњ т‰кпір-т‰кпірінен
ќонаќтар келеді. Сондыќтан,  м‰мкіндігі шектеулі
жандар ‰шін ауданныњ кез келген мекемесін еш
кедергісіз аралауына осы бастан жаѓдай жасал-
маќ.

Сарыкμл ауданы.
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Кμрменіњ кμмегі кμп
– Кμктемгі егіс науќаны

алдында тауар μндіруші-
лер  ‰шін м±ндай кμрме

μте тиімді. Неге десењіз, жермен
ж±мыс істейтін кез келген шаруа-
ныњ к‰ні бойы теледидар неме-
се газет ќарауѓа м‰мкіндіктері
бола бермейді. Ал мына жерде
кімге ќандай техника ќажет, бєрі
т±р. Єркім тањдаѓанын алуѓа
м‰мкіндік зор. Сондыќтан, б‰гін
осында  65 кєсіпорын келіп,
μздерініњ тауарларын кμрсетіп
жатыр,– дейді облыс єкімініњ
орынбасары Базыл Жаќыпов.

Ќостанай облысы – еліміздегі
ењ ірі дамыѓан кμпсалалы агро-
μнеркєсіптік кешен. Республика-
даѓы барлыќ  астыќтыњ  25%-ын
Тобыл μњірініњ диќандары
μндіреді. Ќостанай бидайы μз
елімізде ѓана емес, шет мемле-
кеттердіњ де с±ранысына ие.
Соњѓы жылдары облыс шаруала-
ры тек бидай μсірумен шектел-
мей, жерді єртараптандыруѓа
мейлінше кμњіл бμле бастады.
Яѓни майлы даќылдар, мал азыѓы
да ќажет.

Ќостанай ауданындаѓы "Еста-
ев" шаруа ќожалыѓыныњ же-
текшісі Ибраш Естаевпен
єњгімеслескенде, ол  м±ндай ша-
раныњ шаруалар ‰шін пайдасы
зор екендігін айтты: "Егер сапаѓа
кμњіл бμлем деген, жерде μнгенді
бір т‰йір дєніне дейін шашауын
шыѓармай жинап алам деген
адам бєрібір  озыќ ‰лгідегі техни-
каѓа иек артады. ¤йткені б±рынѓы
тракторлардыњ заманы μткен.
Шетелдік техника тμзімді єрі
μнімділігі екі-‰ш есе жоѓары".

Облыс ауылшаруашылыќ биз-
несі  облыс пен республикадаѓы,
сондай-аќ  Еуразиялыќ экономи-

К¤КТЕМГІ ЕГІС

Кμктемгі дала ж±мыстарына ќос-
танайлыќ диќандар биыл ерте
ќамданып жатыр. ¤йткені μткен
жылѓы ауа-райыныњ ќолайсызды-
ѓынан шаруалар кμп мμлшерде
шыѓынѓа батќаны белгілі. Сондыќ-
тан, "ќамдансањ, ќапы ќалмайсыњ"
деген ќаѓиданы басты назарда
±стаѓан ауылшаруашылыќ тауар
μндірушілері алдаѓы науќандыќ
єзірліктерін к‰ні б±рын тиянаќтап
алды.

– Диќандардыњ кμктемгі егіске
дайындыѓы жаман емес.  Былтыр-
ѓы егін ораѓыныњ ќандай болѓанын
μздеріњіз жаќсы білесіздер. Астыќ
сапасын жоѓалтты. Ќажетті т±ќым
ќорын жеткілікті мμлшерде  жасай
алмадыќ. Ќамбаѓа 114 мыњ тон-
на т±ќымдыќ астыќ кем ќ±йылды.
Ќайта шаруалардыњ  жаѓдайын
т‰сінген ел ‡кіметі дер кезінде ќол
±шын созды. ¤ткен желтоќсан ай-
ынан бастап ЌР  Ауылшаруашы-
лыќ министрлігініњ кμмегі арќасын-
да егін μсірушілерді ќолдауѓа
ќаражат бμліне бастады. Б‰гінгі
тањда  кμктемгі егісті μткізуге жєне
т±ќым сатып алуѓа бμлінген ќар-

жыныњ кμлемі 6 млрд. 800 млн.тењ-
ге. Соныњ 70%-ын  игердік, яѓни
тиісті ќаржы шаруа ќожалыќтары-
ныњ ќолына тиді. Оныњ сыртында
біздіњ облысќа жењілдетілген баѓа-
мен 71 мыњ. тонна жанар-жаѓар
май берілді, – дейді Базыл Жаќы-
пов.

Облыс єкімі орынбасарыныњ
айтуынша, биыл  шаруалар 4 млн.
700 мыњ гектарѓа дєнді даќылдар
сеппек. Оныњ ішінде майлы даќыл-
дар мен мал азыѓын молыраќ
μсіруге ден ќойып отыр. Мєселен,
Ќостанай ауданына ќарасты "Ес-
таев" шаруа ќожалыѓы 13 мыњ гек-
тарѓа егін ексе, соныњ 30%-ына
к‰нбаѓыс, с±лы жєне басќа да жем-
шμп т‰рлерін μсіреді.

– Т±ќым жеткілікті. Оныњ ‰стіне
270 тонна жанар-жаѓар майды
тасып алдыќ. Енді мамыр айына
дейін таѓы 130 тонна с±йыќ отын
єкелеміз. Техника паркін єлдеќа-
шан жањалап алѓанбыз. Ќысќасы,
алдаѓы егіс ж±мыстарына дайын-
быз. Биыл ылѓалдыњ мμлшері де
кμњілге медеу, – дейді шаруа ќожа-
лыѓыныњ жетекшісі.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Дала
ж±мыстарына

дайын
Єлібек
    ЫБЫРАЙ

1-бет

шаруашылыќ кμрмесі айќын
дєлел. Б±дан былай м±ндай
кμрме єрбір екі жыл сайын μтіп
т±ратын болады.

Суреттерді т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

калыќ одаќќа м‰ше елдеріндегі
кєсіпорындармен  тыѓыз ќарым-
ќатынас орнатуѓа пейілді. Б±ѓан
облыс басшысы Н.Садуаќасов-
тыњ тапсырмасымен ±йымдасты-
рылѓан "Агронауќан-2015" ауыл-

Айбек
    КЄДІР¦ЛЫ

 Ќысќарту орын
алѓан

Єлемді жайлаѓан ќаржы даѓдарысы еліміздегі кєсіпорындарѓа μз
салќынын тигізбей ќойѓан жоќ. Яѓни ішкі-сыртќы сауда нарыѓы бєсењ-
деп, μнім μндіруші кєсіпорындар амалсыз "жан саќтау" ќамына кірісті.
Мєселен, 2014 жылдыњ 1 ќазанынан ‰стіміздегі жылдыњ 6 наурызы-
на дейінгі аралыќта облыстаѓы "Казогнеупор" зауыты" ЖШС,"KMG-
Security" ЖШС, "Костанайское эксплуатационное вагонное депо" ЌТЖ
¦К АЌ филиалы, "Казпочта" АЌ, "Trans Well Company" ЖШС, "Транс-
РудныйАвто" ЖШС-і сияќты алты кєсіпорында  108 адам ж±мыстан
ќысќартылѓан. Оныњ 58-і биылѓы жылы еріксіз  μз орындарын боса-
тыпты.

Дегенмен тиісті органдар б±ѓан кμз ж±мып отырѓан жоќ. Облыстыќ
ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне єлеуметтік баѓдарламалар бас-
ќармасыныњ басшысы Ерлан Жаулыбаев ж±мыстан босап ќалѓан
57 адам басќа ж±мысќа орналастырылѓандыѓын айтады.  Ал 2 адам
μздерініњ кєсіби біліктіліктерін арттыру ‰шін оќып жатыр. Зейнетаќы
жасына жеткен 31 адам ж±мысќа т±рудан μздері бас тартќан. Сон-
дай-аќ, 4 адам басќа облыстыњ т±рѓындары. Ќалѓан 18 адам ж±мыс-
пен ќамту органдарына тіркелді. Ќандай да бір ж±мыс кμзі пайда
болѓан жаѓдайда олар ењбекке ќайта оралады, – дейді бас-ќарма
басшысы, –  Єулиекμл ауданындаѓы "Приозерный" кμмір кеніші" ЖШС,
Лисаков ќаласындаѓы "Лисаковскрудстрой" ЖШС жєне  "Алтын ¤мір"
ЖШС-і сияќты ‰ш кєсіпорында барлыѓы 278 адам ж±мыс істейтін
болса, соныњ 31-і мєжб‰рлі демалысќа шыѓарылѓан".

Жалпы, облыста  μнеркєсіп кешендерінде т±раќты ж±мыс орын-
дарын саќтап ќалу маќсатында бірќатар меморандумдарѓа ќол
ќойылѓаны белгілі. Соѓан сєйкес ќ±зырлы органдар тарапынан тиісті
ж±мыстар ж‰ргізіліп жатќанын хабарлады басќарма мамандары.

Сержанттар кісі тонаушыны
ќолѓа т‰сірді

Полиция сержанттары Шыњѓыс
Жаќыпов пен Н±рс±лтан Ќойшекенов 15
минуттыњ ішінде кісі тонаушыны ќолѓа
т‰сірді.

№340 автопатрулініњ ќ±рамында кезекшілікке
шыќќан сержанттар Карбышев кμшесінде зейнет-
кер єйелдіњ сμмкесін белгісіз біреудіњ тартып алып
кеткені туралы хабар алды. Оќиѓа болѓан жерге
келген полицейлер ќарда ќалѓан тонаушыныњ
іздерін байќап ќалды. Із  кескен тєртіп саќшыла-
ры Ленинград кμшесіндегі бір ‰йдіњ жанына келді.
‡йдіњ ауласына енгенде бір жас жігіт ќарсы шыќ-
ты. Ол ќолындаѓы к‰рекпен ізін жаппаќ болѓан
екен. Полицейлерді кμрген ол сасып ќалды. ‡йде
полицейлер керует пен тμсеніштіњ астына тыѓыл-
ѓан ємиян мен сμмкені тапты. Жігіттіњ ата-анасы
балаларыныњ б±л ќылыѓына тањ ќалды. Отбасы-
ныњ т±рмысы жаќсы. 19 жастаѓы колледж оќушы-
сы м±ндай ќылмысќа неге барѓанын т‰сіндіре ал-

Спорттыќ іс-шара Ќостанай ауданыныњ За-
тобол кентіндегі стадионда болды. Барлыќ
ќызметкерлер ж‰гіру-ж‰ру ќашыќтыѓын уаќыт-
пен μтті.

Бекітілген нормаѓа сєйкес ќыс мерзімінде
шањѓы тебуден μтеді. Ќардыњ болмауына бай-
ланысты б±л тєртіп баламасы ретінде ж‰гіру-
ж‰руге алмастырылды. Спорттыњ б±л т‰рі са-
лауатты μмір салтын дєріптеп, жеке ќ±рамныњ
жауынгерлік жєне ќызметтік дайындыѓын  жо-
ѓарылатудыњ  пайдалы  ќ±ралы болып табы-
лады. Ж‰гіру соњынан президенттік тест бой-
ынша ќорытынды шыѓарылды.  Балама іс
шаралар облыстыњ барлыќ бμлімшелерінде
μткізілді.

"Ќостанай облысы ТЖД ¤С жєне АЌЖЌ"
ММ баспасμз ќызметі.

Президенттік тест тапсырды

мады. Сол к‰ні зейнеткерге зейнетаќысы ќайта-
рылды. Аталмыш факті бойынша к‰діктіге ќатыс-
ты ќылмыстыќ іс ќозѓалды.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай... 11.45 Т.х. "Же-
дел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.55 Дауа. 13.25 Мєлім де беймєлім
Ќазаќстан. 13.50 Аќсауыт. 14.20
М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Меніњ Ќазаќстаным.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Шын ж‰ректен! 18.55 Зањ
жєне біз. 19.35 "Жедел жєрдем".
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа
оњай. 21.50 Т.х. "Сырѓалым". 22.45
"Келін". 23.30 Сіз не дейсіз? 0.00
Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жеті к‰н. 11.05 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.45 Магия кухни.
12.15 М.ф. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Страх в твоем доме". 14.00 Т.с. "Дом
на Озерной". 15.00 Новости. 15.15
Б±йымтай. 16.15 М.с. 16.45 Мен
кμрген соѓыс. 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Кμзќарас. 17.45 Ќызыќ times.
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18.00 Новости. 18.15 Ќызыќ times.
19.00 ТВ Бинго. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Арнайы хабар. 21.00 Новости.
21.30 Т.с. "Слово офицера". 22.00
Т.с. "Сулейман Великолепный".
22.50 Жекпе-жек. 23.35 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Волшебный фонарь. 9.55,
11.20, 12.25, 13.55, 15.10, 16.55,
18.25, 20.55, 22.50, 23.05 Телемар-
кет. 10.00 Арќа-аќпарат. 10.35 Т.с.
"Смерть шпионам. Скрытый враг".
11.30 Первая студия. 12.00 М.с. "Фи-
нес пен Ферб". 12.30 Вызов. 12.55
Мєњгілік рух. 13.00 Жањалыќтар. 13.50
Пока жива память. 14.00 Т.х. "Астана
- махаббатым меніњ". 15.15 Д.с. "Пей-
зажи сквозь время". 16.00 Т.с. "Ноч-
ные ласточки". 17.00 Магия природы.
17.30 М.с. 17.45 Мєњгілік рух. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Ќазына. 18.25
Новости. 18.50 Пока жива память.
18.55 Т.с. "Тренер". 19.30 Ќазаќ дала-
сыныњ ќ±пиялары. 20.00 Территория
закона. 20.30 53о:63о. 20.55 Мєњгілік
рух. 21.00 Новости. 21.25 Пока жива
память. 21.30 Новости. 21.55 Пока

20.10 Н±рлы Отау. 20.30 Наше кино.
21.00 Кітапхана. 21.30 Легенды и
мифы Оперного. 22.00 Онлайн Ас-
тана. 22.50 "Мазар" драмасы. 0.10
"Кішкентай Доррит".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Ѓарыштан келген ѓашыѓым".
17.40 К‰лкі базар. 18.10 Тематик-
шоу. 19.00 "Деффчонки". 19.30 "Са-
шатаня". 20.00 Однажды в России.
20.30 Ревю. 21.00 "Универ". 22.00
"Интерны". 22.30 Ревю. 23.00 Жа-
сырын камера. 0.00 Х.ф. "Призраки
в Коннектикуте".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сотќар балалар. 14.30 Айна online.
15.00 "Гадалка". 16.00 Т.с. "Вдова".
17.00 Орел и решка. 18.00 "Арам
аќша. Адал махаббат". 19.00 Айна

7 сєуір,7 сєуір,7 сєуір,7 сєуір,7 сєуір,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Жедел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.45 ¦лы Жењіске - 70 жыл. 12.55
Спорт. 13.15 Алањ. 14.05 Сыр с±хбат.
14.35 М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Жарќын бейне. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.25
Ас болсын! 19.10 Ќылмыс пен жаза.
19.35 "Жедел жєрдем". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
"Сырѓалым". 22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.15
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Страх в твоем доме". 14.00
"Дом на Озерной". 15.00 Новости.
15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір сабаќ-
тары. 16.30 М.с. 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Кμзќарас. 17.45 Экономкласс.
18.00 Новости. 18.15 Т.х. "Ѓашыќ
ж‰рек". 19.00 Біздіњ ‰й. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Бюро расследований.
21.00 Новости. 21.30 "Слово офице-
ра". 22.00 "Сулейман Великолепный".
22.50 Арнайы хабар. 23.20 Б±йым-
тай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25,
13.55, 15.10, 16.55, 18.25, 22.50,
0.15 Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Же-
дел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.55 Поэзия єлемі. 13.20 Зањ жєне
біз. 14.00 Шарайна. 14.30 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 "Келін". 17.00
"¦лт маќтанышы". 17.30 Жањалыќтар.
17.50 ¤зекжарды. 18.10 Ќылмыс пен
жаза. 18.35 Мыњ т‰рлі мамандыќ.
19.10 Журналистік зерттеу. 19.35
"Жедел жєрдем". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 "Сырѓа-
лым". 22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.15
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Страх в твоем доме". 14.00
Т.с. "Улыбка пересмешника". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 16.15 М.с.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
17.45 100 бизнес-историй. 18.00
Новости. 18.15 "Ѓашыќ ж‰рек". 19.00
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Жедел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.55 Агробизнес. 13.20 Журналистік
зерттеу. 14.10 Жан жылуы. 14.35 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 "¦лт маќтанышы". 17.30 Жа-
њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10

жива память. 22.00 "Смерть шпионам.
Лисья нора". 23.10 Т.с. "Тюдоры". 0.20
Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 8.00 Каznet. 8.20
Суперпапа. 9.00 Т.х. "М±рагер". 10.00
Жањалыќтар. 10.30 Т.с. "Фериха".
11.30 Т.х. "Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.10 "20:30". 14.00 Ново-
сти. 14.10 Т.с. "Лист ожидания". 15.15
"М±рагер". 16.40 "20:30". 17.30 "Фе-
риха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Лист ожидания". 22.00 "Фериха".
23.00 Кеш емес. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно
в...". 10.05 Песни любви. 10.35
Ж‰здесу. 11.05 Б‰гінгі ѓылым. 11.30
Д.ф. "Кемел кењістік". 12.05 "М.Фри-
ман: уаќыт пен кењістікке саяхат".
13.05 Онлайн Астана. 14.05 Науч-
ная нефантастика. 15.00 Т.х.
"Кішкентай Доррит". 16.00 "XXI ѓасыр
кμшбасшысы". 17.30 Т±њѓыштар.
18.05 "М.Фриман: уаќыт пен кењісті-
кке саяхат". 19.20 Ученый совет.

Новости. 10.30 "Смерть шпионам.
Лисья нора". 11.30 Зањ аймаѓы. 12.00
М.с. "Финес пен Ферб". 12.30 Д.с.
"Алаш алыптары". 12.55 Мєњгілік рух.
13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока жива
память. 14.00 "Астана - махаббатым
меніњ". 15.15 Пейзажи сквозь вре-
мя. 16.00 "Ночные ласточки". 17.00
Магия природы. 17.30 М.с. 17.45
Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Даму діњгектері. 18.25 Ново-
сти. 18.50 Пока жива память. 18.55
"Тренер". 19.30 Ќазаќ даласыныњ
ќ±пиялары. 20.00 Бірінші студия.
20.30 Ажар. 20.55 Мєњгілік рух. 21.00
Новости. 21.25 Пока жива память.
21.30 Новости. 21.55 Пока жива па-
мять. 22.00 "Смерть шпионам. Ли-
сья нора". 23.10 "Тюдоры". 0.20
Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 Т.с. "Кто в доме хозяин?". 9.00
"М±рагер". 10.00 Жањалыќтар. 10.30
"Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00
Жањалыќтар. 13.10 Кеш емес. 14.00
Новости. 14.10 "Лист ожидания".
15.15 "М±рагер". 16.35 Kaznet. 17.00
Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Лист ожидания". 22.00
"Фериха". 23.00 Сырласу. 23.50
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно
в...". 10.05 Саѓыныш сазы. 10.35
Ќылќалам. 11.00 Легенды и мифы
Оперного. 11.30 "Кемел кењістік".
12.05 "М. Фриман: уаќыт пен кењіст-
ікке саяхат". 13.05 Онлайн Астана.
14.05 Н±рлы Отау. 15.00 "Кішкентай

Мєлім де беймєлім Ќазаќстан. 19.10
Индустрияландыру: ±лттыќ μндіріс.
19.35 "Жедел жєрдем". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
"Сырѓалым". 22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00

Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.15
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.00 "Страх в твоем доме". 14.00
"Улыбка пересмешника". 15.00 Но-
вости. 15.15 Б±йымтай. 15.45 ¤мір
сабаќтары. 16.15 М.с. 17.00 Жања-
лыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Биз-
нес сыры. 18.00 Новости. 18.15
"Ѓашыќ ж‰рек". 19.00 Жекпе-жек.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Моя исто-
рия войны. 21.00 Новости. 21.30

"Слово офицера". 22.00 "Сулейман
Великолепный". 22.50 Біздіњ ‰й.
23.40 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 22.50, 0.15 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
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Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Мен кμрген соѓыс. 21.00 Новости.
21.30 "Слово офицера". 22.00 "Су-
лейман Великолепный". 23.00 Біздіњ
‰й. 23.50 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 22.50, 0.15 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.30 "Смерть шпионам. Лисья
нора". 11.30 Бірінші студия. 12.00
М.с. "Финес пен Ферб". 12.30 Д.с.
"Алаш алыптары". 12.50 Мєњгілік рух.
13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока жива
память. 14.00 "Астана - махаббатым
меніњ". 15.15 Пейзажи сквозь вре-
мя. 16.00 "Ночные ласточки". 17.00
Магия природы. 17.30 М.с. 17.45
Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Регион/10. 18.25 Новости.
18.50 Пока жива память. 18.55 "Тре-
нер". 19.30 Ќазаќ даласыныњ ќ±пия-
лары. 20.00 Первая студия. 20.30
1001 история успеха. 20.55 Мєњгілік
рух. 21.00 Новости. 21.25 Пока жива
память. 21.30 Новости. 21.55 Пока
жива память. 22.00 "Смерть шпио-
нам. Лисья нора". 23.10 "Тюдоры".

0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.05 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "М±рагер". 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Д.ф. "Сырты б‰тін...". 13.35 Д‰ние
жарыќ. 14.00 Новости. 14.10 "Лист
ожидания". 15.15 "¤згерген μмір".
16.35 Каznet. 17.00 Такси. 17.30
"Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Лист ожидания". 22.00 "Фериха".
23.00 Концерт. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно
в...". 9.40 TED. Идеи, достойные рас-
пространения. 10.05 "Ѓасырлар пер-
несі". 10.35 Кітапхана. 11.05 Реаль-
ная наука. 11.30 "Кемел кењістік".
12.05 "М. Фриман: уаќыт пен кењіс-
тікке саяхат". 13.05 Онлайн Астана.
14.05 ¤мір. Театр. Кино. 15.00 "Ежелгі
Рим. Империяныњ μркендеуі мен
ќ±лауы". 16.30 Таѓдырлы хаттар.
17.00 Идеи, достойные распростра-

нения. 17.30 "Эйнштейн ізімен". 18.05
"М. Фриман: уаќыт пен кењістікке
саяхат". 19.00 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 19.50 Тарих айнасы:
ањыз бен аќиќат. 21.30 Музей зву-
ков. 22.00 Онлайн Астана. 22.50
Концерт. 0.00 "Ежелгі Рим. Импе-
рияныњ μркендеуі мен ќ±лауы".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Ѓарыштан келген ѓашыѓым".
17.40 К‰лкі базар. 18.10 Тематик-
шоу. 19.00 "Деффчонки". 19.30 "Са-
шатаня". 20.00 Однажды в России.
20.30 Ревю. 21.00 "Универ". 22.00
"Интерны". 22.30 Ревю. 23.00 Жа-
сырын камера. 0.00 Х.ф. "Сайлент
Хилл".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сотќар балалар. 14.30 Айна online.

15.00 "Гадалка". 16.00 "Вдова". 17.00
ВООМ! 18.00 "Арам аќша. Адал ма-
хаббат". 19.00 Айна online. 19.30 Моя
история. С. Зверев. 20.00 7 NEWS.
21.00 Мои прекрасные. 23.00 Ќорќ-
ыныш факторы. 0.00 "Демоны да
Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 "Городские легенды
3". 12.00 Мультсериалы. 15.00 "Сча-
стливы вместе". 19.00 "Кухня". 20.00
Информбюро. 21.00 "‡мітіњді ‰збе".
22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00 Алда-
распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
00.00 Х.ф. "Пятница, 13. Часть 5".
2.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Винтаж. 14.30
Baby ГИД. 15.00 "Разведчицы". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 К.ф. "Ал ќ±да -
бер ќ±да". 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќылмыстыќ іс №. 20.00 РТН. 20.30
Джиперы. 21.00 "Госпожа горнич-
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Доррит". 16.00 Научная нефантас-
тика. 16.25 Культурный код. 17.30
"‡кілі домбыра". 18.05 "М. Фриман:
уаќыт пен кењістікке саяхат". 19.30
Б‰гінгі ѓылым. 21.40 Д.ф. "С чего
начинается Родина". 22.00 Онлайн
Астана. 22.50 "Алпамыс" операсы.
0.05 Т.х. "Ежелгі Рим. Империяныњ
μркендеуі мен ќ±лауы".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в Рос-
сии. 11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деф-
фчонки". 12.30 М.с. 15.30 Салем
ВОХ. 16.30 "Ѓарыштан келген ѓашы-
ѓым". 17.40 К‰лкі базар. 18.10 Те-

матик-шоу. 19.00 "Деффчонки".
19.30 "Сашатаня". 20.00 Однажды
в России. 20.30 Ревю. 21.00 "Уни-
вер". 22.00 "Интерны". 22.30 Ревю.
23.00 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
"Призраки в Коннектикуте 2: тени
прошлого".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сотќар балалар. 14.30 Айна online.
15.00 "Гадалка". 16.00 "Вдова". 17.00
Икона стиля. 18.00 "Арам аќша. Адал
махаббат". 19.00 Айна online. 19.30

Моя история. С. Ахметова. 20.00 7
NEWS. 21.00 Х.ф. "Следователь
Протасов". 23.00 Ќорќыныш факто-
ры. 0.00 "Демоны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 "Городские легенды
3". 12.00 Мультсериалы. 15.00 "Сча-
стливы вместе". 19.00 "Кухня". 20.00
Информбюро. 21.00 "‡мітіњді ‰збе".
22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00 Алда-
распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
00.00 Х.ф. "Пятница, 13. Часть 4".
2.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с.
"Госпожа горничная". 14.00 Дело №.
14.10 Солнечная кухня. 14.40
Landmarks. 15.00 Т.с. "Разведчицы".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 К.ф.
"Єкемніњ сыйлыѓы". 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН. 20.30 Винтаж. 21.10 "Госпожа
горничная". 22.00 РТН. 22.30 Груп-
па здоровья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Коро-
лева бандитов". 12.00 "Ду ќол шоко-
лад". 12.55 Жањалыќтар. 13.00 Луч-
ший город.KZ. 13.10 Ашыѓын айт-
ќанда. 14.00 П@утina. 14.30 "Гончие-
5". 14.50 112. 15.00 "Гончие-5".15.40
Судебные истории. 16.40 Давай по-
женимся. 17.50 "Врачиха". 18.50
Пусть говорят. 20.00 Новости. 20.40
"С‰йген жар". 21.40 Жањалыќтар.
22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 Лучший город.KZ.
23.55 "Однажды в Ростове".

6.20 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќтар.
7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.25
"Жанќияр патшайым". 9.25 Оњай
олжа. 10.10 "Бежать". 12.00 Ново-
сти. 12.40 Главная редакция. 13.15
"Лесник". 15.15 Не ври мне. 16.15
"Махаббат м±њы". 17.45 "М±здан
суыќ, оттан ыстыќ". 18.40 КТК ќор-
жынынан. 19.45 Оњай олжа. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Диагноз. 22.15 "Сильнее судьбы".
0.05 "Лесник".

ная". 22.00 РТН. 22.30 В ладу с при-
родой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Па-
норама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Коро-
лева бандитов". 12.00 "Ду ќол шоко-
лад". 12.55 Жањалыќтар. 13.00 Луч-
ший город.KZ. 13.10 Ашыѓын айтќ-
анда. 14.00 П@утina. 14.30 "Гончие-
5". 14.50 112. 15.00 "Гончие-5". 15.40
Судебные истории. 16.40 Давай по-
женимся. 17.50 "Врачиха".18.50
Пусть говорят. 20.00 Новости. 20.40
"С‰йген жар". 21.40 Жањалыќтар.
22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 Лучший город.KZ.
23.55 "Однажды в Ростове".

6.20 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќтар.
7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.30
КТК ќоржынынан. 9.25 Оњай олжа.
10.10 "Бежать". 12.00 Новости. 12.40
Диагноз. 13.15 "Лесник". 15.15 Не
ври мне. 16.05 "Махаббат м±њы".
17.45 "М±здан суыќ, оттан ыстыќ".
18.40 КТК ќоржынынан. 19.45 Оњай
олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Черный квадрат. 22.15
"Сильнее судьбы". 0.05 "Лесник".

online. 19.30 Моя история. И. Ра-
химжанов. 20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф.
"Ван Хельсинг". 23.00 Ќорќыныш
факторы. 0.00 "Демоны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "Сен
келерсіњ 2". 8.00 Т.с. "‡мітіњді ‰збе".
9.00 Х.ф. "Миссия невыполнима 2".
11.30 Мультсериалы. 15.00 Т.с. "Сча-
стливы вместе". 19.00 Т.с. "Кухня".
20.00 Информбюро. 21.00 "‡мітіњді
‰збе". 22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 00.00 Х.ф. "Пятница, 13.
Часть 3". 2.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Моя правда. 11.00
¤мір аѓымы. 13.00 В поисках исти-
ны. 14.00 Х.ф. "Потерянный рай".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Ш. Ахме-
това. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 По
диким местам. 20.00 РТН. 20.30 Дело
№. 20.50 Торговый дом. 21.10 В ладу
с природой. 21.30 По следам музей-
ных невидимок. 22.00 РТН. 22.30
Baby ГИД. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00

Территория происшествий.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Ко-
ролева бандитов". 12.00 "Ду ќол
шоколад". 12.55 Жањалыќтар. 13.00
Лучший город.KZ. 13.10 Ашыѓын ай-
тќанда. 14.00 П@утina. 14.30 Т.с.
"Гончие-5". 14.50 112. 15.00 Т.с. "Гон-
чие-5". 15.40 Судебные истории.
16.40 Давай поженимся. 17.50 Т.с.
"Врачиха". 18.50 Пусть говорят.
20.00 Новости. 20.40 Т.х."С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20 Т.х.
"Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 Лучший город.KZ.
23.55 Т.с. "Однажды в Ростове".

6.05 "Япыр-ай". 7.45 Ж‰рекжарды.
8.00 "Ќайран заман. Жалѓасы". 9.00
¤нерлі отбасы. 10.10 Удиви меня.
11.10 Х.ф. "Королева льда". 13.15 Дру-
гая правда. 14.15 Портрет недели.
15.15 Слуги народа. 16.05 Ж±лдызды
аќиќат. 16.45 "Махаббат м±њы". 17.45
"М±здан суыќ, оттан ыстыќ". 18.40 КТК
ќоржынынан. 19.45 Оњай олжа. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Главная редакция. 22.15 Т.с. "Силь-
нее судьбы". 0.05 "Лесник".

АСТАНА

10.30 "Смерть шпионам. Лисья нора".
11.30 Первая студия. 12.00 М.с. "Фи-
нес пен Ферб". 12.30 Д.с. "Алаш алып-
тары". 12.55 Мєњгілік рух. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.55 Пока жива память.
14.00 "Астана - махаббатым меніњ".
15.15 Пейзажи сквозь время. 16.00
"Ночные ласточки". 17.00 Магия при-
роды. 17.30 М.с. 17.45 Мєњгілік рух.
17.50 Жањалыќтар. 18.15 Третий
тайм. 18.30 Новости. 18.50 Пока жива
память. 18.55 "Тренер". 19.30 Ќазаќ

даласыныњ ќ±пиялары. 20.00 Бірінші
студия. 20.30 Бойт±мар. 21.00 Ново-
сти. 21.25 Мєњгілік рух. 21.30 Ново-
сти. 21.55 Пока жива память. 22.00
"Смерть шпионам. Лисья нора".
23.10 "Тюдоры". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жања-
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
Ас болсын! 11.25 Єзіл єлемі. 13.00
Поэзия єлемі. 13.30 Білгірлер бєйгесі.
14.15 Т.х. "С±њќар". 16.10 К.ф. "Ма-
хаббат ќ±рбаны". 17.30 Жањалыќтар.
17.50 К.ф. "Махаббат ќ±рбаны". 19.10
З. Кμпбосыновтыњ концерті. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Сенбілік кездесу.
22.35 Жайдарман. 0.10 Жањалыќтар.
0.40 К.ф. "Шерлок".

7.00 Ду-думан. 8.30 Мир в кар-
тинках. 9.00 Бармысыњ, бауырым?
9.45 Продвопрос. 10.00 Спорт без
границ. 10.25 М.ф. 11.50 Х.ф. "Мед-
вежонок Коала один дома". 13.25
Орталыќ хабар. 14.25 Жеті єн. 16.05
Концерт. 17.35 Х.ф. "Сказ о розовом
зайце". 19.20 Тур де Хабар. 19.50
Бенефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Х.ф. "Побочный эффект". 23.50 К.ф.

6

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40 "Же-
дел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.55 Индустрияландыру: ±лттыќ
μндіріс. 13.15 Кμкпар. 14.00 Келбет.
14.25 М.х. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Жан жылуы. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Меніњ Ќазаќстаным. 18.40 Д.ф.
"Сєтпаев: ѓасыр адамніњ толѓауы".
19.10 Иман айнасы. 19.35 "Жедел
жєрдем". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 Шын ж‰ректен!
22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі студияда
Н.Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќтар. 0.55
К.ф. "Д‰ние жарыќ".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.20
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Страх в твоем доме". 14.00
"Улыбка пересмешника". 15.00 Но-
вости. 15.15 Б±йымтай. 16.15 ¦лт
саулыѓы. 17.00 Жањалыќтар. 17.15
Бармысыњ, бауырым? 18.00 Ново-

"Слевинге сєттілік єкелген сан".

8.00 Жањалыќтар. 8.25, 8.55,
11.35, 11.55, 13.55, 16.20, 17.55,
18.25, 19.55 Телемаркет. 8.30
Мєњгілік рух. 8.35 Ертегілер. 9.00
Новости. 9.30 Пока жива память.
9.35 К.ф. "Шерлок Холмс". 11.40
Регион/10. 12.00 Телетриптих
"00.00". 13.00 Третий тайм. 13.25 Д.с.
"Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары". 14.00
Н.¤нербаевтыњ шыѓармашылыќ кеші.
16.25 Пока жива память. 16.30 М.с.
17.00 Т.х. "Жас ±лан". 18.00 Алаш
алыптары. 18.25 Мєњгілік рух. 18.30
Т.с. "Паудер Парк". 19.30 Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан. 20.00 Алдас-
пан. 20.30 Дамафон. 21.00 Арќа-аќпа-
рат. 21.30 Х.ф. "Завтра я выхожу
замуж".

8.00 Єн шашу. 8.50 Такси. 9.15
Суперпапа. 9.55 М.ф. 10.40 Сделка.

11.05 Д‰ние жарыќ. 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Т.с. "Шерлок Холмс
и доктор Ватсон. Король шантажа".
14.25 Х.ф. "Шерлока Холмс и доктор
Ватсон. Смертельная схватка".
15.50 "Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Охота на тигра". 17.15 Єн мен
єзіл. 18.10 Ел аузында. 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.05 Ел аузында. 20.30
"20:30". 21.20 Sky-studio. 22.10 Кон-
церт. 23.25 Х.ф. "Полночь в Пари-
же".

8.10 "Жер шарыныњ ќ±рылымы".
9.25 Литературный клуб. 10.05 Кар-
тина маслом. 10.55 Золотая сере-
дина. 12.00 Кітапхана. 13.05 "Напо-
леон". 14.05 Концерт. 16.00 XXI ѓасыр
кμшбасшысы. 17.30 Арнайы жоба.
18.05 Таѓдырластар. 19.00 "Еліме
келіп елеулі болдым". 21.05 К.ф. "Ка-
милла Клодель, 1915".

