
№ 37 (18246)7 сєуір  2015  ж.                              сейсенбі

Ќала орталыѓында  μткен ауыл шаруашылыќ жєрмењ-
кесіне халыќ б±рынѓыдан кμп жиналды. Онда саудала-
нып жатќан азыќ-т‰лік кμлемі де біршама артќан. Єрі
жергілікті т±рѓындарѓа сμрелердегі μнімніњ баѓасы да

Жєрмењкеге бардыњ ба?..
тиімді болды. Мєселен, жылќы еті мыњ бір ж‰з тењгеге
баѓаланса, сиыр еті сегіз ж‰з елу, тоѓыз ж‰з тењгеніњ
шамасында. С‰т μнімдері базардаѓы баѓадан жиырма
бес пайызѓа тμмен. Бір литр с‰т ж‰з жиырма, май
баѓасы ‰ш ж‰з елу тењгеден саудаланды. Бір келі кар-
топ – жетпіс, сєбіз – сексен тењгеге сатылды. Балыќ

Облыс кєсіпкерлері алкоголь μнімін саќтау
жєне сатуѓа салынатын  жыл сайынѓы
лицензиялыќ алымды ќайта саралауды
с±райды. Б±л туралы ¤њірлік палата
директорыныњ орынбасары Самат Сєдуаќасов
хабарлады.

 Зањды ќайта ќарауды ±сынады

Жыл басынан бері кєсіпкер-
лер Палатасына салыќ салу
мєселелерін кμтерген  μтініш-
тер толассыз т‰сіп жатыр. Ал-
когольді ішімдіктерді сатуѓа
берілетін лицензияны уаќыты-

μткізіп алѓан кєсіпкерлер де
палата μкілдеріне шаѓым
т‰сірген. Єкімшілік кодекстіњ
жања редакциясына сєйкес
оларѓа алым сомасынан єлде-
ќайда кμп айыпп±л салынып,
алты айѓа дейін ќызметін тоќ-
тату ќаупі тμніп т±р.

– Мысалы, аудан орталыќ-
тарыныњ біріндегі д‰кен иесі
60 000 тењге сомасындаѓы
алымды белгіленген мерзім-
нен тμрт к‰нге кеш тμлеген, –
дейді облыстыќ кєсіпкерлер
палатасы директорыныњ орын-
басары Самат Сєдуаќасов. –

Зањды б±зѓаны ‰шін енді оѓан
300 000 тењге айыпп±л салы-
нады.

Кєсіпкерлер ірі супермаркет
пен ауылдаѓы шаѓын д‰кенніњ
иесі бірдей соманы тμлеу
єділетсіз деп санайды.

– Б±л проблемалар жер-
гілікті дењгейде шешілмейді,
тек зањнамаѓа μзгерістер
енгізу туралы ±сыныстар ЌР
¦лттыќ кєсіпкерлер палатасы-
на жолданды, – деп хабарла-
ды С.Сєдуаќасов.

Естеріњізге сала кетейік,
2015 жылѓы 1 ќањтарынан

бастап елімізде алкоголь
μнімдерін кμтерме жєне
бμлшектеп сатуды ж‰зеге
асыратын т±лѓалар ‰шін жыл
сайынѓы лицензиялыќ алым
енгізілді. Республикалыќ
жєне облыстыќ мањызы бар
ќалаларда алым сомасы –
100 АЕК (айлыќ есептік
кμрсеткіш), аудандыќ мањызы
бар ќалалар мен кенттерде –
70 АЕК, селолыќ елді мекен-
дерде – 30 АЕК ќ±райды.
Тμлем єр жылдыњ 20 ќањтары-
нан кешіктірмей ж‰зеге асуы
тиіс.

Айбек
     Ж‡ЗБАЙ

баѓасы екі ж‰з, ‰ш ж‰з тењгеге жуыќтаса, ш±жыќ μнімдері
алты ж‰з, сегіз ж‰з тењге.  Жєрмењкеге облыс єкімініњ
орынбасары Базыл Жаќыпов ќатысты. Сауда н‰ктелерініњ
жай-к‰йімен танысты.   Ауыл шаруашылыќ  тауар μндіру-
шілеріне баѓа кμлемінініњ т±раќтылыѓын ќамтмасыз етуді
тапсырды.

Єлібек
      ЫБЫРАЙ

лы тапсырмаѓаны ‰шін єкім-
шілік жауапкершілікке тар-
тылѓан кейбір сауда н‰кте-
лерініњ иелері μз ќызметін тоќ-
тата т±руѓа мєжб‰р,

Алымды тμлеудіњ мерзімін
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Жењіс біздікі!
Ќазаќстан ¦лттыќ чемпиона-

тыныњ кезекті 5-ші тур ойында-
рына сєйкес Ќостанайдыњ "То-
былы" μз алањында Ќараѓанды-
ныњ "Шахтерін" ќабылдап, 4:1
есебімен ойсырата ±тты. Ойын-
ныњ алѓашќы таймы 0:0 есебі-
мен тењ аяќталѓанымен, бар
"ќызыќ" екінші таймда басталды.

Кездесудіњ 59-шы минутында
"Тобыл" ќаќпашысы Александр
Петуховтыњ ќателігін пайдалан-
ѓан Геворг Наджарян есеп ашты.
Арада 4 минут μткенде "Тобыл-
дыњ" капитаны Н±рбол Ж±мас-
ќалиев 18 метр жерден нысана-
ны дєл кμздеді. 1:1. Арада таѓы
‰ш минут μткенде Н.Ж±масќали-
ев дубль авторы атанды. 82 ми-
нутта оњ ќанаттан атойлап шыќ-
ќан Томаш Шимкович таблодаѓы
есепті 3:1-ге жеткізсе, 90 минут-
та Н±рбол "Шахтер" ќаќпасына
тμртінші допты тоѓытып, μзініњ
биылѓы маусымдаѓы алѓашќы
хет-тригін жасады. Жалпы,
Н±рбол осымен μзініњ Ќазаќстан
чемпионатында соќќан голда-

лестеріміз "Шахтерге" дєл осын-
дай есеппен жол берген еді.

"Тобыл" ќазір турнир кес-
тесініњ 8-ші сатысына кμтерілді.
Ќоржында 5 ±пай бар. Енді ќос-
танайлыќ аяќ-доп шеберлері
11 сєуір к‰ні "Атырауѓа"  бара-
ды.

¤рттіњ алдын алѓан тиімді¤рттіњ алдын алѓан тиімді¤рттіњ алдын алѓан тиімді¤рттіњ алдын алѓан тиімді¤рттіњ алдын алѓан тиімді
Ќостанай

облысыныњ ТЖД
мєліметі бойынша
μрт оќиѓалары
кμбінесе мемлекеттік
μртке ќарсы ќызмет
органдарыныњ
баќылауында жоќ
объектілерде, соныњ
ішінде кμлік
ќ±ралдарында
болады. 2014 жылы
жалпы тіркелген
μрттердіњ 11,5 %-ы
(136)  кμлік
ќ±ралдарында тіркелді.

Ќостанай облысы аумаѓында
жыл басынан бері автокμліктер-
де 36 μрт тіркелді, 380 мыњ тењге
шыѓын келді. Оттан жењіл авто-
мобильдер жєне бір автобус зар-
дап шекті. ¤рттіњ негізгі себебі –
электрсымдарыныњ ќысќа

т±йыќталуы.
Осындай жаѓдайлардыњ ал-

дын алу маќсатында ТЖД ќыз-
меткерлері ќала т±рѓындарына
параќшалар мен ескертпелер
таратты. Онда μрттіњ алдын алу
туралы ѓана емес, сонымен ќатар
автомашинада μрт болѓан жаѓ-
дайда ќандай єрекет жасау ке-

ректігі туралы аќпа-
рат берілген. Кμ-
лік иелері автомо-
бильдіњ техника-
лыќ аќауына басты
назар аударуы
ќажет.

Егер μрт шыќќан
болса, онда μрт-
сμндіргішті ќолдан-
ѓан жμн. Ал егер
жанѓанды тез жою
м‰мкіндігі болмаса,
жанып жатќан ав-
томобильден ал-
шаќтап, ќауіпсіз
жерге бару ќажет,
μйткені отын ба-

гініњ жарылуы ыќтимал. Сосын
жедел т‰рде "101" немесе "112"
нμмірлері бойынша ќоњырау
шалып, μрт сμндірушілерді ша-
ќыру ќажет.

Ж‰ргізуші автокμліктегі
ќауіпсіздікті саќтауы тиісті,  μртті
сμндіргеннен гμрі  алдын алѓан
жењіл екенін есте ±стаѓан жμн.

Волонтер мен мектеп
оќушысы марапатталды

ФУТБОЛ

рыныњ санын 160-ќа жеткізді. Ал
"Тобыл" Ќараѓандыныњ "Шах-
терін" араѓа 11 жыл салып жењіп
отыр. Соњѓы рет ќостанайлыќтар
кеншілерді 2004 жылы 4:0 есе-
бімен жењген екен. Онда "Тобыл-
дыњ" бас бапкері Владимир Му-
ханов болатын. ¤ткен жылы жер-

"Ќан тапсыр –
μмір сыйла"

Дєл осындай
±ранмен облыстыќ
ќан орталыѓы біздіњ
μњірде донор к‰нін
μткізді. Игі шараѓа
м±ѓалімдер,
денсаулыќ саќтау,
мемлекеттік мекеме
ќызметкерлері,
зейнеткерлер мен
кєсіпкерлер
атсалысты.

Солардыњ ішінде 18
жасар Ю.Васильченко
алѓаш рет ќан тапсырса,
ал С.Тугеловтей азамат
б±л ‰рдісті ±заќ жылдан
бері дєст‰рге айнал-
дырѓан. Донорлыќ кітап-
шасында єр жылдары
200, 300, 400 мл мμлше-
рінде ќан тапсырѓан-
дыѓы туралы тайѓа тањ-
ба басќандай етіп жазылѓан. Осыѓан ќарап-аќ, оныњ осы уаќытќа
дейін ќаншама жанныњ μміріне араша т‰скеніне тєнті боласыњ.

Б±л орталыќ Тєгіл ауылында да болды. Шараѓа тєгілдіктер бел-
сенді ќатысты. Бірнеше саѓат ішінде 32 адам ќан тапсырѓан.

Жалпы, екі к‰нніњ ішінде сарыкμлдіктерден 38 литр ќан алынѓан.
 Сарыкμл ауданы.

ДОНОР К‡НІ

 Ќостанай облысыныњ ќылмыстыќ
істер жμніндегі мамандандырылѓан
ауданаралыќ сотында сот  тμраѓасы
А.Ж±маѓ±лов БАЌ μкілдеріне жыл
басынан бері атќарылѓан ж±мыстар
барысын баяндап берді.

Брифинг барысында сот тμраѓасы 2014 жыл-
дыњ 1 тоќсанымен 2015 жылдыњ 1 тоќсанында
ќаралѓан ќылмыстыќ істер бойынша салыстырма-
лы талдау жасады. Жалпы, былтырѓы жылдыњ
бірінші тоќсанында сот μндірісінде 35 ќылмыстыќ
іс болса, соныњ ішінде 13 ќылмыстыќ іс ќаралып
‰кім шыѓарылѓан, 1 ќылмыстыќ іс алќабилер ал-
ќасыныњ ќатысуымен ќаралѓан. Ал, 2015 жылдыњ
бірінші тоќсанында сот μндірісіне 43 ќылмыстыќ
іс т‰сіп, соныњ ішінде 24 ќылмыстыќ іс ќаралып,
‰кім шыѓарылды, 2 іс алќабилер алќасыныњ  ќаты-
суымен ќаралды. Сонымен ќатар, тμраѓа єйелдер-
мен жасалѓан ќылмыстарѓа да тоќталды.

Жања таѓайындау
Облыс єкімі Н.М.Садуаќасовтыњ

μкімімен Баямбетов Ќанат
Кенжетай±лы 2015 жылѓы 6 сєуірден
бастап Ќостанай облысы єкімдігі
мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс
баќылау басќармасы басшысы
болып таѓайындалды.

Ќанат Баямбетов 1971 жылдыњ 24 мау-
сымында Ќостанай облысы Науырзым ауда-
ныныњ Ќарамењді  селосында туѓан. 1993
жылы Рудный индустриалдыќ институтын "инженер-ќ±рылысшы"
мамандыѓы бойынша бітірді. Ењбек жолын Жангелдин атындаѓы
кењшарда ќ±рылыс учаскесініњ шебері болып бастады. 1995-
2003   жылдар аралыѓында салыќ агенті, аѓа инспектор, бас ма-
ман болып істеді. 2003 -2012 жылдар аралыѓында ќ±рылыс са-
ласында жауапты ќызметтер атќарды. 2012-2014 жылдары "Ал-
ладин-2010" ЖШС директорыныњ орынбасары, "Целинстрой"
ЖШС директоры, "Булак Бакери" ЖШС инженері, Федоров ауда-
ны єкімініњ орынбасары болып ќызмет етті.  2015 жылдыњ ќањта-
рынан бастап Ќостанай облысы єкімдігі мемлекеттік сєулет-ќ±ры-
лыс баќылау басќармасы басшысыныњ  міндетін атќарды.

 * * *
 Облыс єкімі Н.М.Садуаќасовтыњ

μкімімен Єлімжанов Кенеш
Ѓалибек±лы 2015 жылѓы 6 сєуірден
бастап Ќостанай облысы єкімдігініњ
жастар саясаты мєселелері жμніндегі
басќармасыныњ басшысы болып
таѓайындалды.

Кенеш Ѓалибек±лы 1978 жылдыњ 31
ќањтарында Ќостанай ќаласында д‰ниеге
келді. 1999 жылы А.Байт±рсынов атындаѓы
Ќостанай мемлекеттік университетін "зањгер"
мамандыѓы бойынша, 2007 жылы З.Алдамжар атындаѓы Ќоста-
най єлеуметтік-техникалыќ университетін "есеп жєне аудит ба-
калавры" мамандыѓы бойынша, 2010 жылы ЌР Президенті жа-
нындаѓы мемлекеттік басќару Академиясын "мемлекеттік басќа-
ру магистрі" мамандыѓы бойынша бітірген. Ењбек жолын 1999
жылы "Ќостанай автобус паркі" ЖШС зањгері болып бастады.
2000-2006 жылдары Алтынсарин ауданы єкімініњ аппаратында
зањгер, Щербаков селолыќ округініњ єкімі, Алтынсарин ауданы
єкімі аппаратыныњ жетекшісі, 2006-2010 жылдары Алтынсарин
ауданы єкімініњ орынбасары, бірінші орынбасары міндеттерін
атќарды. 2010-2013 жылдары – Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасында бμлім бастыѓы, 2013 жылдан осы
уаќытќа дейін Ќарасу ауданы єкімініњ орынбасары лауазымын
атќарды.

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

‡стіміздегі жылы ќылмыс жасаѓан 8 єйел сотта-
лып, оныњ бесеуіне бас бостандыѓынан айыру
жазасы таѓайындалѓан. Ал, ‰шеуіне жазасын шек-
теу жазасы таѓайындалды.