8.15 М.х. 9.00 Большая разни-

ца. 10.00 Сказка "Бэйб: поросенок в
городе". 11.40 М.ф. 12.20 Ќыз
ќылыѓы. 12.55 К‰лкі базар. 13.20
Тематик-шоу. 14.20 М.х. 16.10 Х.ф.
"Громобой". 18.00 К‰лкі базар. 18.25
Ењ к‰лкілі єртістер. 19.25 Караоке-
киллер. 20.30 Х.ф. "Хроники Ридди-
ка". 23.00 Х.ф. "Чужой 4: Воскреше-
ние".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Орел
и решка. 10.00 Моя история. 10.30
Я шопоголик. 11.00 СвиДЕТИли.
11.30 Страсти у плиты. 12.00 Т.с.
"Ќ±рбылар". 15.00 Караоке - живой
звук. 17.00 Экстрасенсы против уче-
ных. 18.00 Жанкештілер жарысы.
19.00 Айна online. 19.30 Х.ф. "Апо-
калипсис". 22.00 Другими словами.
22.40 Бокс. 0.00 "Демоны да Вин-
чи".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультсериалы. 9.30 Х.ф. "Жизнь,
как она есть". 11.30 "Дом рецептов".

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК
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8.30 Мєлім де беймєлім Ќазаќ-
стан. 9.00 Б‰гін жексенбі. 10.30 М.ф.
11.20 Аќсауыт. 11.50 ¦лттыќ шоу.
13.15 Шарайна. 13.45 Келбет. 14.15
"С±њќар". 16.10 Баламен бетпе-бет.
16.30 М.ф. 16.40 С. Д‰йсенѓазинніњ
концерті. 18.30 Єзіл єлемі. 20.00
Апта. 21.00 Концерт. 22.45 Алањ.
23.35 К.ф. "Дєл соќќы".

7.00 Ду-думан. 8.30 Айбын. 9.00
Жеті к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.20 Спорт
єлемі. 10.50 Х.ф. "В бой идут одни
старики". 12.20 М.ф. 13.55 Бенефис-
шоу. 15.05 К.ф. "Жауж‰рек мыњ
бала". 17.20 Таѓдыр жолы. 18.05 Мен
кμрген соѓыс. 18.20 Концерт А. Ке-

римбековой. 19.50 Ќызыќ time. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Дерево Джо-
шуа". 23.50 Бокс. "Ураганы Пуэрто
Рико" - "Астана Арланс".

8.00 Ертегілер. 8.30,
12.25, 13.55, 15.55, 16.25, 18.25,
19.25 Телемаркет. 8.35 Д.с. "Тайны
древних империй". 9.35 К.ф. "Шер-
лок Холмс". 11.10 Д.с. "Культурное
наследие". 11.40 Даму діњгектері.
11.55 Пока жива память. 12.00 1001
формула успеха. 12.30 Сап т‰зе!
12.55 Мєњгілік рух. 13.00 Д.с. "Ди-
версанты". 13.55 Пока жива память.
14.00 Концерт. 16.00 Магия приро-
ды. 16.30 М.с. 17.00 "Жас ±лан".
18.00 "Алаш алыптары". 18.30 "Пау-
дер Парк". 19.30 Волшебный фо-
нарь. 20.00 53о:63о. 20.30 Вызов.
21.00 Арќа-аќпарат. 21.35 Х.ф. "Ка-
тись".

8.00 Єн шашу. 8.40 Сапа. 8.50
Концерт. 9.45 Такси. 10.15 Концерт.
11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00 "Шерлок
Холмс и доктор Ватсон. Собака Бас-
кервилей". 16.10 Ел аузында. 16.55
Д.ф. "Сырты б‰тін...". 17.20 Сырла-
су. 18.10 Бай бол. 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.05 Той жыры. 20.30
"20:30". 21.20 Репортер представля-
ет. 21.40 Х.ф. "Волшебкая страна".
23.40 "¦мытылмас".

8.20 "Жер шарыныњ ќ±рылымы".
9.35 Спецпроект. 10.30 ‡кілі домбы-
ра. 11.30 Атакєсіп. 12.00 Джаз ран-
деву. 14.05 Ученый совет. 15.00 Д.ф.
"Феномен Сатпаева".15.30 Бір сєт.
16.00 Лидер XXI века. 17.00 Кеше
ѓана. 19.30 Х.ф. "Пожар". 21.05 Кон-
церт. 23.05 К.ф. "Шанхай".

9.00 Рыжие. 9.30 Фэнтези "При-
видение за работой". 11.20 М.ф.
13.10 Х.ф. "Громобой". 15.00 М.х.
15.15 Ќыз ќылыѓы. 15.35 К‰лкі ба-
зар. 16.45 Ењ к‰лкілі єртістер. 17.40
Кμњілді таспа. 18.00 Х.ф. "Эрагон".
21.20 Караоке-киллер. 22.20 Алтын
таспа. 23.15 К‰лкі базар. 23.40 Жа-
сырын камера. 0.00 Х.ф. "Любовь
зла".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Из-
майловский парк. 10.00 Х.ф. "Тор
Gear". 11.00 Х.ф. "Выжить любой
ценой". 12.00 "Ќ±рбылар". 14.30 "Вы-
жить любой ценой". 15.00 Х.ф. "Лю-
бовь на два полюса". 17.00 ВООМ!
18.00 Жанкештілер жарысы. 19.00
Айна online. 20.00 Нысана. 20.30 Кім
білген. 21.00 Один в один-2. 0.00
"Сонная лощина".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Єзіл студио. 9.00 Х.ф. "Супер 8".
11.30 "Дом рецептов". 12.00 "Сєт са-
пар". 12.30 "Ж±лдызды шањыраќ".
13.00 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 16.00 "Кухня". 20.00 Фильм-
концерт. 00.00 Х.ф. "Миссия невы-
полнима 3". 3.00 Х.ф. "Любовь и бас-
кетбол". 5.00 Концерт.

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Landmarks. 11.30
Солнечная кухня. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам
жєне єйел. 15.30 Б. Исмаиловтыњ сєн
‰леілері. 17.00 "Разведчицы". 20.30
Тет-а-тет. 21.00 В поисках истины.
22.00 По диким местам. 23.00 Моя
правда. 0.00 Х.ф. "Игра в игре".
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сти. 18.15 "Ѓашыќ ж‰рек". 19.00 Ор-
талыќ хабар. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Сильные духом. 21.00 Ново-
сти. 21.30 Жеті єн. 23.00 Х.ф. "Лю-
бовь случается". 1.00 К.ф. "Кэрол-
дыњ Рождествода бастан кешкен-
дері".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 19.25, 22.50,
0.15 Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00
Новости. 10.30 "Смерть шпионам.
Лисья нора". 11.30 Бірінші студия.
12.00 М.с. "Финес пен Ферб". 12.30
Д.с. "Алаш алыптары". 12.55 Мєњгілік
рух. 13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока
жива память. 14.00 "Астана - махаб-
батым меніњ". 15.15 Пейзажи сквозь
время. 16.00 "Ночные ласточки".
17.00 Магия природы. 17.30 М.с.
17.40 Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.15 Алдаспан. 18.25 Новости.
18.50 Т.с. "Маруся". 19.30 Ќазаќ
даласыныњ ќ±пиялары. 20.00 Пер-
вая студия. 20.30 Ќазына. 21.00
Новости. 21.30 Новости. 21.55 Пока
жива память. 22.00 "Карусель". 23.00
Телетриптих "00.00". 0.20 Жањалыќ-

тар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.10 "¤згерген μмір".
10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 Sky-studio.
14.00 Новости. 14.10 "Лист ожида-
ния". 15.15 "¤згерген μмір". 16.40 Ел
аузында. 17.00 Такси. 17.30 "Фери-
ха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 да-
кар-2015. 21.00 Т.с. "Сын отца наро-
дов". 22.00 "Фериха". 23.00 Ел аузын-
да. 23.25 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно
в...". 9.35 TED: Идеи, достойные
распространения. 10.05 Ѓасырлар
пернесі. 10.35 "Эйнштейн ізімен".
11.30 "Кемел кењістік". 12.00 "М.
Фриман: уаќыт пен кењістікке сая-
хат". 13.05 Онлайн Астана. 15.00
"Ежелгі Рим. Империяныњ μркен-
деуі мен ќ±лауы". 16.20 Таѓдырла-
стар. 17.30 Бір сєт. 18.05 "М. Фри-

ман: уаќыт пен кењістікке саяхат".
19.50 Тарих айнасы: ањыз бен
аќиќат. 21.40 Литературный клуб.
22.00 Онлайн Астана. 22.50 "Ќос
м±њлыќ" монодрамасы. 0.10
"Ежелгі Рим. Империяныњ μркен-
деуі мен ќ±лауы".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 Алтын таспа. 17.30 Ќыз
ќылыѓы. 17.50 К‰лкі базар. 18.10
Тематик-шоу. 19.00 "Деффчонки".
19.30 "Сашатаня". 20.00 Однажды в
России. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Хрони-
ки Риддика".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сотќар балалар. 14.30 Айна online.
15.00 Человек-невидимка. 16.00 Ико-

на стиля. 17.00 Измайловский парк.
18.00 "Арам аќша. Адал махаббат".
19.30 KZландия. 20.00 7 NEWS.
21.00 Караоке - живой звук. 23.00
Ќорќыныш факторы. 0.00 "Сонная
лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 "Городские легенды
3". 12.00 Мультсериалы. 15.00 "Сча-
стливы вместе". 19.00 "Кухня". 20.00
Информбюро. 21.00 "‡мітіњді ‰збе".
22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00 Алда-
распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
00.00 Х.ф. "Жизнь, как она есть".
2.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 В ладу с при-
родой. 14.25 Торговый дом. 14.45
Landmarks. 15.00 "Разведчицы".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 К.ф. "Жолы
болѓыш жігіттер". 19.00 Жањалыќтар.
19.30 По диким местам. 20.00 РТН.

НТК

12.00 "Налегке". 12.30 "Ж±лдызды
шањыраќ". 13.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 15.00 М.ф. "Эй,
Арнольд! Давай!" 17.00 Х.ф. "Люби-
мый Раджа". 20.00 Фильм-концерт.
23.00 Х.ф. "Супер 8". 1.00 Х.ф. "Дуб-
леры". 3.00 Концерт.

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.20 Landmarks. 10.50
Группа здоровья. 11.10 В поисках
истины. 12.00 Лица неизвестности.
12.30 Д.ф. "Неизвестная версия".
14.00 Концерт А. Маханбетовой.
16.00 ПроАгро. 16.30 Ќоѓам жєне
єйел. 17.00 Джиперы. 17.30 Ж±лдыз-
топ. 18.30 "Ќазаќстан байтаќ μлке".
19.00 Ќылмыстыќ №. 19.30 Baby ГИД.
20.00 РТН Подробности. 20.50 Вин-
таж. 21.30 Солнечная кухня. 22.00
По следам музейных невидимок.
22.30 Г. Єлімбекова. 0.00 Панорама
недели.

6.00 Т.х. "Беркли-сквер". 7.40
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20.30 Группа здоровья. 21.00 "Гос-
пожа горничная". 22.00 РТН. 22.30
Солнечная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 "Ду ќол шоколад".
12.55 Ж±ма уаѓызы. 13.10 Ашыѓын
айтќанда. 14.00 П@утina. 14.30 "Гон-
чие-5". 14.50 112. 15.00 "Гончие-
5".16.40 Жди меня. 17.50 "Все со-
кровища мира". 18.50 Поле чудес.
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.45
КВН.Высшая лига. 1.50 Человек и
закон.

06.20 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќ-
тар. 7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы".
8.30 КТК ќоржынынан. 9.25 Оњай
олжа. 10.10 "Бежать". 12.00 Новости.
12.40 Наша правда. 13.40 "Лесник".
15.30 Не ври мне. 16.30 "Махаббат
м±њы". 17.00 "Карадайы". 19.45
Ж±лдызды аќиќат. 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Наша правда.
22.40 Х.ф. "Титаник".

Ќылмыстыќ іс №. 8.00 Тањѓы пошта.
8.30 П@утina. 8.50 Жањалыќтар. 9.00
Новости. 9.10 Смак. 9.45 Х.ф. "Не в
парнях счастье". 11.40 Фабрика грез.
12.05 "Ду ќол шоколад". 13.00 Кара-
оке такси. 13.30 101 кењес. 14.00
П@утina+. 14.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 15.55 Х.ф. "Дождаться
любви". 20.00 Новости. 20.30 Луч-
ший город.KZ. 21.30 Кешкi кездесу.
22.50 Жањалыќтар. 23.10 Тiлшi т‰йiнi.
23.35 Жањалыќтар. 23.55 Т.с. "След-
ственный комитет. "Незабываемое
шоу".

7.00 Х.ф. "Девушка с гитарой".
8.30 Ж‰рекжарды. 9.10 Шаншар.
9.45 Юрмала-2013. 11.25 Бюджет-
ный ремонт. 12.00 Новости. 12.40
Наша правда. 13.40 Звездная
жизнь. 14.40 Выходной со звездой.
15.20 Табыс кілті. 15.45 К.ф. "Жет-
імдер". 17.45 Шаншар. 18.30 Реви-
зорро. 19.30 "Карадайы". 21.00 Дру-
гая правда. 22.00 Очная ставка.
23.00 "Беременна в 16". 0.00 Той
BestStar.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.00 "Берк-
ли-сквер". 8.35 Жањалыќтар. 8.45
Воскресные беседы. 9.00 Новости.
9.10 "Целитель Лука". 10.10 "Казло-
то". 10.45 Лучший город.KZ. 11.55
Кешкі кездесу. 13.05 Караоке такси.
13.40 101 кењес. 14.05 Єн дария.
15.00 Угадай мелодию. 15.45 Доб-
рый вечер, Казахстан! 16.55 Х.ф.
"Вопреки всему". 21.00 Аналитика.
22.00 П@утina+. 23.05 Точь-в-точь.

7.40 М.с. 8.05 КТК ќоржынынан.
9.05 Табыс кілті. 9.30 Бюджетный
ремонт. 10.10 Звездная жизнь. 11.10
Х.ф. "Бедные родственники". 14.50
Дорога домой. 15.00 КТК ќоржыны-
нан. 16.50 Той BestStar. 18.25 Удиви
меня. 19.30 "Карадайы". 21.00 Порт-
рет недели. 22.00 Слуги народа.
22.55 ¤нерлі отбасы. 0.05 Х.ф. "Я
его слепила".

31 АРНА

АЛАУ

КТК

ЕВРАЗИЯ

7 АРНА

лыќтар. 10.10 "¤згерген μмір". 10.30
"Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00
Жањалыќтар. 13.10 Біз біргеміз. 13.35
Той жыры. 14.00 Новости. 14.10 "Лист
ожидания". 15.15 "¤згерген μмір".
16.35 Сделка. 17.00 Такси. 17.30 "Фе-
риха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "Лист
ожидания". 22.00 "Фериха". 23.00
Sky-studio. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно в...".
9.35 TED: Идеи, достойные распрос-
транения. 10.05 Саѓыныш сазы.
10.35 Атакєсіп. 11.00 "Эврика". 11.30
"Кемел кењістік". 12.05 "М. Фриман:
уаќыт пен кењістікке саяхат". 13.05

Онлайн Астана. 15.00 "Ежелгі Рим.
Империяныњ μркендеуі мен ќ±лауы".
16.00 "Лидер XXI века". 17.30 "‡кілі
домбыра". 18.05 "М. Фриман: уаќыт
пен кењістікке саяхат". 19.50 Ќылќа-
лам. 20.40 Семь муз. 21.00 Казах-
стан в письмах. 21.20 "Танцующий
мир". 22.00 Онлайн Астана. 22.50
Концерт. 0.20 "Ежелгі Рим. Импери-
яныњ μркендеуі мен ќ±лауы".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Ѓарыштан келген ѓашыѓым".
17.40 К‰лкі базар. 18.10 Тематик-шоу.

19.00 "Деффчонки". 19.30 "Сашата-
ня". 20.00 Однажды в России. 20.30
Ревю. 21.00 "Универ". 22.00 "Интер-
ны". 22.30 Ревю. 23.00 Жасырын ка-
мера. 0.00 Х.ф. "Сайлент Хилл 2".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сотќар балалар. 14.30 Айна online.
15.00 "Гадалка". 16.00 "Вдова". 17.00
СвиДЕТИли. 17.30 Страсти у плиты.
18.00 "Арам аќша. Адал махаббат".
19.00 Айна online. 19.30 Моя исто-
рия. Т. Цой. 20.00 7 NEWS. 21.00
Человек-невидимка. 22.00 Экстра-
сенсы против ученых. 23.00 Ќорќы-

ныш факторы. 0.00 Т.с. "Сонная ло-
щина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен келерсіњ
2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00 Алда-
распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
10.00 "Городские легенды 3". 12.00
Мультсериалы. 15.00 "Счастливы
вместе". 19.00 "Кухня". 20.00 Инфор-
мбюро. 21.00 "‡мітіњді ‰збе". 22.00
"Сен келерсіњ 2". 23.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 00.00 Х.ф.
"Пятница, 13. Часть 5". 2.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

пожа горничная". 14.00 Группа здо-
ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35
Landmarks. 15.00 "Разведчицы".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 К.ф. "Жес-
ірлер". 19.00 Жањалыќтар. 19.30
"Ќазаќстан байтаќ μлке". 20.00 РТН.
20.30 ПроАгро. 21.00 "Госпожа гор-
ничная". 22.00 РТН. 22.30 Тет-а-тет.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама
дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Королева
бандитов". 12.00 "Ду ќол шоколад".
12.55 Жањалыќтар. 13.00 Лучший
город.KZ. 13.10 Ашыѓын айтќанда.
14.00 П@утina. 14.30 "Гончие-5". 14.50
112. 15.00 "Гончие-5". 15.40 Судебные
истории. 16.40 Давай поженимся.

17.50 Х.ф. "Все сокровища мира".18.50
Пусть говорят. 20.00 Новости. 20.40
"С‰йген жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20
"Джодха жєне Акбар". 23.20 П@утina.
23.45 Лучший город.KZ. 23.55 "Однаж-
ды в Ростове".

6.20 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќ-
тар. 7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы".
8.30 КТК ќоржынынан. 9.25 Оњай
олжа. 10.10 "Бежать". 12.00 Ново-
сти. 12.40 Черный квадрат. 13.15
"Лесник". 15.10 Не ври мне. 16.05
"Махаббат м±њы". 17.45 "М±здан
суыќ, оттан ыстыќ". 18.40 КТК ќор-
жынынан. 19.45 Оњай олжа. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Наша правда. 22.40 "Сильнее судь-
бы". 0.30 "Лесник".

"Н±р Отан" партиясыныњ доктринасында отбасы
ќоѓамныњ басты ќ±ндылыѓы екені жазылѓан. Жан±яныњ
мањыздылыѓын о баста ањѓарѓан халќымыз "Отан –
отбасынан басталады" деді емес пе. Алайда, б‰гіндері
отбасындаѓы т±рмыстыќ зорлыќ-зомбылыќ, балиѓат
жасына жетпей ж‰кті болу сияќты оќиѓалар кездесіп
жатады. Осындай келењсіздіктердіњ алдын алу
маќсатында жас толќынѓа арналѓан семинар-тренинг μтті.

Баќытты отбасы – ел байлыѓы
Іс-шараѓа ж±мысшы жастар

мен жас отбасылар ќатысты.
Ќаладаѓы жастар денсаулыѓы
орталыѓыныњ мамандары от-
басын ќ±ру, салауатты μмір
салтын ±стану, жоспарланѓан
ж‰ктілік туралы айтып берді.
Осы таќырыптар тμњірегінде
бейнеролик кμрсетіліп, ‰нпа-
раќтар таратылды.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Жастар денсаулыѓы орта-
лыѓы 10-30 жас аралыѓындаѓы
азаматтарѓа медициналыќ,
психологиялыќ жєне єлеу-
меттік кμмек кμрсетеді. Гине-
колог, уролог жєне психолог-
тыњ кызметтері тегін. Кєсіби
мамандардыњ ќабылдауына
кез-келген уаќытта жазылып,
кењес алуѓа м‰мкіндік бар.

– Біздіњ орталыќ ‰ш жылдан
бері ж±мыс істейді. Жастарды
аќпараттандыру маќсатында
"Н±р Отан" партиясымен
бірлесе семинар-тренингтер,
акциялар ±йымдастырамыз,–
деді Ќостанай ќаласындаѓы
жастар денсаулыѓы орталыѓы-
ныњ мењгерушісі Елена Гани-
на.



73 сєуір 2015 жыл

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 19 наурыздаѓы № 106 ќаулысы

Єкімдіктіњ 2014 жылѓы 23 сєуірдегі № 165
"Азаматтарды єскери ќызметке шаќыру кезін-
де оларѓа медициналыќ  куєландыру ж‰ргізу
‰шін т±раќты єрекет ететін облыстыќ медици-
налыќ комиссия ќ±ру туралы" ќаулысына
μзгеріс енгізу туралы

 "Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемле-
кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы" 2001
жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы Зањы
27-бабыныњ 2-тармаѓына, "Єскери ќызмет жєне єскери
ќызметшілердіњ мєртебесі туралы" 2012 жылѓы 16 аќпан-
даѓы Ќазаќстан Республикасы  Зањыныњ 16-бабына
жєне Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ 2010 жылѓы
30 ќањтардаѓы № 44 "Єскери-дєрігерлік сараптаманы
ж‰ргізу ќаѓидасын жєне Єскери-дєрігерлік сараптама
органдары туралы ережені бекіту туралы" ќаулысыныњ
4,5-тармаќтарына сєйкес Ќостанай облысыныњ  єкімдігі
ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы 23 сєуір-
дегі № 165 "Азаматтарды єскери ќызметке шаќыру ке-
зінде оларѓа медициналыќ куєландыру ж‰ргізу ‰шін
т±раќты єрекет ететін облыстыќ медициналыќ комис-
сия ќ±ру туралы" ќаулысына мынадай μзгеріс енгізілсін:

жоѓарыда кμрсетілген ќаулыныњ ќосымшасындаѓы:
"Саѓындыќова Балдырѓан Батырханќызы

– Ќостанай облысы єкімдігі денсаулыќ саќтау басќар-
масыныњ "Ќостанай облыстыќ   ауруханасы" КМК пси-
хиатр дєрігері (келісім бойынша)" деген жол мынадай
редакцияда жазылсын:

"Досм±хамбетов  Мєлік Сидан±лы  – Ќостанай облы-
сы єкімдігі денсаулыќ саќтау басќармасыныњ "Ќоста-
най облыстыќ   ауруханасы" КМК психиатр дєрігері
(келісім бойынша)".

2. Ќазаќстан Республикасы Ќорѓаныс министрлігі
"Ќостанай облысыныњ ќорѓаныс істері жμніндегі депар-
таменті" республикалыќ мемлекеттік мекемесі (келісім
бойынша) жєне "Ќостанай облысы єкімдігініњ денсау-
лыќ саќтау басќармасы" мемлекеттік мекемесі осы
ќаулыдан туындайтын μзге де  ќажетті шараларды
ќабылдасын.

3. Осы ќаулыныњ орындалуын баќылау облыс єкімініњ
орынбасары  М.А. Дєрібаевќа ж‰ктелсін.

4. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен
бастап ќолданысќа енгізіледі.

Ќостанай облысыныњ єкімі Н. Садуаќасов.

Постановление акимата Костанайской
области от 19 марта 2015 года № 106

О внесении изменения в постановление аки-
мата от 23 апреля 2014 года № 165 "Об образова-
нии постоянно действующей областной меди-
цинской комиссии для проведения медицинско-
го освидетельствования граждан при призыве их
на воинскую службу"

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Респуб-
лики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в Республи-
ке Казахстан", со статьей 16 Закона Республики Казах-
стан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и стату-
се военнослужащих", с пунктами 4, 5 постановления Пра-
вительства Республики  Казахстан от 30 января 2010 года
№ 44  "Об утверждении Правил проведения военно-вра-
чебной экспертизы и Положения об органах военно-вра-
чебной экспертизы" и в связи с кадровыми изменениями
акимат Костанайской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Костанайской об-
ласти от 23 апреля 2014 года № 165 "Об образовании
постоянно действующей областной медицинской комис-
сии для проведения медицинского освидетельствования
граждан при призыве их на воинскую службу"  следую-
щее изменение:

 в приложении к вышеуказанному постановлению строку:
"Сагындыкова  Балдырган Батырхановна –врач пси-

хиатр КГП "Костанайская областная больница" Управле-
ния здравоохранения  акимата Костанайской области (по
согласованию)"

изложить в следующей редакции:
"Досмухамбетов  Малик Сиданович –врач психиатр

КГП "Костанайская областная больница" Управления здра-
воохранения  акимата Костанайской области (по согла-
сованию)".

2. Республиканскому государственному учреждению
"Департамент по делам обороны Костанайской области"
Министерства обороны Республики Казахстан (по согла-
сованию) и государственному учреждению "Управление
здравоохранения акимата Костанайской области" при-
нять иные необходимые меры, вытекающие из настоя-
щего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить  на заместителя акима области Дарибае-
ва М.А.

4. Настоящее постановление вводится в действие со
дня первого официального опубликования.

 Аким Костанайской области  Н. Садуакасов.

Ќостанай облысы єкімдігініњ  2015 жылѓы 23 аќпандаѓы № 60 ќаулысы

Єкімдіктіњ 2014 жылѓы 5 тамыздаѓы  № 376 "Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызмет регламенттерін бекіту туралы" ќаулысына μзгеріс енгізу
туралы

"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы
Зањыныњ 27-бабына, "Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы" 1998 жылѓы 24
наурыздаѓы Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 21-бабына  сєйкес Ќостанай
облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы 5 тамыздаѓы № 376 "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызмет регламенттерін бекіту туралы"  ќаулысына (Нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде  № 5063 болып
тіркелген, 2014 жылдыњ  18 ќырк‰йегінде "Єділет" аќпараттыќ-ќ±ќыќтыќ  ж‰йе-
сінде жарияланѓан) мынадай μзгеріс енгізілсін:

жоѓарыда кμрсетілген ќаулымен бекітілген "Негізгі орта, жалпы орта білім
беру туралы ќ±жаттардыњ телн±сќаларын беру" мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет регламентінде:

орыс тіліндегі "Негізгі орта, жалпы орта білім беру туралы ќ±жаттардыњ
телн±сќаларын беру" мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ бизнес-процестерініњ
аныќтамалыѓы" деген 3-ќосымшасыныњ жоѓары оњ б±рышында:

"Регламенту" деген сμз алынып тасталсын;
мемлекеттік тілдегі мєтін μзгермейді.
2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен кейін он к‰нтізбелік к‰н

μткен соњ ќолданысќа енгізіледі.
  Облыс єкімі                                       Н. Садуаќасов.

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде
2015  жылѓы  26 наурыздаѓы № 5468 болып тіркелген.

Постановление акимата  Костанайской  области
от  23 февраля 2015 года № 60

О внесении изменения в постановление акимата от 5 августа 2014
года № 376 "Об утверждении регламентов государственных услуг"

 В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января
2001 года "О местном государственном управлении  и самоуправлении в
Республике Казахстан", статьей 21 Закона Республики Казахстан от 24 мар-
та 1998 года "О нормативных правовых актах", акимат Костанайской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Костанайской области от 5 августа
2014 года № 376 "Об утверждении регламентов государственных услуг" (за-
регистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных пра-
вовых актов под № 5063, опубликовано 18 сентября 2014 года в Информаци-
онно-правовой системе "Єділет") следующее изменение:

в регламенте государственной услуги "Выдача дубликатов документов
об основном среднем, общем среднем образовании", утвержденном выше-
указанным постановлением:

в правом верхнем углу приложения 3 "Справочник бизнес-процессов ока-
зания государственной услуги "Выдача дубликатов документов об основ-
ном среднем, общем среднем образовании" на русском языке:

слово "Регламенту" исключить;
текст на государственном языке не меняется.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти

календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким области               Н. Садуакасов.

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации
нормативных  правовых  актов  26 марта 2015 года под  № 5468.

«2015 жылдыњ 2 тоќсанына арналѓан "Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту
басќармасы" ММ басшыларыныњ азаматтарды ќабылдау кестесі

Байланыс
телефоны

50-19-44

Азаматтарды ќабылдауды
ж‰ргізетін т±лѓаныњ

лауазымы

"Ќостанай облысы
єкімдігініњ тілдерді дамыту

басќармасы" ММ
басшысы

"Ќостанай облысы
єкімдігініњ тілдерді дамыту
басќармасы" ММ басшы-

сыныњ орынбасары

Азаматтарды
ќабылдауды

ж‰ргізетін т±лѓаныњ
аты-жμні
‡мбетов

Жанболат
Ж±мабай±лы

Ахметов
Ќазымбек

Жармаѓанбет±лы

Азаматтарды
ќабылдау к‰ні
мен уаќыты

Сєрсенбі саѓат
14.00-18.00

дейін

Сейсенбі саѓат
14.00-18.00

дейін

Мемлекеттік
органныњ
орналасу

мекенжайы
Ќостанай ќ.

Гоголь кμш.,75,
316 каб.

Ќостанай ќ.
Гоголь кμш.,75,

313 каб.

Мемлекеттік
органныњ атауы

"Ќостанай облысы
єкімдігініњ тілдерді

дамыту
басќармасы" ММ

График приема граждан руководителями ГУ "Управление по развитию языков акимата
Костанайской области" на 2 квартал 2015 года

Контакт-
ный

телефон

50-19-44

Должность проводящего
прием граждан

Руководитель
ГУ "Управление по

развитию языков акимата
Костанайской области"

Заместитель руководите-
ля ГУ "Управление по

развитию языков акимата
Костанайской области"

ФИО лица
проводящего прием

граждан

Умбетов
Жанболат

Жумабаевич

Ахметов
Казымбек

Жармаганбетович

Дата и время
приема
граждан

Среда
с 14.00

до 18.00

Вторник
 с 14.00
до 18.00

Местонахож-
дения государ-

ственного
органа

г.Костанай
ул. Гоголя 75,
кабинет 316

г.Костанай
ул. Гоголя 75,
кабинет 313

Наименование
государственного

органа

ГУ "Управление
по развитию

языков акимата
Костанайской

области"

Местонахождение государственного органа: г.Костанай, ул.Гоголя 75. Контактный телефон 50-19-44.
По вопросам нарушения кодекса чести государственными служащими ГУ "Управление по развитию языков

акимата Костанайской области" просим обращаться по телефону доверия 50-48-33. Ответственный – Ахметов
Казымбек Жармаганбетович, заместитель  руководителя  ГУ "Управление по развитию языков акимата Костанай-
ской области"

"Мемлекеттік органныњ орналасу мекенжайы:  Ќостанай ќ.,  Гоголь кμш. 75,  Байланыс телефоны 50-19-44.
Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы" ММ мемлекеттік ќызметшілерініњ Ќазаќстан Республи-

касы мемлекеттік ќызметшілерініњ Ар-намыс кодексі мєселелері бойынша келесі мекенжайѓа хабарласуыњызды
с±райды. Сенім телефоны 50-48-33. Жауапты – "Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы" ММ
басшысыныњ орынбасары Ахметов Ќазымбек Жармаѓанбет±лы.

Ќостанай облысы єкімініњ
2015 жылѓы  30 наурыздаѓы № 4 шешімі

 Мемлекеттік сатып алуды ±йымдастыруды жєне ж‰ргізуді  бірыњѓай
±йымдастырушы  орындайтын  ж±мыстарды  айќындау туралы

 "Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ 2001 жылѓы  23 ќањтар-
даѓы Зањыныњ 29, 37-баптарына жєне "Мемлекеттік сатып алу туралы" Ќазаќ-
стан Республикасыныњ 2007 жылѓы 21 шілдедегі Зањыныњ 7-бабы   5-тарма-
ѓыныњ  2) тармаќшасына сєйкес ШЕШТІМ:

1. Мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік сатып алуды бірыњѓай ±йым-
дастырушы орындайтын ж±мыстар, осы шешімге ќосымшаѓа сєйкес ай-
ќындалсын.

2. Осы шешім оныњ алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік
он к‰н μткен соњ ќолданысќа енгізіледі.

 Н. Садуаќасов.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу  тiзiлiмiнде  2015

жылѓы  1  сєуірдегі  № 5490 болып тіркелген.

Єкімніњ  2015 жылѓы  "30" наурыздаѓы  № 4 шешіміне ќосымша
 Мемлекеттік сатып алуды ±йымдастыруды жєне ж‰ргізуді

бірыњѓай ±йымдастырушы орындайтын ж±мыстар

Бюджеттік баѓдарламалардыњ єкімшілері ретінде шыѓатын жергілікті атќа-
рушы органдардыњ белгілі бір уаќыт кезењі ішінде бюджет ќаражаты есебінен
бюджеттік баѓдарлама єкімшісі тікелей іске асыратын жєне аяќталѓан сипат-
таѓы жања объектілерді ќ±ру (салу) не болмаса ќолда барларын реконструк-
циялау (жобаныњ жалпы сметалыќ ќ±ныныњ республикалыќ бюджет туралы
зањмен тиісті ќаржы жылына белгіленген айлыќ есептік кμрсеткіштіњ бір ж‰з
елу мыњ есесінен басталѓан кезінде).

Решение акима Костанайской  области  от 30 марта 2015 года № 4
Об определении  работ, по которым организация  и проведение
государственных закупок выполняются единым  организатором

 В соответствии со статьями 29, 37 Закона Республики Казахстан
от  23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуп-
равлении в Республике Казахстан" и подпунктом 2) пункта 5 статьи 7 Зако-
на Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закуп-
ках" РЕШИЛ:

1. Определить работы, по которым организация и проведение государ-
ственных закупок выполняются единым организатором государственных
закупок, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня его первого официального опубликования.

Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации  норматив-

ных  правовых   актов  1 апреля 2015 года под  № 5490

Приложение к решению акима от "30" марта 2015 года  № 4
Работы, по которым организация и проведение государственных

закупок выполняются единым организатором
Создание (строительство) новых либо реконструкция имеющихся объек-

тов, реализуемых за счет бюджетных средств непосредственно админист-
ратором бюджетной программы в течение определенного периода времени
и имеющих завершенный характер, где администратором бюджетных про-
грамм выступают местные исполнительные органы (при общей сметной
стоимости проекта от стапятидесятитысячекратного месячного расчетного
показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом
о республиканском бюджете).

Жеке т±лѓаларды жєне зањды т±лѓалар μкілдерін 2015 жылдыњ 2 тоќсанында жеке ќабылдау
кестесі

Кабинет №
501

512

510

Лауазымы
Басшы

Басшыныњ орынбасары

Басшыныњ орынбасары

Т.А.Є.
Маќанов

Жанділдє Ќожахмет±лы
Аќќожина

Бибіг‰л Б‰ркітќызы
Ќалмаќов

Ерлан Болат±лы

График
личного приема физических лиц и представителей юридических лиц  на 2 квартал 2015 года

Ќабылдау уаќыты
Єр айдыњ 2, 4 сєрсенбісі

саѓат 09.00-ден 12.00-ге дейін
Єр айдыњ 1, 3 д‰йсенбісі

саѓат 16.00-ден 18.00-ге дейін
Єр айдыњ 1, 3 ж±масы

саѓат 10.00-ден 12.00-ге дейін

№ кабинета

501

512

510

Должность

Руководитель

Заместитель
руководителя
Заместитель
руководителя

Ф.И.О.

Маканов
Жандильда Кожахметович

Аккужина
Бибигуль Беркутовна

Калмаков
Ерлан Болатович

Время приема

2, 4 среда каждого месяца
с 09.00 до 12.00

1, 3 понедельник каждого месяца
с 16.00 до 18.00

1, 3 пятница каждого месяца
с 10.00 до 12.00
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ ауыл ша-
руашылыѓы басќармасы" мемлекеттік ме-
кемесі (110000, Ќостанай ќаласы, Єл-Фа-
раби дањѓылы, 56, аныќтама ‰шін телефон-
дары (факсы) 8(7142) 54-27-11, 54-27-11,
электрондыќ мекенжайы dcx@kostanay.
gov.kz) "Б" корпусыныњ бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымдарына орналасуѓа кон-
курс жариялайды:

1) "Ќостанай облысы єкімдігініњ ауыл
шаруашылыѓы басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ  мемлекеттік  астыќ инспек-
циясы бμлімініњ басшысы (Д-О-3 санаты),
лауазымдыќ жалаќысы – ењбек μтіліне бай-
ланысты 84563 тењгеден 114032 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлім ж±мысына жалпы басшылыќты ж‰зе-

ге асырады, бμлімдегі астыќ инспекторлары-
ныњ ж±мысын ‰йлестіреді. Бμлімніњ алдына
ќойылѓан жоспарлар мен міндеттердіњ орын-
далуын ќамтамасыз етеді. Бμлім ќызметкер-
лерініњ ењбек тєртібін саќтауларына жєне ќыз-
мет міндеттерін орындауларына жауапты бо-
лады.

Астыќ ќолхаттарын беру арќылы ќойма
ќызметі бойынша ќызметтер кμрсету жμніндегі
ќызметті лицензиялауды;

табиѓи-климаттыќ жаѓдайларды жєне нарыќ
конъюнктурасын ескере отырып, астыќ
μндірісі ќ±рылымын оњтайландыру, астыќ
μндірудіњ, саќтаудыњ жєне μткізудіњ жања озыќ
технологияларын жетілдіру жєне енгізуді;

астыќ ќабылдау кєсіпорындарын (бекітіл-
ген графиктерге сєйкес жања егінніњ астыѓын
ќабылдауѓа дайындыѓы т±рѓысынан астыќ
ќабылдау кєсіпорындарын жыл сайынѓы тек-
серуді жєне астыќ ќабылдау кєсіпорындарын
зерттеп-тексеру актілерін ресімдеуді ќамти-
тын) баќылауды;

астыќ ќолхаттарын беру арќылы ќойма
ќызметі бойынша ќызметтер кμрсету бойын-
ша  ќызметті  ж‰зеге асыру ќ±ќыѓына лицен-
зияныњ ќолданылуын тоќтата т±руды;

астыќ ќабылдау кєсіпорындарыныњ: астыќ-
тыњ сандыќ-сапалыќ есебін ж‰ргізу; астыќты
саќтау; астыќ ќолхаттарын беру, олардыњ ай-
налымы жєне оларды μтеу ќаѓидаларын саќ-
тауын баќылауды;

Ќазаќстан Республикасыныњ астыќ тура-
лы зањнамасыныњ б±зылуы туралы н±сќама-
лар беру, Ќазаќстан Республикасыныњ
єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы зањнама-
сына сєйкес єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ ту-
ралы істерді ќарау;

єкімшілік-аумаќтыќ бірлік шегінде астыќ
нарыѓыныњ мониторингін;

астыќ ќауiпсiздiгi мен сапасын мемлекеттік
баќылауды;

тиісті негіздер болѓан кезде астыќ ќабыл-
дау кєсіпорнынан астыќты кμліктіњ кез келген
т‰рімен тиеп жμнелтуге тыйым салуды;

астыќ ќолхаттары тізілімініњ деректеріне
сєйкес астыќтыњ сандыќ-сапалыќ есебін
ж‰ргізу жєне астыќтыњ саќталуын ќамтама-
сыз ету жμніндегі талаптарды саќтау т±рѓы-
сынан астыќ ќабылдау кєсіпорындарыныњ
ќызметін инспекциялауды (тексеруді) ж‰зеге
асырады.

Астыќ ќабылдау кєсіпорнын уаќытша бас-
ќаруды енгізу жєне мерзімінен б±рын аяќтау
туралы сотќа арыз береді.

 "Ќазаќстан Республикасындаѓы мемле-
кеттік баќылау жєне ќадаѓалау туралы" Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањына сєйкес тексе-
рулер ж‰ргізудіњ жартыжылдыќ жоспарларын
бекітеді.

Астыќ нарыѓына ќатысушылардыњ асты-
ѓыныњ наќты бар-жоѓы мен сапасын жєне оныњ
есепті деректерге сєйкестігін тексеруді ж‰зе-
ге асырады;

Астыќтыњ, оныњ ішінде мемлекеттік астыќ
ресурстарыныњ сандыќ-сапалыќ жай-к‰йін
баќылауды ж‰зеге асырады;

астыќ ќолхаттарын ±стаушыларѓа астыќ
ќабылдау кєсіпорнын уаќытша басќару
жμніндегі комиссияныњ ќ±рамына енгізу ‰шін
кандидатуралар ±сыну туралы хабарлама
жібереді;

Мемлекеттiк астыќ ресурстарыныњ кμлемi,
ќ±рылымы, оларды ќалыптастыру, саќтау,

жањарту, орнын ауыстыру жєне пайдалану
ќаѓидалары жμнінде ±сыныстарды енгізеді;

астыќ ќабылдау кєсіпорнын уаќытша бас-
ќаруды енгізу жμнінде ±сыныстарды енгізеді;

Биоотын μндірісі саласында мемлекеттік
баќылауды ж‰зеге асырады;

Биоотын μндіру зауытын салуѓа арналѓан
техникалыќ-экономикалыќ негіздемеге сала-
лыќ сараптама ж‰ргізеді;

Биоотын μндірісініњ мониторингін ж‰ргізеді;
Биоотын μндірісі саласындаѓы уєкілетті

органѓа биоотын μндірісі бойынша μндірістік
ќуаттардыњ шекті кμлемдерін айќындау
жμнінде ±сыныстар енгізеді.

Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќтар туралы хат-
тамаларды жасайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: жоѓары білім: ауыл шаруашылыќ
ѓылымдары (агрономдыќ, μсімдік шаруашы-
лыѓындаѓы селекция жєне т±ќым шаруашы-
лыѓы, астыќты ќайта μњдеу жєне саќтау тех-
нологиясы, агрохимия, μсімдік ќорѓау жєне
оќшаулау).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ
біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан кем
емес;

2) мемлекеттік органдарда басшылыќ не-
месе μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жыл-
дан кем емес;

3) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес, оныњ ішінде
басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем
емес;

4) жоѓары оќу орынынан кейінгі білім баѓ-
дарламалары бойынша Ќазаќстан Республи-
касы Президентініњ жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында
шетелде кадрлар даярлау жμніндегі респуб-
ликалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтауы;

5) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан  Республикасыныњ  Конститу-

циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті туралы",
"Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі туралы"
Конституциялыќ зањдарын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес тура-
лы", "Єкімшілік рєсімдер туралы", "Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілер туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа
да міндетті білімдері.

2) "Ќостанай облысы єкімдігініњ ауыл
шаруашылыѓы басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ  мемлекеттік  астыќ инспек-
циясы бμлімініњ бас маманы (Д-О-4 сана-
ты)  саны 2 бірлік, лауазымдыќ жалаќысы
– ењбек μтіліне байланысты 64063 тењге-
ден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Астыќ ќолхаттарын беру арќылы ќойма

ќызметі бойынша ќызметтер кμрсету жμніндегі
ќызметті лицензиялауды;

табиѓи-климаттыќ жаѓдайларды жєне нарыќ
конъюнктурасын ескере отырып, астыќ
μндірісі ќ±рылымын оњтайландыру, астыќ
μндірудіњ, саќтаудыњ жєне μткізудіњ жања озыќ
технологияларын жетілдіру жєне енгізуді;

астыќ ќабылдау кєсіпорындарын (бекітіл-
ген графиктерге сєйкес жања егінніњ астыѓын
ќабылдауѓа дайындыѓы т±рѓысынан астыќ
ќабылдау кєсіпорындарын жыл сайынѓы тек-
серуді жєне астыќ ќабылдау кєсіпорындарын
зерттеп-тексеру актілерін ресімдеуді ќамти-
тын) баќылауды;

астыќ ќолхаттарын беру арќылы ќойма
ќызметі бойынша ќызметтер кμрсету бойын-
ша  ќызметті  ж‰зеге асыру ќ±ќыѓына лицен-
зияныњ ќолданылуын тоќтата т±руды;

астыќ ќабылдау кєсіпорындарыныњ: астыќ-
тыњ сандыќ-сапалыќ есебін ж‰ргізу; астыќты
саќтау; астыќ ќолхаттарын беру, олардыњ ай-
налымы жєне оларды μтеу ќаѓидаларын саќ-
тауын баќылауды;

Ќазаќстан Республикасыныњ астыќ тура-
лы зањнамасыныњ б±зылуы туралы н±сќама-
лар беру, Ќазаќстан Республикасыныњ
єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы зањнама-
сына сєйкес єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ ту-
ралы істерді ќарау;

єкімшілік-аумаќтыќ бірлік шегінде астыќ
нарыѓыныњ мониторингін;

астыќ ќауiпсiздiгi мен сапасын мемлекеттік
баќылауды;

тиісті негіздер болѓан кезде астыќ ќабыл-
дау кєсіпорнынан астыќты кμліктіњ кез келген
т‰рімен тиеп жμнелтуге тыйым салуды;

астыќ ќолхаттары тізілімініњ деректеріне
сєйкес астыќтыњ сандыќ-сапалыќ есебін
ж‰ргізу жєне астыќтыњ саќталуын ќамтама-
сыз ету жμніндегі талаптарды саќтау т±рѓы-
сынан астыќ ќабылдау кєсіпорындарыныњ
ќызметін инспекциялауды (тексеруді) ж‰зеге
асырады.

Астыќ ќабылдау кєсіпорнын уаќытша бас-
ќаруды енгізу жєне мерзімінен б±рын аяќтау
туралы сотќа арыз береді.

"Ќазаќстан Республикасындаѓы мемле-
кеттік баќылау жєне ќадаѓалау туралы" Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањына сєйкес тексе-
рулер ж‰ргізудіњ жартыжылдыќ жоспарларын
бекітеді.

Астыќ нарыѓына ќатысушылардыњ асты-
ѓыныњ наќты бар-жоѓы мен сапасын жєне оныњ
есепті деректерге сєйкестігін тексеруді ж‰зе-
ге асырады;

Астыќтыњ, оныњ ішінде мемлекеттік астыќ
ресурстарыныњ сандыќ-сапалыќ жай-к‰йін
баќылауды ж‰зеге асырады;

Астыќ ќолхаттарын ±стаушыларѓа астыќ
ќабылдау кєсіпорнын уаќытша басќару
жμніндегі комиссияныњ ќ±рамына енгізу ‰шін
кандидатуралар ±сыну туралы хабарлама
жібереді;

Мемлекеттiк астыќ ресурстарыныњ кμлемi,
ќ±рылымы, оларды ќалыптастыру, саќтау,
жањарту, орнын ауыстыру жєне пайдалану
ќаѓидалары жμнінде ±сыныстарды енгізеді;

Астыќ ќабылдау кєсіпорнын уаќытша бас-
ќаруды енгізу жμнінде ±сыныстарды енгізеді;

Биоотын μндірісі саласында мемлекеттік
баќылауды ж‰зеге асырады;

Биоотын μндіру зауытын салуѓа арналѓан
техникалыќ-экономикалыќ негіздемеге сала-
лыќ сараптама ж‰ргізеді;

Биоотын μндірісініњ мониторингін ж‰ргізеді;
Биоотын μндірісі саласындаѓы уєкілетті

органѓа биоотын μндірісі бойынша μндірістік
ќуаттардыњ шекті кμлемдерін айќындау
жμнінде ±сыныстар енгізеді.

Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќтар туралы хат-
тамаларды жасайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: жоѓары білім: ауыл шаруашылыќ
ѓылымдары (агрономдыќ, μсімдік шаруашы-
лыѓындаѓы селекция жєне т±ќым шаруашы-
лыѓы, астыќты ќайта μњдеу жєне саќтау тех-
нологиясы, агрохимия, μсімдік ќорѓау жєне
оќшаулау). Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі
бар болѓан жаѓдайда  ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституци-
ясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті туралы" Консти-
туциялыќ зањын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік  ќызмет  туралы",  "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы" зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050"  Стратегиясы:   ќалыптас-

ќан  мемлекеттіњ жања саяси баѓыты страте-
гиясын  білуі.  Осы  санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдері.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ Мем-
лекеттік ќызмет істері агенттігі тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген Бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаѓида-
лары (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес нысан-
даѓы  μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидаларѓа 3-
ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан са-
уалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау  министрлігініњ   2010 жылѓы 23 ќара-
шадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќ-
стан  Республикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010
жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќта-
ма;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден
μткені  туралы  ќолданыстаѓы  сертификат
(немесе  нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

 Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы  хабарландыру соњѓы  жарияланѓан
сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде мына
мекенжай бойынша ±сынылуѓа тиіс: 110000,
Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 56,
214-кабинет.

Азаматтар жоѓарыда айтылѓан ќ±жаттарды
ќ±жат тігілетін м±ќабада ќалыптастырып,
ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде ±сынады.

Байќауѓа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын элек-
трондыќ пошта арќылы берген азаматтар,
ќ±жаттардыњ  т‰пн±сќасын  єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-
мей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар, оны
"Ќостанай облысы єкімдігініњ ауыл шаруашы-
лыѓы басќармасы"  мемлекеттік мекемесінде
кандидаттарѓа оларды єњгімелесуге жіберу
туралы  хабарлама берген к‰ннен бастап 5
ж±мыс к‰ні ішінде μтеді.

Конкурстыќ комиссия ж±мысыныњ айќын-
дылыѓын  жєне объективтілігін ќамтамасыз ету
‰шін отырыста баќылаушылардыњ ќатысуы
р±ќсат  етіледі. Баќылаушылар ретінде кон-
курстыќ комиссияныњ отырысында

Ќазаќстан Республикасы  Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихаттардыњ де-
путаттары, Ќазаќстан Республикасы белгілен-
ген аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ μкілдері, басќа да мемлекеттік орган-
дардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік
емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ, μкілетті орган-
дардыњ μкілдері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссия отырысында баќы-
лаушы ретінде ќатысу ‰шін т±лѓа єњгімелесу
μткізудіњ  басталуынан  бір ж±мыс к‰ннен ке-
шікпей Ќостанай облысы єкімдігініњ ауыл ша-
руашылыѓы басќармасында бірыњѓай персо-
налды басќару ќызметінде (кадр ќызметінде)
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ ауыл шаруашылыѓы басќарма-
сында бірыњѓай  персоналды басќару ќызмет-
інде (кадр ќызметінде) жеке куєлігініњ
кμшірмесін, ±йымѓа ќатыстылыѓын растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шыѓындарды
(сμйлесу μтетін орынѓа бару жєне ќайту,
т±рѓын жай жалдау, т±ру, байланыс ќызмет-
терініњ барлыќ т‰рі) азаматтардыњ μз ќаражат-
тары есебінен шыѓарылады.

Б‰гінгі тањда єр адам μз ќ±-
ќыѓын білуі ќажет. Білімніњ ќайсы
бір саласы тєрізді ќ±ќыќ пєні де
зор ыќыласты талап етеді.

¤з ќ±ќыѓын білген адам ѓана
єрдайым жењіске жетеді. Тек
μзініњ ѓана емес, мемлекет
ќ±ќыѓын білуі жμн. Ата зањымыз-
ды, бала ќ±ќыѓы туралы Конвен-
ция, тіл туралы зањ, Ќылмыстыќ
кодекс, таѓы да басќа ќабылда-
нып жатќан зањдардан хабардар
болу – б‰гінгі заманѓы азаматтыњ
ќ±ќыѓын толыќтай пайдалануына
себеп.

М.Хєкімжанова атындаѓы №20
орта мектепте де оќушылардыњ
ќ±ќыќ саласын мењгерулеріне кμп
кμњіл бμлінеді. Мектептегі 8 сы-
ныптар арасында жаќында
"Нμлдіќ шыдамдылыќ" апталыѓы

Облыстыњ ішкі істер
департаменті баспасμз
ќызметі Ќостанайда
полицей-кинолог Жас±лан
Шилтуев  ќызметтік иті
Джекпен ірі ±рлыќты
ашќанын хабарлады.

27 наурыз к‰ні белгісіз
біреулер облыс
орталыѓындаѓы оќу
орындарыныњ біріне
терезеден т‰сіп, т±рмыс
техникасын ±рлап кетті. Оќиѓа
орнына келген кіші сержант
Жас±лан μзініњ ќызметтік
итімен із кесті. Неміс
овчаркасыныњ кμмегімен кіші
сержант сол жерге жаќын

Полицей ірі ±рлыќты єшкерледі
мањда техника жасырылѓан
‰йді тапты.

Полицейлер кμп ±замай 19-
21 жас аралыѓындаѓы ‰ш
жігітті ±стады. Олар т‰нде
лицейге еш кедергісіз кірген
жергілікті т±рѓындар болып
шыќты.  ¦рылар 11 ноутбук,
камералар, телевизор,
принтер, басќа да техниканы
кμтеріп єкеткен. Онымен
ќоймай ѓимараттыњ ішіндегі
м‰лікті ќиратып, б‰лдірген.
Лицейге барлыѓы 2 миллион
тењгеніњ шыѓыны келген.
Аталмыш факті бойынша
ќылмыстыќ іс ќозѓалып,
тергеу іс-шаралары
ж‰ргізілуде.

"Ќ±ќыѓыњ – ќаруыњ"
шењберінде "Ќ±ќыѓыњ – ќаруыњ"
атауымен интеллектуалдыќ ойын
±йымдастырылды. Оќушылар ой-
ынѓа ќызыѓа ќатысты. Б±л іс-шара
он бес минуттыќ ќ±ќыќ сабаѓыныњ
аясында μткен болатын. Интел-
лектуалдыќ ойынды ±йымдастыр-
ѓан Анар Ысќаќова: "Шынымен де
ќазіргі тањда ќ±ќыѓын білмеген
адам ќарусыз ањшымен тењ.
Ќ±ќыќтыњ да μзге білімдердей
бала санасына ерте жастан
сіњірілуі ќажет. Сонда бала то-
лыќќанды сауатты азамат болып
μседі", –дейді.

Ализа Ќ¦РМАНЃАЗИЕВА,
А.Байт±рсынов атындаѓы

ЌМУ, журналистика
мамандыѓыныњ 4-курс

студенті.



3 сєуір 2015 жыл 9

"Ќостанай ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымда-
рына орналасуѓа конкурс жариялай-
ды.

1. "Ќостанай ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ ќ±ќыќтыќ ж±мысы
бμлімініњ бас маманы, Е-4 санаты.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
μтіліне байланысты – 59 579 тењге-
ден 80 720 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Белгіленген тєртіпте мемлекеттік

мекеменіњ м‰ддесін сотта,  сондай-
аќ мемлекеттік орган ќызметініњ
ќ±ќыќтыќ мєселелерін ќарастырѓан
кезде басќа ±йымдарда ±сынады.
Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
жобаларын єзірлейді жєне аудан
єкімініњ тапсырмасы бойынша
ќ±ќыќтыќ мєселелері жμнінде аудан
єкімініњ, єкімдігініњ ќ±жаттарын дай-
ындайды. Аудан єкімдігініњ ќ±рылым-
дыќ бμлімшелерімен єзірленетін
єкімдіктіњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ жобаларын дайындауѓа ќаты-
сады. Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерді ауданныњ єділет органына
тіркеуге жєне белгіленген зањнама-
мен тєртібінде ресми жариялауды
ж‰зеге асыруѓа ќ±ќыќ алѓан б±ќара-
лыќ аќпарат ќ±ралдарында жария-
лауѓа жібереді. Аудан єкімдігініњ,
єкімініњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ мониторингін ж‰ргізеді. Аудан
єкімініњ тапсырмасы бойынша
єкімніњ жєне аудан єкімдігініњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ  актілердіњ т‰сінді-
руін ж‰зеге асырады. Аудан єкім-
дігініњ жєне єкім аппаратыныњ шы-
ѓармашылыќ ќызметін талдайды,
оны жетілдіру жєне аныќталѓан кем-
шіліктерді жою жμнінде ±сыныстар
енгізеді.  Мемлекеттік органѓа т‰скен
Ќазаќстан Республикасыныњ нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ саќта-
луын жєне ж‰йелік есебін ±йымдас-
тырады. Ауылдыќ округтер, ауыл,
кенті єкімдерініњ аппараттарында
зањнаманыњ ќолдану тєжірибесін
талќылайды. Жол ќозѓалысы
ќауіпсіздігініњ профилактикасы бой-
ынша ж±мыстыњ орындалуын ќам-
тамасыз етеді. Ќоѓамдыќ тєртіпті
ќамтамасыз етуге ќатысатын аза-
маттардыњ есебін ж‰ргізеді, ќоѓам-
дыќ тєртіпті ќамтамасыз етуге ќаты-
сатын азаматтарды кμтермелеу
жμніндегі комиссияныњ хатшысы
болып табылады. Алќа билер оты-
рысына ‰міткерлердіњ тізімін ќ±ру
жμнінде ж±мыс ж‰ргізеді. Т±раќты
жєне ќажеттілік болѓан кезде, "Алќа
билер туралы" Ќазаќстан Республи-
касыныњ 2006 жылѓы 16 ќањтардаѓы
Зањыныњ 10-бабыныњ талаптарына
сєйкес емес т±лѓаларды тізімнен
шыѓарып, алќа билер отырысына
‰міткерлердіњ алдаѓы тізіміне μзге-
рістер енгізеді. Тиісті ќарау шарала-
рын ќабылдап, сыбайлас жемќор-
лыќќа мемлекеттік ќызметкерлердіњ
ќатысу фактілері туралы сын мате-
риалдарды аныќтау маќсатында
БАЌ мониторингін μткізеді. Жоѓары
т±рѓан мемлекеттік органдарѓа же-
дел есептеме ±сынады. Ќолданыс-
таѓы зањнамаѓа сєйкес μзге де ќыз-
меттерді ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары -
ќ±ќыќ (юриспруденция, халыќара-
лыќ ќ±ќыќ, ќ±ќыќ ќорѓау ќызметі),
єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (мемлекеттік жєне
жергілікті басќару). Мемлекеттік ќыз-
мет μтілі бір жылдан кем емес неме-
се осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі білімі –  ќ±ќыќ
(юриспруденция, халыќаралыќ
ќ±ќыќ, ќ±ќыќ ќорѓау ќызметі), єлеу-
меттік ѓылымдар, экономика жєне
бизнес (мемлекеттік жєне жергілікті
басќару) р±ќсат етіледі.  Ќазаќстан
Республикасыныњ Конституциясын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",

"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы"  зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы
лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

2."Ќостанай ауданы Мичурин
ауылдыќ округі єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесініњ бас
маманы, Е-G-3 санаты.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
μтіліне байланысты - 53 813 тењге-
ден 73 032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ауылдыќ округі єкімініњ аппара-

тында бухгалтерлік есеп жєне есеп-
теме бойынша ж±мыстардыњ ±йым-
дастырылуын ќамтамасыз етеді.
Ауылдыќ округі єкімініњ  аппаратын
±стау сметасы бойынша ќаралѓан
ќаражаттарды маќсатты жєне ‰немді
±стауѓа баќылау жасайды. Ауылдыќ
округі єкімініњ аппараты ќызметші-
леріне ењбекаќыны белгіленген мер-
зімде бμлу жєне тμлеу, зейнетаќы
ќорына ќаражаттарды жєне басќа
міндетті тμлемдерді дер кезінде ауда-
ру. Бухгалтерлік есепті ж‰ргізудіњ
белгіленген  ережесін  саќтауѓа,  ал-
ѓашќы ќ±жаттарды дайындауѓа ба-
ќылау ж‰ргізеді. Айлыќ,тоќсандыќ,
жылдыќ есептеме ќ±рады. Есеп
жєне есептеме бойынша жоѓарѓы
±йымдармен хаттасады, кіріс жєне
шыѓыс ордерлерініњ журналдарын,
бас кітабын ж‰ргізеді. Єр т‰рлі
келісім-шарттар жасасу жєне сол
келісім-шарттар бойынша тμлеу.
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік сатып алу туралы" Зањына
сєйкес мемлекеттік сатып алу ме-
ханизмін саќтау бойынша ж±мыс-
тарды ±йымдастырады. Бюджетті
жоспарлау жєне ќолдану сапасын
арттыру бойынша шаралар ќолда-
нады. Ауылдыќ округініњ єкімніњ
ќаржы ќызметіне байланысты
μкімдердіњ жобаларын дайындайды.
Материалдыќ, ењбек жєне ќаржылыќ
ресурстарын ќолдану ‰шін баќыла-
уды ж‰зеге асырады. Кєсіби дењгейін
жєне біліктілігін арттырады. Іс
ж‰зіндегі зањнамаѓа сєйкес басќа
функцияларды жєне ауылдыќ округі
єкімініњ тапсырмасын ж‰зеге асыра-
ды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары -
экономикалыќ, бухгалтерлік. Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі экономикалыќ,
бухгалтерлік бiлiмi барларѓа р±ќсат
етiледi. Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќар-
сы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті мемле-
кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы"  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы
лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы

19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру Ќаѓидалары
(б±дан кейін – Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа  2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес
нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірме-
лері;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ  нотариалды  куєланды-
рылѓан кμшірмесі;

 5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы   № 907
б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасыныњ Нормативтік-
ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010
жылы 21 желтоќсанда № 6697 бо-
лып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе но-
тариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетін-
дегі туралы хабарландыру соњѓы
жариялаѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰нніњ ішінде "Ќостанай ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесіне мына мекенжайѓа: Затобол
кенті, Калинин кμшесі, 65 ‰й, 205 каб.,
аныќтама телефоны 8-71455-2-19-
45, факс 8-71455-2-19-45, электрон-
дыќ мекенжай ok_kostregion@mail.ru
±сыну ќажет. Азаматтардыњ ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
берген ќ±жаттары (ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат
тігілетін  м±ќабаѓа  салынѓан) кон-
курстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарды электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар ќ±жаттар-
дыњ  т‰пн±сќасын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќын-
дылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз
ету ‰шін оныњ отырысына баќылау-
шылардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќы-
лаушылары ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне бар-
лыќ дењгейдегі мєслихаттардыњ де-
путаттары, Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањнамасымен белгіленген
аккредитация алѓан б±ќаралыќ аќпа-
раттыќ ќ±ралдардыњ μкілдері, басќа
да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдар), коммерциялыќ ±йымдар
мен саяси партиялардыњ, μкілетті
ќызметкерлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына баќылаушы ретінде ќатысу
‰шін єњгімелесу μткізудіњ басталуы-
на бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей,
Ќостанай ауданы єкімі аппаратыныњ
кадр ќызметі бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќостанай ауда-
ны єкімі аппаратыныњ кадр ќызметі
бμліміне жеке куєлігініњ кμшірмесін,
±йымѓа жататынын растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша  шы-
ѓындар   (єњгімелесу μтетін жерге
жєне кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-
жай жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі
байланыс ќызметтерін пайдалану)
азаматтардыњ μз ќаражаттары есе-
бінен ж‰ргізіледі.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
білім  басќармасы" ММ бос лау-
азымѓа орналасуѓа конкурс жа-
риялайды: Ќостанай облысы
єкімдігі білім басќармасыныњ
"Рудный музыкалыќ колледжі"
коммуналдыќ мемлекеттік ќазы-
налыќ кєсіпорынныњ директоры
(1 бірлік) .

Лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет атќарѓан жылдарына байла-
нысты   60 347 тењгеден 72 204
тењгеге дейін.

Лауазымдыќ міндеттері:
Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасына жєне білім беру
±йымыныњ жарѓысына сєйкес
оќу-єдістемелік, ѓылыми-єдісте-
мелік, єкімшілік-шаруашылыќ
жєне ќаржы-экономикалыќ ќыз-
метіне басшылыќ жасайды.

Оќу ж±мыс жоспарлары мен
баѓдарламаларын, оќу про-
цесініњ кестесін, ішкі тєртіп ере-
жесін бекітеді. Білім беру ±йымы-
ныњ басќару ќ±рылымын, штат-
тыќ кестесін, ќызметкерлерініњ
лауазымдыќ н±сќаулыќтарын
бекітеді. Білім алушылардыњ
контингентін ќалыптастырады,
олардыњ єлеуметтік ќорѓалуын
ќамтамасыз етеді. Техникалыќ
жєне кєсіптік білім беру ±йымда-
рында ќоѓамдыќ тамаќтандыру,
медициналыќ ќызмет кμрсету
±йымдарыныњ ж±мыс істеу жєне
олардыњ ж±мысына баќылауды
±йымдастыру ‰шін ќажетті жаѓ-
дайлармен ќамтамасыз етеді.

Ж±мыс берушілермен жєне
єлеуметтік єріптестермен ж‰р-
гізілетін ж±мысты ‰йлестіреді.
Ќолда бар м‰ліктер мен ќ±рал-
дарѓа билік ж‰ргізеді, оќу-мате-
риалдыќ базаны толтыруды
жєне оныњ есебі мен саќталуын,
санитарлыќ-гигиеналыќ ереже-
лер тєртібініњ саќталуын ќамта-
масыз етеді. Материалдыќ-тех-
никалыќ  базаны  ќайта жараќ-
тауды жєне ќайта ќ±руды ±йым-
дастырады. Педагогикалыќ ке-
њестіњ ж±мысын басќарады.
Білім беру ±йымыныњ оќыту ќыз-
метініњ саласын д±рыс ±стау
жєне кењейту маќсатында инно-
вациялыќ білім технологияла-
рын енгізуді жєне тартуды ќам-
тамасыз етеді.

Кадрларды іріктеу мен орна-
ластыруды ж‰зеге асырады, пе-
дагогикалыќ жєне тєрбие про-
цесініњ ќажетті дењгейін ќамта-
масыз етеді, олардыњ біліктілігі
мен кєсіби шеберлігін арттыру
‰шін жаѓдай жасайды.

‡здіксіз кєсіптік оќыту жμнінде
білім беру ±йымдарымен бірлес-
кен ж±мыс бойынша жалпы бас-
шылыќты ж‰зеге асырады.

Ж±ртшылыќпен байланысты
ќамтамасыз етеді, ата-аналар-
мен (олардыњ орнын басушы
адамдармен) ж‰ргізілетін ж±мыс-
ты ‰йлестіреді. Жоѓары т±рѓан,
ќоѓамдыќ жєне μзге де ±йымдар-
да білім беру ±йымыныњ
м‰ддесін білдіреді.

Єлеуметтік серіктестік жєне
халыќаралыќ ынтымаќтастыќты

кењейту жμніндегі шараларды
ж‰зеге асырады. Уєкілетті ор-га-
нѓа (ќ±рылтайшыѓа) оќу, ѓылыми
жєне ќаржылыќ ќызмет нєтиже-
лері туралы жыл сайынѓы есепті
±сынады. Ењбекті ќорѓау, техни-
калыќ ќауіпсіздік жμніндегі зањ-
намалыќ жєне μзге де норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілер талапта-
рын орындауды ќамтамасыз
етеді жєне ќауіпсіз ењбек етуге
жаѓдай жасайды.

Бос лауазымѓа орналасуѓа
‰міткерлер ‰шін єњгімелесу
баѓдарламасы мыналарды
ќамтиды: Ќазаќстан Республи-
касыныњ Конституциясын, Ќа-
заќстан Республикасыныњ Аза-
маттыќ Кодексін, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Салыќ Кодексін,
Ќазаќстан Республикасыныњ
"Білім туралы", "Мемлекеттік
кєсіпорын туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес тура-
лы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы тіл туралы" зањдарын, білім
беруді дамытудыњ мемлекеттік
баѓдарламаларын, білім алушы-
лардыњ білім жєне тєрбие беру
мєселелері бойынша басќа да
нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілерін;
педагогика жєне психология не-
гіздерін, ќазіргі педагогтік ѓылым
мен тєжірибе жетістіктерін; бас-
ќарудыњ инновациялыќ єдісте-
рін; экономика негіздерін, ќаржы-
шаруашылыќ мєселелерін; ќ±-
ќыќ негіздерін, ењбек туралы
зањнаманы, ењбекті ќорѓау, тех-
ника ќауіпсіздігі жєне μртке ќар-
сы ережелермен нормаларын.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары
білім, білім беру ±йымындаѓы не-
месе оќу орныныњ бейініне сєй-
кес ±йымдарда басшы лауазым-
да ењбек μтілі 5 жылдан кем бол-
мауы тиіс.

Мемлекеттік мекеменіњ мекен-
жайы: Ќостанай облысы, Руд-
ный ќ., Ленин кμшесі, 30, 8-714-
31-4-53-19

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар: конкурсќа
ќатысу туралы μтініш, мемле-
кеттік жєне орыс тілдерінде
т‰йіндеме, еркін нысанда жазыл-
ѓан μмірбаян, білімі туралы ќ±-
жаттардыњ кμшірмелері, ењбек
кітапшасыныњ (ол болѓан кезде)
немесе ењбек шартыныњ кμшір-
месі не соњѓы ж±мыс орнынан
ж±мысќа ќабылданѓаны жєне
ењбек шартыныњ тоќтатылѓаны
туралы б±йрыќтардыњ кμшірме-
лері, денсаулыѓы туралы белгі-
ленген нысандаѓы аныќтама.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќа-
жетті ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ ресми басылымында
жарияланѓан сєттен бастап 15
к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде  Ќос-
танай  облысы  єкімдігініњ білім
басќармасына, мына мекенжай
бойынша ±сынылуѓа тиіс: Ќоста-
най ќ., Майлин к., 2А, 106 каби-
нетті аныќтама ‰шін телефон:
39-46-47, 39-46-44.

"Аулие-Жер Агро" ЖШС сенімді
т±лѓасы Шунушев Н±ржан Жаќсылы-
ќович  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу
тєртібімен  келесі м‰лікті сату жμнінде
сауда μткізеді:

№1 лот: дала ќосы, жалпы алањы
778,3 ш.м. ќоймадан жєне жалпы
кμлемі 30,0 ш.м. бір бμлмелі т±рѓын
‰йден, соныњ ішінде кμлемі 15,6 ш.м.
т±рѓын алањынан т±рады, кадастрлік
нμмірі 12-186-009-251, кμлемі 3,0 га,
дала ќосын пайдалану жєне ќызмет
кμрсетуге арналѓан жер учаскесінде
орналасќан, мекенжайы: Науырзым
ауданы, Раздольное с.(елді мекенніњ
шегінен сырт жерде).