Сондай-аќ, μткен жылмен салыстырѓанда биыл
шыѓарылѓан жеке ќаулылар саны екі есеге арт-
ќан кμрінеді. Мєселен, μткен жылдыњ алѓашќы ‰ш
айында 3 жеке ќаулы шыѓарылса, ал биыл 6 жеке
ќаулы шыѓарылып, соныњ екеуі марапаттауѓа
ќатысты болѓан. Оныњ біреуі – рудныйлыќ
б‰лдіршін В.Ганияны іздестіру кезінде белсенділік
танытќан волонтер Радченконы марапаттау ‰шін
облыстыќ ІІД-ніњ атына, екіншісі – Сисембаевќа
ќатысты ќылмыстыќ іс бойынша адам μлімініњ
алдын алуѓа кμмек кμрсеткен оќушы Елизаровты
марапаттау туралы Ќостанай ауданыныњ Неча-
евка орта мектебініњ басшылыѓы атына шыѓа-
рылѓан. Брифинг соњында сот тμраѓасы осы
ќаулыларѓа сєйкес облыстыќ ІІД басшылыѓы та-
рапынан Радченконыњ Алѓыс хатпен, ал мектеп
оќушысыныњ ерлігі ‰шін арнайы грамотамен ма-
рапатталѓандыѓын жеткізді.

Руслан
       ЄЛКЕЕВ



«Жасөспірім» жедел-алдын 
алу шарасының барысында 
қостанайлық полицейлер 
124 жасөспірімді бөлімге 
жеткізді. Екі күнде 19 ата-ана 
әкімшілік жауапкершілікке 
тартылды. 
 
Іс-шара барысында полицейлер көңіл 

көтеру орындарын, есепте тұрған отба-
сыларын, сауда нүктелерін тексерді. Төрт 
сатушы кәмелетке толмағандарға темекі 
мен ішімдік сатқаны үшін әкімшілік жа-
уапкершілікке тартылды. 82 жасөспірім 
түнгі уақытта үлкендердің қарауынсыз 
жүргені үшін ұсталып, олардың ата-ана-
лары заң алдында жауап беретін болды. Сондай-ақ 
14 жастағы ұлының орталықта қайыр сұрап жүргені 

үшін анасы әкімшілік жауапкершілікке тартылады. 
Жалпы операция кезінде 32 жасөспірім мен 54 қо-
лайсыз отбасы есепке қойылды. 

Қамқорлық танытты
Қарасу. Октябрь кентінің әкімі Владимир Андрусенко  мен 

әлеуметтік саланың қызметкерлері жалғыз ілікті қарттар мен 
тыл ардагерлеріне көмек көрсетуде. Билік өкілі ауыл үйді аралап, 
қариялардың жай-күйімен танысты. Сондай-ақ, барлық ардагер-
лерге, жалғызбасты кісілерге ескерткіш сыйлықтар табысталды. 
Игі шара әлі де жалғасатын болады. 

Мүгедектерді оқытты
Облыста. «Үміт-Надежда» ҚБ мүмкіндігі шектеулі азамат-

тарға арналған семинар-тренинг өткізді. Іс-шараның қатысушы-
ларына ҮЕҰ құру, мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа қатысуға 
арналған конкурстық құжаттарды дайындау туралы айтылды. 
Мұндай семинар өңірде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. 

Семинардың берері бар
Ұзынкөл.  №2 Ұзынкөл орта мектебінде «Оқушылардың зерт-

теушілік мәдениетін қалыптастыру барысында диалогтық оқыту-
дың маңыздылығы» тақырыбында пән мұғалімдерінің семинары 
өтті. Семинарда сертификатталған ұстаздармен ағылшын тілімен 
кіріктірілген сауат ашу сабағы өткізілді. Семинар дайындығына 
Назарбаев зияткерлік мектебінің мамандары көмектесті. Қа-
тысушылардың пікірінше, семинардың ұстаздарға берері мол.

Отқа оранды
Қостанай қ. «Март» сауда орталығында тағы да төтенше 

оқиға. Бұл жолы оның жертөле қабатында автокөлік отқа оранған. 
Жедел жеткен өрт сөндіру қызметі тілсіз жауды бірден  ауыз-
дықтады.  Көк түтіннің салдарынан, сауда орталығындағы аза-
маттар сыртқа шығарылды. Өрттің шығу себептері мен келтіріл-
ген шығын көлемі анықталуда. Айта кету керек, аталмыш сауда 
ордасында бұл үшінші оқыс оқиға. Естеріңізге салсақ, осының 
алдында сауда орталығының төбе жабындысы құлап, бір адам 
жарақат алған болатын. 

Мешітке ұры түсті
Лисаков. Мешітке ұры түсті.  Күдікті әйелдер отыратын зал-

дың терезесін сындырып,  оның темір торын кесіп алып тастаған. 
Ұры имам отыратын бөлмедегі сейфті бұзып ашқан. Онда құ-
жаттардан өзге ештеңе шықпаған соң, есепші отырған каби-
неттегі темір жәшіктің құлпын сындырған. Сөйтіп жаңа мешіт 
құрылысына жинақталған 300 мың теңгені қалтасына басып 
тайып отырған. Құдайдан қорықпай осындай қылмысқа барған 
қылмыскерді полиция қамауға алды. Қазір тергеу амалдары 
жүргізілуде.

18 млн. теңгенің қаруын тапсырды
Облыста. Құзырлы мекемелер таратқан ақпаратқа жүгінер 

болсақ, облыс орталығы бойынша 587 қару тіркелген, оның 316-
сы тапсырылды. Қазір азаматтарға сыйақы төлеу үшін құжаттар 
жинақталып жатыр. Бүгінде тұрғындар 18 млн. теңгеге травмати-
калық қару тапсырған. Сыйақы мөлшері қару-жарақтың жағдайы 
мен оның қай жерден шыққанына байланысты есептеледі. Атуға 
жарамсыз қарулардың бағасының 50 пайызы төленеді. 

Жерлеу үшін пара алған
Қостанай қ.  «Стикс» кәсіпорнының директоры қалалық зи-

ратта жер беру үшін 200 мың теңге талап етті деп айыпталуда. 
Қостанай облыстық прокуратурасы хабарлағандай, 18 наурызда 
жемқорлықа қарсы агенттікке қала тұрғыны  хабарласқан. Зи-
ратта 2013 жылы оның әкесі жерленіпті. Зираттың маңындағы 
жерді отбасы мүшелері өздеріне қалдырғылары келген. Бірақ, 
зиратта жерлерді бөлумен айналысатын кәсіпорын директоры 
Б.Құрамысов бұған ақшалай сыйақы талап еткен. Күдікті екі жүз 
мың теңге пара алып жатқан уақытында қолға түсті. Осы іске 
қатысты қылмыстық іс қозғалды.
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Қостанай облысы әкімінің аппараты 2015 жылғы 
15 сәуірге дейін жұмысқа орналаспаған дәрігер-
лердің мониторингісін өткізеді. Аталған санаттағы 
тұлғалар мына телефондар бойынша байланыса 
алады 575-084, 575-057.

Аппарат акима Костанайской области до 15 
апреля 2015 года проводит мониторинг наличия 
нетрудоустроенных врачей. Лица указанной ка-
тегории могут позвонить по телефонам 575-084, 
575-057.

– «Георгий лентасының» 
мән-мағынасы қандай? Қа-
заққа керек пе?

–  Ұлы Отан соғысын 
«Георгий лентасымен» бай-
ланыстыру дұрыс емес. 
Біріншеден, соғыс уақытын-
да  «Георгий лентасы» деп 
аталған жоқ. Екіншіден, мұн-
дай баулар тек флотта ғана 
пайдаланылды. Үшіншіден, 
оның түсі басқаша болды. 

1941 жылы Кеңес армия-
сында Гвардия белгісі пайда 
болды. Нәтижесінде тек қана 
флотта «Гвардия лентасы» 
беріле бастады.  1943 жылы 
Даңқ ордені енгізілді. Оның 
да лентасы шықты. Ұлы Отан 
соғысы аяқталғаннан соң 
«Германияны жеңгені үшін» 

деген арнайы медаль енгізілді. 
Оның да лентасы болды. Бұл 
бауларды сол кездері орден-
нің орнына таққан. Ал «Ге-
оргий лентасы» 1769 жылы 
Ресей патшайымы Елизавета 
ІІ енгізген 4 дәрежелі Геор-
гий даңқты ордені бойын ша 
пайда болған. Бұл орденмен 
1917 жылға дейін  әр түр-
лі шенділерді марапаттап 
келген. Соның ішінде, Орта 
Азияны жаулап алғандарды  
осы орденмен марапаттаған. 
Яғни, «Георгий лентасы» 
патша үкіметімен байланыс
ты. Кейін Патшалық үкімет 
құлаған соң, бұл белгіге Кеңес 
үкіметінде тыйым салынған. 
Қазан төңкерісінен кейін 
«Геор гий лентасы» ресми 

түрде жойылды. Одан кейін 
заңды түрде қалпына келтір-
ген жоқ. Бұл дегеніміз «Ге-
оргий лентасының» ҰОСна 
ешқандай қатысы жоқ екенін 
білдіреді. ТМД аумағында 
«Георгий лентасын» тарату 
құбылысы 2006 жылы бастал-
ды. Біздің елімізде мұндай 
бауларды көпшілікке тарату 
білместіктен туындап отыр. 
Саяси сауатсыздықтың сал-
дары дер едім. ҰОСна, Ұлы 
Жеңіске, Қазақстан тарихына 
жат белгіні кеудемізге таққан-
нан не ұтамыз?.. Әсіресе, «Ге-
оргий лентасы» деген атпен 
пайдалануға болмайды.  

– Мәні басқа баудан бас 
тарту үшін не істеу керек?

– Беларуссияның жастары 
былтыр осы лентаны пайда-
лануға қарсы шықты. Бұл 
бір империяның белгісі деп 
ұрандатты. Біздің елімізде 
«Георгий лентасын» таратуға 
ресми түрде рұқсат етілме-
ген. Сондықтан бұл баудың 
Ұлы Отан соғысына қатысы 
жоқ екенін халыққа түсіндіру 
керек. Сонымен қатар оны 
алмастыратын балама керек 
сияқ ты. Яғни, қызыл және 
көк түстерін араластырып 
басқа лента жасауға болады. 
Себебі, Жеңіс туының түсі 
қызыл болды. Ол –  тарих. Ал 
көк түс тәуелсіз Қазақстан-
ның Туын білдіреді. Егер 
«Георгий лентасына» балама 
керек десек осы екі түсті үй-
лестіруге болар еді. 

– Шығыс Қазақстан облы-
сында жаңа «Жеңіс лентасы» 
пайда болды. Оған не дейсіз?

– Ол да дұрыс шығар. Ұлы 
Жеңіске қатысы жоқ «Геор
гий лентасын» таққанша 
«Жеңіс лентасын» пайдалану 
әлдеқайда дұрысырақ болар 
еді.  

«Георгий лентасы»  
керек пе?

Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Соңғы жылдары Жеңіс күнінің қарсаңында «Георгий 
лентасын» тегін тарату белең алып бара жатқандай. 
Кейбіреулер аталған лентаны көліктеріне дейін 
іліп қояды. Сірә, оны Ұлы Жеңістің символы деп 
ойласа керек. Шынтуайтына келгенде, бұл баудың 
мәні басқа. Осы ойымызды одан әрі өрбітіп, тарихи 
тұрғыда түсінік беру мақсатында ҚМПИ-ның 
проректоры, тарих ғылымдарының докторы Еркін 
Әбілмен сұхбаттасқан едік.

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Басты назарда – жасөспірімдер 
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"¤ткеннен сабаќ
алѓан жμн"

Кμктемгі егіс ж±мыстары
басталар к‰н алыс емес.
Мањызды науќан алдында
пысыќтап алатын шаруа
жеткілікті. Сондыќтан облыс
єкімі Н.Садуаќасов аудан,
ќала басшыларымен ќоса
ауылшаруашылыќ тауар
μндірушілерін жинап
дєст‰рлі агрокењес μткізді.

Онда жауапты науќан алдын-
даѓы міндеттер сараланып, б±ѓан
дейін орын алѓан кемшіліктерді бол-
дырмау ќажеттігі айтылды. Негізгі
баяндаманы облыс єкімініњ орынба-
сары Базыл Жаќыпов жасады. Ол
μњірде ќалыптасќан ахуалды егжей-
тегжейлі саралай келе, ауыл-
шаруашылыќ саласындаѓы бірќатар
кемшіліктердіњ "атын атап, т‰сін
т‰степ" берді.

Облыс єкімі орынбасарыныњ
баяндаѓанындай, шаруалар μткен
жылы 160 млрд.тењгеніњ μнімін
μндірген. Республика бойынша біздіњ
облыс бесінші орында т±р. Яѓни,
еліміздегі ірі экономикалыќ єлеуеті
бар облыс ‰шін кμрсеткіш кμп-кμрім
тμмен.

Мєселен, μњірде алты мыњ ауыл-
шаруашылыќ кєсіпорындары
бар болса, соныњ тек алпысы ѓана
экономикалыќ басымдыќќа ие. Бас-
ќалай айтќанда, аталѓан алпыс
шаруашылыќ мыњѓыртып мал да
μсіреді, жайќалтып егін де егеді.
‡кіметке иек артып кμрген емес.

"Біраќ, μткен жылѓы жаѓдай бар-
лыѓыњыздыњ кμз алдарыњызда.
Астыќ ќабылдау пункттеріне тапсы-
рылѓан 40% бидайдыњ сапасы на-
шар єрі экспорттауѓа жарамсыз.
Аќыры ењ тμменгі баѓамен сатылды.
Соныњ салдарынан біраз шаруа-
шылыќ зардап шекті.

¤кінішке ќарай, біздегі ауылша-
руашылыќ ќ±рылымдарыныњ кμбі
мемлекетке 77 млрд.тењге ќарыз.
Оныњ 14 млрд.тењгесі соњѓы ‰ш жыл-
дан бері ќордаланып ќалѓан. Со-
ѓан ќарамастан ‡кімет шаруалар-
дан жєрдемін аяѓан емес. 2012 жыл-
дан бері облыс диќандары 34
млрд.тењгеден астам субсидия алып-
ты.

Кезінде алынѓан несиені дер ке-
зінде тμлей алмауын єркім єрќалай
т‰сіндіруі м‰мкін. Ќ±рѓаќшылдыќ,
б±ршаќ аралас жањбыр себеп бол-

ды дер. Алайда, жалпы кμрініс еш
аќталуѓа келмейді. Кμптеген шаруа-
лар єлі к‰нге дейін гербицидтер мен
минералды тыњайтќыштарды ќолда-
нуды білмейді. Соныњ салдарынан
егін алќаптарын арам шμп басып,
шыѓымы тμмендеп кетті.

¤ткен жылы егіс алќабыныњ 30%-
ына тіпті тμртінші, бесінші сортты
т±ќым себілген. Кейбір шаруашы-
лыќтар егіс ж±мыстарын маусым
айында ѓана аяќтады. Нєтижесі
кμпке мєлім, Мењдіќара, ¦зынкμл,
Сарыкμл сияќты облыстыњ солт‰стік
μњірлеріндегі егін алќаптарыныњ 32
мыњ гектары, 39 мыњ майлы даќыл-
дар ќар астында ќалды. Ќамбаѓа
114 мыњ.тонна т±ќымдыќ астыќ кем
ќ±йылды.

– Табиѓаттыњ тосын мінезіне  бой
‰йрететін кез жетті. Ол ‰шін кμбірек
жања технологиялар енгізу ќажет.
Мєселен, былтырѓы жылы т±ќымды
уаќытылы сеуіп, егінін мезгілінде жи-
нап алѓан шаруашылыќтар озды.
Ондаѓы астыќ сапасы да жоѓары, –
деп атап кμрсетті Н±ралы Садуа-
ќасов.

Ењ бастысы, шаруаларѓа шираќ
ќимыл жетіспейді. Жыл сайын техни-
ка паркін жањалап, жерді єртарап-
тандыруѓа мейлінше кμњіл бμлу
ќажет. Кадр мєселесі де аќсап жа-
тыр. М±ныњ бєрі науќандыќ ж±мыс-
тарѓа μз кедергісін келтірмей ќой-
майды.

– Егер шаѓын шаруа ќожалыќ-
тары μз беттерімен техника салып
ала алмаса, мањайындаѓы кєсіп-
орындармен бірігіп сатып алсын.
Жерді пайдалу мєселесіне де
ж‰рдім-бардым ќарауѓа болмайды.
¤зіњ кєдеге жарата алмасањ, бер

ж±ртќа. Жер-Ананыњ берекесін
ќашырма! – деді облыс басшысы, –
Б‰гінгі айтылѓан єњгімеден мен
наќты ќорытынды шыѓады деп ой-
лаймын.

Облыс єкімі майлы даќылдардыњ
єр гектарына тμленетін демеуќар-
жыныњ кμлемін азайту керек деп
есептейді. ¤йткені, кейбір пысыќай
шаруалар аз шыѓын шыѓарып, кμп
пайдаѓа кенелгісі келеді. Жалпы,
субсидияны беру тєртібін ќатайту
ќажет. Егер наќты бір технология
ќолданысќа енгізілмесе, онда атал-
ѓан ќаржы бюджет есебіне аудары-
лады.

Айтпаќшы, ќостанайлыќ диќан-
дар субсидияландырылатын ауыл-
шаруашылыќ даќылдарыныњ
мемлекеттік реестрін ±лѓайтуды
±сынды. Яѓни, оѓан бал ж‰геріні
ќосуѓа болады.

– Біздіњ шаруашылыќ бал ж‰гері
μсіруге бел буып отыр. Бал ж‰гері
– жылу с‰йгіш, аптап ыстыќ пен
ќ±рѓаќшылыќќа тμзімді даќыл. Ќазір
т±ќым іздестіріп, оны баптау техно-
логиясын мењгеріп жатырмыз,– деді
Денисов ауданындаѓы "Сарыѓаш"
ЖШС-ніњ директоры ¤теген
М±ртазин.

Кењесті ќорытындылаѓан облыс
єкімі Н.Садуаќасов аудан басшы-
лары мен шаруашылыќ жетекшіле-
ріне  айтылѓан сындардан ќорытын-
ды шыѓарып, жаѓдайды μз баќылау-
ларына алуды тапсырды. Ќалайда,
μткен жылѓы ќолайсыздыќты бол-
дырмаѓан жμн деп ескертті μњір
басшысы.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

К¤КТЕМ К‡НІ – ЖЫЛЃА АЗЫЌ

Айбек
     КЄДІР¦ЛЫ

¤нерлініњ μрісі кењ
Г‰лназым
     САЃИТОВА

"Ж±лдызай" республикалыќ балалар шыѓарма-
шылыќ фестивалі μз ж±мысын бастады. Айта ке-
терлігі сол, осы μнер фестиваліне тек  м‰мкіндігі
шектеулі оќушы балалар ќатысады. Мамандар-
дыњ айтуы бойынша, облысымызда б±л фести-
вальдіњ ±йымдастырылѓанына он бес жыл. Осы
жылдар ішінде фестивальѓа тоѓыз мыњѓа жуыќ
м‰мкіндігі шектеулі μнерлі балалар ќатысты, оныњ
бір жарымѓа жуыѓы облыстыќ кезењніњ лауреатта-
ры болса, 80 м‰мкіндігі шектеулі балалар  респуб-
ликалыќ "Ж±лдызай" фестивалініњ жењімпазы
атанды.

Фестивальдыњ маќсаты –  м‰мкіндігі шектеулі
шыѓармашыл балаларды аныќтап, талаптарын
шыњдауѓа ќолдау кμрсету, ќоѓамда бейімделуіне
ќолѓабыс ету, м‰гедек балалардыњ проблемала-
рына ќоѓамныњ назарын аудару. Ал, енді биылѓы
фестиваль  "Жењіс єркімніњ ж‰регінде" таќырыбы-
мен μтіп,  1941-1945 жылдардаѓы  неміс фашис-
терге ќарсы ¦лы Отан соѓысындаѓы ¦лы Жењістіњ

70 жылдыѓына арналды. Фестиваль аясында
"Муза жєне балалар",  кєсіби шеберлік пен спорт
шаралары бойынша байќаулар μтті.  Облысымыз-
даѓы  барлыќ балалар ‰йлері мен т‰зеу мектеп-
терініњ тєрбиеленушілерініњ сєндік-ќолданбалы
μнер бойынша жасаѓан б±йымдары мен ж±мыс-
тары орын алса, μњірдегі  Арќалыќ, Рудный, Лиса-
ков, Ќостанай ќалаларындаѓы т‰зеу мектептері
жєне т‰зеу мектеп-интернаттары, Мењдіќара ауда-
нындаѓы  Боровской санаторлыќ мектеп-интерна-
тыныњ жалпы алѓанда барлыѓы он  бір  тєрбие-
ленушісі мамандыќтар бойынша μткен кєсіптік
шыѓармашылыќ байќауында ‰здік тігінші, слесарь,
аѓаш шебері атанды.

Ал, спорт спартакиадасы  спорттыњ тμрт
т‰рінен, волейболдан, баскетболдан, ‰стел тен-
нисі мен дойбыдан болды. Осы  байќаулардыњ
жењімпаздары жуырда μтетін аќтыќ  сынѓа ќаты-
сады. Олардыњ μнерлерін Астанадан келген  ар-
наулы ќазылар алќасы баѓалайды. Ењ тањдаулы
деп іріктелінген μнерпаз, шыѓармашылыќ ±жым-
дар   еліміздіњ бас ќаласында μтетін "Ж±лдызай-
2015"  ќорытынды концертке ќатысады.

 К‰нкμрістіњ ењ тμменгі
дењгейініњ шамасы

2015 жылѓы наурыздаѓы Ќостанай облысы бойынша
к‰нкμрістіњ ењ тμменгі дењгейініњ шамасы 17946 тењгені
ќ±рады

К‰нкμрістіњ ењ тμмен дењгейініњ шамасы – ќ±ныныњ шамасы бой-
ынша ењ тμменгі дењгейдегі т±тыну ќоржынына тењ бір адамѓа ќажетті
ењ тμменгі аќшалай табыс.

Ењ тμменгі т±тыну ќоржыны заттай жєне ќ±ндыќ шаѓылудаѓы тау-
арлар мен ќызметтердіњ ењ аз жиынтыѓы. Ол азыќ-т‰лік ќоржынынан
(60%) жєне азыќ-т‰лік емес тауарлар мен аќылы ќызметтердіњ (40%)
шыѓыстарынан т±рады.

Азыќ-т‰лік ќоржынына 43 тамаќ μнімдерініњ атаулары: ет, балыќ,
с‰т, май-тоњ май, нан, жеміс-кμкμністер жєне олардыњ т‰рлері, ж±-
мыртќа, ќант, шай, дємдеуіштер жєне басќа таѓамдар кіреді.

2015 жылѓы наурызда 2014 жылѓы желтоќсанѓа ќатысты Ќоста-
най облысы бойынша халыќтыњ орташа жан басына к‰нкμрістіњ ењ
тμменгі дењгейініњ шамасы 1,9% кμтерілді, μткен айѓа – 0,2% тμмен-
деді жєне 17946 тењгені ќ±рады (тамаќ μнімдері – 10768 тењге, азыќ-
т‰лік емес тауарлар жєне аќылы ќызметтер керсету – 7178 тењге).

Оныњ ќ±рылымында ет пен ет μнімдерін сатып алуѓа кеткен шы-
ѓыстар ‰лесі 19,3%, с‰т, ірімшік пен ж±мыртќа – 13,4%, кμкμністер
мен жемістерді – 11,7%, нан жєне жарма μнімдері – 7,9%, май жєне
тоњ-май – 4,0%, ќант, шай жєне дємдеуіштер – 2,2%, балыќ – 1,5%
алады.

СОЦИОЛОГТАР ЄЗІЛДЕЙДІ

СТАТИСТИКАЃА С‡ЙЕНСЕК
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Шєріп  ќария 1935 жылы сєуір
айында   Ленин (ќазіргі ¦зынкμл  –
А.К.)А.К.)А.К.)А.К.)А.К.) ауданыныњ Итсары ауылын-
да д‰ниеге келіпті. Б±л елді мекен
б±рындары Октябрь ауылдыќ ке-
њесі деп аталатын. Єкесі Ысмаѓ±л
ќарапайым шаруа адамы еді. Кол-
хозды алѓаш ±йымдастырушылар-
дыњ бірі.

– Єкем меніњ он бес жасымда
ќайтыс болды. Марќ±м соѓыс жыл-
дарында ењбек армиясында болды,
– деп бастады єњгімесін Шєріп
аќсаќал,– Ол кезде оќ-дєрі жасай-
тын 514-ші зауыт  Ќостанайѓа
кμшірілген еді. Ал шешемніњ есімі
Аќжамал. Анам да  колхоздыњ т‰рлі
ж±мыстарын атќаратын еді. Жа-
рыќтыќ сегіз ќ±рсаќ кμтергенімен
б‰гінде ќарындасым Сєбира
екеуміз ѓана жер басып ж‰рміз.
Жетпіс беске келді. ¦заќ жылдар
бойы сауыншы болып ж±мыс істеді.
Абыройсыз болмапты...

Б±ларды ауыр ењбек ерте есейтті.
Соѓыс жылдары еді. ‡лкен-кішініњ
де басына т‰скен ќиындыќ б±ѓана-
сы ќатпаѓан бала біткенніњ  басына
да ќамыт кигізді. Жауапкершілік
ж‰гі жењіл емес. Бірінші сыныпта
оќып ж‰ргенде μрімдей-μрімдей
балаларды   егінніњ арамшμбін
ж±луѓа апарады.  Бозала тањнан
кеш ќарањѓылыѓына дейін оќушы-
лар жауќияќ, с‰тіген тєрізді зиян-
кестерді ќолымен отап, ќапќа са-
лып жинайды.  Сонда дені д±рыс
тамаќ та ішпейді. ‡йдегі айраннан
шалап істеп апарып,  ж±мыстыњ
басында шμл басќан болады. Кене-
зесі кепкен адамѓа ол ж±ќ болушы
ма еді?

Соѓыс біткенде Шєріптер екінші
сыныпты тауысты. Мына бір оќиѓа
ќарияныњ єлі к‰нге кμз алдында: Ол
кезде телефон деген атымен жоќ.
Байланыс тек  Ершовка ауылында
ѓана. Содан хабарлаѓан болуы ке-
рек, салт атќа мінген жігіттер
ќ±йѓытып келіп, тμмендегі ауылдан
с‰йінші с±рап кетті. "Жењіс!
Жењіс!" деген айѓайдан ќ±лаќ т±на-
ды. Ќуаныштыњ кμз жасына ерік
берген жандар бірін-бірі ќ±шаќтап
єлек. ‡лкендер жаѓы  ќырда егін
сеуіп жатќан т±с. Жањаѓы аттылар
олардан да с‰йінші с±раѓан.
Кєкіжан Бердіѓожин деген соѓыс-
тан жаралы болып, елге ертерек
оралѓан кісі Шєріптерді екі топќа
бμліп, соѓыс машыѓын ‰йретеді.
Бала да болса Жењістіњ оњай жол-
мен келмегенін біледі б±лар...

С±м соѓыс аяќталып, ел ішіне ма-
мыражай тірлік орала бастаѓанмен,
мектепте оќитын балалар ењбектен
босатылѓан жоќ. Ауылда ж±мыс
к‰ші жетпейді. Шєріптіњ он жастан
енді асќан кезі.  Оќу аяќталысымен
оќушыларды жазда шμпке салады.

АРДАГЕР

¤гіз жетектеттіреді. М±ныњ бар
арманы колхоздыњ  шаруасына
ќолѓабыс етіп, болмашы ењбек-
к‰н табу.  Киер киім болса да тап-
шы.

Єлі есінде, Аќсуат орта мектебін-
де 8-9 сыныпты оќыѓаннан кейін  он
бір оќушыны Ќостанайдаѓы Жам-
был орта мектебіне ауыстырады.
Онда интернаттыњ оќушыларына
киім береді. Ауылдан келген бала-
лардыњ ‰стіндегі киімдері тым
ж±пыны.  Бірде Шєріп мектеп ди-
ректоры Дєулет Ыбыраев деген
кісініњ атына киім с±рап, μтініш жа-
зады. Ол кісі м±ны баласынды ма,
єлде басќалай себептері бар ма,
єйтеуір кμпке дейін жауап ќатпап-
ты. Болмаѓасын бір айдан соњ облы-
стыќ білім басќармасына бармай
ма..? Басќарма тμраѓасыныњ орын-
басары "Кμрер-міз..."– дегендей
екі±штылау жауап беріп, шыѓарып
салады. Амалы таусылѓан бала об-
лыстыќ партия комитетіне бір-аќ
тартады.

"Ол кезде обкомныњ бірінші хат-
шысы Саѓалбай Жанбаев деген кісі.
Облыс басшысы μзінде жоќ екен.
Тμменде отыратын кезекші, "Екінші
хатшы Сєлімгерей Тоќтамысов μз
орнында",– деп жμн сілтеді. Бар-
дым. Мені ќабылдады.  Имене ба-
сып ішке μткен меніњ бас-аяѓыма
дейін т‰гел шолып μтіп:

– Бала, неге келдіњ? –деп с±ра-
ды.

– Аѓай, келмеске  амалым тау-
сылды. Т±рысым мынау, киімім
жоќ.

Расында ‰стіме кигенім баяѓыда
шешем тігіп берген кμне сары тон.
Оныњ да єр жері жамаудан
кμрінбейді єрі жењі  ќысќарѓан. Ба-
сымда т‰лкі ќ±лаќшын. Аяѓымда
ш±рыќ тесік пима.

– Сабаќ ‰лгеріміњ ќалай?
– Аќсуатта ж‰ргенде жаќсы

оќып едім, мына жаќта "‰штіктерім"
кμбейіп кетті,–дедім шындыќты
жасырмай. ¤йткені, м±нда сабаќ-
тыњ кμбі орысша μтеді екен. Ќазаќ
мектебінде тіл сындырѓан адамѓа,
єсіресе, орыс тілі ќиындау тиеді.

– Жарайды, бара бер оќуыња.
Мен екінші хатшыныњ кабинеті-

нен ќ±дды бір ерлік істегендей ма-
саттанып шыќтым. Хатшыныњ ка-
бинетінен зытып бергеніме ќара-
май μзімше миыѓымнан к‰ліп
ќоямын. Ж‰гіре басып  мектеп-ин-
тернатќа келсем, дєлізде директор-
дыњ оќу ісі жμніндегі орынбасары
Мырзахмет Шайхин аѓай ерсілі-
ќарсылы ж‰р екен. ¤зі тапал бой-
лы кісі еді, жарыќтыќ, аяѓы-аяѓына
ж±ќпай безек ќаѓып ж‰ргені
бірт‰рлі ерсілеу кμрінді.

– Єй, бала, сен не б‰лдірдіњ?
Ќайда бардыњ, неге бардыњ?

С±раќты бірінен соњ бірін тμпе-
леп жатыр.

– Енді μздеріњіз емес пе. Мен
Сіздерге екі ай б±рын айттым. Еш
нєтиже шыќпады.

Мырзахмет аѓай мені кμп терге-
ген жоќ, дереу интернат мењге-
рушісін шаќырып алып, "Мынаны
бастан-аяќ киіндір" деп тапсырма
берді".

Сμйтіп, Шєкењ аќсаќал оныншы
сыныпты 1953 жылы Ќостанайдаѓы
Жамбыл мектебінен бітірген. Сол
жылы к‰зде Абай колхозында кас-
сир болып ењбек жолын бастады.