№2 лот: Науырзым ауданы, Раз-
дольное с.(елді мекенніњ шегінен сырт
жерде) мекенжайында орналасќан
шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан

кадастрлік нμмірі 12-186-009-249,
алањы 420,2 га жєне кадастрлік нμмірі
12-186-009-250, алањы  209,9 га  жер
учаскелеріне 14.05.2055 жылѓа дейінгі
мерзімге, кадастрлік нμмірі 12-186-
009-227, алањы 168,5 га жер учаскес-
іне 17.10.2053 жылѓа дейінгі мерзім-
ге, кадастрлік нμмірі 12-186-009-033,
алањы 400,0 га жер учаскесіне
12.12.2047 жылѓа дейінгі мерзімге
жєне кадастрлік нμмірі 12-186-009-049,
алањы 386,6 га жер учаскесіне
12.12.2049 жылѓа дейінгі мерзімге,
жер пайдалану ќ±ќыѓы;

№3 лот: 1) К-700 доњѓалаќты трак-
торы, 1993 жылы  шыѓарылѓан,
нμмірлік белгі 851 Т РЕМ;

2) МТЗ-82 доњѓалаќты тракторы,
1992 жылы шыѓарылѓан,   нμмірлік
белгі 875 Т РКМ;

3) Е-1200 астыќ жинайтын ком-
байн, 1989 жылы шыѓарылѓан,
нμмірлік белгі 841 Т РЕМ;

4)Т-4А шынжырлы тракторы, 1991
жылы шыѓарылѓан, нμмірлік белгі 853
Т РЕМ;

5) Е-1200 астыќ жинайтын ком-
байн, 1993 жылы шыѓарылѓан,
нμмірлік белгі 463 PAFD;

6) Е-1200 астыќ жинайтын ком-
байн, 1989 жылы шыѓарылѓан,
нμмірлік белгі 842 Т РЕМ;

№4 лот: 1) Камаз автомашинасы
5511, 1991 жылы шыѓарылѓан, кузов
№ самосвал, тіркеу № Р 288 HZM;

2) Гкб 8550 автотіркемесі, 1986
жылы шыѓарылѓан, кузов № самосвал,
тіркеу № 9385 РА;

3) Камаз автомашинасы 5320, 1977
жылы шыѓарылѓан, кузов №  ж‰к таси-

тын, тіркеу № Р 311 UDM;
4) Гкб 8550 автотіркемесі, 1990

жылы шыѓарылѓан, кузов № самосвал,
тіркеу № 7832 РD;

№5 лот: Науырзым ауданы, Раз-
дольное с.(елді мекенніњ шегінен сырт
жерде) мекенжайында орналасќан
шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан
кадастрлік нμмірі 12-186-009-015,
алањы 408,0 га 10.02.2050 жылѓа
дейінгі мерзімге, жєне кадастрлік
нμмірі 12-186-009-047, алањы 208,0 га
кадастрлік нμмірі 12-186-009-048,
алањы 179,2 га жер учаскесіне
13.12.2049 жылѓа дейінгі мерзімге  жер
пайдалану ќ±ќыѓы;

№6 лот: 1) Камаз автомашинасы
5320, 1991 жылы шыѓарылѓан, кузов
№  ж‰к таситын, тіркеу № Р 485 НUM;

2) Гкб 8550 автотіркемесі, 1985

жылы шыѓарылѓан, кузов № самосвал,
тіркеу № 9384 РА;

 №7 лот:
1) К-700А доњѓалаќты тракторы,

1993 жылы  шыѓарылѓан, нμмірлік белгі
Р 463 ALD;

2) К-700А доњѓалаќты тракторы,
1983 жылы  шыѓарылѓан, нμмірлік белгі
850 ТРЕМ.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген
сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰нніњ
ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы
15 сєуір  саѓ 10.00-де мына мекенжай-
да болады: Науырзым ауданы, Ќара-
мењді с., Шаяхметов кμш., 4 ‰й ("Сам-
рык" ШЌ кењсесі).

¤тінімдер 2015 жылѓы 14 сєуір са-
ѓат 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабыл-
данады:  Ќостанай ќаласы,  Киевская
кμш., 17 ‰й,  аныќтама ‰шін тел. 56-
10-46.

ЖАРНАМА
бергіњіз келсе

54-33-22, 54-99-69 (факс)





103 сєуір 2015 жыл

"Таран ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі (Ќоста-
най облысы, Таран ауданы, Таран
ауылы, Калинин к-сі, 60,  27 каб.,
телефоны (871436) 36081-тел/факс,
электрондыќ адрес: taran-
org@kostanay.kz ) "Б" корпусы-
ныњ бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Таран ауданы єкімдігініњ ве-
теринария бμлімі" мемлекеттік
мекемесініњ бас маманы, санаты
Е-R-4 (1 бірлік), лауазымдыќ жа-
лаќасы ќызмет еткен жылдарына
байланысты  56 375 тењгеден 76
235 тењгеге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– ветеринария мєселелері бойын-

ша т±рѓындар арасында аѓартушы-
лыќ ж±мысты ±йымдастыру жєне
μткізу.

– тиісті єкімшілік-аумаќтыќ бірлік
шегінде жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ Ќазаќстан Республикасыныњ
ветеринария саласындаѓы зањнама-
сын саќтауын мемлекеттік ветери-
нариялыќ-санитариялыќ баќылауды
жєне ќадаѓалауды ±йымдастыру
жєне ж‰зеге асыру.

– эпизоотия ошаќтары пайда
болѓан жаѓдайда оларды зерттеп-
ќарауды ж‰ргізу.

– эпизоотологиялыќ зерттеп-
ќарау актісін беру.

– мал ќорымдарын (биотермия-
лыќ ш±њќырларды), орны ауыстыры-
латын (тасымалданатын) объекті-
лерді к‰тіп-±стауѓа, μсіруге, пайда-
лануѓа, μндіруге, дайындауѓа (союѓа),
саќтауѓа, ќайта μњдеу мен μткізуге
байланысты мемлекеттік ветерина-
риялыќ-санитариялыќ баќылау жєне
ќадаѓалау объектілерін орналасты-
ру, салу, реконструкциялау жєне
пайдалануѓа беру кезінде, сондай-аќ
оларды тасымалдау (орнын ауысты-
ру) кезінде зоогигиеналыќ жєне ве-
теринариялыќ (ветеринариялыќ-са-
нитариялыќ) талаптардыњ саќталуы-
на мемлекеттік ветеринариялыќ-са-
нитариялыќ баќылауды жєне ќада-
ѓалауды ж‰зеге асыру.

– ветеринариялыќ есепке алу мен
есептілікті жинаќтау, талдау жєне
оларды жергілікті атќарушы органѓа
±сыну.

 Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары немесе ортадан кейінгі
ветеринарлыќ білім (ветеринарлыќ
медицина, ветеринарлыќ санита-
рия).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы

наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі ветеринар-
лыќ білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандану-
ына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі тμраѓасыныњ  2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидаларыныњ
(б±дан єрі-Ќаѓида) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш; 2)3х4
‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа
3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толты-
рылѓан сауалнама; 3)бiлiмi туралы
ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмелерi; 4)ењбек ќыз-
метін растайтын ќ±жаттыњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жыл-
ѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓы-
мен бекітілген (Ќазаќстан Республи-
касыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ акт-
ілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама; 6) Ќазаќстан Республика-
сы азаматыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі; 7) ќ±жаттарды тапсыру
сєтінде шекті мєннен тμмен емес нєти-
жемен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен 10 ж±мыс к‰ні

ішінде кадрлыќ ж±мысы бμліміне
тапсырылуы тиіс.

Азаматтар жоѓарыда аталѓан
ќ±жат тігілетін м±ќабада орналасты-
рылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілгендігі туралы хабарламаны ал-
ѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
єњгімелесуден μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа мем-
лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

 Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталуы-
на бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-
шіктірмей кадрлар бμлімінде тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓалар жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Сарапшы ретінде конкурс жария-
лаѓан мемлекеттік органныњ ќызмет-
кері болып табылмайтын, бос лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес облыстарда ж±мыс тєжіри-
бесі бар т±лѓалар, сондай-аќ персо-
налды іріктеу жєне жоѓарылату бой-
ынша мамандар, басќа мемлекеттік
органдардыњ мемлекеттік ќызметш-
ілері, Ќазаќстан Республикасыныњ
Парламент жєне мєслихат депутат-
тары ќатыса алады.

 Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетiн жер-
ге келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке
ќаражаттары есебiнен ж‰ргiзедi.

"Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ ап-
параты" ММ бос мемлекеттiк
єкiмшiлiк лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

"Сарыкμл ауданы єкімдігініњ
ж±мыспен ќамту жєне
єлеуметтiк баѓдарламалар
бμлiмi" ММ бμлімініњ басшысы
(Е-R-1 санаты).

Лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет атќарѓан жылдарына байла-
нысты - 109548 тењгеден 147986
тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Бμлiм-
ге басшылыќты ж‰зеге асырады,
бμлiмшелердiњ, ќарамаѓындаѓы-
лардыњ  ж±мыстарын ±йымдас-
тырады жєне ‰йлестiредi,
μкiмдер бередi жєне олардыњ
орындалуын баќылайды, аќпа-
раттыќ-аналитикалыќ ж±мыс
жєне мониторингтiњ нысандарын
жєне єдiстерiн бiлу, "Кедей-
шiлiкке жєне ж±мыссыздыќќа
ќарсы к‰рес" баѓдарламасын
єзiрлеуге ќатысады жєне оныњ
орындалуына баќылауды ж‰зе-
ге асырады, аудандыќ єкiмдiк
ќаулыларыныњ жобаларын дай-
ындайды.  Аудан єкiмiнiњ, оныњ
орынбасарларыныњ, аудан єкiмi
аппаратыныњ басшысыныњ тап-
сырмаларын орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары:
экономикалыќ, бухгалтерлiк, ќар-
жылыќ, педагогикалыќ, мемле-
кеттiк басќару, зањгерлік.  Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы",
Ќазаќстан Республикасыныњ
конституциялыќ зањы, "Мемле-
кеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес тура-
лы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалар-
даѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.
Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті ба-
сќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республи-
касы Мемлекеттiк ќызмет iстерi
агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жыл-
ѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32
Б±йрыѓымен бекітілген Бос
мемлекеттiк єкiмшiлiк лауазымѓа
орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптас-
тыру ќаѓидалары  (б±дан єрі –
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1)  Осы ќаѓидаларѓа 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтiнiш;

2)  3х4 ‰лгiдегi суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа
сєйкес нысанда толтырылѓан
сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

4)  ењбек ќызметiн растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы
Денсаулыќ саќтау министрлiгiнiњ

2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№907 б±йрыѓымен бекiтiлген
(Ќазаќстан Республикасыныњ
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлердiњ
тiзiлiмiнде 2010 жылы 21 желтоќ-
санда № 6697 болып тiркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєлiгiнiњ кμ-
шiрмесi;

7) ќ±жаттарды тапсыру сє-
тiнде уєкiлеттi органмен бел-
гiленген шектi мєннен тμмен
емес нєтижемен тестiлеуден
μткенi туралы ќолданыстаѓы сер-
тификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі)

Ќ±жаттар конкурстыњ  μте-
тіндігі туралы хабарландыруды
соњѓы жарияланѓан сєттен бас-
тап 10 ж±мыс к‰н ішінде "Са-
рыкμл ауданы єкiмiнiњ аппараты"
мемлекеттiк мекемесiне мына
мекенжайѓа: Сарыкμл кенті, Ле-
нин  кμшесі, 72 ‰й, 25-каб., аныќ-
тама ‰шін телефон 23-0-68,  факс
23-0-68, электрондыќ мекен-
жайы: sarykol@kostanay.gov.kz
±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімін-
де берген ќ±жаттары (ќоса беріл-
ген ќ±жаттары кμрсетіле отырып
ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салын-
ѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Кон-
курсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды
электрондыќ пошта арќылы бер-
ген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу бастал-
ѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кан-
дидаттар оны кандидаттарды
єњгiмелесуге жiберу туралы ха-
бардар ету к‰нiнен бастап 5
ж±мыс к‰н iшiнде Сарыкμл
ауданы єкімініњ аппаратында
μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушылар-
ды ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ оты-
рысына байќаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы зањна-
масында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпа-
рат ќ±ралдарыныњ, басќа мем-
лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ
±йымдардыњ жєне саяси пар-
тиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса
алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќаты-
су ‰шін т±лѓалар єњгімелесу бас-
талуына бір ж±мыс к‰н ќалѓанѓа
дейін кешіктірмей "Сарыкμл ауда-
ны єкімініњ аппараты" ММ кадр-
лар бμлімінде тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар жеке басын куєлан-
дыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
немесе кμшірмелерін ±сынады,

Азаматар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгіме-
лесу μтетін орынѓа жєне кері
жол ж‰рісі, т±рѓын ‰йлік орын-
жайын жалдау, т±ру, байланыс-
тыњ барлыќ т‰рлерін пайдала-
ну) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

Казак Александр Валерьевичтіњ сенiмдi т±лѓасы Казак Валерий Аркадьевич, кепiлдiк
м‰лiктi соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Федоров ауданы, Воронеж ауыл-
дыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге арналѓан 47,5 га кμлемі,
кадастрлік  номері 12-191-037-097 бμлінетін жер учаскесіне жер пайдалану (жалдау)
ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткiзілген
сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi. Сауда 2015 жылѓы 15 сєуір, саѓат 10.00-
де  мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Федоров ауданы, Придорожное а,
Целинная кμшесі, 2 ‰й. ¤тінімдер 2015 жылѓы 14 сєуір, саѓат 18-00-ге дейiнгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќ., Журавлева кμшесі,
8 ‰й, телефон - 8-707-669-93-26.

Доверенное лицо Казак Александра Валерьевича Казак Валерий Аркадьевич в по-
рядке внесудебной реализации залогового имущества, объявляет о проведении торгов
по продаже права временного возмездного землепользования (аренды) на земельные
участки, расположенные на территории Воронежского сельского округа, Федоровского
района Костанайской области, предназначенные для ведения крестьянского хозяйства,
кадастровый номер 12-191-037-097, площадью 47,5 га. Покупная цена вносится налич-
ными деньгами в течение 5-ти календарных дней с момента  проведения торгов. Торги
состоятся  15 апреля 2015 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская область, Федо-
ровский район, с. Придорожное, улица Целинная, дом 2. Заявки принимаются в срок до
18-00 часов 14 апреля 2015 года по месту нахождения доверенного лица: г. Костанай,
улица Журавлевой, дом 8, телефон для справок - 8-707-669-93-26.

Костюк Татьяна Владимировнаныњ сенiмдi т±лѓасы Турбабин
Илья Леонидович, кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс μткізу тєртібімен
Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Майкμл ауылдыќ округініњ
аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге арналѓан ка-
дастрлік  номері 12-183-070-137, 09.12.2052 ж. дейін жалѓа алу,
140,6 га кμлемі; кадастрлік  номері 12-183-070-303, 10.04.2052 ж.
дейін жалѓа алу, 9,0 га кμлемі; кадастрлік  номері 12-183-070-304,
10.04.2052 ж. дейін жалѓа алу, 111,3 га кμлемі; кадастрлік  номері
12-183-070-292, 09.12.2052 ж. дейін жалѓа алу, 274,4 га кμлемі
бμлінетін жер учаскесіне жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату
жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сау-
да μткiзілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi. Сау-
да 2015 жылѓы 14 сєуір, саѓат 10.00-де  мына мекенжайда болады:
Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Майкμл а., Стадионная кμшесі,
2 ‰й. ¤тінімдер 2015 жылѓы 13 сєуір, саѓат 18-00-ге дейiнгі мерзім-
де сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай
ќаласы, Чкалов кμшесі, 9 ‰й, 14 пєтер, телефон - 8-707-191-91-80.

Доверенное лицо Костюк Татьяны Владимировны Турбабин Илья
Леонидович в порядке внесудебной реализации залогового имуще-
ства, объявляет о проведении торгов по продаже права временно-
го возмездного землепользования (аренды) на земельные участки,
расположенные на территории Майкольского сельского округа, Ко-
станайского района, Костанайской области, предназначенные для
ведения крестьянского хозяйства: кадастровый номер 12-183-070-
137, аренда до 09.12.2052 г., площадью 140,6 га., кадастровый
номер 12-183-070-303, аренда до 10.04.2052 г., площадью 9,0 га,
кадастровый номер 12-183-070-304, аренда до 10.04.2052 г., пло-
щадью 111,3 га., кадастровый номер 12-183-070-292, аренда до
09.12.2052 г., площадью 274,4 га. Покупная цена вносится налич-
ными деньгами в течение 5-ти календарных дней с момента  прове-
дения торгов. Торги состоятся  14 апреля 2015 года в 10.00 часов
по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с. Май-
коль, улица Стадионная, дом 2. Заявки принимаются в срок до 18-
00 часов 13 апреля 2015 года по месту нахождения доверенного
лица: г. Костанай, улица Чкалова, дом 9, квартира 14, телефон для
справок - 8-707-191-91-80

Машинец Николай Ивановичтіњ  сенiмдi т±лѓасы Турба-
бин Илья Леонидович, кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс μткізу
тєртібімен Ќостанай облысы, Денисов ауданы, Аршалы
ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалы-
ѓын ж‰ргiзуге арналѓан 230,2 га кμлемі, кадастрлік  номері
12-187-012-037, 1464,9 га кμлемі, кадастрлік номері 12-
187-012-036 бμлінетін жер учаскесіне жер пайдалану (жал-
дау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу баѓа-
сы ќолма-ќол аќшамен сауда μткiзілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi. Сауда 2015 жылѓы 14 сєуір,
саѓат 10.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай об-
лысы, Денисов ауданы, Аршалы а. ¤тінімдер 2015 жылѓы
13 сєуір, саѓат 18-00-ге дейiнгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ
орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќаласы, Чка-
лов кμшесі, 9 ‰й, 14 пєтер, телефон - 8-707-191-91-80.

Доверенное лицо Машинец Николая Ивановича Турбабин Илья
Леонидович в порядке внесудебной реализации залогового имуще-
ства, объявляет о проведении торгов по продаже права временного
возмездного землепользования (аренды) на земельные участки,
расположенные на территории Аршалинского сельского округа, Де-
нисовского района Костанайской области, предназначенные для ве-
дения крестьянского хозяйства, кадастровый номер 12-187-012-037,
площадью 230,2 га, кадастровый номер 12-187-012-036, площадью
1464,9 га. Покупная цена вносится наличными деньгами в течение
5-ти календарных дней с момента  проведения торгов. Торги состо-
ятся  14 апреля 2015 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская
область, Денисовский район, с. Аршалы. Заявки принимаются в
срок до 18-00 часов 13 апреля 2015 года по месту нахождения
доверенного лица: г. Костанай, улица Чкалова, дом 9, квартира 14,
телефон для справок - 8-707-191-91-80.

А.Т.Оразалинніњ сенімді т±лѓасы Кудербекова Айнаш Мамбе-
товна кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облы-
сы, Сарыкμл ауданы, Чехов селолыќ округі аумаѓында орналасќан
шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-190-009-
135, μлшемі 1061,0 га, 24.08.2053 ж. дейінгі мерзімге бμлінетін жер
учаскесіне уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату
жμнінен сауда μткізеді.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен  сауда μткізілген сєттен
бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы 15
сєуір, саѓат 14.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы,
Сарыкμл ауданы, Чехов селосы, Абай кμш., К.Б Кулубеков ШЌ
кењсесі.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 14 сєуір, саѓат 17.00-ге
дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылдана-
ды: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Затобол пос., Школьная
кμш., 52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо Оразалина А.Т. Кудербекова Айнаш Мамбе-
товна, в порядке внесудебной реализации залогового имущества
объявляет о проведении торгов по продаже права временного
долгосрочного землепользования сроком до 24.08.2053 года на
делимый земельный участок мерою 1061,0 га, с кадастровым но-
мером 12-190-009-135, предназначенный для ведения крестьянс-
кого хозяйства, расположенный на территории Чеховского сельс-
кого округа, Сарыкольского района, Костанайской области. Покуп-
ная цена вносится в течение 10 календарных дней после проведе-
ния торгов.

Торги по внесудебной реализации состоятся 15.04.2015 года в
14.00 по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, село
Чехова, ул.Абая, офис КХ Кулубекова К.Б.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00. 14.04.2015
года по месту нахождения доверенного лица: Костанайская об-
ласть, Костанайский район, пос.Затобольск, ул.Школьная, 52/2.тел.
87078053724.

Жарнама: 54-33-22,
54-99-69(факс)



Бала кезден бірге өскен,

Не қызықты бір кешкен,

Үш досым бар сүйікті,

Үн қатысып, тілдескен.

Күмбірлесе домбырам,

Шабыт отын жандырам.

Әуеніне қазақтың,

Құмарымды қандырам.

        Үн шығарса гитарам,

    Төгіледі айтар ән.

 Шебер қолға іліксе,

    Сайрағышын  

                байқағам.

Мандолин де қалмайды,

Сазды сазға жалғайды.
Хрустальдай сыңғырлап,
Сиқырымен арбайды.

Алдында алты белестің,
Тірлік мәнсіз демеспін.
Үш дос қатар жүргенде,
Мен көңілсіз емеспін.

Жұмағали АРҒЫНБАЕВ.
Қостанай қаласы.

«Қостанай таңының» танымдық-тағылымдық, көңілашар қосымшасы

Бүгінгі санда:
Елдің  

болашақ  
айбыны

13-бет

«Дастарқанның»  
қонағы

14-бет

Росомаха ма, 
әлде жанат па?

14-бет

Тіл табысқандар

18-бет

Жұма
№6

3 сәуір
2015 ж.

Өмір тойы, көңіл тойы – беташар

Достарым менің  «Арқаның Ақботасы»
Мұрат 
     Жүнісұлы

 Облыстық қазақ жасөспірімдер театрында осындай атау
мен республикалық, халықаралық байқаулардың жүлдегері 
«Ақбота» халықтық би ансамблінің шығармашылық концерті 
болып өтті. 

  «Би – өнердің биігі» деген. Талшыбықтай тербеліп, мың 
бұралған бишілер қалың көрерменнің көзайымына айналып, 
сахнаның сәнін келтірді. Өнерге құлаш ұрған жас өрендері 
тұсауын кесті.

 «Ақбота» би ансамблі алғаш рет А.Құнанбаев атын
дағы №6 мектеп қабырғасында ҚР Мәдениет қайраткері 
Е.Жүсіпұлының жетекшілігімен құрылған болатын. Бұл күн
де   И.Зайко мен А.Балғынбаева сынды кәсіби мамандардан 
дәріс алып, шеберліктерін одан әрі шыңдай түсуде.  

 Атағы алысқа жайылған ансамбль енді наурыз айының 
аяғына таман Елордамыз Астана қаласында өтетін халық
аралық «Ақ көгершін» байқауына қатысуға әзірлік үстінде. 

 Концерт соңында сөз алған қалалық мәдениет және тіл
дерді дамыту бөлімінің басшысы С.Алматова мен қалалық 
мәдениет сарайының директоры З.Мергеновалар ұсынақты 
ұжымның сапарларына сәттілік тіледі. 

Арқалық қаласы.

отоэтюдФ

Фотоэтюдті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

000000000000000000000000



Ел ауызында ж‰рген Ќарабас баба
туралы ќазаќ тарихында аз жазылѓан
жоќ.  Ондай  маѓл±маттардыњ   кейбі-
реуін біз шамамыз келгенше облыстыќ
"Ќостанай тањы" газетініњ бетінде жа-
рияладыќ. Сонда да болса баћад‰р ба-
тыр бабамыз туралы мына бір ќысќа
мєліметті оќырмандар назарына ±сын-
саќ артыќтыќ етпес деп ойлаймын.

2004 жылы Алматыдаѓы "Кітап"
баспасынан  Жан±заќ Ќасымбаевтыњ
"Последний поход хана Кенесары и его
гибель" деп аталатын тарихи туынды-
сы жарыќ кμрді.  Осы кітаптыњ 118-ші
бетінде мынадай бір дерек бар: "Ќасым
тμреніњ ±рпаќтарынан ханныњ кμзі
тірісінде тμрт-аќ адам ќалды: аѓасы
Наурызбай, Саржанныњ ±лдары – Ер-
жан, Ќ±даймењді жєне Есенкелдініњ
±лы – Жахангер. Ќырѓыз елін  к‰шпен
басып алѓанда, оныњ туыныњ астында
дањќты батырлар Аѓыбай, Шєкір, Жєу-
ке, Тμлебай, Б±ѓыбай, Кμбек, Боршы,
Базар, Танаш, Жанайдар, Жарќын,
Н±рабай,  Ќарабай,  Ќарабас жєне бас-
ќалары болды.  Кенесарыѓа дейін кіші
ж‰з бен Орта ж‰з тайпалары мен рула-
рыныњ μкілдері Жетісу μњірін азат ету-
ге ќатысты..."

Міне, ќазаќтыњ ±лан-ѓайыр даласын
аќ  найзаныњ  ±шымен  ќорѓаѓан  жау-
ж‰рек батырларымыз туралы осылай
деп жазылѓан. М±ндаѓы Ќарабас ба-
тыр, єрине Орта ж‰здіњ Арѓын тайпа-
сынан тарайтын Шаќшаќ нєсілініњ
μкілі Ќарабас єулие екендігі ємбеге
аян.

 ... Баба есімін жањѓырту – б‰гінгі
±рпаќ парызы. Сол жолда біз не істедік?
Енді соѓан тоќталѓым келеді.

Ќарабас бабамызѓа ескерткіш ќою
‰шін  ќолайлы жерді кμру маќсатында
Жанкелдин ауданы Аќшыѓанаќ
ауылына жолѓа шыќтыќ. Онда бармас
б±рын аудан орталыѓы – Торѓай кенті-
не соѓып, Жанкелдин ауданыныњ єкімі
Асќарбек Кенжеѓаринніњ ќабылдауын-
да болдыќ. Аудан басшысына біз Ќара-
бас бабамызѓа ескерткіш орнатсаќ де-
ген ойымызды білдіргенімізде, ол кісі:
"Ата-баба тарихына терењ ‰њіліп, ту-
ѓан жеріне ескерткіш орнатса немесе
басќа да іс-шаралар μткізіп жатса, неге
ќ±птамасќа. Тек, ескерткіш ќойыла-
тын жерді зањ тєртібімен рєсімдеп,
ќ±жаттарын алу ќажет" – деп ескертті.

Кейіннен ашылу салтанатына да

уаќыт тауып ќатысып, μзініњ ж‰рек-
жарды лебізін айтты аудан єкімі.

Біздер Ќарабас руы ‰лкендерініњ аты-
нан Асќарбек Ахметбек±лына алѓысы-
мызды айтамыз. Торѓай елін т‰лету-
дегі ењбегі жемісті болсын!

Ескерткіш ќойылатын жерге алѓаш
ќадам басќанымызда, меніњ жанымда
Аќшыѓанаќ ауылында т±ратын ќ±рда-

сым єрі туысым Ѓалымжан (Ќалтай)
Рамазан±лы, Торѓайда т±ратын інім

Баќыт Мизамбек±лы жєне Аќшыѓанаќ
ауылыныњ єкімі Баќытжан Торбаев бар
болатын. Ќарсаќбасыныњ шыњына шы-
ѓып, жан-жаѓымызѓа ќарап т±рсаќ ай-
наламыз алаќанѓа салѓандай аныќ
кμрінеді екен. Ќарабас бабамыздыњ
ќарауыл тμбесі болѓан жер, бабамыз-

ЗердеЗердеЗердеЗердеЗерде
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дыњ ескерткішін орнатуѓа да лайыќты
орын екен деген шешімге келдік. Діни
т±рѓыдан туындаѓан с±раќтарымызды
Торѓай кентінде Бас имам болѓан Шоќан
ќажы Ѓазиз±лымен аќылдастыќ. Ол кісі
шариѓат жолымен д±рыс жол н±сќап,
аќыл-кењесін беріп, тілеуімізді тілеген
жандардыњ бірі. Шоќан Ѓазиз±лына да
отбасымыздыњ атынан алѓыс айтамыз.

Осы бабамыздыњ асына ќатысќан
ќ±рметті ќонаќтардыњ ішінде Аќшыѓа-
наќ ауылыныњ ардаќты аќсаќалдары Ма-
наш С‰йін±лы мен Асанхан Шалабай±лы
жиналѓан кμпшілікпен бірге болып,
μздерініњ баталы сμздерін арнады. Баба
тарихынан сыр шертіп, аќ тілектерін
жолдады. Елдіњ арасындаѓы осындай
аќылман аќсаќалдарымыз азаймасын!
Елдіњ, халыќтыњ тілеуін тілеп, ортамыз-
ды толтырып жєне кейінгі μскелењ
±рпаќќа айтќан бата-тілектері ќабыл бола
берсін!

Ат жарыс десе ішке асын жерге ќойып,
делебесі ќозбайтын ќазаќ жоќ шыѓар,
сірє! Ж‰лдеге "Нива" тігілген аламан
бєйге, "Калина" автокμлігі тігілген тоќ
бєйге жєне аќшалай ±тыс ќойылѓан тай
бєйгелердіњ бєсі μте жоѓары дењгейде
μтті. Осы ат жарыстыњ басынан аяѓына
дейін ж‰рген  ішкі істер органдарыныњ
полковнигі Айбат Ахат±лы мен Жанкел-
дин аудандыќ спорт бμлімініњ басшысы
Ќазбек Аймаќовтыњ ењбегі кμп.

Ќарсаќбасыныњ тμбесіне Ќарабас баба-
ныњ ќара шањыраѓы етіп арнайы тапсы-
рыспен жасалѓан он екі ќанатты аќ ‰й
тігілді.  Оныњ т‰тінін т‰тетіп, ќара ќаза-
нын кμтерген баба ±рпаќтары Боранбай
(Бораш) Рамазан±лы, Тμленді Базаров
жєне С±њѓат Ќазанатов інілеріміз отбасы-
ларымен  ет асып, ас беру ж±мыстарын
атќарысты.  Ауыл  орталыѓындаѓы  "Аќ-
ниет", "Аќќу" кафелерінде 500 адамѓа ас
беру ж±мыстарыныњ басында ж‰рген
ќарындасымыз Г‰лбаршын Махина мен
ауылдаѓы келіндерімізге, ќарындастары-
мызѓа да айтар алѓымыз шексіз. Баба
рухы  Сіздердіњ  игілікті  істеріњізді
єрдайым сауаптан жазсын!

Бек Ж‡СІПОВ.
Ќостанай ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: ел аѓалары Ќарабас
бабаныњ тойында; ат жарысќа тігілген
жењіл кμліктер; баба ескерткішініњ жа-
нындаѓы аќшањќан ‰й; шабандоздар
сμреге жаќындады.

Суреттер автордыњ жеке м±раѓаты-
нан алынды.

"Ерлік елеусіз ќалмайды"
                       Бауыржан МОМЫШ¦ЛЫ.



Сыйлыќ сыйлауды ойланѓан-
да, алдымен неден ќашу керек?
Алдымен ‰й жануарларынан бас-
тасаќ. Ер адамдар ‰йдіњ ішкі ж±-
мысын жаќтыра бермейтіндіктен,
‰й жануарларын баѓуды мойны-
на алуѓа м‰лде ќарсы болуы
м‰мкін. Екіншіден, ж±мсаќ ойын-
шыќтар. Ерекше сыйлыќ ретінде
±сынамын деп, μзін ќыз секілді
сезінген ер-азаматтыњ кμњіл-к‰йін
б±зуыњыз да єбден м‰мкін.
‡шіншіден, аќша беруден ќашы-
њыз. Аќша сыйѓа тартудыњ сал-
дарынан ер-азаматтыњ беделін
басып, аќшасы жоќ адам ретін-
дегі ниетіњізді  білдірген  жан ре-
тінде ќабылдауы м‰мкін. Ер мен
єйел психологиясыныњ арасы
жер мен кμктей.

Сонда не сыйлаѓан д±рыс?
Ќандай да бір затты μлшеу-

ге арналѓан ќ±ралдар. Мысалы,
термометр, барометр деген сияќ-
ты. М±ндай ќ±ралдар бірден есте
ќалатын ерекше сыйлыќтардыњ
ќатарына жатады. Олардыњ

кейбірініњ ќ±ны кєдімгідей ќым-
бат, ал кейбірі тіптен арзан. Мы-
салы, неге оѓан барометр ќажет,
ол тењізші емес ќой деп басыњыз-
ды ќатыруыњызѓа да, жай ѓана
сатып алып, сыйлыќ ќып апарып
беруіњізге де болады.

¤зін єскер не ањшы ретінде
сезіндіретін ќ±ралдар. Єсіресе,
єскерге барып келген жігіт ‰шін
єскери сыйлыќтар сай келмек.
Мысалы, карта, компас, д‰рбі де-
ген сияќтылар. Рация, ±ялы те-
лефондар тіптен керемет сый-
лыќ!

Спорттыќ ќ±рал-саймандар-
ды да ±ялмай сыйѓа тартсањыз
болады. Гантель, грушалар да
тамаша сый.

Кμліктіњ ќ±рал-жабдыќтары.
Жігіттеріміз машинаны ќыздар-
мен бірдей жаќсы кμрмесе, кем
кμрмейді. Єрине, ќалжыњ. Деген-
мен, еркектердіњ μмірінде маши-
на аса зор рμл атќарады. М±ндай
сыйлыќтарды алуда μзіњіз де ма-
шинаныњ "тілін" жаќсы білгеніњіз

не сыйлауѓа болады?не сыйлауѓа болады?не сыйлауѓа болады?не сыйлауѓа болады?не сыйлауѓа болады?

8 жасар Арсен μскенде
арысы Ќажым±ќан
атасындай, берісі Бейбіт
Ыстыбаев, Айбек
Н±ѓымаров, М±рат
Кењтонов аѓаларындай
палуан болуды
армандайды. Сол
арманына жету ‰шін ол
б‰гінде  ќаламыздаѓы
№23 мектеп ішінен
ашылѓан к‰рес
секциясына барып,
аптасына бес рет ±лттыќ
спортпен ш±ѓылданып
ж‰р. Ќазіргі аяќалысы
жаман емес, ±лттыќ
к‰реске деген ынтасы да
зор. Оныњ болашаѓынан
бапкері Ќазтай да зор ‰міт
к‰теді.
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Б‰гінгідей жаћандану
кезіне ештењеге де тањ
ќалуѓа болмайды. Сіздер
декретке шыќќан ер аза-
мат кμрдіњіздер ме?! Ќа-
шан да болмасын ќазаќы
отбасында єкеніњ алар
орны ерекше. Біраќ, кей-
де осы ±ѓым μзгеріп бара
жатќандай єсер ќалды-
рады. Б±рындары анасы т‰зде ж±мыс істеп, єкелердіњ ‰йде оты-
ратындыѓына тосырќап ќарайтынбыз. Денсаулыѓы нашар, себепті
жаѓдайлары болмаса, ‰йде отырѓан еркектіњ тірлігі кμзге ерсі
кμрінетін. Сондай да аналарымыз "Алтын басты єйелден, баќа
басты еркек артыќ", "К‰реп тапќан єйелдіњ табысынан, аз да бол-
са еркектіњ табысы берекелі" деп отыратын.

Ал, б‰гінгі к‰ні ше...
Кейбір ерлеріміздіњ табысынан єйелдердіњ жалаќысы кμбейіп,

ерлеріміз єйелдерге ќол кμтеріп, дауыстамаќ т‰гілі кір жуып, тамаќ
пісіріп, нєзік жандыларѓа тєуелді бола бастаѓандай ма...

Тоќсан ауыз сμздіњ тобыќтай т‰йіні неде? Таќырыпшамызда
айтып μткендей декретке шыќќан еркекті кμрдіњіз бе? Мен кμрдім.
Бірде белді-аќ ќызметте ж±мыс атќарар танысыммен жолыѓып ќал-
дым. Ж±мыс ќалай деп жай-к‰йімізді с±расќан соњ, мен декрет-
темін дегенінде шындыѓын айтсам есімнен танып ќала жаздадым.
Бірінші рет естідім. Зањныњ шыќќандыѓынан хабарым болса да,
декретке шыќќанды алѓаш рет кμрдім. Сол себепті, декретке шыѓу
жайлы єњгіме сμз арќауы болмаќ. Декреттік демалыс деген не,
оныњ жолы ќандай екендігіне тоќталатын болсаќ, декреттік дема-
лыс єйел адамныњ ж‰кті болѓан кезінде немесе баланы д‰ниеге
єкелгеннен кейін ж±мысынан босап, демалысќа шыѓуы деп
білетінбіз. Ал, шет-елдерде еркектердіњ декретке шыѓуы ќалыпты
ќ±былыстай. Норвегия, Беларуссия, Ресей, Украина елдерінде
єйел орнына еркек те декреттік демалысќа шыѓады екен.

Ќазіргі тањда декретке шыќќан отаѓасы да перзенті балабаќ-
шаѓа бармайынша Зањѓа сєйкес 3 жылѓа дейін бала к‰тімінде оты-
ра алатын болды. Негізінен ер азаматтардыњ ќ±ќыѓы ЌР-ныњ
Ењбек кодексініњ 195 бабында кμрсетілген. Онда єрбір ата-ана,
єйел не єкесі бала 3 жасќа толѓанѓа дейін аќысыз демалысќа шыѓа
алатындыѓы жазылѓан.

Ќаншама жерден Зањ болса да, м±ндай жєйттер ќазаќы
т‰сінігімізге жат ќ±былыс. Ал, шындыѓында ѓылымдарымыздыњ μзі
дєлелдегендей ерлеріміздіњ ана с‰тін бере алмайтындыѓы ѓана
болмаса, сєби к‰туде єйелдерден артыќ орындамаса, кем т‰спейді
екен.