1954 жылы наурыз айында
Ќазаќстанныњ солт‰стік μњірлерін-
дегі тыњ жєне тыњайѓан жерлерді
игеруге одаќтыњ єр ќиырынан
еріктілер келе бастады. Сырттан
келгендерді ќарсы алу, орналасты-
ру колхозшылардыњ тікелей міндеті.
Шаруашылыќ ж±мысына араласа
бастаѓалы кμзге т‰скен Шєріп Ыс-
маѓ±л±лына ш±ѓыл тапсырма
ж‰ктелді.  Колхоз тμраѓасыныњ
орынбасары Шапаш Жаукин екеуі
Киевтен келген он екі адамды
пойыздан ќарсы алып, Абай ауылы-
на апарып орналастырды. Алѓашќы
тыњгерлер жазѓыт±рым егістік та-
наптарын жыртуды бастады.
Шєкењ μлшенген жерді есепке алып
отырады.

Украинадан келгендер 1955
жылы таќыр жерден жања кењ-
шардыњ ќазыѓын ќаѓып, оѓан
"Киевский" деген ат берді. Абай
селолыќ кењесініњ ќ±рамындаѓы
барлыќ бригадалар жања ќ±рыл-
ѓан кењшардыњ еншісіне тиді. Сол
жылы Шєкењ Комсомол (ќазіргі
Ќарабалыќ – А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.) ауданындаѓы
ауылшаруашылыѓын электрлен-
діру жєне механикаландыру тех-
никумына оќуѓа т‰скен. Арада екі
жыл μткен соњ  "Демьяновский"
(ќазіргі "Ќоскμл" елді мекені–
А.К.)  А.К.)  А.К.)  А.К.)  А.К.)  мал бордаќылау кењшары-
на машина-трактор шеберханасы-
ныњ мењгерушісі болып ж±мысќа
орналасты. Кейін кењшар  тара-
тылѓанда, "Ќоскμл" бμлімшесініњ
басќарушылыѓына бекітілді. Сон-
да 1964 жылѓа дейін ќызмет ат-
ќарды.

1966 жылы таратылѓан "Демья-
новский" кењшарыныњ базасында
жањадан "Россия" кењшары ќ±ры-
лып, ауылшаруашылыќ ж±мыста-
рында єбден ысылѓан єрі тєжіри-
белі жас маман Шєріп Ысмаѓ±л-
±лы №5-ші бμлімшеге басќарушы
болып ауысты. "Березовскийде" б±л
бес жыл бойы ж±мыс істеді. Міне,
осында ж‰ргенде Шєріптіњ ењбегі
жанып, бμлімше зор табысќа ке-
нелді. Яѓни Шєкењ басќаратын
бμлімше диќандары соњѓы ‰ш жыл-
дыњ ќорытындысы бойынша 1969

Шєріп Майќонов

туралы сμз

жылы ‰здік атанды. Шаруалар 5 мыњ
гектар алќаптыњ єрќайсысынан ор-
таша есеппен 18 центнерден μнім
жинап, социалистік жарыстыњ кμшін
бастады. Нєтижесі ќомаќты. Облыс-
тыќ ауылшаруашылыќ басќармасы-
ныњ бастыѓы С.Н.Струков "Егіншілік
мєдениеті жоѓары коллектив"
ќ±рметті атаѓына ие болѓан Ленин
ауданы, "Россия" кењшарыныњ
№5-ші  бμлімшесіне арнайы диплом
мен  су жања "Москвич-408" жењіл ав-
токμлігініњ кілтін табыс етеді. Б±л ту-
ралы сол кезде жарыќ кμрген об-
лыстыќ "Коммунизм тањы" газеті бір
бет маќала ±йымдастырыпты. Шет-
тері жыртылып, єбден сарѓайѓан ба-
сылымныњ сол жолѓы саны Шєкењ
аќсаќалдыњ сандыѓында єлі саќтау-
лы.

Міне, осындай жетістіктен кейін
Шєкењніњ ќызметі μсті. Ол 1970
жылы "Россия" кењшары партия
±йымыныњ хатшысы ќызметіне та-
ѓайындалды. Осы ќызметте аттай
алты жыл істеді. Одан кейінгі
жылдары  "Арзамас" кењшарында
ж±мысшылар комитетін басќарды.
Ќызметте μрлеуге жоѓары білімніњ
жоќтыѓы кедергі. Он екі жыл бойы
ж±мысшылардыњ ќ±ќыѓын ќорѓау
±йымында жемісті ќызмет атќарѓан
ол зейнеттік демалысќа шыѓардан
бес жыл б±рын  кењшардыњ ќауіп-
сіздік жμніндегі инженері болып
ењбек етті.

Шєкењніњ облыс ауылшаруашы-
лыѓына сіњірген ењбегі елеусіз ќал-
ѓан жоќ. "Березовский" бμлімшесін
басќарып т±рѓан т±ста омырауына
Ењбек Ќызыл Ту орденін таќты. Ал
кєсіподаќ ±йымында ж‰ргенде
"Ќ±рмет Белгісі" орденімен марапат-
талды. Б±дан μзге де алѓан медальда-
ры аз емес. "Ленинніњ 100 жылдыѓы"
мерекелік медалі, "Ењбек ардагері",
"10,11 бесжылдыќтардыњ екпіндісі",
"ВДНХ ќатысушысы", "КСРО-ныњ 50
жылдыѓы" мерекелік медалі, "Тыњѓа
20 жыл",  "Жењістіњ 40 жылдыѓы",
"1966 жылѓы ЌАЗ ССР егін жинау-
дыњ ‰здігі", бірнеше мєрте социа-
листік жарыстардыњ жењімпазын
айѓаќтаѓан тμсбелгілері б‰гінде
Шєріп аќсаќал ‰шін аса баѓалы
жєдігерлер. Басќа ќ±рмет грамота-
лары бір тμбе.

Елге еткен ењбек еселенбей
т±рмайды. Біраќ онысын μзі міндет-
сіген емес. Елмен бірге ж‰ріп, біте
ќайнасты. Ќызметін ешкімге б±лда-
ѓан жоќ. ¤з міндетіне адал. Сонысын
баѓалаѓаны шыѓар, Шєкењді  1971-73
жылдары облыстыќ  партия комитеті
пленумыныњ м‰шесі, облыстыќ
кєсіподаќтар ±йымыныњ м‰шесі етіп
сайлады.

¤мір сынаптай сырѓып аѓып, μтіп
жатыр. Кешегі партия жауынгері
б‰гінде елге сыйлы ќарияѓа айнал-
ѓан. Бар жиѓан-тергенін ±рпаѓыныњ
жолына сарп еткен аќсаќал енді μзі
де соныњ ќызыќ, ќуанышына кенел-
геніне ш‰кір етеді. Єттењ, осыдан он
тμрт жыл б±рын 44 жыл отасќан
жары мезгілсіз д‰ние салды.
Марќ±м  Гаусар Ќанапияќызы екеуі
μмірге ‰ш ±л, бір ќыз єкеліп, μнегелі
тєрбие берді. Б‰гіндері ±лдары ±ядан
±шты, ќызы ќияѓа ќонды. Сарасы
медбике, Алматы облысыныњ ¦зын-
аѓаш ауылында т±рады. Серігі банк
саласыныњ маманы. Сабыры Астана-
да, бизнеспен ш±ѓылданады. Салта-
наты "Августь" ЖШС-ніњ Ќостанай-
даѓы филиалын басќарады. Келіні
Райхан Заречный орта мектебінде
ќазаќ тілі мен єдебиеті пєнінен сабаќ
береді. Білікті ±стаз. Б‰гінде аќсаќал-
дыњ сегіз немере-жиені, алты шμбе-
ресі бар. Атаныњ басты кμз ќуанышы
осы ±рпаќтары.

СУРЕТТЕ:СУРЕТТЕ:СУРЕТТЕ:СУРЕТТЕ:СУРЕТТЕ: ењбек ардагері Шєріп ењбек ардагері Шєріп ењбек ардагері Шєріп ењбек ардагері Шєріп ењбек ардагері Шєріп
Майќонов.Майќонов.Майќонов.Майќонов.Майќонов.

Суретті т‰сірген автор.Суретті т‰сірген автор.Суретті т‰сірген автор.Суретті т‰сірген автор.Суретті т‰сірген автор.

Айбек
     КЄДІР¦ЛЫ



67 сєуір 2015 жыл

ОТТЫ ЖЫЛДАР
ЖАЊЃЫРЫЃЫ

ЕРЛІК – ЕЛГЕ М¦РА, ¦РПАЌЌА – ¦РАН

Жобаныњ жетекшісі Сєлім МЕЊДІБАЙ.

 ¤ткен ѓасырдыњ 60-90 жылдары облы-
сымыздыњ ішкі істер ќызметі саласын
басќарѓан, ќостанайлыќтарѓа кењінен та-
ныс б±л есімді ж±ртшылыќ генерал
Бєкіров деген ресми атауымен атаѓанды
ќалайды. Оныњ μнегелі ѓ±мырын, ќызмет-

Солдаттан генералѓа дейін μскен
Самат Бєкіров туралы сμз

тегі талапшылдыѓын, адами ќырыныњ бар-
лыќ жаѓын ‰лгі т±тып, ќадірлеген жастыњ
бірі менмін. Б‰гінде туѓанына 90 жас тол-
ѓалы  отырѓан Самат Смаѓ±л±лыныњ ќара-
маѓында болып, тєрбиесіне т‰скенде мен
небары 22 жаста едім. Ал, 37 жастаѓы Ішкі

Ќостанай, Торѓай μњірі
Сартай Ж‰ніс±лы Омаров-
ты жаќсы біледі. Ол 1972
жылдан бастап, табаны
к‰ректей он жыл бойы
Аманкелді аудандыќ
партия комитетініњ бірінші
хатшысы болып істеп, сол
μњірдіњ дамуына ерекше
‰лес ќосќан ќайраткер
т±лѓа.

Ол 1925 жылы Федоров
ауданы Малороссейка село-
сында туѓан. Ењбек жолын
ќара ж±мысшыдан бастап,
совхоз директоры, аудан-
дыќ ауыл шаруашылыќ
басќармасыныњ бастыѓы,
аудандыќ атќару коми-
тетініњ тμраѓасы, аудандыќ
партия комитетініњ бірінші
хатшылыѓына дейін μскен
азамат. Адал ењбегі ‰шін екі
рет Ленин, Ењбек Ќызыл
Ту, екі рет "Ќ±рмет Белгісі"
ордендерімен марапатталѓан. Оѓан ењбек сіњірген
ауыл шаруашылыќ ќызметкері ќ±рметті атаѓы
берілген.

Сартай Омаров 1942 жылы он жеті жасында
майданѓа аттанып, ¦лы Жењіске μзініњ жауын-
герлік ‰лесін ќосып, туѓан топыраќќа 1947 жылы
оралѓан.

Отбасында саќталѓан ќ±жаттарѓа назар ауда-
райыќ: 1942 жылдыњ желтоќсаны –Т‰мен ќала-
сындаѓы Таллин єскери училищесініњ курсанты,
1943 жылдыњ тамызынан  4-Украин майданы тан-
кіге ќарсы дивизионыныњ взвод командирі, 1944
жылдыњ ќазанынан 2-Украин майданы танк кор-
пусы взвод командирі, 1945 жылдыњ мамырынан

Он тμрт солдат пен офицерді
т±тќындаѓан

Ќас батырдыњ бірі Сартай Омаров еді

 Єкем Біркен Ерденов 1956
жылы ќайтыс болѓанда мен екі
жастаѓы бала екенмін. Есейе
келе оныњ ¦лы Отан соѓысына
ќатысып, жаралы болѓанын
білдім.

Ол 1905 жылы Семиозер
ауданы Федосеевка ауылында
туѓан. 1934 жылы Жанбалаѓа
‰йленеді, меніњ аѓам Байтемір
1940 жылы туады, екі жылдан
кейін Рысалды д‰ниеге келеді.

Єкеміз 1942 жылы 37 жасын-
да майданѓа аттанады. Ќанды
ќырѓыннан 1945 жылѓы к‰зде
оралады. Соѓыстан кейін темір

Єкеміздіњ дерегін
білдік

жол саласында ењбек етеді.
1952 жылы Жантас, 1954 жылы
мен туѓан екенмін. Б‰гіндер
єкеміздіњ 9 немере, 11 шμбе-
ресі бар.

Єкеміздіњ ќайда соѓысќаны,
ќандай майданда болѓаны тура-
лы деректер аудандыќ єскери
комиссариатта да, "Олар жењіс-
пен оралды" кітабында да бол-
май шыќты. Сондыќтан  ќимас
жанныњ деректерін іздестірген
едім. Іздегенім Ресей Ќорѓаныс
министрлігі Санкт-Петербург
ќаласындаѓы Орталыќ М±раѓат
филиалынан табылды. М±нда
жаралы болып, емделген жау-
ынгерлер туралы мєліметтер
жинаќталѓан екен.

Осы 2015 жылѓы 10 аќпанда
келген архивтік аныќтамада ат-
ќыш ќызыл єскер Біркен Ерде-
новтыњ ¦лы Отан соѓысыныњ
майданында 1943 жылы 22 нау-
рызда жаралы болып, Ленин-
град облысы Парахино госпита-
лінде емделгені,  1943 жылы 29
мамырда емделгендер баталь-
онына жіберілгені жазылѓан.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы
ќарсањында майдангердіњ
б‰гінгі ±рпаѓы оныњ есімін ќас-
терлеп, рухына бас иеді.

 Бектас ЕРДЕНОВ,
 майдангердіњ ±лы.

Ќостанай ќаласы.

СУРЕТТЕ: Беркен Ерденов.

істер ќызметініњ майоры Самат Смаѓ±л-
±лы Бєкіров сол кездегі Тыњ μлкесіндегі
жоѓары шенді санаулы ќазаќтыњ бірі екен.
"Жаќсы жан жан-жаѓына шуаѓын бірдей
тμгетін к‰н сияќты" дегендей, Самат аѓа
ќарамаѓындаѓылардыњ барлыѓына
бірдей ыќылас аударып, оларды зерттеп,
зерделеп, ќызметтерін баѓалап отырушы
еді. Мањайына топтасќан жастарѓа μзі ќан-
дай адал ілтифат кμрсетсе, олардан да
соны талап ететін. Б±л талабын ауызбен
айтпай-аќ  μз  ісімен, ж‰ріс-т±рысымен,
ќызметімен кμрсетуші еді.  Оныњ барлыќ
ќызметкерлерін ±лтына, ±лысына бμліп-
жармай ќамќорлыѓына алатынын талай
азаматтыњ ішкі істер саласындаѓы алѓан
абыройлары мен атаќ-дєрежелерінен-аќ
білуге болады. Олардыњ ќатарында пол-
ковник шендеріне кμтерілген Амангелді
Бектібаев, Евгений Беглов, ¦мытќан Ѓали-
ев, Темірхан Рахымбаев т.б. бар еді. Со-
вет Армиясы ќатарынан жања келіп ќыз-
метке кіріскен мен жєне меніњ т±стаста-
рымныњ μзі подполковник, майор шендерін
иеленді.

Ол ќызмет атќарѓан 30 жылдыќ мерзім-
де ќаншама ќиындыќ болса да жергілікті
ќор есебінен аудандарда типтік жобадаѓы

аудандыќ ішкі істер бμлімініњ кењселері,
Ќостанай ќалалыќ, облыстыќ Ішкі Істер
басќармаларыныњ ќ±рылыстары салын-
ды. Автоинспекция, профилакторий-сана-
торий, орган ќызметкерлеріне арналѓан
кμпќабатты т±рѓын ‰й салынды.

Ќала сыртынан оќшауландырылѓан
профилакторий салынып, оныњ ќ±рылы-
сы кейіннен милиция мектебіне ыњѓайлас-
тырылды. Ќазір м±нда Зањ университеті
ж±мыс істеп т±р.

Осындай ќайраткерлік ќызмет атќар-
ѓан жоѓары адамгершілік иесі, абзал аѓа
Самат Смаѓ±л±лына 1994 жылы Ќостанай
ќаласыныњ ќ±рметті азаматы атаѓы
берілді. Ќостанай мањындаѓы пионер ла-
гері генерал-майор С.Бєкіров  атымен
аталды.

¦лы Отан соѓысыныњ жєне Ішкі істер
ќызметініњ ардагері, ќатардаѓы солдаттан
генерал-майор атаѓына дейін жеткен
С.Бєкіров пен Дємеш апаныњ отбасынан
μрбіген 5 ±л мен 1 ќыздыњ ±рпаќтары єке
аруаѓын аспандатып, Отанымыздыњ єр та-
рабында ѓ±мыр кешуде.

Алтай ХАМИТ¦ЛЫ,
ЌР ішкі істер ќызметініњ запастаѓы

майоры.

Вена ќаласындаѓы Дунай порты
к‰зетініњ бастыѓы, 1946 жылдыњ
шілдесінен 1947 жылдыњ маусы-
мына дейін Волын облысы Ко-
валь ќаласындаѓы тиеп-т‰сіру
базасы взвод командирі.

Отбасында Сєкењніњ бір
ерлігініњ куєсіндей ерекше
ќ±жат –  марапат параќшасы
саќталыпты. Командирлері мен
комиссарлары кіші лейтенант
Омаровты "Ќызыл Ж±лдыз" ор-
деніне ±сыныпты. Онда "Елді ме-
кенді азат ету жолында жаудыњ
к‰тпеген жерінен шабуылѓа шы-
ѓып, д±шпанмен бетпе-бетте
‰лкен жењіске жетті. Немістер
батальоны штабын к‰л-талќан
етіп, 14 солдат пен бір обер-лей-
тенантты т±тќынѓа алды. Осы-
нау шайќаста оњ аяѓынан жара-
лы болды. ‡кімет наградасы –
"Ќызыл Ж±лдыз" орденіне
лайыќты".

Сєкенніњ ќан майдандаѓы
басќа да талай ерліктері болѓан шыѓар. Бір емес,
екі рет жаралы да болѓан. Біраќ ол кісі μмірініњ
сол бір кезењі туралы айта бермейтін.

Мен ол кісініњ к‰йеу баласымын. Жењістіњ
70 жылдыѓы ќарсањында осындай екі майданныњ
да ері, халќыныњ адал ±лын еске алып, рухына
таѓзым ету тірі ж‰рген біздіњ бір борышымыз
болса керек.

 Базарбек  Базарбек  Базарбек  Базарбек  Базарбек ШЫЊЃЫС¦ЛЫШЫЊЃЫС¦ЛЫШЫЊЃЫС¦ЛЫШЫЊЃЫС¦ЛЫШЫЊЃЫС¦ЛЫ.....
Ќостанай ќаласы.
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Айбек 
     КӘДІРҰЛЫ 

Әкесі майданға аттанғанда 
ол небәрі екі жарым жаста еді.  
Бұл 1942 жылдың күз айы бо-
латын. Соғыс басталғалы Көка-
лат бойының жігіт-желеңі күн 
аралатып туған жермен қошта-
сып кетіп жатыр еді. Әскерге 
шақыру қағазы келгенде Мау-
дан Жолаев тың  жасы жиырма 
беске енді ғана  толған. 

Ол кезде Көкалат ауылы 
ресми түрде «Аманкелді» кол-
хозы деп аталатын. Міне, осы 
колхозда Мауданға  қой ферма-
сының меңгерушісі, май дайын-
даушы тәрізді  жауапты жұмыс-
тар сеніп тапсырылды. Өз ісіне 
адал әрі кез келген шаруаны бар 
ынта-жігерімен атқара білетін 
зіңгіттей жігіт 1929 жылы ком-
сомол мүшесі атанып, ұжымшар 
көлеміндегі қоғамдық жұмыс-
тардың бел ортасында жүріпті. 
Мұны өзі қолымен жазған 
өмірдерегі нақтылай түседі:                    
«... 1935-1937 жылдары Аманкел-
ді, бұрынғы Еңбек колхозының 
бригадирі болып қызмет істедім. 
1937 жылдың май айынан 1940 
жылдың декабріне дейін ау-
данға май жинаушы болдым. 
1940 жылдан осы күнге дейін 
Аманкелді колхозында қой фер-
масының меңгерушісі қызметін 
атқарып келемін. Комсомолдан 
сөгіс алғаным жоқ. Аманкелді 
колхозында үгітші болып қоғам-
дық жұмыс атқарамын. Өзімнің 
3 кластық білімім бар. Сонымен 
қатар күнделікті газет-журнал-
дарды алдырып оқимын». 

Шеті әбден мүжіліп, сары-
жағалданған құжат осылай деп 
сыр шертеді. Жауынгер М.Жо-
лаевтың одан кейінгі тағдыры 
бүгінгі ұрпақтарына беймәлім-
деу.  

1. Жауынгер 
аманаты

1942 жылы  13-ші қарашада 
Торғай даласынан майданға ат-
танғандардың арасында көка-
латтық Маудан Жолаев та бар 
еді.  Іргедегі Челябі облысының 
(Ресей Федерациясы-автор) Шұ-
баркөл стансасында әскер қата-
рына шақырылғандарды бірер 
ай соғыс машығына үйретеді. 
Осы бекетке келген кезде болуы 
керек,  жарына  былай деп хат 
хазыпты:

«Он екі жыл жолдас болдың, 
  Қарлығаш сен, 
Жол тартып, жүріп кеттім 
  бұл жаққа мен.
Кәрі анам, жас құлыным 
  қалды-ау үйде, 
Тапсырдым, дұрыстап бақ 
    ал енді сен...»

Өкінішке қарай, Фазылхан 
аға да, Биғанша апай да  өлеңнің 
кейбір шумақтарын ұмытып 
қалған. Майдан даласынан 
жолданған хаттардың көбісінің 

жазуы көмескіленген еді. Біразы 
қолды болды. Жыртылған. Оған 
себеп мынау: соғыста хабар- 
ошарсыз кеткен жұбайын жиі 
еске алып, көзін жасқа шылай 
берген соң, осы Фазекеңдер хат-
тарды жыртып тастапты. Дұрыс 
қой, бәріне сүйеу болған шеше 
мүжілмесін, мұқалмасын дей-
ді-дағы. 

Мауданның майданда түскен 
бір-екілі суреттері болатын. 
Олар да сақталған жоқ. 

– Кәрім Мусин деген туы-
сымыз  бір суретін үлкейтіп 
берем деп әкетіп еді, сол бойы 
ұшты-күйлі  жоғал-
ды. Бір суреті Қо-
ныстың шешесінің 
үйінде, төрдегі айна-
ның жиегінде ілулі 
тұратын еді, оны 
жыртып тас тадық. 
Қоныс деп отырға-
ным белгілі халық 
ақыны Қонысбай 
Әбіл. Әжесі (Іскен-
дірдің әйелі-автор) 
Мауданның туған 
 апасы.  

Ш а л ы н ы ң 
ж а з ғ а н  х а т т а -
рын шешем көп 
жыл бойы сандық 
түбінде, сары май-
дай сақтап келді. 
К е й д е  с о л а р д ы 
оқып отырып, еске 
алып, жылап алатын. Әкемнің 
түр-тұлғасы есімде жоқ. Екі жа-
рым жастағы сәби нені түсінеді? 
Тек, шешемнің айтуымен ғана 
көз алдыма елес тетемін. Ол кісі 
хатты латын қарпімен жазады 
екен. Оны апам өзі оқиды. Көбісі 
өлеңмен жазылған, – деп еске 
алады Фазылхан аға.

Жауынгер М.Жолаев өз 
хаттарында жарына үйдегі 
кәрі енесі мен артында қалған 
жалғыз тұяғын жетімсіретпеуді 
аманаттайды. Балаға қол ұшын 
тигізе көрмеңдер деп тапсы-
рады. «Дәм-тұз бұйырса, елге  
аман-есен оралармын. Басқа 
дүние күйіп кетсе де Фазылха-
нымды жылатпа», – дейді тағы 
бір жазғанында.Бұл оның ұрыс 
даласынан жолдаған соңғы хаты 
екен. 

2. Аманатқа 
адалдық

Одан кейін хабар үзілген. 
Қара қағаз да келмеген. Сон-
дықтан, Қарлығаш әже қашан 
көзі жұмылғанша   күтумен 
жүрді. Ол кісінің де өмірден өт-
кеніне де 20 жыл болды. 

Марқұм оңашада отырғанда 
ішінен бірдеңелерді күбірлеп, 
жылап отырады. Биғанша онда 
жаңа түскен жас келіншек, 
бәлендей ештеңеге мән бере 
бермейді.  Сөйтсе, жарықтық 
соғыстан күйеуін сағынып, жы-
лайды екен ғой.

Қолында екі жарым жа-

сар сәбиі мен қарт анасы, 
сіңлісі қалған Қарлығаш 
үйелмелі-сүйелмелі отба-
сын асырау үшін тыным 
көрген жоқ. Ерте тұрып, 
кеш жатты. Бозала таңнан 
тұрып, үйдің бар шаруасын 
күйттейді. Одан қалды колхоз 
кеңсесін сыпырды, қағаз та-
сиды. Кеңсе демекші, соғысқа 
кетпей тұрып күйеуі екі басты 
қоржын үй салдырған. Бір жағы 
өз үйі, екінші жағы кеңсе-тұғын. 
Бұрынғы үйлері тым қораш, тө-
бесі аласалау боп келетін. Фа-
зылханы ертең-ақ өсіп жетілсе, 

құдай-ау, мынаған басы тимей 
ме?! Бұл ертең соғыстан ора-
ла ма, жоқ па? Соны ойласқан 
Мау дан жарықтық әскерге 
шақырылмай тұрып, еңселі етіп 
салып еді, осы үйді.     

– Ертеде Мырзағали, Сапан 
деген ағайын  кісілер апамнан 
ақыл сұрап, кеңесетін. Апам не 
айтса, соны істейді. Негізі, менің 
енем үйде әйел, түзде еркектің 
шаруасын бір өзі атқарған кісі 
еді,-дейді сөз арасында  Биғанша 
апай.

...Соғыс салған  жара көпке 
дейін жазылған жоқ. Ауылдан 
майданға аттанғандардың көбі 
оралмады. Енді бірі хабар-ошар-
сыз кетті. Ұрыс даласында қаза 
тапты деген кісілердің үйлеріне 
күнде қара қағаз келіп, ауыл іші 
азан-қазан боп жататын. Жау-
лығы желбіреген жас ананың 
екі көзі қара жолдың үстінде. 
Елең-алаңда жары келіп қала ма 
деп жаутаңдайды. Бірақ, есіл ер 
сол кеткеннен мол кетті. Есімі 
ауылдағы мемориалдық ескерт-
кіш тақтаға ойып жазылды. 

Ал, қайсар Қарлығаш Фазыл-
ханын жеткізді. Қатарынан кем 
қылған жоқ. Оқытты. 

3. Орнында бар 
оңалар

Уақыт, шіркін, сыныптай 
сыр ғиды. Арада айлар өтіп, жыл-
дар жылжыды. Баяғы жетім ба-
лалар ат жалын тартып мінуге 
жарап қалған. «Орнында бар 

оңалар» деген, бұл кезде бала 
Фазылханнан да анау-мынау 
шаруаңыз артылмайды. Анасы-
ның қолғанатына айналды. Ол 
кезде  Көкалатта жеті жылдық 
мектеп болды. Ақкөлдің балала-
ры қатынап оқитын. Мауданнан 
қалған жалғыз тұяқ 1946 жылы 
білім ошағының табалдырығын 
аттады.  Сабаққа  алғырлығы 
сол, оқуды тез игеріп әкетті. 

Өстіп жүріп, ел қатарына қо-
сылған. 

Сол жылдары Торғай ауданы 
бойынша Аманкелді колхозы ең 
ірі шаруашылық еді. Сан-сала-
лы. Мыңғыртып мал да өсірді, 
жайқалтып егін де екті. Бір-бірі-
не қоңсылас қонған ауылдар 
егінмен айналысты. Мәселен, 
Көкалатта бидай, ал Қарақоға-
да тары егілді. Тарыны шығыр 
арқылы суарады. Әлі есінде, 
ауылда дүкен, қойма ұстайтын 
Айдархан дейтін кісінің үлкен 
тас диірмені болған. Үйдің бір 
бөлмесіндей сол тас диірменді 
екі өгізбен айналдыра жүріп 
ұн тартқызатын.Ол енді шама-
лы адамның қолынан келмейді.  
Бәйділдә қария, Сейілхан Бек-
тенов деген кісілер Қабырға 
өзенінің бойында бақша салып, 
қарбыз өсірді.

– Қазір ғой, Торғайда би-
дай өспейді дейді. Тіпті, ол еш-
кім суармай-ақ, жаңбырмен 
пісіп-жетіледі. Біздер жетін-
шіде оқып жүргенде болуы 
керек, егін бітік шығып, бүкіл 
Көкалат бойы мол астыққа қа-
рық болған. Мына Шәкір тамы 
жақта Жәмелиддин деген кісі, 
Мырзалы,Бопан ағамдар бидай 
екті. Айырқұм жағының да өнімі 
аста-төк болды. Ол кезде адам 
күші жетіспейді. Егін ору науқа-
нына мектеп оқушыларын апа-
рып жинаттырады. Қыз да бол-
сақ біздер  сол ауыр жұмыстың 
дәмін татып өстік, қарағым, – 
деп бір уақ өткенді ойға оралтты 
Биғанша апам.

1956 жылы мектепті бітірген  
бозбала Фазылхан бірден ауыл 
поштасына бастық болды. Ол 
тұста қолынан іс келген адам-
ды жасына, біліміне қарамай 
жұмсай беретін кез. Шешесі 
жалғыз ұлды сыртқа жібергісі 
келмеді. Бір жағынан қаражат-
тың жоқтығы қолбайлау. Ақы-
ры ауылда қалып, байланыс 
қыз метіне байланды да қалды.

Міне, Фазекең, сол пошта 
саласында 1956 жылдан кеше-
гі 2005 жылға дейін табан ау-
дармай, 49 жыл қызмет етті. 
1968-1978 жылдары  «Торғай» 
кеңшарына қоныс аударған. 
Онда да сол қызметін абырой-
лы жалғастырды. Нәтижесі сол 
емес пе, 1971 жылы байланыс 
саласы бойынша ауданда  омы-
рауына Еңбек Қызыл Ту орденін 
таққан екі кісі болса, соның бірі 
осы Фазылхан Мауданов-тұғын. 
1975 жылы Жанкелдин ауданы 
еңбекшілер депутаттарының  
Аманкелді селолық кеңесінің де-
путаты болып сайланды. «Ерен 
еңбегі үшін» медалімен мара-
патталды.

«Торғай» кеңшарында қыз-
мет істеп жүрген жылдары 
Фазекең Ұлы Жеңістің 30 жыл-
дығына арналған аудандық 
ақындар айтысына қатысыпты. 
Сонда:

«...Осындай қанды 
     майдан басталғанда,
Советтік жас қар мен мұз 
    жастанғанда.
Өкіммен әкем менің 
  жауға аттанып,
Бесікте уілдеумен 
  жас қалғанда..» 

– деп Отан үшін кеудесін оққа 
төсеген әкесі жәйлі тебірене 
жырлаған еді.