Осы орайда психологтардыњ "Ер адамдарда бала туылѓаннан
кейінгі депрессия, стресс болмайтындыќтан олар кез-келген жаѓ-
дайѓа тμзімді келеді. Есейе келе єкесіне ќарап μссе бала ерке
болмай, тєртіпке, ±ќыптылыќќа ‰йренеді. ¤йткені, єкеніњ айтќаны
єрдайым зањ саналады. Сондай-аќ, ер адам сыртта кμп ж‰ретінд-
іктен, бала сыртќы ортаѓа тез ‰йренеді", – деген жорамалы да шын-
дыќќа саятындай.

Тањќалуѓа болмас. М‰мкін б±л да заман талабы ќажет еткен іс
болса керек. Тек айтарымыз бала тєрбиесі баршамызѓа ортаќ іс.
Иє, перзентіне ата-ана тарапынан бірдей ќамќорлыќ болѓан жаќ-
сы. Сонда да болса бала тєрбиесі ‰шін емес тиынѓа бола тіс сын-
дырып, єйел орнына декретке шыѓып, к‰нніњ ыстыќ-суыѓына нєзік
жандыларымызды ќойып, олардыњ кμлењкесін саѓалау ќазаќилы-
ѓымызѓа м‰лдем жат. Ќашанда соны естен шыѓармаѓанымыз аб-
зал. Ерлеріміз аман болсын. Ертењіміз жарќын болсын десек ±рпаќ-
тарымызды ±саќтап жібермей, келелі, келісті істерге ‰йретуге ты-
рысайыќ.

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

О ЗАМАН ДА Б¦ ЗАМАН

Декреттегі еркек –Декреттегі еркек –Декреттегі еркек –Декреттегі еркек –Декреттегі еркек –

де д±рыс немесе кμліктіњ ќ±рал-
жабдыќтарын жаќсы білетін та-
ныстарыњыздыњ кμмегіне с‰йе-
ніњіз.

Кітап. Кітап кім-кімге де тап-
тырмас сыйлыќ. Єсіресе, μзі
с‰йіп оќитын жазушысыныњ кіта-
бын сыйласањыз жаќсы сыйлыќ
болмаќ.

Естелік заттар (сувенир).
Єдетте, бір жерге барсаќ, міндетті
т‰рде μзімізге ќымбат жандар
‰шін сыйлыќ єкелуді ±мытпай-
мыз. Сол елдіњ дєст‰рін айќын-
дайтын, салтын кμрсететін сый-
лыќтар єлбетте кім-кімге де ±най-
тыны сμзсіз. Ер адамдарѓа да су-
венирлерді ќысылмай беруіњізге
болады.

Ќалтањыз ќалыњ болса, б±дан
да ќымбат сыйлыќтар алуыњызѓа
болады. Жалпылай ќарап оты-
рып, санамалап шыќтыќ. Деген-
мен, бєрі де сыйлыќ беретін ада-
мыњыздыњ талѓамына байланыс-
ты екенін есте ±стаѓаныњыз аб-
зал.

жат ±ѓымжат ±ѓымжат ±ѓымжат ±ѓымжат ±ѓым
Ќ А З А Ќ Ќ АЌ А З А Ќ Ќ АЌ А З А Ќ Ќ АЌ А З А Ќ Ќ АЌ А З А Ќ Ќ А

Елдіњ келешегі єр ‰йде ер жетіп келе жатќан бала. Болашаќта ел намысын
ќорѓайтындар да осы ат±старларымыз. Егер балањыздыњ ±тымды суреті болса,
ол жайында єњгімелеп, суретін 3kyz@mail.ru  поштасына жолдањыз. Фотоњызбен
бірге толыќ аты-жμніњіз, мекенжай, телефоныњызды да кμрсетіњіз.

КењесКењесКењесКењесКењес

Алда 7 мамыр – елімізде Отан ќорѓаушылар к‰ні аталып
μтіледі. Б±л мейрам ел арасында "ер азаматтардыњ мерекесі"
болып аталып кеткен.

Ќыз-келіншектер ер азаматтарѓа сыйлыќ тарту ету кезінде μте
талѓампаз келеді. Ењ бастысы, кез келген сый жігіттердіњ кμњіл-
к‰йіне жаѓатын зат болу керек. Бір ќараѓанда ер-азаматтарѓа сый-
лыќ алу оњай секілді болып кμрінгенімен, тањдап кеп ќалѓанда
кейде тыѓырыќќа тірелетін кездер де болады. Осы орайда бар-
ша єйел заты ер азаматтарѓа ќандай сыйлыќ ±сыну ќажеттігі
жμнінде аз-кем аќыл ќоссаќ дейміз.

"Елдіњ болашаќ"Елдіњ болашаќ"Елдіњ болашаќ"Елдіњ болашаќ"Елдіњ болашаќ
айбыны – БІЗ!"айбыны – БІЗ!"айбыны – БІЗ!"айбыны – БІЗ!"айбыны – БІЗ!"

№3 ‰міткеріміз Арсен МАРАТ

ЖігіттергеЖігіттергеЖігіттергеЖігіттергеЖігіттерге

Жібек мінезді жігіт ж±ртќа жаѓады,
Жылан мінезді жігіт ж±ртта ќалады

Бетті єзірлеген ‰ш ќыз

ФОТОБАЙЌАУ
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Аз қайғыны ас басады,
Көп қайғыны дос басады.                                              

          Халық мақалы.

Лимон дәмді кекс 
дайындау

Бізге қажет болады:
– 250 гр жұмсартылған сары май
– 200 гр қант
– 50 гр қант пудрасы
– 4 жұмыртқа
– 150 гр ұн
– 125 гр крахмал
– 1 ш.қ. қопсытқыш
– 2 лимон цедрасы
Глазурь үшін:
– 200 гр қант пудрасы
– 4 ас.қ. лимон шырыны

Ұн + қопсытқыш + крахмалды елеп дайындап қой-
ыңыз. Сары майды түсі ағара бастағанға дейін миксер-
мен араластырыңыз. Қант пен қант пудрасын қосып 
ары қарай араластырыңыз. Енді бір-бірден жұмырт-
қаларды қосыңыз. Әр жұмыртқадан кейін жақсылап 
араластырып тұрыңыз. Миксер жылдамдығын азай-
тып, ұн қоспасын қосыңыз. Ең соныңда лимон цедрасын 
қосыңыз. Кекс формаңызды майлап, қамырды құйыңыз. 
Қамырдың үстін тегістеп, алдын ала қыздырылған 
170С духовкада 1 сағаттай пісіріңіз. Жылы кекстің 
үстіне глазурь (лимон шырыны + қант пудрасы) құйып, 
суытыңыз. Асыңыз дәмді болсын!

Құтыдағы “у”
Газдалған сусын-

ның денсаулыққа зия-
ны туралы бұған дей-
ін де талай айтылған 
болатын. Газды сусын 
тұтынған адамдар 
мен темекі тартатын 
адамдардың өмірінің 
ұзақтығы бірдей де-
ген болжам бар. Өйт-
кені газды су тек қана 
ағза клеткаларын 
қартайтып қоймай, 
сонымен қатар жүрек ауруларына, 
қатерлі ісікке, диабетке шалдықтырады. Сондықтан газ-
далған сусындарды тұтынбай, оның орнына қарапайым 
қара су ішкендеріңіз абзал. Себебі оның денсау лыққа пай-
дасы мол.

Қажет заттар:
Бір банка «майдағы сардины» 

консервісі
 3 картоп,
 2 пияз,
 2 жұмыртқа,
 3-4 ас қасық ұн,
Қара бұрыш, ас тұзы

Дайындалуы: Майлы 
балықты езіп, оған жуаны 
ұсақтап турап, картопты 
үккіштен өткізіп салып, 
жұмыртқамен араласты-
рамыз да ұн саламыз. Қо-
сымша тұз, бұрыш салуды 
да ұмытпаңыз. Қою құй-
мақ тәрізді болуы қажет. 
Табадағы қызып тұрған 
майға екі жағын кезектеп 
пісіресіз. Гарнирді өз қа-
лауыңызға орай әзірлеу-
ге болады. 

Өте дәмді. Пісіріп, 
ж а қ ы н д а р ы ң ы з д ы 
қуан тыңыз.  

«Дастарқанның» қонағы
Қазір еттің сүрленіп, ұзын 
сарының келетін кезі. 
Осындайда дастарқан мәзірін 
түрлендіру өз қолымызда. 
Оқырмандарымыз үшін жаңа 
мәзір ұсынып отырмыз. Жас 
келін Айым Нұржақыпова 
мынадай мәзірімен бөлісті. 

Дәмді котлет

Бата бердім, бақ тіледім,
Ақ дастарқан басына,
Я, құдайым, шын тіледім,
Келсін деп менің қасыма!
Көңілің көлдей болып,
Көргенің түстей болып,
Қыдыр қонсын басыңа!
Әумин. 

Бізге тартқан басыңыз, 
Дәмді екен асыңыз. 
Ұрпақтар боп өзгеше, 
Сыйлы болсын басыңыз! 
Домаласын өрге тасыңыз, 
Иманды болып тасыңыз. 
Көре алмаушы, кертартпа 
Құм қапсын дұшпан –қасыңыз, 
Жүзге жетсін жасыңыз,

Әумин! Б
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Әкемнің әкесі Тұрғымбаев 
Нұрсейіт Ұлы Отан соғысының 
ардагері, Науырзым деген киелі 
жердің сыйлы қарттарының бірі 
болған. Майданға 21 жасында ат-
танса керек. Кеңес әскері қатары-
на 1941 жылы шақырылған екен. 
«Ұрыс даласынан 1944 жылдың 
көкегінде елге оралдым» деп 
Нұрсейіт атам  айтып отыратын.  
Соғыстың аяқталуына санаулы 
күндер қалғанда сол қолынан 
қатты жараланып, үйге оралып-
ты. Одан кейінгі жылдары ел 
үшін еңбек етті. 73 жасқа дейін 
мал бақты. Балаларын өсірді. 
Әжеміз Айтжан екеуі бал тамған 
қымызын дайындап, отбасын 
асырады.

Біздер ол кезде ойын бала-
сы болатынбыз. Ойын қуған ұл 
мен қыз «соғыс ардагері» де-
генге мән беруші ме еді. Бірақ, 
атамызды құрметтеп, сыйлық 
берген сәттері мәз  болушы 
едік. Сол күндер еске түскенде 

терең ойға сүңгіп кете жаздай-
сың. Ардагер атам шынында да 
құрметке лайық жан екен ғой. 
Отанын, елін, жерін қорғаған 
жау ынгерлердің қатарында менің 
атамның болғанын мақтанышпен 
айта аламын.  

Жұмабике НҰРСЕЙТОВА,
Жамбыл орта мектебінің 

қазақ тілі мұғалімі.
Қостанай ауданы. 

Қымбат 
     ДОСЖАНОВА
Жуырда редакциямызға қос

танайлық Тұрсынбек Утинов 
есімді азамат келіп, ҰОСда ха-
барсыз кеткен ағасы туралы 
мәлімет іздеп жүргенін айтты. 
Кейіпкеріміздің баяндауы бой-
ынша, заманның тыныш кезінде 
Утиновтар отбасы қазіргі Сарыкөл 
ауданын мекен еткен. Голощекин-
нің солақай саясатының кесірінен  
бұл отбасы құтты қоныспен қош 
айтысып, Ресейге жер аударады. 
Тұрсынбек Утиновтың әкесі Қа-
дыр төрт ағайынды. Олар Қабдол-
ла, Кәкім, Қа уаз. Ұлы Отан соғысы 
басталған жылы осы төрт азамат-
тың екеуі еңбек армиясына, екеуі 
ұрыс даласына аттанады. 1941 
жылы Қадыр және Қауаз Утинов
тар Қорған әскери комиссариа-
тынан әскерге алынған. Ағайын-
ды Утиновтар қан майданда бірге 
болып, жау қолымен арпалысады. 
Ұрыс даласында қоршауға түсіп 
Қауаз жараланып, оны ағасы Қа-
дыр арқалап белгісіз қалаға әке-
леді. Сол жерде ағайынды екеудің 
жолы екіге бөлінеді. Бірі, Қадыр 

Утинов 1946 жылы елге аман 
есен оралса, екіншісі, Қауаз ха-
барсыз кеткен.

– Әкеміз жаралы інісін далада 
тастамай, арқалап, қалаға жеткіз-
ген. Одан басқа дерек жоқ. Соғыс
тан кейін ағамызды іздедік. Ар-
тынан ешқандай құжат қалмаған 
екен. Не өлінің не тірінің тізімінде 
жоқ ағамыздың есімі туған жерін-
дегі ескерткіш тақтаға жазылса 
дұрыс болар еді. Біздің де жа-
сымыз ұлғайды. Кейінгі толқын 
жауынгер ағамыз ды ұмытып ке-
туі бек мүмкін. Ол кісінің артында 
ұрпақ та қалмады, – дейді жауын-
гердің інісі Тұрсынбек Утинов. 

Қауаз Утинов Сарыкөл ауданы 
Чехов совхозында (Суағаш қыста-
уы) туған. Туған жылы, айыкүнін 
айғақтайтын құжаттары жоқ. Бірақ 
1915 жыл деп топшылайды. 1941 
жылы Қорған облысынан соғысқа 
аттанды. Жауынгердің одан кей-
інгі тағдыры беймәлім. Артынан 
«қара қағаз» келмеген. Тұрсынбек 
Утинов әкесінің айтқан естеліктері 
бойынша ағасына іздеу жарияла-
ды. Осы мақсатта Қорған, Челябі, 
Москвадағы мұрағаттарға хабар-

ласты. Биылғы жаңа жылдың ал-
дында Қорған облысы, Кетовский 
ауданы, Пименовка ауылына ар-
найы барып келді. Бірақ ешқан-
дай дерек жоқ. Аталған жердегі 
ескерткіш тақтада, еске алу 
кітабында жауынгер ағасының 
есімі жазылмаған. Интернеттен 
іздеу барысында «Утинов Қабаш 
Қорған облысындағы әскери ко-
миссариаттан майданға аттан-
ды. Жаралы жауынгер 2.10.1941 
жылы тұтқынға түсті. Одан кейінгі 
тағдыры белгісіз» деп жазылған. 
Кейіпкеріміздің майдангер ағасы 
туралы білетіні осы ғана. Жауын-
гердің суреті де сақталмаған. Сол 
интернеттегі деректе «артында 
жоқтаушысы жоқ» деп жазылып-
ты. Тұрсынбек Утиновтың ендігі 
тілегі азаматтық парызын адал  
атқарған ағасының есімі тарихи 
отаны Қостанайдағы ескерткіш 
тақтаға немесе даңқ кіта-
бына жазылса дейді.

Өңірімізде Ахметов, Көшмыр
зин әулетін білмейтін жан кем-
декем шығар. Білікті педагогтар, 

тәжірибелі ұйымдастырушылар, қоғам 
өмірінде қолтаңба қалдырған азаматта-
ры бар жанұядан Қасым секілді батырдың 
шықпауы мүмкін емес. Батырдың есімін 
ұлықтап, оның есімін ел жадында мәңгі 
қалдыру мақсатында оның бауырлары, 
елге белгілі қарт ұстаз Қажымұқан Көш-
мырзин, Федоров ауданының қазіргі әкімі 
Қайрат Ахметов, ҰОС ардагері, ауылдасы, 
жамағайыны Қажи Маманов бастап жиын 
өткізді. 

Алдымен сөз етіп отырған кейіп-
керімізге тоқтала кетейік. Қасым Ахме-
тов Қостанай облысы Меңдіқара ауданы-
ның Төлеңгіт елді мекенінде 1917 жылы 
дүние ге келген. 1939 жылы қыркүйек 
айында Қызыл Армия қатарына шақы-
рылыпты. ВКП (б) мүшелігіне де қабыл-
данған. Әскер қатарында 85атқыштар 
дивизия сы 477атқыштар полкінің құра-
мында КеңесФин соғысына қатысады. 
1941 жылы әскери борышы енді аяқта-
лады деп жүргенде, адамзат тарихындағы 
ең сұрапыл Ұлы Отан соғысы басталып 
кетеді. Қасымның толарсақтан қан кеше 
жүріп, жасындай жарқыраған кезі де – осы 
бір қатерлі майдан. Осындай ерлікке толы 
күндерде Қасым Ахметов І дәрежелі Отан 
соғысы орденімен (40атқыштар корпу-
сының 1944 ж. 8 ақпан №048н бұйрығы), 
«Қызыл Ту» орденімен (Брянск майданы 
әскерінің №93889 1943 ж. 22 тамыздағы 
№087Н бұйрығы), ІІІ дәрежелі  «Даңқ» 
орденімен (63ші Белорусь фронты ар-
миясы, 41атқыштар дивизиясы 1943 ж. 
30 желтоқсандағы № 43Нбұйрығы) ма-
рапатталған.

Ал 1943 жылғы 30 желтоқсанда Қа-
сымды Кеңестер Одағының Батыры 
атағына ұсынған қағазда оның ерлігі бы-
лай жазылыпты:

«Жолдас Ахметов 244 атқыштар пол-
кы  құрылғаннан бастап барлық ұрыстарға 
қатысты. 1943 жылғы 26 шілдеде Хате-
тово темір жол станциясы маңайындағы 

немістің артиллерия және пулемет күші-
не қарсы ұрыста «Отан үшін», «Сталин 
үшін» деген  ұранмен ротаны жауға қарсы 
көтеріп, темір жол станциясын алғанда, 
ол орынға алғашқы болып жетті. Ахме-
тов өзінің қайсарлығының арқасында осы 
шайқаста немісті жеңгені үшін Қызыл Ту 
орденімен марапатталды (жоғарыда жа-
зылған). 

1943 жылдың 23 желтоқсанында Ма-
лый Козловичи селосының аумағында 
танк және зеңбірекпен мұздай қаруланған 
неміс әскері 17 адамнан құрылған Ахме-
тов басқарған топ қорғап тұрған ыңғайлы 
орынды (зират аумағы) басып алуға ты-
рысты. Алайда, жолдас Ахметовтің тобы 
түгел қоршауда қалса да, 3 сағат бойы 
жаудың 6 рет жасаған шабуылына төтеп 
берді. Осылайша, үш күн бойы кескілес
кен ұрыста фашистердің 100ден астам 
әскерінің көзін жойды. 

Отан үшін жасаған ерлігі үшін Ахметов 
жолдас Кеңес Одағының Батыры үкіметтік 
жоғары атағын алуға лайықты». 

Осылай деп жазып, қол қойған 
244атқыштар полкінің командирі под-
полковник М.В.Колесовтың өтінішін 
41атқыштар дивизиясының командирі, 
генералмайор А.И.Сурченко қолдаған 
екен. Алайда, марапаттау қағазы жоғары 
әскери орындарда белгісіз себептермен 
қаралмаған (бәлкім соғыс уақытында бел-
гіленген мекенжайға жетпеуі де мүмкін).

Осылайша кеңес әскері жауды тықсы-
рып отырып, Германия жеріне де жетеді. 
1945 жылдың 16 сәуірінде автоматшы-
лар взводының командирі Қасым Ахметов 
Одер өзені жағасындағы жан алысып, жан 
берген шайқаста қаза тауыпты. Марқұм 
Бранденбург жеріндегі Одердегі Франк-
фурт округінің Зеелов ауданы Лебус елді 
мекенінде жерленеді. 

– Біз енді атамыздың зиратының қайда 
екенін білеміз. Батырдың қабірін іздеуді 
алғаш Қажымұқан (Көшмырзаұлын айта-
ды – Автор) ағайымыз бастады. Қасым 
атамыз соңғы ұрыста қаза тапқан жерде 
кеңестің 4700 солдаты жерленген екен. 

Соған қарағанда, сол 1945 жылғы 
сәуір айының ортасындағы үштөрт 
күнгі ұрыс өте шиеленісті болғанға 
ұқсайды. Тағы бір жайт, Қасым ата-
мыз қаза тапқан уақытта лейтенант 
шенді екен. Ал ең өкініштісі, батыр 
алты жыл бойы соғысып келіп, 
жеңіске үш апта ғана қалғанда жан 
тапсырғаны, – дейді Қайрат Ахме-
тов.

Қасымды жасынан білетін Қажи 
Маманов ақсақал оны әскерге шыға-
рып салған кез көз алдымда дейді:

– Ағамыз сұңғақ бойлы, 
жүрістұрысы салмақты, өзінен 
кішілерге үлгі болатын азамат еді. 
Ол кісіні әскер қатарына алғанда, 
мен он үш жасар бала едім. Ол кез-
де біздің өңір Орал әскери округіне 
қарайтын. Қасым аға әскери ұрыс 
жаттығуларды Златоуст елді ме-
кенінде бастапты. Себебі, ол ата 
анасы Ахмет пен Шөкәлайға үнемі 
сол жақтан хат жазып тұратын. Бір 
рет әскери бөлім басшылығынан 
Қасымның жаттығуларды шебер 
меңгерген, тәрбиесі жақсы деп 
алғыс хат та келді. Ахмет ағайы-
мыз бен Шөкәлай анамыз бірде ұлы 
Көшмыр за мен немересі Жұмашты 
алып, ат арбамен Қасым борышын 
өтеп жүрген Златоуст жеріне он күн жүріп 
барып келді. Кейін ол Фин соғысына атта-
ныпты деген хабар естідік. 

Ал Қажымұқан Көшмырзаұлы аға-
сынан келіп жүрген хаттардан қазір еш-
теңе қалған жоқ дейді. Себебі, 1945 жылы 
ауылға Қасымның қаза тапқаны жөнінде 
«қара қағаз» келгенде, анасы күйіктен 
барлық хаттарды өртеп жіберіпті. Ол 
соңғы рет өзінің амандығын қаза бола-
рынан бірекі күн бұрын ғана жазған екен. 
Батырдан қалған естелік тек 1944 жылы 
5 тамызда Люблин қаласында түскен 
фотосуреті ғана. Оның өзі Жұмаш ата-
мыздың үйінде сақталып қалыпты. Тағы 
бір өкінішті жайт, Қасымнан соңында тұяқ 
қалмапты. Әскерге 22 жасында кетсе де, 

оған дейін шаңырақ құрмаған екен.
Қазіргі таңда жауынгердің әулеті оның 

ерлігі туралы барлық мәліметтерді, құжат-
тарды жинастырып, еліміздің Қорғаныс 
министрлігі мен «Нұр Отан» партиясы-
на тапсырып отыр. Егер бұл мәселе оң 
шешімін тауып, Ұлы Жеңістің 70 жыл-
дығына орай Ресей Федерациясы та-
рапынан жерлесіміздің қаһармандығын 
растайтын куәлік беріліп жатса, сөз жоқ, 
облысымыздағы Жеңіс саябағы тағы бір 
батырдың есімімен толыққалы тұр.

СУРЕТТЕ: Қасым Ахметовтің май-
даннан келген жалғыз суреті (Ахметов
тер әулетінен алынды);

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.
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Хабарсыз кеткен бір бейнеЖауынгердің  
ұрпағымын
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Кімде-кім қазіргі уақытта ана тілін, өзінің әдебиетін сыйламаса, 

бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. 
М.Әуезов.

Алғыс пен қарғыс
Ежелден сөзге шешен халқымыз алғыс айтумен қатар, 

қарғыс айтуға да шебер болған.
Қарғыс сөздердің неше түрі бар. «Жағыңа жылан 

жұмырт¬қала¬сын!», «Жалғыз қал!», «Жарық көрме!»,  
«Жатқаныңнан тұрма!», «Әруақ соқсын!», «Жегенің 
желкеңнен шықсын!», «Басыңды дау алсын!», «Басың 
көбеймесін!», «Бетің жабылмай қалсын!», «Дәм-тұзың 
атсын!» деп жалпылай; «Адыра қалғыр!», «Жау алғыр!», 
«Жау тигір!», «Отын болғыр!», «Иесіз қалғыр!», «Өрт 
тигір!», «Су алғыр!», «Кебін болғыр!» деп дүние-мүлікті, 
заттарды; «Арам қатқыр!», «Ақшелек келгір!», «Борша 
болғыр!», «Жамандатқыр!», «Кебенек келгір!», «Киеңкі 
болғыр!», «Қарасан келгір!», «Қасқыр жегір!», «Қатпа 
болғыр!», «Қақпан басқыр!» деп мал, жан-жануарды 
қарғаса, «Жесір қалғыр!», «Қара жамылғыр!», «Қара 
бет болғыр!» деп әйел адамдарды қарғаған.

Кейде нағашылы-жиенді, құрдас адамдар, қайын-жең-
ге арасында өтірік қарғау да болады. Олар көбінесе, 
«Тұқымың жайылғыр!»,  «Жолың болғыр!», «Төбеңді 
көрме!», «Басқан ізің артыңда қалсын!» деп айтылады. 
Қарғыстың ең ауыры – ананың ақ сүтін көкке саууы 
және атаның теріс батасы деп есептелген. 

Біздің халқымыз қарғыстан қатты сескенген және 
қарғыс қате кетпейді деп түсініп, жаманшылыққа бар-
мауға тырысып, көбіне алғыс алуға тырысқан. Алғыс, 
ризалық сөздері адам жанын нұрландырады, мейірлен-
діреді, көңілін қуанышқа бөлейді. Мысалы, «Алла разы 
болсын!», «Айың оңыңнан тусын!», «Бар бол, қалқам!», 
«Қатарыңның алды бол!», «Бағың жансын!», «Құдай 
қолдасын!», «Жұлдызың жоғары болсын!», «Көсегең кө-
герсін!», «Мерейің үстем болсын!», «Қаймағың бұзылма-
сын!», «Тәңір жарылқасын!», «Аруақ қолдасын!», т.б. 
Осы айтылған сөздер ақ батамен де ұштасып жатады.

Гүлжауһар ИБРАЕВА,
№5 орта мектебінің қазақ тілі пәні мұғалімі.

Сәуір айы – қазақтың  
тәуір айы

    Сәуір – қазақ халқы-
ның күнтізбесіндегі нау-
рыздан кейінгі ай. Сәуір – 
араб тілінен кірген атау, ал 
халқымыз бұл айды көкектің 
алғаш шақыра бастайтын айы 
болғандықтан, көкек айы деп 
атаған. Ақын Тұманбай Мол-
дағалиев:

Көктем айы – көкек құс келетін ай,
Қайталайды өз атын неге тынбай?
Көңілімді қалайда бұрды өзіне,
Жарқ-жұрқ етіп өтетін әуе отындай, – деп жырлаған көкек 

айы отамалы-желді, бірде қарлы, бірде жаңбырлы ауа-рай-
ының құбылмалы шағы. Сәуір айында жауған қар көп жат-
пайды, тез еріп кетеді. Құс келіп, ұя сала бастайды. Ағаштар 
бүр жарып, көк шығады. Мал төлдейді. Жұрт уызға қарық 
болады. Қазақ «Сәуір болмай, тәуір болмас» дейді. Өмірлік 
тәжірибеден туған бұл қағида айдың жақсы мезгіл екенін 
білдіреді.

Бетті әзірлеген М.ҚАБДРАХМЕТОВА.

Қазақ халқы тілге бай, 
қазақ тілі сөзге бай. Өмірдің 
қандай да болмасын қыр-сы-
рына: тарихына, мәдениеті-
не, тұрмыс-салтына, дініне 
қатысты көптеген ғылыми   
тұжырымдар, мақал-мәтел-
дер, ғибратты сөздер, ой-
шылдар   айтқан ұлағатты   
ұғымдар – халық аузында. 
Әрбір нақыл сөзде  ұлт-
тық салт-дәстүр, үлгі-өнеге, 
жалпы тәрбие мәселелері 
жатыр. Ұлы тұлғалар, ұс-
таздар,  ғылым, мәдени-
ет қайраткерлері айтқан 
ұлағатты  пайымдар, нақыл 
сөздер оқу-тәрбие барысын-
да, күнделікті өмірде жас 
ұрпақтың бойына, санасына 
сіңіру ұстаз, тәрбиеші, ата- 
аналар, үлкендер-жалпы 
бәрімізге ортақ парыз деп 
білемін.

Халық ауызында ертеден 
келе жатқан нақыл сөздер-
мен қатар, осы заманда 
пайда болып жатқан жаңа 

ұғымдар, қанатты сөздер 
мақал-мәтелдердің қатарын 
көбейтуде. Сөз мәйегі – 
мақал. Өмір құбылыстарын 
жинақтайтын, бір не екі 
тармақтан құрылып, ал-
дынғысында шарт не жал-
пы пайымдау, соңғысында 
түйінді  пікір айтатын, өте 
ықшам, бейнелі халықтық 
поэтикалық жанр. Мақал 
өлең түзілімді, кейде қара 
сөз түрінде болып келеді. 
Мақалдың ескіргендері де 
кездеседі, жаңа мақалдар-
мен, қоғам қайраткерлерінің  
нақыл сөздерімен де то-
лығып  отырады.

Мәтел мақалға өте ұқ-
сас. Көбінесе мақалдай екі 
тармақты емес, сыңар бо-
лып келеді. Мәтел тура 
мағынасында да, ауыспалы 
мағынасында да қолданыла-
ды. Мәтел айтылған пікір-
ге айшық бітіреді,сезімге 
әсерлігін күшейтеді, мыса-
лы: «Апама жездем сай», 

«Асатпай жатып құлдық», 
«Гүлдің соры әдемілігінде». 
Ақын-жазушылардың әрлі 
сөздерінің мақал-мәтелдерге 
айналғандары көп. Мысалы: 
«Ғылым таппай мақтанба» 
– Абай, «Мұғалім мектептің 
жүрегі» – Ы. Алтынсарин. 

«Қазіргі жас  ұрпақтың 
білімі мен тәрбиесі қандай 
дәрежеде болса, еліміздің  
ертеңі сондай болмақ» деп 
Елбасы Н.Назарбаев айт-
қандай, жас ұрпақты дана 
сөздерге  ұлылық қағида-
ларға мән беріп, өз іс-әре-
кетін игілікке бағыттауына, 
жақсы  сөзді үлгі етуіне 
ықпал  болайық.  Өмірдің 
нәзік қылын, рухани са-
бақтастығын үзіп алмай 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу 
– парыз.
 Бақытжамал ҚАЛТАЕВА,   

Арқалық медицина 
колледжінің жоғары 
санатты оқытушысы, 

ҚР білім беру ісінің үздігі.

Даналық  сөздерді  
   насихаттау – ПАРЫЗ

1.  соңғы буынында ы, і дыбыстары бар 
сөздерге дауысты дыбыстан басталған қосым-
ша жалғанғанда, ы, і дыбыстары кейде түсіп 
қалады.  м: орын-орны, ерік-еркі, халық- 
халқы. 

2.  ы, і әріптері бар сөз л, р дыбыстарының 
алдында келсе жазылмайды: лақ (ылақ емес), 
рет (іртет емес), рең (ірең емес). 

3.  ы, і әріптері түсіп қалса мағынасы бұ-
зылатын сөздерде сақталып жазылады: ырыс,  
ылди,  ірі, іру. 

4.  о, ө, ү әріптері көп буынды сөздердің 
соңғы буындарында естілгенімен, ұ орнына 
ы, ө  орнына   е, ү  орнына  і  жазылады: 
құлын (құлұн емес), құндыз (құндұз емес), 
өлке (өлкө емес), жүрек (жүрөк емес),  түбіт 
(түбүт емес). 

5.  ж, ш, и  дыбыстарының арасына келген 
а дыбысы кейбір сөздерде  ә-ге жуық дыбыс-
талады.  Бірақ, бұларға жуан дауыстылы 
қосымша жалғанатындықтан, түбір тұлғасы 
сақталып, дәйекшесіз жазылады: жай (жәй 
емес), шай (шәй емес),  шаш (шәш емес). 

6.  дауыстылардың ішінде у мен  и түбір 
сөзде де, туынды сөзде де бірде жуан, бірде 
жіңішке естілетін ұу  (ыу), үу  (іу), ыи, іи 
қосынды дауыстыларының орнына жүреді: су, 
бу, ту, ту, ине, ти,  ши, иық. 

7. ы, і дыбыстары сөз соңындағы әріптің 
алдында келген, еліктеме сөздерде жазылмай-
ды: тарс-тұрс, тақ-тұқ, жарқ-жұрқ, былқ-сылқ.

Анар ӘЛДИКЕНОВА,
С.Мәуленов атындағы гимназияның  

қазақ тілі мұғалімі.

ЕМЛЕ ЕРЕЖЕСІ

Дауысты дыбыс әріптерінің жазылуы

Өсімдік  
атаулары

Бозкілем – очиток
Болбыр – гидрилла
Бөлтірік – переступень белый
Бөріаяқ – зюзник
Бөрікгүл – артишок
Бұрандагүл – скрученник
Бүргедән – подорожник многосемянный
Біршабыр – ежовик солончаковый
Гүлдариға – чернушка полевая
Дағарабас – тысячелистник благородный
Дәндіқара – марь-марь многосемянная
Дәуаяқ – долгоног
Дәл-сал – патриния
Домалатпа – галимокнемис
Доңызтарақ – ворсянка разрезная

(жалғасы бар)

Сирек  айтылатын 
сөздер

Қабажақ – жұқа шыңылтыр қабат.
Қағанақ – мал төлінің қабы. 
Қарнау, қарнап тастау – бұл сөз «сой-

ып салды», ішек-қарнын ақтарып тастады 
дегендей мағынада айтылады.

Қаю, қайыған – бура шөккен інген. 
Қайым – бейім, еліктегіш деген сөз. 
Қайымалы – бура бірінші рет шөгетін 

ұрғашы түйені айтады.  
Құрапат – жиын, мәжіліс. 
Құртқа – қаншық қасқыр. 
Құрмалау – қаумалап ұстау.
Қоңылтаяқ – аяқ киімді шұлықсыз, 

шұлғау сыз кию. 
Қамсау – ықтасын, пана, кейде жел 

өткізбеу үшін желбегей киетін киімді де 
айтады.

 Қаршу – лақтырылған затты қағып 
алудың бір тәсілі. Бұл тәсілде алақан 
ұшып келе жатқан, лақтырылған денеге 
қарсы сермеледі. 
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¦лы Жењістіњ 70 жыл-
дыќ мерейтойы ќарсањын-
да балалар мен жасμспі-
рімдер спорт мектебініњ
±жымы аудан спортыныњ
дамуына ќомаќты ‰лес
ќосып, μзіндік ќолтањбала-
рын ќалдырѓан  спорт ар-
дагерлерімен кездесті.

Кездесу барысында
республикалыќ самбо
к‰ресініњ ќола ж‰лдегері,
волейбол ойыныныњ аѓа
жаттыќтырушысы Ерба-
тыр Сейтќазы±лы  жєне
кезінде ауыр атлетикадан
ќалалыќ, облыстыќ, рес-
публикалыќ  жарыстар-
дыњ бірнеше д‰ркін жењім-
пазы, республика чемпи-
онатыныњ ж‰лдегері Мєлік Баймаѓанбетов бала к‰нде-
ріндегі басынан μткерген ќызыќты сєттерімен бμлісіп,

Бетті єзірлеген
 Айбек КЄДІР¦ЛЫ

Заманбек – ел чемпионы!
Жуырда Ќараѓанды

ќаласында еркін к‰рестен
жасμспірімдер арасында ЌР
чемпионаты болып μтті.
Оѓан еліміздіњ он алты об-
лысымен ќатар Астана,
Алматы ќалаларыныњ жас
палуандары ќатысып, боз
кілемде баќтарын сынады.
Азия жєне єлем чемпионат-
тарыныњ жолдамаларын
сарапќа салѓан ел бі-
ріншілігінде  16-17 жас-
таѓы 320 спортшы шаќы-
рылыпты. Солардыњ ара-
сында Ќостанай облысыныњ
ќ±рама командасы да бар.
Жерлестеріміз б±л бі-
ріншілікке он тμрт палуан-
ды баптап апарѓан бола-
тын. Солардыњ арасын-
да тек екеуі ѓана жењіс т±ѓырына кμтерілді. Мєселен, 50 келі салмаќта кілемге
шыќќан Заманбек Хамитов ел чемпионы атанды. Б±л жетістікке Заман-
бектіњ жеке жаттыќтырушысы Сєндібек Сєрсеновтіњ де ќосќан ‰лесі зор. Ал
54 келі салмаќта сынѓа т‰скен Ерден Ізбасаров ж‰лделі ‰шінші орынды
жењіп алды. Ерденді белгілі бапкер ¤тебек Бекбосынов жаттыќтырады.