Бүгінде Фазылхан Мау-
данұлы тамыры тереңге тартқан, 
мәуелі бәйтерек тәрізді. Жары 
Биғанша Қарақызы екеуі тоғыз 
ұл-қыз өсіріп,  олардан жиырма 
екі немере, екі шөбере сүйіп 
отырған бақытты ата мен әже. 
Қостанай қаласында тұрады.

– Атадан жалғыз тусам да 
құдайға шүкір, жан-жағым тү-
гел,ұрпағым аман-есен. Бұдан 
артық бақыт бола ма?! Тек, 
көңіл түкпірінде әкеге деген 
сағыныш бар. Көзін көріп, құ-
шағына енбесем де жетпіс екі 
жылдан бері жат жердің топы-
рағын жамылып жатқан әкемнің 
қабірін тауып, туған жерінің бір 
уыс топырағын салу мен үшін 
парыз сияқтанады да тұрады, 
– дейді Фазекең ақсақал.

СУРЕТТЕРДЕ: Фазылхан 
Мау данұлы әке хаттарын жиі 
ақтарады; жауынгер М.Жолаев-
тың майданнан жазған хаттары.

С у р е т т е р  о т б а с ы л ы қ 
мұрағаттан алынды.

ОЛ КҮНДЕРДІҢ ӨШПЕС ДАҢҚЫ

Сарғайған хаттар 
сыр шертеді
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Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 16 аќпандаѓы 44 ќаулысы

Ќостанай облысыныњ аумаѓындаѓы «Алтын Дала» мем-
лекеттік табиѓи резерваты» республикалыќ мемлекеттік ме-
кемесініњ к‰зет аймаѓын белгілеу туралы

2003 жылѓы 20 маусымдаѓы Ќазаќстан Республикасы Жер кодексініњ
123-бабына,"Ерекше ќорѓалатын табиѓи аумаќтар туралы" 2006 жылѓы 7
шілдедегі Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 10-бабы 2-тармаѓыныњ  11)
тармаќшасына жєне 18, 43, 53-баптарына, "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі  басќару туралы" 2001
жылѓы  23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 27-бабы  1-тар-
маѓыныњ  9) тармаќшасына сєйкес, "Алтын Дала" мемлекеттік табиѓи ре-
зерваты" республикалыќ  мемлекеттік мекемесін сыртќы ќолайсыз єре-
кеттерден ерекше к‰зету жєне ќорѓауды ќамтамасыз ету маќсатында Ќос-
танай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыѓы министрлігі Орман ша-
руашылыѓы жєне жануарлар д‰ниесі комитетініњ "Алтын Дала" мемлекеттік
табиѓи резерваты" республикалыќ мемлекеттік мекемесі (б±дан єрі - та-
биѓи резерват) шекарасыныњ айналасындаѓыЌостанай облысыныњ аума-
ѓында ені екі километрден кем емес, жалпы ауданы 180 929 гектар, оныњ
ішінде: жер учаскелері иелерінен жєне жер пайдаланушылардан алып тас-
тамай жєне жерлердіњ санатын μзгертпей  ¦лы-Жыланшыќ учаскесінде –
78 972 гектар, Тосынќ±м учаскесінде - 74 457 гектар жєне Сарыќопа учас-
кесінде 27 500 гектар к‰зет аймаѓы;

ќоса беріліп отырѓан картаѓа сєйкес табиѓи резерват шекарасыныњ пе-
риметрі бойынша к‰зет аймаѓыныњ шекарасы;

ќосымшаѓа сєйкес табиѓи резерват аумаѓында табиѓатты пайдалану-
дыњ режимі мен тєртібі белгіленсін.

2. Осы ќаулыныњ орындалуын баќылау облыс єкімініњ орынбасары
Б.Ш. Жаќыповќа ж‰ктелсін.

3. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен кейiн к‰нтiзбелiк
он к‰н μткен соњ ќолданысќа енгiзiледi.

Ќостанай облысыныњ єкімі       Н. Садуаќасов.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi мемлекеттiк
тiркеу  тiзiлiмiнде 2015  жылѓы 26 наурыздаѓы

№ 5456 болып тіркелген.

Єкімдіктіњ  2015 жылѓы 16 аќпандаѓы
№ 44 ќаулысына ќосымша

Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыѓы ми-
нистрлігі Орман шаруашылыѓы жєне жануарлар д‰ниесі
комитетініњ "Алтын Дала" мемлекеттік табиѓи резерваты"
республикалыќ мемлекеттік мекемесініњ к‰зет аймаѓыныњ
аумаѓында табиѓатты пайдалану режимі мен тєртібі

1. Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыѓы министрлігі Орман
шаруашылыѓы жєне жануарлар д‰ниесі комитетініњ "Алтын Дала" мемле-
кеттік табиѓи резерваты (б±дан єрі - табиѓи резерват) республикалыќ мем-
лекеттік мекемесініњ к‰зет аймаќтарында табиѓи ресурстарды т±раќты пай-
далануды ќамтамасыз ететін жер пайдаланушылардыњ дєст‰рлі шаруа-
шылыќ ќызметініњ негізгі т‰рлеріне р±ќсат беріледі.

2. Табиѓи резерваттыњ к‰зет аймаѓында:
1) жања елді мекендер ќ±руѓа жєне бар елді мекендерді кењейтуге;
2) экологиялыќ ж‰йелеріне зиянды єсер ететін объектілерді орналасты-

руѓа, жобалауѓа, салуѓа жєне пайдалануѓа, жања технологиялар енгізуге;
3) жануарлар мен μсімдіктер д‰ниесі ‰шін зєрлі улы химикаттар, тыњай-

тќыштар мен гербицидтер ќолданылатын ауыл шаруашылыѓыныњ интен-
сивті нысандарын енгізуге;

4) атмосфераѓа жєне ашыќ су кμздері мен рельефке ластаушы заттар
шыѓаруѓа жєне сарќынды суларды тμгуге, ќалдыќтарды орналастыруѓа;

5) пайдалы ќазбалар μндіруге;
6) радиоактивті материалдар мен μнеркєсіп ќалдыќтарын кμмуге;
7) резерваттыњ экологиялыќ ж‰йелерініњ гидрологиялыќ режимін μзгер-

тетін ќызметке (бμгеттер, дамбалар, гидротехникалыќ ќ±рылыстар жєне
табиѓи су аѓынын тоќтатуѓа немесе азайтуѓа єкеп соѓатын басќа да объек-
тілер салуѓа);

8) жабайы жануарлар мен жабайы μсімдіктердіњ бμтен т‰рлерін жерсін-
діруге;

9) табиѓи резерваттыњ экологиялыќ ж‰йелеріне зиянды єсер ететін ба-
сќа да ќызметке жол берілмейді.

3. Табиѓи резерваттыњ к‰зет аймаќтарыныњ аумаѓында резерваттыњ
экологиялыќ ж‰йелерініњ жай-к‰йіне теріс єсер етпейтін шаруашылыќ ќыз-
меттіњ мынадай єрт‰рлі нысандары ж‰зеге асырылуы м‰мкін:

1) мал жайылымы жєне шμп шабуды ќоса алѓанда, дєст‰рлі жер пайда-
лану, сондай-аќ биологиялыќ саналуандыќты ±заќ мерзімді саќтау мен
оныњ беріктігін ќамтамасыз ету шењберіндегі μзге де ќызмет;

2) туристік жєне рекреациялыќ ќызмет;
3) минералды суларды, жер астыныњ жылы суларын жєне климаттыќ

ресурстарды пайдалану;
4) кєсіпшілік жєне єуесќойлыќ (спорттыќ) балыќ аулау жєне ањ аулау;
5) орман жєне дала μрттерін сμндіру жμнінде жердегі жєне авиациялыќ

ж±мыстарды ж‰ргізу;
6) б‰лінген жерлерді рекультивациялау;
7) ‰лгі μлшемді дала  жєне μзге де μсімдік ќауымдастыќтарын ќалпына

келтіру;
8) жабайы жануарлардыњ мекендеу ортасы мен санын ќалпына келті-

ру;
9) жер учаскілерін туристер болатын жерлерді жайластыру, μсімдіктер

мен жануарлардыњ эндемикалыќ, сирек кездесетін жєне ќ±рып бара жатќан
т‰рлерін жасанды жолмен кμбейту, μсіру, μндіру ‰шін питомниктер салу,
табиѓи резерват ќызметкерлерініњ т±руы ‰шін ќызметтік ‰й-жайлар (кордон-
дар) салу, оларѓа ќызмет бабындаѓы жер ‰лестерін беру ‰шін пайдалану.

4. Табиѓи резерваттыњ к‰зет аймаќтарында осы ќосымшаныњ
3-тармаѓында аталѓан ќызмет т‰рлерін ж‰зеге асыру кезінде жануар-

лар мен μсімдіктер д‰ниесі объектілерініњ мекендеу ортасын жєне кμбею
жаѓдайларын, жануарлардыњ ќоныс аудару жолдары мен шоѓырлану орын-
дарын саќтау жμніндегі іс-шаралар кμзделуге жєне ж‰зеге асырылуѓа, жа-
байы жануарлардыњ мекендеу ортасы ретінде ерекше ќ±нды учаскелерге,
сондай-аќ табиѓи резерват ќорыныњ μзге объектілеріне ќол с±ѓылмауы
ќамтамасыз етілуге тиіс.

Постановление акимата Костанайской области
от  16 февраля 2015 года   № 44

Об установлении охранной зоны республиканского госу-
дарственного учреждения "Государственный природный ре-
зерват "Алтын Дала" на территории Костанайской области

В соответствии со статьей 123 Земельного кодекса Республики Казах-
стан от 20 июня 2003 года, подпунктом 11) пункта 2 статьи 10 и статьями 18,
43,53 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняе-
мых природных территориях", подпунктом 9) пункта 1 статьи 27 Закона Рес-
публики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном
управлении  и самоуправлении в Республики Казахстан", в целях обеспече-
ния особой охраны и защиты республиканского государственного учрежде-
ния "Государственный природный резерват "Алтын Дала" от неблагоприят-
ного внешнего воздействия, акимат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Установить:
охранную зону на территории Костанайской области вокруг границы рес-

публиканского государственного учреждения "Государственный природный
резерват "Алтын Дала" Комитета лесного хозяйства и животного мира Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - природный
резерват) шириной не менее двух километров, общей площадью  180 929
гектаров, из них: в Улы-Жиланшикском участке 78 972 гектара, Тосынкумс-
ком участке 74 457 гектаров и 27 500 гектара в Сарыкопинском участке без
изъятия у собственников земельных участков и землепользователей и без
изменения категорий земель;

границу охранной зоны по периметру границы природного резервата со-
гласно прилагаемой карты;

режим и порядок природопользования на территории охранной зоны при-
родного резервата согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя акима области Жакупова Б.Ш.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким Костанайской области Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации   нормативных  правовых   актов

26 марта 2015 года под  № 5456.

Приложение  к постановлению акимата
от 16 февраля 2015 года № 44

Режим и порядок природопользования на территории
охранной зоны республиканского государственного учреж-
дения "Государственный природный резерват "Алтын Дала"
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан

1. В охранной зоне республиканского государственного учреждения "Го-
сударственный природный резерват "Алтын Дала" Комитета лесного хозяй-
ства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Ка-
захстан (далее - природный резерват) разрешаются основные виды тради-
ционной хозяйственной деятельности землепользователей, обеспечиваю-
щие устойчивое использование природных ресурсов.

2. В охранной зоне природного резервата не допускается:
1) создание новых и расширение существующих населенных пунктов;
2) размещение, проектирование, строительство и эксплуатация объек-

тов, внедрение новых технологий, оказывающих вредное воздействие на
экологические системы;

3) ведение интенсивных форм сельского хозяйства с применением ток-
сичных для животного и растительного мира ядохимикатов, удобрений и гер-
бицидов;

4) выброс в атмосферу и сброс в открытые водные источники и на рельеф
загрязняющих веществ и сточных вод, размещение отходов;

5) добыча полезных ископаемых;
6) захоронение радиоактивных материалов и промышленных отходов;
7) деятельность, способная изменить гидрологический режим экологи-

ческих систем природного резервата(строительство плотин, дамб, гидротех-
нических сооружений и других объектов, приводящих к прекращению или
снижению естественного стока вод);

8) интродукция чужеродных видов диких животных и дикорастущих расте-
ний;

9) другая деятельность, способная оказывать вредное воздействие
на экологические системы природного резервата.
3. На территории охранной зоны природного резерватамогут осуществ-

ляться различные формы хозяйственной деятельности,
не оказывающие негативного воздействия на состояние экологических

систем природного резервата:
1) традиционное землепользование, включая пастьбу скота
и сенокошение, а также иная деятельность в рамках обеспечения долго-

временной сохранности и неуязвимости биологического разнообразия;
2) туристская и рекреационная деятельность;
3) использование минеральных вод, бальнеологических и климатических

ресурсов;
4) промысловое и любительское (спортивное) рыболовство и охота;
5) проведение наземных и авиационных работ по тушению лесных
и степных пожаров;
6) рекультивация нарушенных земель;
7) восстановление эталонных степных и иных растительных сообществ;
8) восстановление среды обитания и численности диких животных;
9) использование земельных участков для обустройства мест пребыва-

ния туристов, устройства питомников для искусственного размножения, вы-
ращивания, разведения эндемичных, редких и исчезающих видов растений
и животных, а также для строительства служебных зданий (кордонов) для
проживания работников природного резервата, предоставления им служеб-
ных земельных наделов.

4. В охранной зоне природного резервата при осуществлении видов дея-
тельности, указанных в пункте 3 настоящего приложения, должны предус-
матриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обита-
ния и условий размножения объектов животного и растительного мира, путей
миграции и мест концентрации животных, обеспечиваться неприкосновен-
ность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обита-
ния диких животных, а также иных объектов природного резервата.

Бейбіт елдіњ
б‰лдіршіндері
Биыл  Ќазаќстан  халќы Ассам-

блеясыныњ жылын халќымыз
ќолдап, тойлап жатыр. Осындай
±лы істі б‰лдіршіндерге жеткізу
маќсатында Ќашар кентіндегі №2
Ќашар орта мектебіндегі шаѓын
орталыќтыњ тєрбиешілері "Ќош
келдіњ, тμрлет Наурызым!" таќы-
рыбында ертењгілік μткізді. Оѓан
"Балапан"  екінші кіші тобыныњ
б‰лдіршіндері ќатысып, ±лттыќ
киімдерін киіп, ќазаќша биледі.
Мерекені тойлауѓа жиналѓан
ќауыммен амандасып, μзге ±лт
μкілдерін ќ±рметпен ќарсы алды.
Балаќайлар ќосыла єн шырќап,
таќпаќтар айтты. Іс-шараныњ
ќонаќтары да ќ±р ќол келмеген
екен. Олар ќазаќ тілінде ќ±ттыќ-
тау айтып, ата-аналар балаларѓа
±лттыќ ойындарды ‰йретті. ¦л-
ќыздар "Балапандар", "Тырна-
лар" биін билеп, "Ќырдаѓы
г‰лдер" ойынын ойнады. Ер-
тењгіліктіњ ќатысушылары бауыр-
саќтан дєм татты. Мінекей, осын-
дай бала ќуанышынан асќан ба-
ќыт барма?!  Осы баќытты біздіњ
балаларымызѓа сыйлаѓан Елба-
сымыз болатын. Неге десењіз,
"Балапан" баѓдарламасы бойын-
ша 2010 жылы біздіњ мектебіміз-
де шаѓын орталыќ  ашылды. Міне
сол уаќыттан бері б‰лдір-
шіндерімізді тєрбиелеп келеміз.

З.ШАБАРОВА,
№2 Ќашар орта мектебі

шаѓын орталыѓыныњ
тєрбиешісі.

Жалпыќалалыќ
сенбілік μтеді

Жылдаѓы дєст‰р бойынша
кμктем айларында санитарлыќ
тазалыќты саќтауѓа арналѓан
Ќостанай ќаласы єкімдігінде ке-
њес μткізілді. Б±л мєселе туралы
ќала єкімініњ орынбасары Фрун-
зик Аракелян баяндама жасады.
Шешен μзініњ сμзінде кμшелерді
жєне ќоѓамдыќ орындарды таза-
лау былтырѓы жылы ќарќынды
т‰рде атќарылѓанын еске салды.
Сол ж±мыстар биыл да жалѓасын
табатынын, шарт жасасќан мер-
дігерлер бірінші тоќсанда белгі-
ленген міндеттемелерін орын-
дайтынын мєлімдеді.

Биылѓы жылдыњ 16 сєуірінен
21 мамыры аралыѓы санитарлыќ
тазалыќ айы болып жариялана-
ды. Сєуірдіњ 17-20 к‰ндері жал-
пыќалалыќ сенбілік ±йымдасты-
рылады.

161 μрт сμндіру
ќ±ралы

жарамсыз
¤рт сμндіру гидранттарыныњ ба-

сым бμлігі іске жарамайды. Б±л ке-
зекті тексеру кезінде аныќталды. Жал-
пы μрттіњ алдын алу ‰шін оны ауыз-
дыќтайтын ќ±ралдардыњ саќадай-сай
болѓаны жμн. Ал б‰гінгі к‰ні кез келген
±йым жєне мекемелер тілсіз жаудыњ
алдын алу ќажет. Себебі, барлыќ ел-
дімекен, μндіріс ошаќтары, кєсіпорын-
дардыњ ќ±рылысын ж‰ргізу кезінде,
оныњ су ќ±бырын жєне басќа да
μндірістік ќ±рылѓыларын тартумен
ќатар μрт ќауіпсіздігі басты назарѓа
алынады.

Облыс орталыѓы аумаѓында жал-
пы 1140 μрт сμндіру гидранты болса,
оныњ  876-сы ќаладаѓы "Ќостанай-Су"
мекемесіне тиесілі. Ал 264-і мекеме-
±йымдардыњ меншігіне ќарасты. Ќос-
танай ќалалыќ μртке ќарсы ќызметі
жыл сайын олардыњ техникалыќ жаѓ-
дайын тексеріп, ќадаѓалап отырады.
Б‰гінгі тањда Ќостанай ќаласы бойын-
ша мекемелер мен ±йымдардаѓы 264
μрт сμндіру ќ±ралыныњ 63-і іске жа-
рамсыз деп танылды.

А.БАЙМАНОВ,
Ќостанай ќалалыќ ТЖБ

аѓа инженері.

Ермекбай
     ХАСЕНОВ



97 сәуір  2015 жыл

ТОО «Бородиновское» сообщает, что общее собрание 
участников состоится  22  апреля 2015 года в 11 часов 00 ми-
нут, по адресу Костанайская область Мендыкаринский район, 
с. Загаринка:

В повестку дня включены следующие вопросы»
1) Открытие кредитной линии ТОО «Бородиновское» в ТОО 

«Кредитное товарищество «Боровское» в сумме 18 000 000 
тенге, на условиях ТОО «КТ «Боровское».

2) Заключение Договоров залога и дополнительных согла-
шений к ним, согласно котором ТОО

«Бородиновское» предоставляет в залог ТОО «КТ «Боровс
кое» движимое и недвижимое имущество, а именно:

Трактор К701.01 ЗСТ, 2007 г.в.; Трактор Беларус – 1221,2, 
2009 г.в.; Трактор Беларус 1221, Т, 2007 г.в. и право временного 
возмездного долгосрочного землепользования на земельный 
участок общей площадью 831,1 га, кадастровый номер 12185
010140, Введенский с/о, в обеспечение обязательств ТОО «Бо-
родиновское» перед ТОО «КТ «Боровское» по открываемому 
Рамочному соглашению/Кредитному договору, включая все при-
ложения и дополнения к нему, а также всех обязательств ТОО 
«Бородиновское», которые возникнут в будущем по указанному 
Рамочному соглашению/Кредитному договору, с предоставле-

нием ТОО «Кредитное товарищество «Боровское» права на 
внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества.

3) Заключение Договоров залога и дополнительных сог
лашений к ним, согласно котором ТОО «Бородиновское» 
предоставляет в залог АО «Аграрная кредитная корпорация» 
движимое и недвижимое имущество, а именно:

Трактор К701.01 ЗСТ, 2007 г.в.; Трактор Беларус 1221,2, 
2009 г.в.; Трактор Беларус 1221,Т, 2007 г.в. и право временного 
возмездного долгосрочного землепользования на земельный 
участок общей площадью 831,1 га, кадастровый номер 12185
010140, Введенский с/о, в обеспечение обязательств ТОО КТ 
«Боровское» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по 
Рамочному соглашению /Кредитному договору № 283КСТКТ6 
от 16.03.2015 г., включая все приложения и дополнения к ним. 
а также всех обязательств ТОО «КТ «Боровское», которые воз-
никнут в будущем по указанным Рамочному соглашению /Кре-
дитному договору, с предоставлением АО «Аграрная кредитная 
корпорация» права на внесудебную реализацию передаваемого 
в залог имущества.

4) Предоставление полномочий на подписание кредитной 
и залоговой документации от имени ТОО «Бородиновское» 
Балеха СВ.

«Федоров ауданы әкiмiнiң ап-
параты» мемлекеттік мекемесінің 
бірыңғай конкурстық комиссия-
сы «Федоров ауданы Федоров 
ауылдық округі әкімінің аппара-
ты» ММ бас маман (Е-G-3 санаты) 
бос әкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына орналасуға конкурс жария-
лайды. Лауазымдық жалақысы 
қызмет атқарған жылдарға бай-
ланысты – 53813 теңгеден 72391 
теңгеге дейiн. Құжаттарды қабыл-
дау мына мекенжай бойынша (Қос-
танай облысы, Федоров ауданы, 
111900, Федоров ауылы, Калинин 
к. 53, телефондар 87144221045, 
87144222528 (факс), электрондық 
мекенжай: akimatfed@mail.ru, 
fedorovka@kostanay.gov.kz).

Қызметтiк мiндеттерi: Федоров 
ауылдық округінің тізімге алу мате-
риалдарын дайындау және әскер қа-
тарына шақырылуы, әскери міндетті 
есебін жүзеге асырады. Ауылдық 
округ жастарын  әскерипатриоттық 
тәрбиелеу бойынша жұмыс үйлестіру. 
Өзара түсіністік бойынша округ  ай-
мағында және саяси партиялардың  
қарымқатынасы және қоғамдық 
бірлестіктердің,  әлеуметтік жағдай-
лардың  мониторинг болжамдарын 
құру. Үкіметтік емес ұйымдармен 
үнемі байланысты жүзеге асырып 
және олардың ісәрекеттерінде әдіс
темелік көмек көрсету. Әр түрлі ұлт 
азаматтарымен, әртүрлі діни конфес-
сиялармен толеранттық қарымқаты-
нас құрып, діни бірлестіктермен үнемі 
байланысты жүзеге асыру. Округта 
сақтауға және бірлікті нығайтуға және 
тұрақтылыққа  бағыттаған ісшара-
ларын жүзеге асыру. Саясаттық ҚР 
Президенті мен Үкіметінің жастар 
саясатын  жүзеге асыру бойынша 
балалар және жастар бірлестіктері-
не әдістемелік  көмек жүзеге асыру. 
Жастар ортасында және адамгер-
шілік рухани аймақтары шығар-
машылық потенциалды дамытуды 
қалыптастырады, «Салауатты өмір 
салты» бағдарламасына жастар ара-
сынан қатысу. Жастар жұмыс істеу 
барысында азаматтармен білім са-
ласында әскерипатриоттық тәрбие
леуде, мәдениет, спорт, денсаулық 
сақтауға заңды тұлғалармен мемле-
кеттік органдармен бірлесіп әрекет 
жасау. Жастар саясаты бойынша 
қоғамдықсаяси жағдайларды зерт-
теу және ақпараттықаналитикалық 
жұмыстар өткізу.

Қатысушыларға қойылатын 
талаптар: Жоғары гуманитарлық, 
педагогикалық, заңгерлік, экономика-
лық, ауыл шаруашылық. Мемлекеттік 
қызмет өтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттағы нақты лауазым-
ның функционалдық бағытына сәй-

кес салаларда екі жылдан кем емес 
жұмыс өтілі бар болған жағдайда 
ортадан кейінгі гуманитарлық, педа-
гогикалық, заңгерлік, экономикалық, 
ауыл шаруашылық білімі барларға 
рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының 
Конс титуциясын, «Мемлекет -
тік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
Қазақстан Республикасындағы жер-
гілікті мемлекеттік басқару және 
өзінөзі басқару туралы», «Жеке 
және заңды  тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы», «Мемлекет-
тік көрсетілетін қызметтер туралы» 
заңдарын, осы санаттағы нақты лауа
зымның мамандануына сәйкес са-
лалардағы қатынастарды реттейтін  
Қазақстан Республикасының норма-
тивтік құқықтық актілерін, «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты 
стратегиясын білуі. Осы санаттағы  
лауазымдар бойынша функционал-
дық міндеттерді орындау үшін қажетті 
басқа да міндетті білімдер.         

Конкурс «Мемлекеттiк әкiмшiлiк 
лауазымдарға орналасуға конкурс 
өткiзу және конкурс комиссиясын 
қалыптастыру қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
төрағасының 2013 жылғы 19 нау
рыздағы № 067/32 бұйрығымен 
бекітілген, Бос әкімшілік мемлекеттік  
лауазымға орналасуға конкурс өткiзу 
қағидасы (бұдан әрі – Қағидалар) не-
гізінде жүргізіледі. 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар:

1) осы Қағидаларға 2қосымшаға 
сәйкес нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағи-
даларға 3қосымшаға сәйкес нысан-
да толтырылған сауалнама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың 
нотариалды куәландырылған көшiр-
мелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құ-
жаттың нотариалды куәландырылған 
көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің 
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 
бұйрығымен бекітілген (Қазақстан 
Респуб ликасының Нормативтік 
құқықтық актілердің тізілімінде 2010 
жылы 21 желтоқсанда № 6697 болып 
тіркелген) нысандағы денсаулығы ту-
ралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы аза-
матының жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде 
шекті мәннен төмен емес нәтижемен 
тестілеуден өткені туралы қолданыс
тағы сертификат (немесе нотариал-
ды куәландырылған көшірмесі).

Құжаттар конкурстың өтетіндігі 
туралы хабарландыруды соңғы жа-
рияланған сәттен бастап 10 жұмыс 
күн ішінде «Федоров ауданы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесіне 
мына мекен жайға Қостанай облы-
сы, Федоров ауданы, 111900, Фе-
доров ауылы, Калинин к. 53,  ұсы-
ну қажет. Анықтамалар телефон 
8(71442) 22528, электрондық пошта 
– fedorovka@kostanay.kz.

Азаматтардың қолмақол тәртіп-
те немесе почта арқылы құжаттар-
ды қабылдау мерзіміне берген құ-
жаттарды (қоса берілген құжаттары 
көрсетіле отырып құжат тігілетін 
мұқабаға салынған) конкурстық ко-
миссияның қарауына қабылданады. 
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
электрондық пошта арқылы берген 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын 
әңгімелесу басталғанға дейін бір жұ-
мыс күні бұрын кешіктірмей ұсынады.

Әңгімелесуге жіберілген канди-
даттар әңгімелесу жіберу туралы ха-
бардар ету күнінен бастап 5 жұмыс 
күн ішінде «Федоров ауданы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының 
ашықтылығы мен объективтiлiгiн 
қамтамасыз ету үшiн оның отыры-
сына байқаушыларды қатыстыруға 
жол берiледi. Конкурс комиссия-
сының отырысына байқаушылар 
ретiнде Қазақстан Республикасы 
Парламентiнiң және барлық деңгей-
дегi маслихат депутаттарының, Қа-
зақстан Респуб ликасы заңнамасында 
белгiленген тәртiпте аккредиттелген 
бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттiк органдардың, 
қоғамдық бiрлестiктердiң (үкiметтiк 
емес ұйымдардың), коммерциялық 
ұйымдардың және саяси партиялар-
дың өкiлдерi, уәкiлеттi органның қыз
меткерлерi қатыса алады.

Байқаушы ретiнде конкурс комис-
сиясының отырысына қатысу үшiн 
тұлғалар әңгiмелесу басталуына 
1 жұмыс күнi қалғанға дейiн кешiк-
тiрмей «Федоров ауданы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
кадр жұмысы бөлімінде тiркеледi. 
Тiркелу үшiн тұлғалар «Федоров ау-
даны әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің кадр жұмысы бөліміне 
жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшiрмесiн, ұйымдарға тиесiлiлiгiн 
растайтын құжаттардың түпнұсқасын 
немесе көшiрмелерiн ұсынады.

Азаматтар конкурсқа қатысу 
жөніндегі шығыстарын (әңгімелесу 
өтетін орынға және кері жол жүрісі, 
тұрғын үйлік орынжайын жалдау, 
тұру, байланыстың барлық түрлерін 
пайдалану) өз қаражаты есебінен 
жүргізеді.

ТОО «Грань К» (местонахождение: Кост. обл., г. Костанай, пр.АльФараби, 
65, эт. 8), сообщает потребителям и иным заинтересованным лицам о предстоя
щем проведении слушания по ежегодному отчету за 2014 год о деятельности 
субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемой услуги – по 
предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при усло-
вии отсутствия конкурентного подъездного пути, которое состоится 30 апреля 
2015 года в 12.00ч. по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, пр.АльФараби, 
65, каб.808.

«Федоров ауданы әкiмiнiң 
аппараты» мемлекеттік меке-
месінің бірыңғай конкурстық 
комиссиясы «Федоров ауданы 
Пешков ауылдық округі әкімінің 
аппараты» ММ бас маман есепші 
(Е-G-3 санаты) бос әкімшілік мем-
лекеттік лауазымын орналасуға 
конкурс жариялайды. Лауазым-
дық жалақысы қызмет атқарған 
жылдарына байланысты – 53813 
теңгеден 72391 теңгеге дейiн. Құ-
жаттарды қабылдау мына мекен-
жай бойынша (Қостанай облысы, 
Федоров ауданы, 111900, Федо-
ров ауылы, Калинин к. 53, теле-
фондар 87144221045, 87144222528 
(факс), электрондық мекенжай: 
akimatfed@mail.ru, fedorovka@
kostanay.gov.kz).