Айта кету керек,  ел чемпионатына еркін к‰рестен облыстыќ ќ±рама
командасыныњ аѓа жаттыќтырушысы Кєрісбек Махамбетов бастап барды.

ЌР чемпионатында ж‰лдегер атанѓан жерлестеріміз енді маусым айын-
да ‡ндістанда μтетін Азия чемпионатына єзірленіп жатыр. Одан кейін та-
мызда Босния жєне Герцоговинаныњ Сараево ќаласында жалауы кμте-
рілетін єлем чемпионатына ќатыспаќ.

КККККездесуездесуездесуездесуездесу

Спорт ардагерлеріне ќ±рмет

ЕЕЕЕЕркін к‰ресркін к‰ресркін к‰ресркін к‰ресркін к‰рес

ФФФФФутболутболутболутболутбол

 Аутсайдерлер алањѓа шыѓады
Ќазаќстан ¦лттыќ чемпионатыныњ Премьер-Лига команда-

лары арасындаѓы V тур ойындарына сєйкес  5 сєуір к‰ні Ќоста-
найдыњ "Тобылы" μз алањында (Затоболдаѓы "Затоболец" ста-
дионында) Ќараѓандыныњ "Шахтерін ќабылдайды. Єзірге б±л
екі ќарсыластыњ да турнир кестесіндегі жаѓдайы аса мєз емес.

¤ткен кездесулерде жерлестеріміз Павлодардыњ "Ертісімен
1:1 есебімен тењ ойнап, жан саќтаса, керісінше кеншілер μз
алањында Ќызылорданыњ "Ќайсарына" 1:2 есебімен жол берді.
Сμйтіп, ќараѓандылыќтар кестедегі ењ соњѓы орынѓа бір-аќ сыр-
ѓыды. "Тобыл" 11 орында т±р.

Сондай-аќ, алдаѓы жексенбі к‰ні мына командалар μзара
кездеседі: "Ќайрат" – "Оќжетпес", "Жетісу" – "Ертіс", "Ќайсар" –
"Атырау", "Астана" – "Аќтμбе", "Ордабасы" – "Тараз"

  Турнир кестесі
№ Командалар О  ¦
1 Астана           4 10
2 Оќжетпес           4  9
3 Ордабасы           4  8
4 Ќайрат           4  7
5 Аќтμбе                   4  6
6 Ќайсар           4  5
7 Атырау           4  5
8 Тараз                     4  4
9 Ертіс                     4  3
10 Жетісу                     4  2
11 Тобыл           4   2
12 Шахтёр           4   1

Мыќтылыќ м±ратсыз келмейді
                                         ХАЛЫЌ МАЌАЛЫ

оќушылардыњ сауалдарына
жауап берді. Сондай-аќ,
спорт ардагерлері μздерініњ
іздерін басып келе жатќан
жас спортшыларѓа жетістік-
тер мен жењіс тілеп, осыдан
бір ай б±рын аталмыш мек-
тептіњ ±йымдастыруымен су-
рет салу, реферат, альбом
жасау байќаулары бойынша
жењімпаз атанѓан оќушылар-
ѓа мектеп атынан спорт ар-
дагерлері алѓыс хаттар та-
быс етті. Мектеп директоры
Еренбол Алматов спорт ар-
дагерлеріне ризашылыѓын
білдіріп, мектеп ±жымыныњ
атынан естелік сыйлыќтар
тапсырды.

Байбатыр
АХМЕТБЕКОВ.

 Жанкелдин ауданы.

Біз жерлес спортшыларымыздыњ
жењісіне кує болып, жетістіктері ‰шін
маќтанамыз. Арамызда болашаќ
чемпиондардыњ μсіп келе жатќаны-
на шаттанамыз. Б±л ретте спорт-
тыќ сайыстардыњ  жастарѓа берері
мол екенін ескерген жμн.

Жуырда Щербаков орта мекте-
бінде ќостанайлыќ "Жас Отан" жас-
тар ќанаты "Жастар – Отанѓа!"
жобасы аясында "Кμшбасшы ‰шін
жарыс" іс-шарасын ±йымдастырды.
Кездесу барысында велоспорт бой-
ынша КСРО-ныњ спорт шебері Алек-
сандр Бобылев спорт саласындаѓы
жетістіктерін єњгімелеп, саламатты
μмір салтыныњ мєн-мањызы туралы
айтып берді. Жастар басты кейіп-
керге с±раќтарын ќойып, емен-жар-
ќын пікір алмасты. Жас буын таны-
мал спортшыныњ балалыќ шаѓы,
жењіске жету жолында кездескен
ќиыншылыќтары туралы с±рады.
Кейіпкердіњ велоспортќа келу себе-

Жењіске бастар баѓыт

 Ќыздардыњ да
ќоржыны ќомаќты

 Павлодарда бокстан 1997-1998 жєне 1999-2000 жылы туѓан жас-
μспірімдер мен ќыздар арасында ел чемпионаты аяќталды. Бес к‰нге со-
зылѓан шаршы алањдаѓы тартысты турнирде жерлестеріміз ‰ш мєрте жењіс
т±ѓырына кμтерілді.

57 келі салмаќта Владислава Кухта Ќазаќстан чемпионы атанса, 60
келіде ж±дырыќтасќан Сєлима Тілеубаева да бірінші орынды жењіп алды.
Ал 75 келіде сынѓа т‰скен Алина Давыдова ќола ж‰лдені ќанаѓат т±тты.

БББББоксоксоксоксокс

Айдынныњ
асуы

 Ќараѓанды ќаласында жасμспірімдер ара-
сында бокстан μткен Ќазаќстан Республика-
сыныњ біріншілігінен біздіњ жерлесіміз Айдын
Смаѓ±л жењіспен оралды.

Айталыќ, ењселі еліміздіњ т‰кпір-т‰кпірінен
ж‰здеген былѓары ќолѓап шеберлері баќ сы-
наѓан жарыста Сарыкμл орта мектебініњ
оќушысы, БЖСМ-ніњ тєрбиеленушісі Айдын
Смаѓ±л (48 келі) ‰шінші орынды ќанжыѓалап
ќайтты. Осы орайда айта кеткен жμн, бола-
шаѓынан зор ‰міт к‰ттірген б±л спортшыны
б‰гінгі тањда тєжірибелі бапкер Саламат Ал-
матов тєрбиелеп ж‰р.

Біз, Айдынныњ дєл осындай асулары єлі алда деп сенеміз жєне сол
белестерді бμгелмей баѓындыра бер демекпіз!

 Руслан ЄЛКЕЕВ.
 Сарыкμл ауданы.

Олжасы олќы емес
     Алматыда грек-рим к‰ресінен 1998-2000 жылы туѓан жасμспірім-

дер арасында  Дєулет Т±рлыхановтыњ ж‰лдесі ‰шін  XVI республикалыќ
турнир мєреге жетті. Осы жарысќа ќатысќан ќостанайлыќ
грек-римшілер нєтижелі μнерлерімен кμзге т‰сті. Мєселен,
Джохар Гучигов, Иван Дорохин жєне Максим Оберемко-
лар μз салмаќ дєрежелерінде ж‰лделі екінші  орынды ен-
шілеп ќайтты.

ГГГГГрек-рим к‰ресірек-рим к‰ресірек-рим к‰ресірек-рим к‰ресірек-рим к‰ресі

біне ќызыѓушылыќ танытты.
– Аталѓан іс-шараѓа ќатысќаны-

ма шын ж‰ректен ќуаныштымын.
Сіздердіњ спортќа деген ќызыѓушы-
лыќтарыњыз меніњ жастыќ шаѓымды
еске салады. Болашаќта сіздердіњ
араларыњыздан да чемпиондар
шыѓып, еліміздіњ дањќын асќаќтата-
тын болады. Мен оѓан сенемін.

Спортшы ‰шін жењіс т±ѓырында
т±рып Отанымыздыњ Єн±ранын есту
ќандай ќымбат екенін білсењіздер
ѓой. Естен кетпес осынау тєтті ес-
телік сіздердіњ μмірлеріњізде де бол-
сын, – деді велошабандоз Алек-
сандр Бобылев.

 Надир КЄРІМОВ.
 Алтынсарин ауданы.



РУХАНИ ЄЛЕМ:
Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?

Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: репертуарлыќ жоспарда μзге-
рістер болуы  м‰мкін.

Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњізгеАныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњізгеАныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњізгеАныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњізгеАныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњізге
болады.болады.болады.болады.болады.

К‰нi
 1

3
4

7

8
9

10

11
14

Ќойылымныњ аты
Наурыз  мерекесіне  арналѓан  ертењгіліктер
С.Оспанов  "Ешкі туралы ертегі"
С.Балѓабаев  "Ќыз жиырмаѓа толѓанда "
Наурыз  мерекесіне  арналѓан  ертењгіліктер
 С.Оспанов  "Ешкі туралы ертегі"
Наурыз  мерекесіне  арналѓан  ертењгіліктер
С.Оспанов  "Ешкі туралы ертегі"
Е.Ќ±шуаќтов "Ќызыл алма" комедия
Наурыз  мерекесіне  арналѓан  ертењгіліктер
С.Оспанов  "Ешкі туралы ертегі"
Наурыз  мерекесіне  арналѓан  ертењгіліктер
С.Оспанов  "Ешкі туралы ертегі"
М.Байжиев   "Тіл  табысќандар"  комедия
Наурыз  мерекесіне  арналѓан  ертењгіліктер
С.Оспанов  "Ешкі туралы ертегі"

Уаќыты
 11.00

18.30
11.00

11.00

18.30
11.00

11.00

17.00
11.00

Ілияс Омаров атындаѓы  Ќостанай  облыстыќ
ќазаќ  драма театрыныњ 2015 жылдыњ  сєуір

айыныњ  репертуарлыќ  жоспары

"Тіл  табысќандар""Тіл  табысќандар""Тіл  табысќандар""Тіл  табысќандар""Тіл  табысќандар"
Ерлі-зайыпты  М±ќамбет пен

С‰йімќан демалыс  орнына  жолдама
алып ќояды. Алайда, ‰йде ќыздары Дез-
демонаны жалѓыз ќалдырѓылары кел-
мей, ќиналып отырѓандарында ауылдан
кμптен кμрмеген М±ќамбеттіњ апасы  ке-
леді. Олар  ќыздарына  сол  кісі   серік
болады  деп  алѓашында  ќуанысып  ќал-
ѓанмен ќызы ќазаќша, апасы орысша
білмейді, бір-бірін м‰лде т‰сінбейді.  Енді
ќайтпек?! Кенет  есік  ќаѓылып  М±ќам-
беттіњ студенті  кіреді. Тапсыра  алмаѓан  сынаќтары бар екен.
М±ќамбет ќуанып кетеді. Ќызы мен апасына  студентті   аударма-
шы  етіп  ќалдырады.  Сμйтсе   ќу  жігіт  сабаќтан  жорта  ќ±лап,
сырттай  ±натып ж‰рген ќызбен жаќыныраќ  танысуды   кμздепті.
¤зі  де  орысшаны жаќсы  білмейтін   Асќар  (студент)  ќыздыњ
айтќанын  апасына,  апасыныњ  айтќанын  ќызѓа керісінше  к‰лдіба-
дам  аударып, араларында  айќай-шу  басталады. Ќыз  бен  жігіт тіл
табысып, арасындаѓы ќарым-ќатынас  махаббатќа ±ласады.

 Ќостанай облыстыќ орыс драма
театрыныњ репертуарлыќ жоспары

3 ж±ма

4 сенбі

5 жексенбі

8 сєрсенбі

9 бейсенбі

10 ж±ма

11 сенбі

12
жексенбі
15
сєрсенбі
16
бейсенбі
17 ж±ма

18 сенбі

19
жексенбі
21
сейсенбі

Премьера!!!
"Женитьба Бальзаминова"
А. Островский
"Женитьба Бальзаминова"
А. Островский
"Женитьба Бальзаминова"
А. Островский
"Не покидай меня" А. Дударев
 нач. в 16.00
"Не покидай меня" А. Дударев
нач. в 16.00,18.00.
"Не покидай меня" А. Дударев
нач. в 16.00,18.00.
"Женитьба Бальзаминова"
 А. Островский
"Инь и Янь"
 Б. Акунин
Спектакль будет объявлен
дополнительно
"Не покидай меня" А. Дударев
нач. в 16.00,18.00
"Не покидай меня" А. Дударев
нач. в 16.00.,18.00
"Под небом Парижа"
Ж.Шевре
"Женитьба Бальзаминова"
 А. Островский
"Не покидай меня" А. Дударев
нач. в 16.00

Ќойылымныњ басталуы:
сєрсенбі, бейсенбі – 18.00. ж±ма – 18.30.
Сенбі, жексенбі – 17.00.  Балаларѓа – 12.00.
Касса 11.00–18.00 дейінгі аралыќта ж±мыс істейді.
 54-78-34, 54-76-24 телефондарына хабарласуѓа болады.

 "Сашенька и медведь"
по мот.нар. сказок
"Лучший папа"
В.Орлов

"Не хочу быть соба-
кой" по мот.нар. сказок
"Фенька"
С.Астраханцев

"Воспитание крутых"
И.Чернышев
"Как Кощей женился"
Ю.Боганов

 Е.¤мірзаќов атындаѓы облыстыќ
филармонияныњ репертуарлыќ жоспары

К‰ні
3сєуір
4 сєуір

 Атауы
 Концерт "Лейся песня" (Мєскеу ќ.)

Орыс классикалыќ балетініњ спектаклі
"Лебединое озеро" ( Мєскеу ќ.)

Уаќыты
 19.00
19.00

Ќосымша аќпаратты мына телефон бойынша алуѓа болады:
 21-15-82,  54-48-14

18
3 сєуір 2015 жыл

Есті ісімен, ессіз ќылыѓымен кμрінеді
 БАБАЛАР С¤ЗІ.

 С±раќтары:

1. Дін μкілдерін ќалай атайды?
2. XVIII ѓ. 20 жылдарында ќып-

шаќтар кімдермен бейбіт келісім
жасасты?

3. И.Г. Ренат жоњѓарларѓа ќан-
дай ќару-жараќ жасауды ‰йретті?

4. Е.Пугачев басќарѓан ірі кμте-
ріліске кімдер ќатысты?

5. Орынбор μлкесіндегі ќазаќ-

тарды басќару ‰шін ќандай экс-
педиция ќ±растырылды?

6. Жєњгір хан ќазаќ молдала-
рын кμбейту ‰шін ќандай мешіт
салдырды?

7. Руларды басќаратын ‰кімет
адамы?

8. Ќазаќ ќару-жараќтарыныњ
бірі.

9. Кісі μлтірген адам тμлейтін
тμлемаќы ќалай аталады?

10. XVIII  ќылмыс жасаѓандарды
ќандай зањмен жазалайды?

11. Єскери єдет-ѓ±рыптыњ бірі.
12. Абылайдыњ кењесшісі болѓан

жырау?
13. XVIIIѓ. Ќазаќ жерін зерттеген

ѓалымдардыњ бірі.
14. Жєњгір хан 1827 жылы ќандай

Орданыњ негізін ќалады?
15. Сабалаќ пен Шарыш шайќас-

ќан μњір?

Сμзж±мбаќ "Ќазаќстан тарихы"

– Аѓай, кешipiњiз "я не знаю" – деген
сμздi аударып бере аласыз ба?

– Мен бiлмеймiн.
– Сiз де бiлмейсiз ба? Ендi кiмнен

с±расам екен.
* * *

Ќыздары тастап кеткен
жiгiттердiњ статустарында "любви
достойна только мать" деп т±рады
екен!

* * *

– Ќыздар байѓа тигенге дейін
шешелерін тыњдамайды, тиген-
нен кейін шешесініњ тілін алѓыш

боп ќалады.
* * *

– Єйелдіњ шынайы ж‰зін кμргіњ келсе, сериал
кμріп отырѓан кезде пультті алып басќа каналѓа
ќойсањ болады.

* * *

– Бір к‰ні ќ±мырсќалар пілге шабуыл жасапты.
Денесі жыбырлап кеткен піл сілкініп ќалады. Бар-
лыќ ќ±мырсќа жерге ќ±лап, тамаѓыныњ астын-
да бір ќ±мырсќа жабысып ќ±ламай ќалады. Єлгі
ќ±мырсќа жердегілерге:

– Не істеймін? – деп айѓайласа, жердегілер:
– Ќылќындыр, ќылќындыр, – депті.

* * *

Алыстан арбалаѓанша,
Камазбен бір рейс жаса.

Арыстан барлыќ
ањдарды жинап алып:

– Б‰гін ењ ќорќаќты
жейміз.

Ќоян ж‰гіріп шыѓып:
– Ќабанѓа тиіскіз-

беймін... – деп баќырып-
ты.

* * *

– Шылымныњ зияны
туралы кітап оќыдым.
Енді ќоятын болдым.

– Шылымды ма?
– Жоќ, кітап оќуды.

* * *

– Бауырым, сеніњ итіњ неге маѓан ќарап
ырылдап т±р?

– Ой! Ол, оныњ ыдысынан тамаќ ішкендердіњ
бєріне ырылдайды...

* * *

– Мен ќартайып бара жатырмын.
– Кім айтты?
– Б±рын бєрі "т±рмысќа ќашан шыѓасыњ?"

дейтін. Ќазір "т±рмысќа неге шыќпадыњ?"
дейтін болды...

* * *

– Мама, мынау ќандай єдемі маймыл!?
– Бiз єлi зоопаркке кiрген жоќпыз. Б±л кассир

апай!
* * *
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"Ќостанай ќаласы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ бірыњѓай кон-
курс комиссиясы (110000, Ќостанай ќала-
сы, Пушкин кμшесі, 98, 301 каб., аныќта-
ма телефоны: 8 (7142)53-03-55, факс:
8(7142)53-39-80, электрондыќ пошта:
kadrykostanay@mail.ru) "Б" корпусыныњ
бос єкімшілік мемлекеттік лауазымда-
рына орналасуѓа конкурс жариялайды;

1. "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ ќ±ры-
лыс бμлімі" мемлекеттік мекемесі бас-
шысыныњ орынбасары (Е-R-2, 1 бірлік)
лауазымдыќ жалаќысы ењбек еткен
жылдарына ќарай 98017 тењгеден
132611 тењгеге дейін

Ќызметтік міндеттері: Ќ±рылыс секто-
рына жалпы басшылыќ етеді; ќаржылан-
дыру, бухгалтерлік есеп жєне есептеме
секторына, мемлекеттік сатып алу жєне зањ-
ды ќамтамасыз ету секторына жетекшілік
етеді; ќ±рылысы аяќталѓан объектілерді
пайдалануѓа беру жєне енгізу ‰шін ќажетті
барлыќ ќ±жаттарды дайындау жμніндегі
ж±мыстарды ±йымдастырады; мемлекеттік
сатып алуларды ж‰ргізудіњ зањдылыѓы мен
д±рыстыѓын, ММ шарттар бойынша талап
ќою ж±мысын баќылайды, бюджеттік баѓ-
дарламаларѓа шыѓыстардыњ уаќытылы
ж±мсалуын баќылайды жєне дербес жау-
аптылыќта болады. Есепке алуды, пайда-
лануѓа енгізуді, єділет органдарында тір-
кеуге, сондай-аќ объекті т‰ріндегі пайда-
ланушы кєсіпорындардыњ балансына бе-
руді ќамтамасыз етеді жєне баќылайды.
Єділет органдарымен, УЗПП, ТЖ, экология,
"Ќостанай мемсараптама" РМК μзара
ќарым-ќатынаста болады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: білімі жоѓары ќ±ќыќ
(ќ±ќыќтану, халыќаралыќ ќ±ќыќ) єлеу-
меттік ѓылымдар, экономика жєне бизнес
(экономика, менеджмент, есеп жєне аудит,
ќаржы) техникалыќ ѓылымдар жєне техно-
логиялар (ќ±рылыс).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ
біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан
кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына сєйкес сала-
ларда ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес бо-
луы;

3) жоѓары немесе жоѓары оќу орында-
рынан кейінгі білім баѓдарламалары бой-
ынша Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті жанындаѓы білім беру ±йымдарында
мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе
шетелдіњ жоѓары оќу орындарында Шетел-
де кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ  Конститу-

циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы" конституциялыќ зањын, Ќазаќстан
Республикасыныњ  "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы",  "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы",  "Єкімшілік рєсімдер тура-
лы",  "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы" зањдарын, осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ мамандануына сєйкес сала-
лардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан  2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы са-
наттаѓы лауазымдар бойынша функцио-
налдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

2. "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ
мєдениет жєне тілдерді дамыту бμлімі"
мемлекеттік мекемесініњ бас маманы (Е-
R-4, 1 бірлік) лауазымдыќ жалаќысы
ењбек еткен жылдарына ќарай 56376 тењ-
геден 76235 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Тiлдердi  ќолда-
ну мен дамытудыњ аймаќтыќ баѓдарлама-
сыныњ орындалуын ќамтамасыз етедi,
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді дайындау
ісін ж‰зеге асырады. Жергілікті бюджет ар-
ќылы мемлекеттік тілді оќытуын ±йымдас-
тырады, ќ±рылымдыќ бμлiмшелерде тiл ту-
ралы зањнаманыњ саќталуына баќылау
ж‰ргiзеді. Сыртќы жарнаманыњ тiлдер ту-
ралы зањнамаѓа сєйкестігі бойынша мони-
торинг жасайды. Жоѓары т±рѓан ±йымдар
‰шін тілдер туралы зањнаманыњ саќталуы
бойынша аќпараттыќ-талдау материалдар
дайындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар:

Білімі жоѓары гуманитарлыќ,  педагоги-
калыќ.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес

салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті мемле-
кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы"  зањ-
дарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы: ќалыптас-
ќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стра-
тегиясын білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс "Бос єкiмшiлiк мемлекеттiк лауа-
зымына орналасуѓа конкурс μткiзу жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
рын бекiту туралы" Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi Тμра-
ѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-
7/32 Б±йрыѓы негізінде ж‰ргізіледі (б±дан
єрі - Ќаѓидалар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидалар-
ѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырыл-
ѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ
нотариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќара-
шадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген
(Ќазаќстан Республикасыныњ Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010 жылы
21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден
μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат
(немесе нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс μткізу ту-
ралы хабарландыру соњѓы жарияланѓан
сєттен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде
110000, Ќостанай ќаласы, Пушкин кμшесі,
98, 301 каб. мекенжайы бойынша тапсы-
рылуы ќажет.

Азаматтар ќ±жат тiгiлетiн м±ќабада ор-
наластырылѓан жоѓарыда аталѓан ќ±жат-
тарды ќолма-ќол тєртiпте немесе пошта ар-
ќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттарды ха-
барландыруда кμрсетілген электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын єњгiмелесу басталѓанѓа
дейiн бiр ж±мыс к‰н б±рын кешiктiрмей
бередi.

Єњгімелесуге жіберу туралы ‰міткер-
лерді хабарландыру к‰нінен бастап 5 к‰н
ішінде ‰міткерлер єњгімелесуді "Ќостанай
ќаласы єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесінде, 309 кабинетте μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќындылыѓы
мен єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына баќылаушылардыњ ќатысуы-
на болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќылаушы-
лары ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихаттардыњ депутаттары, Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасымен белгі-
ленген аккредитация алѓан б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірле-
стіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар), ком-
мерциялыќ ±йымдар мен саяси партия-
лардыњ, μкілетті органныњ ќызметкерлері
ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысына
баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін єњгімеле-
су μткізудіњ басталуына бір ж±мыс к‰ннен
кешіктірмей, Ќостанай ќаласы єкімініњ ап-
параты мемлекеттік мекемесініњ персонал-
ды басќару (кадр ќызметі) бμлімінде тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќостанай ќаласы
єкімініњ аппараты мемлекеттік мекемесініњ
персоналды басќару (кадр ќызметі)
бμліміне жеке куєлігініњ кμшірмесін, ±йым-
ѓа жататынын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шыѓындар
(єњгімелесу μтетін жерге жєне кері ќарай
жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау, т±ру, бар-
лыќ т‰рдегі байланыс ќызметтерін пайда-
лану) азаматтардыњ μз ќаражаттары есе-
бінен ж‰ргізіледі.

"Ќамысты ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі (Ќамысты
а., Ержанов к-сі, 61, 317 каб, аныќ-
тама телефондары: 21-3-37 факс:
21-0-63, электрондыќ мекенжайы
kamysty@kostanay.gov.kz) "Б" корпу-
сыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды:

"Ќамысты ауданы єкімдігініњ Ливанов
ауылы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесініњ бас маманы, (санаты
Е-G-3) лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты - 53813
тењгеден 72391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Т±рѓындардан уаќытылы салыќ жи-

нау, салыќтыњ сомасы туралы жеке т±лѓа-
ларѓа хабарлама жасау, салыќ сомасы-
ныњ наќты тμленгендігін растайтын
т‰біртек беру, салыќ органдарына есеп
берулерді ±сыну, ±йымѓа тапсыру. Єске-
ри есебін ж‰ргізу жєне єскери міндетті-
лердіњ ќозѓалысы туралы есепті уаќыты-
лы ±сыну. Єскерге шаќырылушылардыњ
жєне  єскери міндеттілердіњ  алѓашќы
есебін ќамтамасыз етеді, ж±мысты жаќ-
сарту жμнінде аудандыќ ќорѓаныс істері
жμніндегі бμліммен μзара іс-єрекет жа-
сайды, єскери міндеттілерді ќ±лаќтанды-
ру жоспарын єзірлейді, шарушылыќ кіта-
бын жєне оѓан тиісті жобаларды уаќыты-
лы ж‰ргізеді. Жылына екі рет ‰йлерге ба-
руѓа тиіс. Шаруашылыќ кітабыныњ жал-
пы жиынтыѓын жасайды. Т±рѓындар жеке
шаруашалыѓындаѓы мал басы туралы
жєне олардыњ  есептік маѓл±маттарын
жинайды, аќпарат тапсырады. Ауылдыќ
округтыњ  паспортын ќ±райды. Мемле-
кеттік ќызмет кμрсетеді. "Сайлау" баѓдар-
ламасы бойынша ж±мыс ж‰ргізеді. Сай-
лау, азаматтыќ ќорѓаныс, тμтенше жаѓ-
дайлар, іріктелген ќ±жаттарымен ж±мыс.
Ауыл єкімімен ж‰ктелген басќа да
μкілеттікті ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар:

Жоѓары экономикалыќ, педагогика-
лыќ, зањгерлік; мемлекеттік ќызмет μтілі
бір жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі білімі (экономи-
калыќ, педагогикалыќ, зањгерлік) бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциясын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",

"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы" зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандануы-
на сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-
стан-2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты страте-
гиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау
‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Тμра-
ѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы  №
06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген Бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымына ор-
наласуѓа  конкурс μткізу жєне конкурс  ко-
миссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде

μткізіледі.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті

ќ±жаттар:
1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа

сєйкес нысандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-

ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда тол-
тырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотари-
алды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы
23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекі-
тілген (Ќазаќстан Республикасыныњ
Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-
ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тесті-
леуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды кує-
ландырылѓан кμшiрмесi);

Кμрсетілген ќ±жаттарды конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰ні ішінде  "Ќамысты ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжай бойынша: Ќамысты
ауданы, Ќамысты ауылы, Ержанов к-сі,
61 ±сыну ќажет.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарауына
азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте неме-
се пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзiмiнде берілген (ќ±жат тігілетін м±ќа-
баѓа салынѓан, ќ±жаттардыњ тізбесін
кμрсетуімен) ќ±жаттары  ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды элек-
трондыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-
су басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар
оны кандидаттарды єњгімелесуге жібе-
ру туралы хабардар ету к‰нінен бастап
5 ж±мыс к‰н ішінде "Ќамысты ауданы
єкімі аппараты" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына байќаушыларды
ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сында белгіленген тєртіпте акредиттел-
ген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттік органдардыњ,
ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќаты-
са алады. Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясына ќатысу ‰шін т±лѓалар,
єњгімелесудіњ басталуына бір ж±мыс к‰ні
ќалѓанѓа дейін кешіктірмей "Ќамысты
ауданы єкімініњ аппараты" ММ-ніњ пер-
соналды басќару ќызметіне (кадр ќыз-
метіне) жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓын-
дарын (єњгімелесу μтетін жерге келу
жєне ќайту, т±ратын жер жалдау, бай-
ланыс ќызметініњ барлыќ т‰рлерін пай-
далану) μздерініњ жеке ќаражаттары
есебінен ж‰ргізеді.

Ќостанай облысы МАЭС  26.03.2015ж. ±йѓаруымен  "Meat Land" ЖШС-не  ќатысты оњалту
рєсімін ќолдану туралы азаматтыќ іс ќозѓалды. Мына мекенжайѓа хабарласуѓа болады: Ќоста-
най ќ., Байт±рсынов кμш., 70.

Определением СМЭС Костанайской области от 26.03.2015. возбуждено гражданское дело
о применении процедуры реабилитации к ТОО "Meat Land". Обращаться по адресу: г.Коста-
най, ул. Байтурсынова, 70.

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Ќостанай" халыќаралыќ єуежайы(Ќоста-
най ќ., єуежай) зањмен белгіленген тєртіпте
т±тынушылар жєне μзге де м‰дделі т±лѓа-
лар алдында кєсіпорынныњ 2014 жылы рет-
телетін ќызметтерді ±сыну жμніндегі ќызметі
туралы есеп бойынша тыњдаулар μткізеді.
• ЄК ±шу-ќону ќызметтері;
• ЄК єуе ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету

жμніндегі ќызметтер;
• ЄК т±раќ орнын уаќыттан тыс ±сыну

жμніндегі ќызметтер;
• ЄК т±раќ орнын базалыќ єуежайда

±сыну жμніндегі ќызметтер;
• электр ќуатын беру жєне тарату

жμніндегі ќызметтер;
• кіре беріс жолдары ќызметі.
Есеп бойынша тыњдаулар 2015 жылѓы 28

сєуірде саѓат 10.00-де мына мекенжайда
болады: Ќостанай ќ., єуежай, єкімшілік ѓима-
рат.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Международный аэропорт "Костанай"
(г.Костанай, аэропорт) в установленном за-
конном порядке проводит слушания по от-
чету о деятельности предприятия за 2014
год по предоставлению регулируемых услуг
перед потребителями и иными заинтересо-
ванными лицами.
• услуги взлета-посадки ВС;
• услуги по обеспечению авиационной

безопасности ВС;
• услуги по предоставлению места сто-

янки ВС сверх времени;
• услуги по предоставлению место сто-

янки ВС на базовом аэродроме;
• услуги по передаче и распределению

электрической энергии;
• услуги подъездных путей.
Слушания по отчету состоятся 28 апре-

ля 2015 года в 10.00 часов по адресу: г. Кос-
танай, аэропорт, административное здание.
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ

ауыл шаруашылыѓы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі (110000, Ќос-
танай ќаласы, Єл-Фараби дањѓы-
лы, 56, аныќтама ‰шін телефонда-
ры (факсы) 8(7142)54-27-11, 54-27-
11, электрондыќ мекенжайы
dcx@kostanay. gov.kz) "Б" корпу-
сыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымдарына орналасуѓа кон-
курс жариялайды:

1) "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ауыл шаруашылыѓы басќармасы"
мал шаруашылыѓы бμлімініњ бас
маманы  (негізгі ќызметкердіњ бала
к‰туініњ демалыста болѓан кезењі-
не байланысты), (Д-О-4 санаты),
лауазымдыќ жалаќысы – ењбек
μтіліне байланысты 64063 тењгеден
86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Асыл т±ќымды мал шаруашылыѓы,

спорттыќ, табынды жылќы шаруашы-
лыѓы салаларына жетекшілік жасай-
ды.

Мал шаруашылыѓы салаларын
дамытудыњ стратегиялыќ жєне μњірлік
баѓдарламаларын єзірлеуге ќатыса-
ды. Меншіктіњ барлыќ т‰ріндегі шаруа-
шылыќ нысандармен олардыњ орын-
далуына талдау жасайды.

Мал шаруашылыѓы салаларын
ќолдауѓа баѓытталѓан баѓдарламалар-
ды іске асыруѓа ќатысады жєне олар-
ды орындау бойынша шара ќолдана-
ды.

Салалыќ облыстыќ жєне аймаќтыќ
кењестерді μткізу бойынша іс-шара-
ларды ±йымдастырады.

Ѓылыми єзірлемелерін μндіріске
енгізуге баѓытталѓан ж±мысты ж‰зеге
асырады, асыл т±ќымды мал шаруа-
шылыѓы, спорттыќ, табынды жылќы
шаруашылыѓын дамытуды талдайды.

Баѓалау бойынша  деректерді жи-
наќтау мен ќорытындысын,  асыл
т±ќымды малдыњ мемлекеттік
тіркелімін, ИМС жасауды ќамтамасыз
етеді.

"ІЌМ еттіњ экспорттыќ єлеуетін да-
мыту" баѓдарламаныњ іске асырылу-
ына мониторинг ж‰ргізеді.

Малдыњ т±ќымдыќ асылдандыру
бойынша баѓдарламаныњ іске асыры-
луына мониторинг ж‰ргізеді.

Ірі ќара мал т±ќымдары бойынша
Республикалыќ палаталармен μзара
єрекет жасайды.

Шаруашылыќ етуші субъектілер-
мен асыл т±ќымды селекциялыќ жос-
парын,  табынды  μз  тμлінен μсіру
бойынша баѓдарламаларын жасау
жєне орындау ж±мысын ‰йлестіреді.

Табынды μз тμлінен μсіру жμнінде
μткізілген ж±мысы туралы (Ќ¦О ж±мы-
сы туралы); облыс шаруашылыќта-
рында асыл т±ќымды - селекциялыќ
ж±мысыныњ тиімділігін кμтеруге баѓыт-
талѓан μткізілген іс-шаралар туралы
аќпаратты жинаќтайды жєне жинай-
ды.

Ќазаќстан Республикасыныњ ќол-
даныстаѓы  зањнамаларында   ќарал-
ѓан, басќарма басшысы мен орынба-
сарыныњ, бμлім басшысыныњ басќа
да тапсырмасын орындайды.

Сыбайлас жемќорлыќ ќ±ќыќ б±зу-
лар туралы белгілі болѓан жаѓдайда
басшылыќ немесе ќ±ќыќ ќорѓау орган-
дарына хабарлайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќой-
ылатын талаптар: жоѓары білім: ауыл
шаруашылыќ ѓылымдары (зоотехния,
мал шаруашылыѓындаѓы селекция
жєне биотехнология), техникалыќ
жєне технологиялыќ ѓылымдары
(азыќ-т‰лік μнімдерініњ технологиясы,
ќайта μњдеу μндірісініњ технологиясы,
ауыл шаруашылыѓы μнімдерін стан-
дарттау жєне сертификаттау), вете-
ринария. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан  кем  емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті туралы" конституциялыќ
зањын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес ту-
ралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы" зањда-
рын, осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес салалар-
даѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдері.
2) "Ќостанай облысы єкімдігініњ

ауыл шаруашылыѓы басќармасы"
персоналды басќару ќызметініњ
бас маманы  (негізгі ќызметкердіњ
бала к‰туініњ демалыста болѓан
кезењіне байланысты), (Д-О-4 сана-
ты), лауазымдыќ жалаќысы – ењбек
μтіліне байланысты 64063 тењгеден
86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Кадрлар ж±мысы бойынша шара-

ларды дайындау жєне ж‰ргізуді ќам-
тамасыз етеді.

Ќазаќстан Республикасы зањдары,
Президент, Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ актілері, єкімдік ќаулылары,
облыс єкімініњ шешімдері, μкімдері,
тапсырмалары, кадрлар ж±мысы
мєселелерінде басќарма бастыѓыныњ
тапсырмаларыныњ орындалуын ќам-
тамасыз етеді.

Басќарма басшысыныњ кадрлыќ
саясатын ж‰ргізеді. Мемлекеттік ќыз-
меткерлердіњ мемлекеттік ќызметті
μткеруіне байланысты кадрларды
іріктеуді ж‰зеге асырады, μз ќызметін
келісім-шарт негізінде ж‰зеге асыра-
тын ќызметкерлерге ењбек келісім-
шарттарын рєсімдейді.

Басќарма бастыѓыныњ кадрлар
саясатын  ж‰ргізеді, кадрларды тањ-
дауда ќатысады.

Мемлекеттік  ќызметшілерді   ж±-
мысќа ќабылдау, ауыстыру жєне бо-
сату, келісім-шарт бойынша ќызмет
ететін ж±мысшылар ‰шін ењбек шарт-
тарын рєсімдейді.

Ќызметкерлердіњ жеке істерін
ќалыптастырады жєне ж‰ргізеді. Ењбек
кітапшаларын толтырады жєне саќ-
тайды. Ењбек μтілін есептейді. Ќызмет-
шілердіњ ењбек жолы туралы аныќта-
ма дайындайды. Оларѓа ењбек дема-
лысын беру есебін ж‰ргізеді, кезекті
ењбек демалысы кестесін жасалуын
жєне оныњ орындалуын баќылайды.
Жеке істерді м±раѓатќа  тапсыруѓа
дайындайды.

Мемлекеттік ќызметкерге таѓы-
лымдаманы, тєлімгерлікті, ќызметті
баѓалауды, оќытуды, ќайта даярлау-
ды (ќайта біліктендіруді) жєне
біліктілігін арттыруды ±йымдастыра-
ды, мемлекеттік ќызметкерлерді
кμтермелеудіњ т‰рлерін жєне оларды
ќолданудыњ тєртібін єзірлейді.

Мемлекеттік  ќызметшілердіњ  ат-
тестаттау жєне ќайта аттестаттау
±йымдастыруѓа  ќатысады, аттеста-
циялыќ комиссия ‰шін ќажетті мате-
риалдар жасайды.

Ењбек тєртібін б±зу есебін ж‰ргізеді.
Тєртіптік комиссияѓа ќ±жаттар дайын-
дайды, Тєртіптік комиссия м‰шелері-
мен бірлесіп ќызметтік тергеу ж‰ргізу-
де ќатысады. Кадрлар жμнінде
б±йрыќтарды рєсімдейді, оларды
кμбейтіп, орындаушыларѓа жеткізеді,
м‰дделі т±лѓалардыњ б±йрыќтарымен
уаќтылы таныстыруды ±йымдастыра-
ды.

Бос лауазымдарѓа орналасуѓа
конкурстыќ комиссия ж±мысын ±йым-
дастырады; ¦ЌКД жєне ОСАП арнайы
тексеруге бос лауазымѓа орналасуѓа
талап ететіндердіњ ќ±жаттарын дайын-
дайды. Мемлекеттік ќызметшілердіњ
ант ќабылдауын ±йымдастырады.
Мемлекеттік ќызметшілердіњ жазба
т‰рінде зањнамада белгіленген шек-
теулер ќабылдауына келісім жасай-
ды (μзіне ќабылдаѓан шектеулерді
б±зѓан жаѓдайда ќ±ќыќтыќ салдарлар
туралы хабардар етеді).

Кадрлармен ж±мыс туралы есеп-
тер жасайды. Басќарманыњ мемле-
кеттік ќызметшілерініњ біліктілігін арт-
тыру ±йымдастыруда ќатысады.

Ќызметкерлерді  марапаттау бой-
ынша ±сыныстар мен материалдар-
ды жасайды.

Басќарма дењгейінде бμлім жєне
облыстыќ дењгейінде басќарма
μткізетін іс-шаралар дайындыѓына
ќатысады.

Ќазаќстан Республикасыныњ ќол-
даныстаѓы  зањнамаларында   ќарал-
ѓан, басќарма басшысы мен орынба-
сарыныњ басќа да тапсырмасын
орындайды.

Сыбайлас жемќорлыќ ќ±ќыќ б±зу-
лар туралы белгілі болѓан жаѓдайда
басшылыќ немесе ќ±ќыќ ќорѓау орган-
дарына хабарлайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќой-
ылатын талаптар: ќ±ќыќ (зањгерлік),
єлеуметтік ѓылымдар, экономика жєне
бизнес (мемлекеттік жєне жергілікті
басќару, экономика), педагогикалыќ,
техникалыќ ѓылымдар жєне техноло-
гия (стандарттау жєне сертификат-
тау), ауыл шаруашылыќ ѓылымдары
(агрономия). Мемлекеттік ќызмет μтілі
бір жылдан кем емес немесе осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ функцио-
налдыќ баѓытына сєйкес салаларда
екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа  р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-

ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті туралы" конституциялыќ
зањын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес ту-
ралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы" зањда-
рын, осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес салалар-
даѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдері.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы  μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидала-
рѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда тол-
тырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірме-
лері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ  2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан  Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілердіњ мемлекеттік тіркеу тізілімінде
2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе  нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру  соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰ні ішінде мына мекенжай бойын-
ша ±сынылуѓа тиіс: 110000, Ќостанай
ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 56, 214-
кабинет.

Азаматтар жоѓарыда айтылѓан
ќ±жатарды ќ±жат тігілетін м±ќабада
ќалыптастырып, ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде ±сынады.

Байќауѓа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар, оны "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ауыл шаруашылыѓы басќармасы"
мемлекеттік  мекемесінде кандидат-
тарѓа оларды єњгімелесуге жіберу ту-
ралы  хабарлама берген к‰ннен бас-
тап 5 ж±мыс к‰ні ішінде μтеді.

Конкурстыќ комиссия ж±мысыныњ
айќындылыѓын  жєне объективтілігін
ќамтамасыз ету ‰шін отырыста ба-
ќылаушылардыњ ќатысуы р±ќсат еті-
леді. Баќылаушылар ретінде конкурс-
тыќ комиссияныњ отырысында

Ќазаќстан Республикасы  Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихаттардыњ депутаттары, Ќазаќ-
стан  Республиќасы  белгіленген   ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да мем-
лекеттік  органдардыњ, ќоѓамдыќ бір-
лестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ
жєне саяси партиялардыњ, μкілетті
органдардыњ μкілдері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссия отырысын-
да баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін
т±лѓа єњгімелесу μткізудіњ басталуы-
нан бір ж±мыс к‰ннен кешікпей Ќос-
танай облысы єкімдігініњ ауыл шаруа-
шылыѓы басќармасында бірыњѓай
персоналды басќару ќызметінде (кадр
ќызметінде) тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓа Ќостанай облысы єкімдігініњ
ауыл шаруашылыѓы басќармасында
бірыњѓай  персоналды басќару ќыз-
метінде (кадр ќызметінде) жеке
куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа ќатыс-
тылыѓын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шы-
ѓындарды (сμйлесу μтетін орынѓа бару
жєне ќайту, т±рѓын жай жалдау, т±ру,
байланыс ќызметтерініњ барлыќ т‰рі)
азаматтардыњ μз ќаражаттары есебі-
нен шыѓарылады.

"Таран ауданы єкімініњ аппа-
раты"  мемлекеттік  мекемесі
(Ќостанай облысы, Таран ауда-
ны, Таран ауылы, Калинин к-сі,
60,  27 каб., телефоны (871436)
36081-тел/факс, электрондыќ
адрес: taran-org@kostanay.kz )
"Б" корпусыныњ бос мемле-
кеттік єкімшілік лауазымына ор-
наласуѓа конкурс жариялайды:

"Калинин ауылдыќ округі
єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесініњ жетекші маманы,
санаты Е-G-4 (1 бірлік), лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет еткен
жылдарына байланысты  48 047
тењгеден 64 703 тењгеге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– єлеуметтік ж±мыс орындарын

ќ±ру бойынша ж±мысты ±йымдас-
тыру, ќоѓамдыќ ж±мыстарды
±йымдастыру, аз ќамтылѓан
т±рѓындарына есеп ж‰ргізу, атау-
лы єлеуметтік кμмек жєне он сегіз
жасќа дейінгі балаларѓа арналѓан
жєрдемаќыны таѓайындау бойын-
ша ќ±жаттарды жинауын ж‰зеге
асыру.

– ж±мыссыз азаматтарѓа ж±-
мысќа орналастыруѓа жєрдемде-
су. Халыќты єлеуметтік ќорѓау,
оралмандарды есепке алу мєсе-
лелер бойынша ж±мыс ж‰ргізу.

– єскери міндетті азаматтармен,
єскерге шаќырылѓандар жєне
єскерге шаќырылатын жастармен
к‰н сайынѓы тікелей ж±мыс ж‰ргізу
жєне де оларѓа т±раќты есеп
ж‰ргізу, аќпаратты мен есептілігін
ќ±ру  жєне  Таран ауданыныњ ќор-
ѓаныс істер жμніндегі бμліміне тап-
сыру.  Ауылдыњ ардагерлер кење-
сімен, "Н±р Отан" партиясыныњ
филиалымен єрекет жасау.

– ¦ОС-на ќатысушылармен, ин-
тернационалист-жауынгерлермен,
Чернобыль АЭС апатты жоюда
ќатысќан т±лѓалармен єрекет жа-
сау.

– стандарттарѓа сєйкес зањды
мен жеке т±лѓаларына мемлекеттік
ќызмет кμрсету. Ќолданыстаѓы
зањнамасына жєне ауылдыќ округі
єкімініњ тапсырмаларына сєйкес
басќа ќызметтерді ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары немесе ортадан кейінгі
экономикалыќ, педагогикалыќ, гу-
манитарлыќ, ауыл шаруашылыќ,
кеден ісі, зањгерлік не орта техни-
калыќ немесе кєсіби білім.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік
ќызмет  туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы" Ќазаќстан Республи-
касыныњ зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануы-
на сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа
да міндетті білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республи-
касыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі тμраѓасыныњ  2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен  бекітілген  Бос  єкімшілік
мемлекеттік  лауазымына орнала-
суѓа конкурс  μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидаларыныњ (б±дан єрі –
Ќаѓида) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы

Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес
нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы
Денсаулыќ саќтау министрлігініњ
2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907
б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасыныњ Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010
жылы 21 желтоќсанда № 6697 бо-
лып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе
нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен 10 ж±мыс к‰ні
ішінде кадрлыќ ж±мысы бμліміне
тапсырылуы тиіс.

Азаматтар жоѓарыда аталѓан,
ќ±жат тігілетін м±ќабада орналас-
тырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарды хабарландыруда кμрсетіл-
ген электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын  єњгімелесу   бастал-
ѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н б±рын
кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілгендігі туралы хабарламаны ал-
ѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде єњгімелесуден μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объектив-
тілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына  байќаушыларды     ќа-
тыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ оты-
рысына байќаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасын-
да белгіленген тєртіпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ
жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері
ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталу-
ына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктірмей кадрлар бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
жеке басын куєландыратын ќ±жат-
тыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Сарапшы  ретінде конкурс жа-
риялаѓан мемлекеттік органныњ
ќызметкері болып табылмайтын,
бос лауазымныњ функционалдыќ
баѓыттарына сєйкес салаларда
ж±мыс тєжірибесі бар т±лѓалар,
сондай-аќ персоналды іріктеу жєне
жоѓарылату бойынша мамандар,
басќа мемлекеттік органдардыњ
мемлекеттік ќызметшілері, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Парламент
жєне мєслихат депутаттары ќаты-
са алады.

 Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетiн
жерге келу жєне ќайту, т±ратын жер
жалдау, байланыс ќызметiнiњ бар-
лыќ т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ
жеке ќаражаттары есебiнен
ж‰ргiзедi.

Байѓазин Ќайрат Есімхановичтіњ сенімді т±лѓасы Умирбаев Ахметкали
Тулепбергенович кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай об-
лысы, Ќостанай  ауданы,  Половников селолыќ округініњ аумаѓында орна-
ласќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірлері 12-183-
097-142, алањы 716,4 га, 12-183-097-143, алањы 309,4 га жєне 12-183-097-
145, алањы 760,7 га, 02.09.2059 ж. дейінгі мерзімге бμлінетін жер учаскеле-
ріне жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді.

Сатып  алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап
10  к‰нтізбелік  к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы 14 сєуір, саѓат
10.00-де мына  мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы,
Затобол п., Калинин кμш., 51А ‰й  («Костанайский» СПК кењсесі.

¤тінімдер 2015 жылѓы 13 сєуір, саѓат 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќ., Киевская кμш.,
17 ‰й, аныќтама ‰шін телефон – 56-10-46.

Жарнама бергіњіз келсе
54-33-22, 54-99-69 (факс)
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2015 жылѓы 15 сєуірде "Ќазаќстан Халыќ Банкі" АЌ
ѓимаратында мекенжайы: Ќостанай облысы, Сарыкμл
к., Ленин кμш., 65, саѓат 12.00-де  кепілдік м‰лікті μткізу
бойынша аукцион болады, атап айтќанда:

№1 лот -  бμлінетін жер учаскесі, алањы 1321,0 га,
орналасќан мекенжайы: Ќостанай облысы, Сарыкμл ауда-
ны, Сорочин селолыќ округі;

-  бμлінетін  жер  учаскесі, алањы 2627,2 га,  орналас-
ќан мекенжайы: Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданы, Со-
рочин селолыќ округі;

-  бμлінетін  жер  учаскесі, алањы 6179,0 га,  орналас-
ќан мекенжайы: Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданы, Со-
рочин селолыќ округі. Бастапќы ќ±ны  201 685 995 тењге
мμлшерінде.

№2 лот - РСМ-101 "Вектор" астыќ жинайтын комбай-
ны,02.12.2005ж.ш., бастапќы ќ±ны 5 458 975 тењге мμлше-
рінде.

№3 лот - РСМ-101 "Вектор" астыќ жинайтын комбай-
ны,22.11.2005ж.ш., бастапќы ќ±ны 5 458 975 тењге мμлше-
рінде.

№4 лот - РСМ-101 "Вектор" астыќ жинайтын комбай-
ны,09.11.2005ж.ш., бастапќы ќ±ны 5 458 975 тењге мμлше-
рінде.

№5 лот - РСМ-101 "Вектор ±саќтаѓыш-сепкішімен,
бір ыњѓай егін орѓышымен, жинаѓышымен , жинаѓыш ала-
њымен" астыќ жинайтын комбайны,.2007ж.ш., бастапќы
ќ±ны 6 254 690 тењге мμлшерінде.

№6 лот - РСМ-101 "Вектор ±саќтаѓыш-сепкішімен,
бір ыњѓай егін орѓышымен, жинаѓышымен , жинаѓыш ала-
њымен"" астыќ жинайтын комбайны, 2007 ж.ш., баста-
пќы ќ±ны 6 254 690 тењге мμлшерінде.

№7 лот - РСМ-101 "Вектор ±саќтаѓыш-сепкішімен,
бір ыњѓай егін орѓышымен, жинаѓышымен , жинаѓыш ала-
њымен"" астыќ жинайтын комбайны,2007 ж.ш., бастапќы
ќ±ны 6 254 690  тењге мμлшерінде.

№8 лот - РСМ-101 "Вектор" астыќ жинайтын комбай-
ны,2008 ж.ш., бастапќы ќ±ны 6 569 275  тењге мμлшерін-
де.

№9 лот - РСМ-101 "Вектор ілінген ±саќтаѓыш-сепкіш-
імен, ќ±рамында: комбайнныњ орѓыш агрегаты  ілінген
±саќтаѓыш-сепкішімен, аклондыќ камерасымен, конди-
ционерімен, жылытќышымен, 7,0м ПР егін орѓышымен,
жинаѓыш алањымен"" астыќ жинайтын комбайны, 2008
ж.ш., бастапќы ќ±ны 6 569 275 тењге мμлшерінде.

№10 лот - 15 пєтерлі т±рѓын ‰й, жалпы алањы 902,1
ш.м., т±рѓын алањы 566,4 ш.м., тиісті жер учаскесімен,
алањы 0,2524 га, 23.02.2055 ж. дейінгі мерзімге уаќытша
±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓында тиесілі, орнала-
сќан мекенжайы: Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданы,
Сарыкμл к., Совхозная кμш., 1. Бастапќы ќ±ны 21 160
469 тењге мμлшерінде.

№11 лот - Єкімшілік ѓимарат, жалпы алањы 848,2 ш.м.,
Мєдениет ‰йі, жалпы алањы 1541,4 ш.м., Спортзал, жал-
пы алањы 686,7 ш.м., Ќазандыќ, жалпы алањы 65,5 ш.м.,
тиісті жер учаскесімен, алањы 0,3112 га, 05.09.2061 ж.
дейінгі мерзімге уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану
ќ±ќыѓында тиесілі, орналасќан мекенжайы: Ќостанай
облысы, Сарыкμл ауданы, Сарыкμл к.,(солт‰стік-шыѓыс
бμлігі). Бастапќы ќ±ны 51 055 296 тењге мμлшерінде.

№12 лот - "Buhler" доњѓалаќты тракторы, моделі
"VERSATILE"2375, 2006 ж.ш. "BOURGAULT 8810-35"
фирмасыныњ егіс кешендері, 6280 бункерімен, саны 2
бірлік. Бастапќы ќ±ны 47 060 600 тењге мμлшерінде.

Сауда єдісі – аѓылшын.
Кепілдік жарна бастапќы баѓаныњ 3% ќ±райды.
Бастапќы баѓаныњ 3% мμлшеріндегі кепілдік жарна

"Ќазаќстан Халыќ Банкі" АЌ   сенімді т±лѓасыныњ шоты-
на тμменде кμрсетілген деректемелер бойынша  енгізілуі
тиіс.

Саудаѓа ќатысуѓа μтінім беруге ќажетті ќ±жаттар тізімін
сенімді т±лѓадан алуѓа болады.

Саудаѓа ќатысуѓа μтінімдер 2015 жылѓы 13 сєуір  са-
ѓат 18-ге дейін ќабылданады.  Саудаѓа ќатысуѓа барлыќ
μтінімдер мына мекенжайда ќабылданады: Ќостанай
ќаласы, Таран кμш., 146, 407 каб.

Сауда аяќталѓаннан кейін аќырѓы баѓаны ±сынѓан
сауда ќатысушысы сатып алу баѓасын толыќ кμлемде
ќолма-ќол аќшамен, банк чегімен немесе Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањнамасымен белгіленген басќа да есеп
айрысу т‰рінде 10 (он) ж±мыс к‰ні ішінде енгізуі тиіс.

Сенімді т±лѓаныњ  деректемелері: "Ќазаќстан Халыќ
Банкі" АЌ  сенімді т±лѓасы Болдусов Альберт Ќуаныше-
вич,  Ќостанай ќ., Таран кμш., 146, шоты
KZ426010011286000010, БИН 940140000385, КБЕ 14.

Сауданы μткізуге ќатысты мєселелер туралы аныќ-
тама ‰шін телефон: 8(7142) 59-33-57.

15 апреля 2015 года в здании АО "Народный Банк Ка-
захстана" по адресу Костанайская область п. Сарыколь ул.
Ленина,65 в 12-00 часов состоится аукцион по реализации
залогового имущества, а именно;

Лот №1 - делимый земельный участок площадью 1321,0
га, расположенный по адресу: Костанайская область, Са-
рыкольский район, Сорочинский сельский округ;

– делимый земельный участок площадью 2627,2 га,
расположенный по адресу: Костанайская область, Сары-
кольский район, Сорочинский сельский округ;

– делимый земельный участок площадью 6179,0 га,
расположенный по адресу: Костанайская область, Сары-
кольский район, Сорочинский сельский округ. Стартовая
стоимость  в размере 201 685 995  тенге.

Лот №2 - Зерноуборочный комбайн РСМ-101 "Вектор",
02.12.2005г.в., Стартовая стоимость в размере 5 458 975
тенге.

Лот №3 - Зерноуборочный комбайн РСМ-101 "Вектор",
22.11.2005г.в. Стартовая стоимость в  размере 5 458 975
тенге.

Лот №4 - Зерноуборочный комбайн РСМ-101 "Вектор",
09.11.2005г.в.Стартовая стоимость  в размере 5 458 975
тенге.

Лот №5 - Зерноуборочный комбайн РСМ-101 "Вектор с
измельчителем-распрыскивателем, унифицированная жат-
ка, подборщик, платформа для подборщика", 2007 г.в. Стар-
товая стоимость  в размере 6 254 690 тенге.

Лот №6 - Зерноуборочный комбайн РСМ-101 "Вектор с
измельчителем-распрыскивателем, унифицированная жат-
ка, подборщик, платформа для подборщика", 2007 г.в. Стар-
товая стоимость  в размере 6 254 690 тенге.

Лот №7 - Зерноуборочный комбайн РСМ-101 "Вектор с
измельчителем-распрыскивателем, унифицированная жат-
ка, подборщик, платформа для подборщика", 2007 г.в. Стар-
товая стоимость в размере 6 254 690 тенге.

Лот №8  - Зерноуборочный комбайн РСМ-101 "Вектор",
2008 г.в. Стартовая стоимость  в размере 6 569 275 тенге.

Лот №9 - Зерноуборочный комбайн РСМ-101 "Вектор с
навешенным измельчителем-разбрасывателем в составе:
Агрегат молотильный к комбайну с навешенным измельчи-
телем-разбрасывателем, аклонной камерой, кондиционе-
ром, отопителем, жатка 7,0м с ПР, платформа-подборщик",
2008 г.в. Стартовая стоимость в размере 6 569 275 тенге.

Лот №10 - 15-квартирный жилой дом  общей площадью
902,1 кв.м., жилой площадью 566,4 кв.м.  с соответствую-
щим земельным участком площадью 0,2524га,  принадле-
жащим на праве временного долгосрочного землепользо-
вания сроком до 23.02.2055г, расположенный по адресу:
Костанайская область, Сарыкольский район, п. Сарыколь,
ул. Совхозная, 1. Стартовая стоимость  в размере 21 160
469 тенге.

Лот №11 - Административное здание, общей площа-
дью 848,2 кв.м. ; Дом культуры, общей площадью 1541,4
кв.м.; Спортзал, общей площадью 686,7 кв.м.; Котельная,
общей площадью 65,5 кв.м. ,  с соответствующим земель-
ным участком площадью 0,3112 га.,   принадлежащим на
праве временного долгосрочного землепользования сро-
ком до 05.09.2061г., расположенное по адресу: Костанай-
ская область, Сарыкольский район, п. Сарыколь, (северо-
восточная часть). Стартовая стоимость в размере 51 055
296 тенге.

Лот №12 - Колесный трактор Buhler" модель
"VERSATILE" 2375, 2006 г.в. Посевные комплексы фирмы
"BOURGAULT 8810-35" с бункером 6280 в количестве 2
единиц. Стартовая стоимость  в размере  47 060 600 тен-
ге.

Метод проведения торгов – английский.
Гарантийный взнос составляет 3% от стартовой цены.
Гарантийный взнос в размере 3% от стартовой цены,

должен быть внесен на счет доверенного лица АО "Народ-
ный Банк Казахстана", по реквизитам указанным ниже.

Для получения списка необходимых документов для за-
явки на участие в торгах необходимо обратиться к Дове-
ренному лицу.

Заявки на участие в торгах принимаются до 18.00 часов
13 апреля 2015 года,

Все заявки на участие в торгах принимаются по адресу:
г. Костанай, ул. Тарана, 146, каб. 407.

После завершения торгов участник торгов, предложив-
ший конечную цену, должен внести покупную сумму в пол-
ном объеме наличными деньгами, в виде чека банка или
другим установленным законодательством Республики
Казахстан способом расчетов в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней.Реквизиты Доверенного лица: Доверенное лицо
АО "Народный Банк Казахстана" Болдусов Альберт Куа-
нышевич, г. Костанай, ул. Тарана, 146, счет
KZ426010011286000010, БИН 940140000385, Кбе 14.

Телефон для справок по вопросам проведения торгов: 8
(7142) 59-33-57.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќ±рылыс басќармасы" мемлекеттік
мекемесі  бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды (1 орын):

Жоспарлау, мемлекеттік сатып
алу жєне ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз ету
бμлімініњ басшысы, D-О-3 санаты,
бос єкімшілік мемлекеттік лауазымы-
на орналасуѓа конкурс жариялайды,
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќар-
ѓан жылдарына байланысты 84563
тењгеден 114032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: бμ-
лімдерде жалпы басшылыќ жасау,
басќа бμлімдермен ќарым ќатынас
жасау; бμлім ж±мыстарын ай сайын
жєне апта сайын жоспарлау; талдау
μткізу, облыстыќ ќ±рылысты дамыту-
да басымдылыќ баѓдарламаны т‰зе-
ту; жылѓа ќаржыландырудыњ жоспа-
рын ќ±растыру жєне тоќсан бойынша
‰йлестіру; басќарманыњ баѓдарлама-
лардыњ, жоспарларын уаќытылы
орындау.

Баќылау функциялары: єкімшісі Ба-
сќарма болып табылатын баѓдарла-
ма бойынша мемлекеттік сатып алу
шегінде ќаражаттар ќолданысына
баќылауды ж‰зеге асыру; жоѓары
т±рѓын органдардыњ, облыс єкімі мен
оныњ орынбасарларыныњ ќ±жаттарын
орындауѓа баќылауды ±йымдастыру;
мемлекеттік сатып алу бойынша кон-
курстар ±йымдастыру; басќарманыњ
бюджеттік баѓдарламалар паспорты-
мен ќарастырылѓан іс-шаралардыњ
орындалуын баќылау. ‡йлестіру функ-
циялары: бμлім ж±мысы жμніндегі
с±раќтар бойынша жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ шыѓымдары мен
μтініштерін ќарастыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары экономика-
лыќ; экономист, бухгалтер, ќаржыгер.
Мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан
кем емес; мемлекеттік органдарда
басшылыќ немесе μзге лауазымдар-
да ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына сєйкес
салаларда ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем
емес, оныњ ішінде басшылыќ лауазым-
дарда бір жылдан кем емес; жоѓары
оќу орнынан кейінгі білім баѓдарлама-
лары бойынша Ќазаќстан Республи-
касы Президентініњ жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тап-
сырыс негізінде немесе шетелдіњ жо-
ѓары оќу орындарында шетелде кадр-
лар даярлау жμніндегі республикалыќ
комиссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтауы; ѓылыми
дєрежесініњ болуы.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конс-
титуциясын, "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі тура-
лы" Ќазаќстан Республикасыныњ  Кон-
ституциялыќ зањдарын, Ќазаќстан
Республикасыныњ  "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсім-
дер туралы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілер туралы" "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет туралы" зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандануы-
на сєйкес салалардаѓы ќатынастар-
ды реттейтін Ќазаќстан Республика-
сыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Мемлекеттік ќызмет істері агент-
тігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 нау-
рыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекі-
тілген Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымына орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурстыќ комиссияны ќалып-
тастыру ережесініњ негізінде
ж‰ргізіледі (б±дан єрі – Ереже).

Конкурсќа ќатысуѓа ниет білдірген
азаматтар конкурс μткiзетiн
мемлекеттiк органѓа мынадай ќ±жат-
тарын тапсырады:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-
ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда
толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-

тариалды куєландырылѓан кμшiрме-
лерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы
23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен
бекітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Егер азамат ењбек ќызметін ж‰зе-
ге асырмаѓан жєне конкурс жарияла-
нѓан бос лауазым бойынша ж±мыс μтілі
талап етілмейтін жаѓдайларда осы
тармаќтыњ 4) тармаќшасында кμрсе-
тілген ќ±жатты ±сыну талап етілмейді.

Ќ±жаттардыњ толыќ емес пакетін
±сыну конкурс комиссиясыныњ оларды
ќараудан бас тартуы ‰шін негіз болып
табылады.

Мемлекеттік ќызметшілермен тап-
сырылатын осы тармаќтыњ 3) жєне 4)
тармаќшаларында кμрсетілген ќ±жат-
тарды олар ж±мыс істейтін мемле-
кеттік  органдардыњ персоналды бас-
ќару ќызметі (кадр ќызметі) куєланды-
ра алады.

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы  жарияланѓан  сєтінен бастап
10  ж±мыс  к‰н  ішінде  "Ќостанай
облысы єкімдігініњ ќ±рылыс басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесіне мына ме-
кенжай бойынша: Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби д-лы, 65, 8 ќабат, ањыќта-
ма телефоны: 8 (7142) 39-44-25, элек-
трондыќ мекенжай: usko@kostanay.gov.kz
±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамаланѓан,
ќ±жат  тігілетін  м±ќабада  орналасты-
рылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
электрондыќ т‰рде хабарландыруда
кμрсетілген электрондыќ пошта арќы-
лы берген азаматтар, ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын єњгімелесу басталѓан-
ѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-
мей береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар, оны "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќ±рылыс басќармасы" мемлекеттік ме-
кемесінде, Ќостанай ќаласы, Єл-Фа-
раби д-лы, 65, 8 ќабат, 2015 жылѓы
20 сєуірде  μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол бе-
ріледі.Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа мемлекеттік ор-
гандардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммер-
циялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті ор-
ганныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќ±рылыс
басќармасы" ММ кадрлар ќызметіне
тіркеледі Тіркелу ‰шін т±лѓалар "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ ќ±рылыс бас-
ќармасы" ММ кадрлар ќызметіне  жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ кμ-
шірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін рас-
тайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын
немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,
т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін
пайдалану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

¦лттыќ Банк ‡кіметпен
бірлесіп Ќазаќстан экономика-
сын долларландыру дењгейін
тμмендету жμніндегі 2015 – 2016
жылдарѓа арналѓан іс-шаралар
жоспарын єзірледі, ол ‡кіметтіњ
2015 жылѓы 17 аќпандаѓы
мєжілісінде маќ±лданды. Соны-
мен бірге, б±л Жоспар ¦лттыќ
Банк Басќармасыныњ 2015 жыл-
ѓы 25 аќпандаѓы отырысында
маќ±лданды.

Жоспар ‰ш негізгі стратегия-
лыќ баѓытты ќамтиды:

1. макроэкономикалыќ т±раќ-
тылыќты ќамтамасыз ету;

2. ќолма-ќол аќшасыз тμлем-
дерді дамыту жєне кμлењкелі ай-
налымды ќысќарту;

ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
¤мір к‰тпеген ќызыќтарѓа, ќиын сєттерге толы екен.

Кейде тμбемізді кμкке жеткізердей ќуантса, кейде
ењсењді ќайта кμтере алмайтындай ќиындыќ береді.
Адал  жар,  балаларына  ардаќты єке, жалѓыз ќарын-
дасына  ќамќор  аѓа, жанындаѓыларѓа сыйлас дос
бола білген жан жарым ЄБДРАХМАНОВ Н±рболат
Асќар±лы ‰стіміздегі жылдыњ аќпан айында жол-кμлік
оќиѓасы кезінде баќилыќќа аттанды. Кенеттен бол-
ѓан оныњ ќазасы бєрімізді де к‰йретіп кетті. Ол кμзі тірі
болѓанда  3 сєуірде 31 жасќа толар еді. Амал ќанша,
саѓынышпен еске алып, рухына ќ±ран баѓыштаймыз.
Жатќан жері жайлы, иманы жолдас, жаны жєннатта
болсын дейміз.

Б‰гінгі к‰н отыз бірге толар ењ,
Тірі болсањ бізбен бірге болар ењ.
Ж‰рер едіњ ортамызда жайрањдап,
Амал ќанша, μтіп кеттіњ μмірден.
Ќырыќ к‰н μтті сен жоќсыњ арамызда,
Сен едіњ ѓой ќамќоршы панамыз да.
Ањќылдаѓан аќкμњіл жайдарым-ай,
Саѓынумен сені еске аламыз да.

Еске алушылар:  Ж±байы – Бекзат, ¦лы – Баќдєулет,
ќызы – Фариза.

Экономиканы долларландыру
дењгейін тμмендету жμніндегі

шаралар туралы
3. ±лттыќ валютаныњ шетел

валютасынан басымдыѓы.
Бірінші баѓыт бойынша Жос-

парда экономиканы єртараптан-
дыру жєне μндірілетін тауарлар-
да, ж±мыстарда жєне кμрсеті-
летін ќызметтерде ќазаќстандыќ
ќамтуды арттыру жμніндегі ша-
ралар кμзделген.

Екінші баѓыт бойынша ќолма-
ќол аќшасыз тμлемдерді дамы-
ту жμніндегі шаралар кμзделген.

‡шінші баѓыт бойынша ха-
лыќтыњ ±лттыќ валютадаѓы де-
позиттері бойынша кепілдік беру
мμлшерін 5 млн. тењгеден 10 млн.
тењгеге дейін ±лѓайту, халыќтыњ
шетел валютасындаѓы депозит-
тері бойынша сыйаќы мμлшер-

лемесін жылдыќ 3%-ѓа дейін
тμмендету, банктерге μтімділік
беру жєне банк секторын сауыќ-
тыру, баѓаны шетел валютасын-
да (оныњ ішінде шартты
бірліктермен) кμрсетуге тыйым
салуды белгілеу кμзделген.

Экономиканы долларланды-
ру дењгейін тμмендету ±заќ
‰деріс болып табылады, оны та-
бысты іске асыру ‡кімет пен
¦лттыќ Банктіњ ѓана емес, сол
сияќты экономиканыњ барлыќ
субъектілерініњ  μзара байла-
нысты шаралар кешені мен
бірлескен к‰ш-жігерін пайдала-
на отырып, т±раќты єрі жоспар-
лы ж±мысы кезінде м‰мкін бола-
ды.
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
мемлекеттік сатып алу басќар-
масы" мемлекеттік мекемесі
(Ќостанай ќаласы, Ќасымханов
кμшесі,  34,  телефоны  8 (7142)
500-112,  электрондыќ пошта
zakup.kostanay@mail.ru) бос єкім-
шілік мемлекеттік лауазымдарына
орналасуѓа конкурс жариялайды:

1. Мемлекеттік сатып алуды
μткізу мониторингі жєне талдау
бойынша бμлімініњ бас маманы,
санаты D-O-4, 1 бірлік, лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты 64063
тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Облыстыњ мемлекеттік мекеме-

лері мен кєсіпорындарыныњ мемле-
кеттік сатып алу ‰дерісініњ, соныњ
ішінде мемлекеттік сатып алудыњ
веб-порталы арќылы мониторингін
ж‰ргізеді; тауарлардыњ, ж±мыстар-
дыњ жєне кμрсетілетін ќызметтердіњ
мемлекеттік сатып алуын ж‰ргізу ту-
ралы жиынтыќ есептерді жєне мем-
лекеттік сатып алу жμніндегі аќпарат-
ты жасауын ќамтамасыз ету.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойы-
латын талаптар:

Жоѓары білім: - єлеуметтік ѓылым-
дар экономика жєне бизнес (эконо-
мика, ќаржы), ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану).
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ кон-
ституциялыќ зањын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне  μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы са-

наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Ќазаќстан Республикасы Мемле-
кеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓа-
сыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы
№ 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген
Бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптасты-
ру ќаѓидалары (б±дан єрі - Ќаѓида-
лар) негізінде конкурс μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес
нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландыры-
лѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ
2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907
б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасыныњ Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010
жылѓы 21 желтоќсанда № 6697 бо-
лып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ мемлекеттік сатып алу

басќармасы" мемлекеттік мекеме-
сіне ±сынылуы ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып, ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрон-
дыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады. Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
бермеген жаѓдайда т±лѓалар єњгіме-
лесуге μтуге р±ќсат етілмейді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгімеле-
суге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сатып алу басќармасы" мемлекеттік
мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссия ж±мысы-
ныњ айќындылыѓы мен єділдігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
баќылаушылардыњ ќатысуына бола-
ды. Конкурстыќ комиссияныњ оты-
рысында баќылаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихаттыњ депутаттары, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнамасы-
мен белгіленген аккредитация алѓан
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ
μкілдері, басќа да мемлекеттік орган-
дардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), ком-
мерциялыќ ±йымдар мен саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды. Конкурстыќ комиссияныњ оты-
рысына баќылаушылар ретінде ќаты-
су ‰шін т±лѓа єњгімелесу μткізудіњ
басталуына бір ж±мыс к‰ннен ке-
шіктірімей, "Ќостанай облысы
єкімдігініњ мемлекеттік сатып алу
басќармасы" ММ кадрлыќ ќызметін-
де тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа
кадрлыќ ќызметке жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа жататынын растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын неме-
се кμшірмелерін ±сынады.

АЌПАРАТТЫЌ ХАБАРЛАМА

Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќаржы басќармасы  мемлекеттік
коммуналдыќ меншікті кейін сатып
алу ќ±ќыѓынсыз сенімгерлік басќа-
руѓа беру жμнінен тендер μткізеді.

Тендер 2015 жылѓы 21 сєуірде
саѓат 11.00-де  мына мекенжайда:
Ќостанай ќ., Єл-Фараби д-лы, 66, 207
кабинетте μткізіледі.

Объектініњ сипаттамасы
"Ќостанай облыстыќ м‰гедектер-

ге арналѓан оњалту орталыѓы"  ком-
муналдыќ мемлекеттік мекемесі
ѓимаратындаѓы алањы 502 шаршы
метр ‰й-жай,  орналасќан мекенжайы:
Ќостанай ќаласы, Гоголь кμшесі, 11,
баланс ±стаушы "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ж±мыспен ќамту жєне
єлеуметтік баѓдарламаларды ‰йлес-
тіру басќармасы"ММ. Объектініњ жаѓ-
дайы: ќанаѓаттанарлыќ.

Объектіні сенімгерлік басќару
шарттары

1. Сенімгерлік басќару мерзімі –
2 жыл.

2. Келісім-шарттыњ ќолданыс
мерзімі ішінде  1 000 000 (бір милли-
он) тењге инвестиция салу.

3. Спорт командаларын сауыќты-
ру жєне оњалту, т±рѓындардыњ ден-
саулыѓын ныѓайту ќ±ралдарыныњ
бірі ретінде спортты насихаттау жєне
дамыту.

4. Єлеуметтік  инфраќ±рылым
объектісін маќсатќа сай пайдалану-
дыњ ќалыптасќан тєртібін жєне
шарттарын саќтау.

5. Сенімгерлік басќаруѓа берілген
м‰лікті кєсіпкерлік маќсатта пайда-
ланбау.

 Тендерге  ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттардыњ тізімі:

1. тендерге ќатысушы тендер же-
њімпазы деп жарияланѓан жаѓдайда,
оныњ жазбаша, аќпараттыќ хабарла-
мада кμрсетілген жєне тендерге ќаты-
сушыныњ μзі ±сынѓан тендер талап-
тарында шарт жасасу міндеттемесін
білдіретін тендерге ќатысуѓа μтінім;

2. басќа ќ±жаттардан бμлек желім-
делген конвертте тендерге байла-
нысты ќ±жаттаманы ќоса бере оты-
рып, жазбаша т‰рдегі тендер шарт-
тары бойынша ±сыныстар;

3.тендер жарияланѓан к‰ннен кейін
берілген аныќтаманы берген к‰нніњ

алдындаѓы ‰ш айдан астам мерзімге
созылатын тендерге ќатысушы
міндеттемелерініњ барлыќ т‰рлері бой-
ынша банк (банк филиалы) алдында
мерзімі μткен берешектіњ жоќ екендігі
туралы банктіњ (банк филиалыныњ)
ќол ќойылѓан жєне мμр басылѓан
(электронды цифрлыќ ќолтањба)
аныќтамасыныњ т‰пн±сќасы. Егер
єлеуетті ќатысушы екінші дењгейдегі
бірнеше банктіњ немесе филиалдары-
ныњ, сондай-аќ шетел банкініњ клиенті
болып табылѓан жаѓдайда, осындай
банктердіњ єрќайсысынан аныќтама
±сынылады;

4. Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасында міндетті аудит ж‰ргізу
белгіленген зањды т±лѓалардыњ
соњѓы ќаржы жылындаѓы аудиторлыќ
есебі;

5. салыстырып тексеру ‰шін
т‰пн±сќасын міндетті т‰рде ±сына
отырып, зањды т±лѓаны мемлекеттік
тіркеу (ќайта тіркеу) туралы куєліктіњ
кμшірмесі немесе кμрсетілген ќ±жат-
тыњ нотариат куєландырѓан
кμшірмесі не зањды т±лѓаны мемле-
кеттік тіркеу (ќайта тіркеу) туралы
аныќтама;

6. жарѓыныњ нотариат куєлан-
дырѓан кμшірмесі немесе салысты-
рып тексеру ‰шін т‰пн±сќаны
міндетті т‰рде ±сына отырып, ±сы-
нылатын жарѓы кμшірмесі. Шетелдік
зањды т±лѓалар ќ±рылтай ќ±жатта-
рын мемлекеттік жєне орыс тілде-
рінде нотариат куєландырѓан аудар-
масымен ±сынады;

7. тендер жарияланѓан к‰ннен
кейін берілген, ‰ш ай б±рын салыќ
берешегініњ, міндетті зейнетаќы жар-
налары, міндетті кєсіптік зейнетаќы
жарналары мен єлеуметтік аударым-
дар бойынша берешегініњ жоќ екені
туралы (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањнамасына сєйкес тμлеу
мерзімі ±зартылѓан жаѓдайларды ќос-
паѓанда) тиісті салыќ органыныњ ќол
ќойылѓан жєне мμрі (электронды
цифрлыќ ќолтањбасы) бар аныќта-
масыныњ т‰пн±сќасы немесе элек-
тронды кμшірмесі;

8. мемлекеттік м‰лікті сенімгерлік
басќару ќ±рылтайшысыныњ депо-
зиттік шотына кепілдік жарнаны ауда-
ру туралы тμлем тапсырмасыныњ
немесе т‰біртегініњ (жеке т±лѓа ‰шін)
т‰пн±сќасы;

9. тендерге єлеуетті ќатысушы

μкілініњ, оныњ ішінде кепілдік жарна-
ны енгізген μкілдіњ μкілеттіктерін кує-
ландыратын ќ±жат (жеке куєлікті,
паспортты (шетелдік азаматтар
‰шін) немесе ішкі істер органдары
берген уаќытша жеке куєлікті ±сын-
ѓан жаѓдайда жарамды);

10. Жеке т±лѓалар  1), 2), 8) тар-
маќшаларында кμзделген ќ±жаттар-
ды, сондай-аќ:

1) жеке куєліктіњ, паспорттыњ (ше-
телдік азаматтар ‰шін) немесе ішкі
істер органдары берген уаќытша
жеке куєліктіњ кμшірмесін;

2) кєсіпкерлік ќызметті зањды
т±лѓа ќ±рмастан ж‰зеге асыруѓа
ќ±ќыќ беретін тиісті мемлекеттік
орган берген ќ±жаттыњ кμшірмесін
(жеке кєсіпкер ‰шін) ±сынады.

11. Тендерге ќатысуѓа тілек
білдірген т±лѓалардыњ μтінімдерін
ќабылдау жєне тіркеу  талап етілетін
ќ±жаттардыњ толыќ жиынтыѓы бол-
ѓан жаѓдайда ж‰ргізіледі.

12. Тендер ќатысушысы болып
табылмайды:

- Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарына немесе ќ±рылтай ќ±жат-
тарына сєйкес тендер шарттары бо-
лып табылатын ќызмет т‰рлерін
ж‰зеге асырумен айналыса алмай-
тын зањды т±лѓа.

13. Тендер ќ±жаттамасында ќарас-
тырылѓан талаптардыњ барлыѓына
жауап беретін, тендер шарттары бой-
ынша ±сыныстары ењ жаќсы болып
табылатын ќатысушы тендер жењім-
пазы болып танылады.

Тендерге ќатысу ‰шін кепілдік
жарна 3097(‰ш мыњ тоќсан жеті) тењ-
гені ќ±райды.

Тендерге  ќатысу ‰шін кепілдік
жарна Ќостанай  облысы  єкімдігініњ
ќаржы  басќармасыныњ Астана ќ., ЌР
ЌМ  ќазынашылыќ комитетіндегі  №
KZ380705022570551006 шотына,
БИК KKMFKZ2A, БИН 950440000516,
КБе 12, КНП 171, мекеме коды 12,
енгізіледі.

Тендерге ќатысушыларды тіркеу
тендердіњ μткізілетіні туралы аќпа-
раттыќ хабарлама жарияланѓан
к‰ннен бастап ж‰ргізіледі жєне тен-
дер басталѓанѓа дейін жиырма тμрт
саѓат б±рын аяќталады.

Ќосымша аќпаратты мына теле-
фон бойынша: 575-610 жєне
www.oblfin.kostanay.gov.kz  сайты-
нан алуѓа болады.

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Астана ќаласында т±ратын немереміз

АДАЕВА Айару Ерболќызын 12-сєуірдегі туѓан
к‰німен ќ±ттыќтаймыз.

Кμргенде Айарудыњ билегенін,
Ерекше, ќуанышты к‰йге енемін.
Атасы-єжесіне бєрі ќызыќ
К‰лгеніњ, жылаѓаныњ, сμйлегеніњ.

«М±ндай бала жоќ дейміз, жер бетінде»
Салтанатќа ±ќсайды келбеті де,
«Аузы-м±рны μзіме тартќан» деп
Єжесі отыр, бал ашып ертењіне.

Дєл μзімдей, аќшалы бай болады,
Кμрікті, аќылына сай болады.
Ќызметі, халыќтыњ ќалаулысы
Ењ ќымбат авто болар айдаѓаны.

Жаќсы ѓой, жаќсылыќќа тоймаѓаны
Єженіњ болсын деймін ойлаѓаны.
Айару μсе берші, ќуанта бер
¤зіњмен талай ќызыќ тойланады.

 Атасы – Бейсен,
єжесі – Бейсенг‰л,

наѓашылары – Сєкен-Айг‰л,
Лєззат-Шотбай.

Шіркеу тонаушылар
жазасын алды

Ќостанай ќаласыныњ №2 соты  "Святой Михаил" шіркеуіне ќараќ-
шылыќ шабуыл жасап, тонаѓан, б±ѓан дейін сотталѓандар  1988
жылы туѓан Д.Шишов пен 1990 жылы туѓан В.Себбоѓа ќатысты сот
‰кімін шыѓарды.

Б±ѓан дейін хабарлаѓанымыздай, 2014 жылдыњ  26 тамызында
т‰нгі саѓат 3 шамасында сотталушы Себбо алдын ала сμзбайласу
арќылы Шишовпен бірігіп "Святой Михаил" шіркеу аумаѓына кіріп,
к‰зет бμлмесіне μтеді. К‰зетші єйелді бірнеше рет соќќыѓа жыѓып
ќ±латќан ќараќшылар, оныњ ќорѓансыздыѓын пайдаланып, зорлыќ
жасап,  шіркеу ішінен 60 мыњ тењгеніњ м‰лкін ±рлайды.

Сот ‰кімімен Д.Шишов ЌР ЌК 175 б. 2 б. "в" т.,  179б. 2 б.  "а,в" т. "
(адамдар тобыныњ алдын ала сμз байласып ±рлыќ жєне ќараќшы-
лыќ жасауы) бойынша, ал В.Себбо ЌР ЌК 24 б. 3б., 120 б.1 б. (зор-
лыќ жасауѓа оќталу);  179 б. 2 б. "а,в" т. (ќараќшылыќ) айыпты деп
танылып, екеуіне де м‰лкін тєркілеп,  6 жылдыњ ќатањ тєртіптегі
т‰зету колониясында жазасын μтеу жазасы таѓайындалды.

Сонымен ќатар жасалѓан ќылмыс салдарынан келтірілген ма-
териалдыќ шыѓын 154 мыњ тењге жєбірленушілер пайдасына
μндірілді.

Сот ‰кімі зањды к‰шіне енген жоќ.
Ќостанай облыстыќ сотыныњ баспасμз ќызметі.

М±ндай μрескел зањ б±зушы-
лыќќа барѓан Сарыкμл аудандыќ
ІІБ  ќызметкерлері.

¤ткен жылдыњ маусым айын-
да Сарыкμл аудандыќ ІІБ
єкімшілік полицияныњ аѓа инспек-
торы М. атты азамат μзініњ єріптесі
жол-патрульдік полиция ќызмет-
кері Н. "Алматы–Екатеринбург"
тас жолында автопатрульдік ке-
зекшілікке шыќќан.

Тєртіп саќшыларына "Орал"
мотоциклын мінген,  ќасында екі
жолаушысы бар кємелет жасќа
толмаѓан Б. атты жасμспірім кез-
дескен. Тексере келгенде кμлік
жас ж‰ргізушініњ єкесіне тіркел-
гені аныќталды. Ал ол кісі  сол
мањдаѓы су ќоймасыныњ ќасын-
да екен. Аѓа инспектор мотоцикл-
ѓа мініп алып, кμлік иесіне жетіп
барады. Оѓан ілесіп, жас жолау-
шыларды ќызметтік машинасына
салып алып,  єріптесі де келеді.
Жас жеткіншек єкесініњ масањ

к‰йде екендігін кμріп, полицейлер
арам істі ж‰зеге асырмаќ болады.

Тєртіп саќшылары ќызметтік
міндеттерін орындау кезінде А.ат-
ты азаматќа ќатысты мотоциклды
мас к‰йінде басќарѓаны туралы
шындыќќа жалѓан т‰сініктеме хат
жаздыртќан. Осылайша  "Мас
ж‰ргізуші – ќылмыскер"  алдын
алу іс-шарасындаѓы μз кμрсет-
кіштерін жоѓарлатуды кμздеген.

Кμрсеткіштіњ соњына т‰скен по-
лиция ќызметкерлері б±рмалан-
ѓан мєліметпен хаттама толтыра-
ды. Онда кємілетке толмаѓан Б.
кμлік ж‰ргізуге ќ±ќыѓысыз мото-
цикл басќарып, жол ќозѓалысы
ережесін б±зды  деген жања
оќиѓаны ойлап шыѓарѓан.

Сот ‰кімімен аѓа инспекторѓа
250, ал жол-патрульдік полиция
ќызметкеріне 200 айлыќ есептік
кμрсеткіш кμлемінде айыпп±л са-
лынды. Сонымен ќоса, енді б±л
екеуі 3 жылѓа дейін мемлекеттік
органдарѓа ќызметке алынбайтын
болды.

Жалѓан хаттама
жарѓа жыќты

Махаббат
      БЕКБАЙ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Алтынсарин ауданы, Щербаков ауылыныњ т±рѓыны, аяулы

ана, асыл жар, аќ жаулыќты єже, ±лаѓатты ±стаз ЌОЯНБАЕВА
Сєуле Ж±мабайќызы 4сєуірде 58 жасќа толѓалы отыр. Сізді
туѓан к‰ніњізбен жєне зейнеткерлік жасќа жеткеніњізбен шын

ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!
Єрќашан Алланыњ назарында, баќыт-

тыњ базарында шалќып тасып ж‰ре
беріњіз! Сізге ±заќ μмір, талмас талап,
сарќылмайтын денсаулыќ тілейміз!

Ізгі ниетпен: жолдасы- Мирамбек,
анасы - М±ќлиса, ќ±даѓиы - Н±рлан,
±лдары мен келіндері, ќызы-Лєззат,

к‰йеу баласы-Серік, інісі-Ерік,
келіні-Дамила, сіњлісі-Айсєуле,

немерелері мен жиендері.



жетіліп, єрі ќарай Батыс Еуро-
паныњ Финляндия, Эстония,
Швеция, Польша, Румыния,
Чехия, Германия жєне Фран-
ция елдеріне таралѓан. 2013
жылдан бері  Швецияда Ресей-
ден келген жанат тектес ит-
тердіњ санын азайту баѓдарла-
масы жалѓасуда.

Т±рмыстыќ  ќалпы жєне
тамаќтануы.

Жанат тектес иттердіњ ме-
кендейтін жері – батпаќты ой-
паттардаѓы ылѓалды шалѓын-
дар, μзендердіњ ќопалы жайыл-
масы жєне μзен жаѓасындаѓы
орманды б±талар. Т±рѓылыќты
жерін тањдауы ќарапайым. Бас-
пана ретінде єдетте борсыќтыњ
жєне т‰лкініњ апанын пайдала-
нады.  Інін сирек ќазады. Со-
нымен ќатар аѓаш ќуыстарын,
жартастыњ сањылауларын, т.б.
жерлерді мекендейді. Кей кез-
дерде ашыќ жерлерде де орна-
ласа береді. Ќорѓану маќсатын-
да  жолѓа немесе ауылдарѓа
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Сыртќы келбеті.
Жанат тектес ит (енотовид-

ная собака) – шамамен итке
±ќсас ањ. Денесініњ ±зындыѓы
– 65-80см, ќ±йрыѓы – 15-25см,
салмаѓы –  4-10  келі. Денесі
жауырынды, ±зын. Табаны
ќысќа.

Т±мсыѓыныњ т‰сі.
Т±мсыѓы мен терісініњ т‰сі

бойынша б±л жыртќыш ањ жа-
нат ањына келеді. Терісі ќара-
ќоњыр, тμменгі жаѓы ашыќтау,
±зын жєне ќалыњ, біраќ ќыл-
шыќты. Арќасында ќара-ќоњыр
жолаѓы бар. Т±мсыѓында "жа-
наттыќ" ќара-ќоњыр ќалќаѓа
±ќсас сурет айќын білінеді.
¦ртында к‰лгін-с±р саќалы
бар. Ќ±йрыѓы ќысќа, ‰лбіреген,
кμлденењ жолаќсыз. К‰рењ
т‰стілері де кездеседі. Сондай-
аќ альбиностар (аќ терілі) тура-
лы да айтылады.

Таратылуы.
Жанат тектес иттердіњ тара-

лу аймаѓы – ‡ндіќытайдыњ
Солт‰стік-шыѓысында, Ќытай-
дыњ, Жапония жєне Кореяныњ
жарты аралыныњ орманды
жєне таулы-орманды  аймаќта-
рында    таралѓан.  Жоѓарыда
аталѓан жыртќыш ањ  Ресейде
б±рын Уссурия μлкесінде жєне
Амур облысыныњ оњт‰стік ай-
маќтарында  ѓана кездесетін.
Ал 1927 жыл мен 1957жылдар
аралыѓында ањшылыќ шаруа-
шылыќтарды молайту маќса-
тында  10 мыњѓа жуыќ жанат
тектес иттерді Кењес одаѓыныњ
б±рынѓы 76 облысына
жμнелтілді. Б±л ањ  еліміздіњ
Азиялыќ аймаќтарында  жєне
еуропалыќ бμлігінде тез μсіп-

жаќын орнала-
суы жиі кездеседі.

Жанат тектес иттер кμбінесе
ымырт ‰йірілген шаќта жєне
т‰нде жорыќќа шыѓады. Азыќ-
ты жинау тєсілі бойынша  –  ол
кєдімгі жинаушы, μзіне ќор
іздеу барысында барлыќ т‰кпір
жерлерді шарлап шыѓады. Ор-
ман, су айдынын, тайызда неме-
се тењіз жаѓалауында кезіп ж‰-
реді.  Жылдыњ жылы мезгілде-
рінде бір жорыѓы 7-10 шаќы-
рым жерді ќамтиды, алайда
ќармен ж‰рген кезде табанда-
рыныњ ќысќалыѓынан батып
ќалады. Жанат тектес ит
т±ќымдастарыныњ ішіндегі ай-
лакері. Ќауіп тμнген жаѓдайда
ќарсыласпайды, тыѓылады не-
месе μлген болып жата ќалады.
Біршама уаќыт (апта) торда
μмір с‰рген кезде б±л єдісті
ќолданбайды (біраќ жабайы та-
биѓатќа шыќќанда айлаѓа
кμшуі м‰мкін). Торда ±стаѓан-
да адамныњ ќолынан тєтті та-
ѓамдарды алады, алайда, оныњ

жабайы ањ екенін ±мытпаѓан
жμн! Тыныш жатќан ањды тор-
дан алып шыќќанда жайдан-
жай сіздіњ ќолыњыздан немесе
аяѓыњыздан тістеп алуы
м‰мкін. Ал бос ж‰ргенде б±л ањ
керісінше жуас. Еш ќорќы-
нышсыз бірнеше шаќырым
жерге дейін ќолда ±стап апа-
руѓа болады. Жанат тектес ит
ќолѓа да ‰йретіледі. Єрине
к‰шік кезінде ‰йреткен д±рыс.

Тамаќ талѓамайды.
Жануарлармен жєне μсім-

діктермен – тышќан тектес ке-
міргіштермен, ќ±стармен олар-
дыњ ж±мыртќасымен, кμлбаќа,
ќоњызбен, к‰зде – с±лы
т‰йіршіктерімен, жидектер-
мен, т‰скен жемістермен
ќоректенеді. Ќыс мезгілінде
жанат тектестер жемделеді.
Олардыњ салмаѓы 2 кг.жєне
одан артыќ μседі жєне ќысќы
±йќыѓа кетеді.  Жанат тектес
иттер –  ит т±ќымдастардыњ

ТАБИЃАТ ТАЊЃАЖАЙЫПТАРЫ

Жаќында "Ќостанай тањы" газетініњ бетінде Жанкелдин ауданыныњ
аумаѓынан росомахаѓа ±ќсас ањ табылѓаны туралы жазѓан болатынбыз.
М±ны кμптеген сайттар, газеттер, телеарналар іліп єкетіп, бірінен соњ бірі
жарыса жариялады.  Осы бір шаѓын аќпарат біздіњ оќырмандарымызды да
тањ-тамаша етті. Б‰гінде белгісіз ањ жайлы μз болжамдарын айтушылар
кμп. Єрќайсысы μз пікірін алѓа тартады. Облыс т±рѓындарына беймєлім б±л
маќ±лыќ  не сонда? Тайгадан адасып келген росомаха ма, єлде жанат
тектес ањ ба? М±ныњ жауабын редакциямызѓа хат жолдаѓан ањтанушы
Балѓабай Бекмаѓамбетов береді.

РОСОМАХА МА,
єлде жанат па?

ішіндегі ±йќыѓа кететі-
ндердіњ жалѓыз μкілі.
¦йќысы желтоќсан-ма-
мыр айы аралыѓында,
аќпан-наурызѓа дейін
жалѓасады, ќыстыњ
жылы жылдары ±йќы-
сынан ерте оянады, тек
ќатты аяздар мен боран-
дарда ±йќыѓа кетеді.
¦йыќтаѓан кезде зат ал-
масуы 25% тμмендейді.
Жанат тектес иттерді
кμбіне ќасќыр, сілеусін,
кезбе иттер  ќ±ртады.
Эпизоотия пироплазмо-
за кμбініњ кμзін жояды.
Кей-кездерде жанат тек-

тестер ќ±тыру ауруын тасушы
болады. Жанат тектес иттер
Ќостанай облысыныњ солт‰стік
аудандарда да кезігеді. Жан-
келдин ауданында бірінші рет
жаз айында,  "Алтын Дала"
мемлекеттік табиѓи резерваты-
на ќарасты б±рынѓы Аќќ±м
ауылыныњ мањында кездесті.
Кμкалат ауылы  т±рѓыныныњ
кμргені жанат тектес итке жа-
тады. Ал росомахаѓа келетін
болсаќ,  ол тек ќана орманды ал-
ќаптарда, тайгада таралѓан.
Сусары тектес ањдардыњ
ішіндегі ењ жыртќышына жа-
тады, ол аюдыњ, ±ялы ќасќыр-
дыњ жемтігін ќорыќпай, тала-
сып тартып алады.

Балѓабай
БЕКМАЃАМБЕТОВ.

"Алтын Дала"МТР РММ
Табиѓи кешендер мен
нысандарды ќорѓау
бμлімініњ  басшысы,

ањтанушы.

Жанат тектес ит жаќыннан

Росомаха ж
азда

Жанат тектес ит

Бала – μмірдіњ жалѓасы.
Ал ±рпаќ тєрбиесінде
басты маќсат оларды
ењбекке, єдептілікке,
инабаттылыќќа,
адамшылдыќќа,
ќайырымдылыќќа ‰йрету.
Міне, осы ќасиетті
келешегіміздіњ бойынан
кμргіміз келсе єрине, олар
‰шін бар жаѓдайды жасап,
адам μмірініњ ењ мањызды
шаѓы балалыќ кезењін
мєнді, маѓыналы єрі
баќытты ете білуіміз
керек. Осы маќсатты
кμздеген біздер
мектебімізде "Т±рмыстыќ
зорлыќ-зомбылыќтыњ
алдын алу" айлыѓын
μткіздік.

¦рпаќ тєрбиесінде тєртіп пен
мєдениет егіз ±ѓым сияќты. Осы

Баќытты балалыќ шаќќа жол ашыќ
екеуі к‰ллі адам атаулыныњ к‰н-
делікті єдетіне айналѓан кезде,
біздер зорлыќ-зомбылыќсыз ба-
лалыќ шаќтыњ шањыраѓын биік-
тете т‰скен болар едік. Ќазіргі тањ-
да тєуелсіздік алѓан мемлекетім-
ізде зорлыќ-зомбылыќќа жол жоќ
дейміз. Біраќ, μкінішке ќарай
оныњ етек алуы отбасынан бас-
талатынын кμреміз. Осындайѓа
жол бермеу ‰шін отбасындаѓы
салауаттылыќты арттыру ќажет-
аќ. ¤йткені, ±рпаќтан-±рпаќќа
жалѓасып келе жатќан дєст‰рлер
кμбінесе отбасында дамып,
ќалыптасады. Осы шара бары-
сында біздіњ кμздеген ±станымы-
мыз єрі ±ранымыз "Баќытты ба-
лалыќ шаќќа жол ашыќ" болды.

Мектепте μткен айлыќтыњ
ішінде бірнеше мєнді, тєрбиелік
дењгейі жоѓары  іс-шаралар
μткізілді. Барлыќ сыныпта сынып
саѓаттары, тєрбие саѓаттары, та-
ѓылым сабаќтары, балалармен
μзара сырласу саѓаттары μтті. 9
сынып оќушылары бас біріктіріп,
пікір таластар μткізді. Оќушылар

2009 жылы 4 желтоќсанда
"Т±рмыстыќ зорлыќ-зомбылыќ
профилактикасы туралы" Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Зањы
ќабылданѓаны жайында сμз ќоз-
ѓады.  Б±л зањ Ќазаќстан Респуб-
ликасы азаматтарыныњ т±рмыс-
тыќ зорлыќ-зомбылыќ профи-
лактикасы жμніндегі ќызметініњ
ќ±ќыќтыќ, экономикалыќ, єлеу-
меттік жєне ±йымдастырушылыќ
негіздерін айќындайтынын баса
айтып μтті.

Ќоѓам ‰шін ењ бастысы –
тєуелсіздік, адам ‰шін бас бостан-
дыѓы. Біздіњ  тєуелсіз елімізде єр
баланыњ болашаѓы жарќын бол-
са дейміз. Осындай шаралар ар-
ќылы балалар да μз ќ±ќыќтарын
біліп, ж‰ректерінде ж‰рген м±њ,
сырлары болса бμлісіп жатады.
Ашылып, сыр бμліседі. Сондыќ-
тан єр мектепте μтетін м±ндай
айлыќтардыњ берері кμп болмаќ.

Эльмира ИБРАЕВА,
№115 орта мектептіњ
тєрбие ісі жμнінідегі

орынбасары.

2015 жылы Керей мен
Жєнібек Шу мен Талас μзен-
дерініњ арасындаѓы аймаќќа
орналасып, ќазаќтыњ туын
кμкке кμтергеніне 550 жыл то-
лады. Б±л  оќиѓа  ќазаќ  хал-
ќыныњ тарихындаѓы мањыз-
ды оќиѓа болды.  Ќостанай
ќаласы "Строительный" ЌБ
кітапханасында "¦лы дала-
ныњ ±лылары" атты іс-шара
μтті. Кітапханашы А.Галиев-
тыњ "Керей мен Жєнібек"
кітабыныњ т±саукесерінде
балалар Єбілхайырдыњ би-
леу кезењі, Керей мен
Жєнібектіњ бірінші кездесуі
жайлы білді. Ањызѓа сєйкес
Керей кμктемде Моѓолстанѓа кμшкеннен кейін хан атаѓын алды.
Ќонаќтар ±лы шайќастар, шабуылдар жайлы ањыз-єњгімелер тыњ-
дады. "Ќазаќ хандыѓыныњ жылнамасы. Летопись казахского ханства"
кμрме-пирамидасы кμрсетілген материалдардыњ кењ ауќымды бо-
луымен ќонаќтардыњ ж‰регін жаулады. Пирамиданыњ єр ќабырѓа-
сы Ќазаќ хандыѓыныњ ќ±рылу тарихын ашты. Кездесу "¦лы даланыњ
д‰бірі" фильмін тамашалаумен тємамдалды.

 Р.САТБАЕВА,
кітапханашы.

Ќостанай ќаласы.

"¦лы даланыњ ±лдары"
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Адам μміріндегі ењ ќайталанбас сєттердіњ бірі –
балалыќ шаќ. Сондай дєуренніњ бал дємін татып ж‰рген
μнерпаз балаларѓа арналѓан "Балдєурен" байќауы μњірде
байраѓын т‰рді.

Б±л дєст‰рлі єн додасында 16 ‰міткер ќатысып, екі топ бойынша
μнер кμрсетті. Єсіресе, ењселі елімізге арналѓан єсем єндерді наќы-
шына келтіре орындап, талѓампаз тыњдармандарды би μнерімен де
баулып, тањќалдыра білді. Бір айта кетерлік жєйт, олардыњ арасын-
да μзге ±лт μкілдері де болды. Олар мемлекеттік тілді мейлінше мењ-
гергендіктерін паш етіп, Отанѓа деген отты сезімдерін єн арќылы
жеткізді.

Жалпы, киелі сахнада μнер кμрсеткен таланттарды тμрде оты-
рып, тμрелік танытќан тμралќа м‰шелері тањдап, єділ баѓаларын
беруге тырысты. Нєтижесінде, кіші топта 3-орынды Фануза Уалиева,
2-орынды Мадина Валиева, 1-орынды Карима Рекенова баѓындыр-
ды. Сондай-аќ, орта топ бойынша ‰шіншіні Яна Штеп, екіншіні Анар
Кенжегаринова, біріншіні Анастасия Каратакенова жењіп алды.

Жарыс соњында ±йымдастырушылар тарапынан жењімпаздарѓа
мадаќтама ќаѓаздары мен аќшалай сыйлыќтар тарту етілді.

Сарыкμл ауданы.

‡стіміздегі жылы
наурыздыњ 24-і мен 28-і
аралыѓында Астанада  ІХ-
шы халыќаралыќ   "Аќ
кμгершін" байќауы μткен
болатын. Онда кμркем
сμз, сєн ‰лгісі, сєн
театры, би μнері, вокал,
аспапта орындау, халыќ
єнін орындау шеберлігі
сияќты єрт‰рлі жанр
т‰рлерінен
республиканыњ єр
μњірінен жєне кμршілес
елдерден барлыѓы 900-ге
жуыќ ‰міткер сынѓа т‰сті.

Осы байќауѓа аспапта
орындау номинациясы бойын-
ша Алтынсарин ауданындаѓы
балалар шыѓармашылыѓы
‰йініњ оќушысы Г‰лбаћрам

"Тамаша-шоу" байќауы

Г‰лбаћрам ж‰лдемен оралдыГ‰лбаћрам ж‰лдемен оралдыГ‰лбаћрам ж‰лдемен оралдыГ‰лбаћрам ж‰лдемен оралдыГ‰лбаћрам ж‰лдемен оралды

Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.
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ФОТОЭТЮД

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

Жаќсылыќ ќатысып, 2-ші орын-
ды иеленіп келді. Жас талант
арнайы дипломмен жєне ста-
туэткамен марапатталса, оныњ
μнердегі ±стазы Жанерке
Сєрсенбаева да "‡здік педагог"
дипломымен марапатталды.

– Мен ќобыз аспабымен "Ас-
папта орындау" номинациясы
бойынша ќатысќан едім.
Еліміздіњ єр μњірінен ќатысќан
ќырыќќа жуыќ баланыњ ішінен
екінші орынды иелендім.
Єрине, б±л меніњ ѓана ж‰лдем
емес, біріншіден, μнердегі ±ста-
зым Жанерке Наѓымжанќызы-
ныњ, екіншіден, шыѓармашы-
лыќ ‰йініњ жемісі. Айтпаќшы,
сол байќауда шыѓармашылыќ
‰йініњ директоры Н±рс±лтан
Ш‰ленов те арнайы Алѓыс хат-
пен марапатталды, – дейді
Обаѓан орта мектебініњ 8 сынып
оќушысы Г‰лбаћрам Жаќсы-
лыќ.

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

"Балдєуренде""Балдєуренде""Балдєуренде""Балдєуренде""Балдєуренде"

     баќтары жандыбаќтары жандыбаќтары жандыбаќтары жандыбаќтары жанды

Хамитбек
     М¦САБАЕВ

Аманкелді ауданындаѓы ењ ‰здік єрі ењ  жања-
шыл оќу орны саналатын Б.Ќолдасбаев атындаѓы
орта мектепте мектепішілік "Тамаша-шоу" сайы-
сы μтті. Сайыста єр сыныптыњ єзілкеш балалары
єрт‰рлі жанрда ќойылымдар ќойды. Атап айтсаќ:
"¤нерлі сынып", "Меніњ жан±ям", "Аялдама", "Ауру-
хана", "Айтуѓа оњай" сынды жаќсы интермедиялар
кμрсетіліп, ќызыќты пародиялар орындалып, мю-
зикл жанрлары да ќамтылды.

"Тамаша-шоу" єзіл кеші 20 оќушыдан ќ±ралѓан
тамаша флеш-моб биімен ашылды.

Сайыстыњ маќсаты – оќушылардыњ бос
уаќытын тиімді μткізу, артистік ќабілеттерін ашып,
шыњдау жєне μнерге баулу болып табылады.

"Тамаша-шоу" байќауына ќазылыќ еткен маши-
на тану пєнініњ м±ѓалімі Жайсан Смаѓ±л±лы, гео-

графия пєнініњ м±ѓалімі Ќайрат Жылќыбай±лы,
тарих пєнініњ м±ѓалімі Рахым Садуаќасовтар єділ
тμрелік жасады.

Айтулы шоуда кμрермендер єдемі кештіњ кує-
герлері болып, к‰лкіге кенелді.

Сайыс нєтижесінде ж‰лделі 1-ші орынды – 7
"в" сынып оќушыларынан ќ±ралѓан "Дала ќыран-
дары" єзілкештер тобы иеленді.

2-ші орынды – 7 "б" сыныбыныњ "Чемпиондар"
тобы мен 5 "б" сыныбыныњ "Кішкентай ж±лдыз-
дар" командалары бμлісті. Ал 3-ші орынды – 8 "а"
сыныбыныњ "Жеті ж±лдыздар" тобы мен 8 "б" сы-
ныбыныњ "¤нер ќырандары" тобы еншіледі.

"Тамаша-шоу" сайысы оны тамашалаѓан кμрер-
менді к‰лкіге кенелтті. Марќ±м ќазаќ сатирасыныњ
сардары Сейіт Кенжеахмет±лы айтќандай "К‰ле
білу – μмір, к‰лдіре білу – μнер, к‰лкі болу – μлім"
екеніне кμпшіліктіњ кμзі жетті.

Аманкелді ауданы.

К‰ншуаќтаК‰ншуаќтаК‰ншуаќтаК‰ншуаќтаК‰ншуаќта

Фотоэтюдті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.
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