Қызметтiк мiндеттерi: Әрбір 
бюджеттік бағдарламалардың  мін-
деттемелері мен төлемдері бойын-
ша қаржыландырудың жеке жоспар-
ларын әзірлеуді және бекітуді 
қамтамасыз етеді. «Федоров ауданы 
Пешков ауылдық округі әкімі аппа-
ратының» мемлекеттік мекемесінің 
стратегиялық және қаржыландыру 
жеделдік жоспарына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу. Тауарларды,  
жұмыс және қызмет  көрсетулерді  
мемлекеттік  сатып  алуға  келісім  
шарттар  бекітуін жүзеге асырады. 
Шығыстардың  орындалуы жөнін-
дегі  бухгалтерлік  есепті жүргізеді,  
аудандық  экономика  және  қаржы  
бөліміне бухгалтерлік есеп береді. 
Құжаттардың  уақытты  және дұрыс 
ресімделуіне және құрылған опе-
рацияларынын заңды болуына 
бақылау жасайды. Штаттық кесте, 
шығындар сметасы, оларға есеп. 
Еңбек ақы, демалыс және ауру-
лық парақтарына есеп жүргізеді, 
қызметкерлердің және жұмысшы-
лардың есеп шоттарын жүргізеді, 
еңбек салығын, карточкалық  са-
лыным зейнетақы жинау қорының 
есебін жүргізеді. Табыс салығы және 
әлеуметтік салық бойынша салық 
басқармасына тоқсандық және 
жылдық есебін тапсырады, негізгі 
құралдар бойынша статистикалық 
есеп жүргізеді. Федоров ауданы 
бойынша экономика және қаржы, 
қазыналық бөліміне есеп тапсыра-
ды. Еңбекақы бойынша жинақтау 
ведомостері бойынша аналитика-
лық есебін құрастырады. Сұраным 
және еңбек ақы есебін дайындай-
ды. Бензин талонын береді. Сенім-
хат тіркеу журналын жүргізеді. МТБ 
және негізгі құрал бойынша есеп 
жүргізеді. Номенклатура істерінде 
қарастырылған бухгалтерлік есебін 
жүргізеді.

Қатысушыларға қойылатын 
талаптар: Жоғары экономикалық. 
Ортадан кейінгі экономикалық білімі 
бар жағдайда мемлекеттік қызметте 
бір жылдан кем емес қызмет өтілі  
немесе осы санатқа сәйкес бағыт-
талған қызмет салаларында екі 
жылдан кем емес жұмыс өтілі.

Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, «Мемлекет-
тік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы», Қазақстан Республикасын-
дағы жергілікті мемлекеттік басқа-
ру және өзінөзі басқару туралы», 
«Жеке және заңды  тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы», 
«Мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меттер туралы» Заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның ма-
мандануына сәйкес салалардағы 
қатынастарды реттейтін  Қазақстан 
Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 
2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты 
стратегиясын білуі. Осы санаттағы  
лауазымдар бойынша функцио-
налдық міндеттерді орындау үшін 
қажетті басқа да міндетті білімдер.         

Конкурс «Мемлекеттiк әкiмшiлiк 
лауазымдарға орналасуға конкурс 
өткiзу және конкурс комиссиясын 
қалыптастыру қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
төрағасының 2013 жылғы 19 нау
рыздағы № 067/32 бұйрығымен 

бекітілген, Бос әкімшілік мемлекет-
тік  лауазымға орналасуға конкурс 
өткiзу қағидасы (бұдан әрі – Қағи-
далар) негізінде жүргізіледі. 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар:

1) осы Қағидаларға 2қосым-
шаға сәйкес нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен осы 
Қағидаларға 3қосымшаға сәйкес 
нысанда толтырылған сауалнама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың 
нотариалды куәландырылған көшiр-
мелерi;

4) еңбек қызметін растайтын 
құжаттың нотариалды куәланды-
рылған көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің 
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 
бұйрығымен бекітілген (Қазақстан 
Республикасының Нормативтік 
құқықтық актілердің тізілімінде 2010 
жылы 21 желтоқсанда № 6697 бо-
лып тіркелген) нысандағы денсау-
лығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы аза-
матының жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде 
шекті мәннен төмен емес нәти-
жемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе 
нотариалды куәландырылған көшір-
месі).

Құжаттар конкурстың өтетінді-
гі туралы хабарландыруды соңғы 
жарияланған сәттен бастап 10 жұ-
мыс күн ішінде «Федоров ауданы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесіне мына мекен жайға Қос
танай облысы, Федоров ауданы, 
111900, Федоров ауылы, Калинин 
к. 53,  ұсыну қажет. Анықтамалар 
телефон 8(71442) 22528, электрон-
дық пошта – fedorovka@kostanay.kz.

Азаматтардың қолмақол тәртіп-
те немесе почта арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзіміне берген құжат-
тарды (қоса берілген құжаттары 
көрсетіле отырып құжат тігілетін 
мұқабаға салынған) конкурстық ко-
миссияның қарауына қабылданады. 
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
электрондық пошта арқылы берген 
азаматтар құжаттардың түпнұсқа-
сын әңгімелесу басталғанға дейін 
бір жұмыс күні бұрын кешіктірмей 
ұсынады.

Әңгімелесуге жіберілген канди-
даттар әңгімелесуге жіберу туралы 
хабардар ету күнінен бастап 5 жұ-
мыс күн ішінде «Федоров ауданы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік ме-
кемесінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмы-
сының ашықтылығы мен объек-
тивтiлiгiн қамтамасыз ету үшiн 
оның отырысына байқаушыларды 
қатыстыруға жол берiледi. Кон-
курс комиссиясының отырысына 
байқаушылар ретiнде Қазақстан 
Республикасы Парламентiнiң және 
барлық деңгейдегi мәслихат депу-
таттарының, Қазақстан Республи-
касы заңнамасында белгiленген 
тәртiпте аккредиттелген бұқара-
лық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттiк органдардың, қоғам-
дық бiрлестiктердiң (үкiметтiк емес 
ұйым дардың), коммерциялық ұйым
дардың және саяси партиялардың 
өкiлдерi, уәкiлеттi органның қызмет-
керлерi қатыса алады.

Байқаушы ретiнде конкурс 
комиссиясының отырысына қа-
тысу үшiн тұлғалар әңгiмелесудің 
басталуына 1 жұмыс күнi қалғанға 
 дейiн  кешiктiрмей «Федоров ау-
даны әкімінің аппараты» мемле-
кеттік мекемесінің кадр жұмысы 
бөлімінде тiркеледi. Тiркелу үшiн 
тұлғалар «Федоров ауданы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік меке-
месінің кадр жұмысы бөліміне жеке 
басын куәландыратын құжаттың 
көшiрмесiн, ұйымдарға тиесiлiлiгiн 
растайтын құжаттардың түпнұсқа-
сын немесе көшiрмелерiн ұсынады.

Азаматтар конкурсқа қатысу 
жөніндегі шығыстарын (әңгімелесу 
өтетін орынға және кері жол жүрісі, 
тұрғын үйлік орынжайын жалдау, 
тұру, байланыстың барлық түрлерін 
пайдалану) өз қаражаты есебінен 
жүргізеді. 

Қостанай облысы бойынша ҚАЖ Департаментін-
де мемлекеттік тілді және қазақ салтдәстүрін наси-
хаттау мақсатында ашық сабақ өтті. 

Ашық сабақты Қостанай қалалық ор-
талықтандырылған кітапхана жүйесінің  
құрылымдық бөлімшесі, №4 «Дорожный» 
кітапхана филиалының меңгерушісі Қар-
лығаш Жолаушыбаева, кітапханашы Шол-
пан Әбілтаева  жүргізді. Сабақ барысында  
кітапхана мамандары департамент қызмет-
керлеріне қазақ халқының салтдәстүрлерін 
нақыштап, мағыналы сипатама туралы ба-
яндама  оқып, бейнекөрністер көрсетті.  

Сабақ соңында, алдағы уақытта осын-
дай ісшаралардың жүргізілуінің  қажеттігі 
туралы және де ұжым атынан алғыс ай-
тылды. 

М.ИСМУРАТОВА,
Қостанай облысы бойынша

ҚАЖД Қостанай қалалық қызметтік 
пробация бөлімінің аға инспекторы.  

Ашық сабақ өтті
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"Жангелдин ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесі,
110600, Торѓай ауылы, Алтынсарин
кμшесі 4 ‰й, аныќтама ‰шін телефон-
дары: 8(71439)- 21-2-51,  21-4-04
(факс), электрондыќ мекенжайы
jangeldy@kostanay.gov.kz., "Б" кор-
пусыныњ бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымдарына орналасуѓа конкурс
жариялайды: "Жангелдин ауданы-
ныњ ќ±рылыс, сєулет жєне ќала
ќ±рылысы бμлімі" мемлекеттік меке-
месініњ бас маманы (санаты Е-R-4),
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты
56376 тењгеден 76235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Мемлекеттік мекеменіњ есеп-ќисап
ж±мысын ж‰ргізу. Сметалыќ есеп жа-
сау, тоќсандыќ, жылдыќ баланс есеп-
терін жасау, ќаржы жєне ќазынашы-
лыќ бμлімдеріне міндетті есеп ќ±жат-
тарын тапсыру. Аѓымдаѓы есеп шот-
тарына, ерекшеліктер бойынша ќаржы
шыѓындарына, бас кітапќа ай сайын
т‰сімдер мен шыѓындарды ќондырып,
сальдолыќ ќалдыќ шыѓару.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
білім. Бухгалтерлік, экономикалыќ,
ќаржылыќ мамандыќтар. Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан  неме-
се осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ор-
тадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру 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 мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-

сын білуі.
Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ 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±йрыѓымен
бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурстыќ комиссияны
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 Ќаѓида-
лардыњ 3-ќосымшасына сєйкес ны-
санда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан кμшiр-
мелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілердіњ мемлекеттік
тіркеу тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда   № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
жарамды шекті мєннен тμмен емес
нєтижелерімен тестілеуден μткені
туралы сертификат (не болмаса
нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде "Жангелдин ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесіне мына мекенжай бойын-
ша ±сынылуы ќажет: Торѓай ауылы,
Алтынсарин кμшесі 4 ‰й, 40 бμлме.

Азаматтар жоѓарыда санамалан-
ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орнала-
стырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе почта арќылы ќ±жат-

тарды ќабылдау мерзiмiнде бере ала-
ды.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны осы  єњгімелесуге жіберіл-
гені туралы хабарлама алѓан к‰нінен
бастап  5 ж±мыс к‰нініњ ішінде
"Жангелдин ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесінде 23-
бμлмеде 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 комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Жангелдин ауданы єкімі аппа-
ратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Жангелдин ауданы єкімі ап-
паратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын 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.

"Арќалыќ ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурстыќ комиссиясы
"Арќалыќ ќаласы Ќайынды ауыл-
дыќ округі єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ  бас ма-
маны, санаты Е-G-3 бос мемле-
кеттік єкімшілік лауазымына ор-
наласуѓа конкурс жариялайды,
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты
53813 тењгеден 72391 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Табысы аз адамдарды аныќтайды,
жоѓарѓы т±рѓан органдарѓа ењбекпен
ќамтуды ќамтамасыз ету, атаулы
єлеуметтік кμмек кμрсету жμнінде
±сыныс енгізу, жалѓызбасты ќарт-
тарѓа жєне ењбекке жарамсыз аза-
маттарѓа ‰йінде ќызмет кμрсетуді
±йымдастыру. Ауыл єкімі жанындаѓы
т±раќты комиссиялардыњ отырыста-
рыныњ хаттамалары, ќ±жаттарын
дайындау. Кμп балалы аналарды ма-
рапаттауѓа ќ±жаттар дайындау. Он
сегіз жасќа дейінгі балаларѓа арнал-
ѓан мемлекеттік жєрдемаќыны таѓай-
ындау туралы ќ±жаттарды дайын-
дау. М‰гедектердіњ, асыраушысынан
айырылѓан отбасылардыњ, кμп бала-
лы аналардыњ материалдыќ жєне
т±рѓын-‰й т±рмыстыќ жаѓдайын жаќ-
сарту жμнінде мемлекеттік жєне
ќоѓамдыќ ±йымдарѓа ±сыныстар
єзірлеу жєне енгізу, сондай- аќ кєме-
летке толмаѓандардыњ ќараусыз
ќалуыныњ алдын-алумен айналыса-
ды. Статистикалыќ есеп, халыќтыњ
кμші-ќоны жєне мал басы есебін
ж‰ргізу. Єр шаруашылыќ бойынша
есепке алу кітабын, ауыл шаруашы-
лыќтарыныњ єліпби кітабын ж‰ргізу.
Єскери міндеттілер мен єскерге ша-
ќырушылардыњ бастапќы есебін
±йымдастыру жμніндегі ж±мыс. Аза-
маттыќ хал актілерін тіркеу жμніндегі
ж±мыстар. Мемлекеттік ќызметтерді
уаќытылы жєне сапалы кμрсетуді
±йымдастыру. Сайлау комиссиясы-
ныњ отырысыныњ хаттамаларымен
сайлаудыњ ќорытындысы жєне сай-
лауѓа, референдумѓа дейінгі ќ±жат-
тарды єзірлеу. Радиохабарларды
ќабылдау жєне тарату.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойы-
латын негізгі талаптар:

Жоѓары білім (педагогикалыќ, эко-
номикалыќ, ауылшаруашылыќ).

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 кейнгі білімі бар-
ларѓа р±ксат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру 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 мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ 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±йрыѓымен
бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
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
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес
нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан кμшiр-
мелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыруды соњѓы жа-
рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰ні ішінде "Арќалыќ ќаласы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Арќалыќ ќ., Абай
дањѓылы, 29, 807 кабинет, аныќтама
телефоны  8 (71430) 7-02-32, факс
7-02-01, электрондыќ мекенжайы:
a r k a l y k @ k o s t a n a y . g o v . k z ,
b.mukusheva@kostanay.gov.kz
±сыну 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.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгімеле-
суге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде "Арќа-
лыќ ќаласы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесінде 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 де-
путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы 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 комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей персоналды басќару ќызметіне
(кадр ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

Аманкелді ауданы єкімдігініњ "Аман-Су" мемле-
кеттік  коммуналдыќ кєсіпорыны, Аманкелді ауда-
ны, Аманкелді селосыныњ коммуналдыќ ќызмет
т±тынушыларына 2014 жылѓы сумен жабдыќтау
жєне жылу беру ќызметтері бойынша тыњдауын
2015 жылдыњ 27сєуірінде саѓат 10.00 де "Аман-

"Раслан" ШЌ басшысы аз.Х.М.Дакуевтіњ сенімді т±лѓасы
Кудербекова Айнаш Мамбетовна кепілдік м‰лікті соттан тыс
μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Арќалыќ ќаласы, ‡штμбе
селосы аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізу-
ге арналѓан μлшемі 403,0 га, кадастрлік нμмірі № 12-282-
070-063, 01.07.2051 ж. дейінгі мерзімге, жер теліміне уаќыт-
ша ±заќ мерзімге жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сау-
да μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген
сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 2015 жылѓы 20 сєуір, саѓат 12.00-де  мына мекен-
жайда: Арќалыќ ќ., Абай дањѓылы, 42 μткізіледі.

¤тінімдер 2015 жылѓы 17 сєуір, саѓат 17.00-ге дейін
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќос-
танай обл., Ќостанай ауданы, Затобол п., Школьная кμш.,
52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо Главы КХ "Раслан" гр. Дакуева Х.М.
Кудербекова A.M. в порядке внесудебной реализации за-
логового имущества объявляет о проведении торгов по про-
даже права временного долгосрочного землепользования
сроком до 01.07.2051 года на земельный участок мерою
403,0 га с кадастровым № 12-282-070-063, с целевым на-
значением – для ведения крестьянского хозяйства, распо-
ложенного на территории города Аркалыка, село Уштобе,
Костанайской области.

Покупная цена вносится в течение 5 календарных дней
после проведения торгов.

Торги состоятся 20.04.2015 года в 12.00 ч. по адресу:
город Аркалык, проспект Абая, 43. Заявки принимаются в
рабочие дни в срок до 17.00 ч. 17.04.2015 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область, Кос-
танайский район, пос.Затобольск, улица Школьная, 52/2
тел. 87078053724.

Жарнама:
54-33-22, 54-99-69 (факс)

Су" МКК-ны, Байт±рсынов к-сі, 36 ‰йде μткізе-
тіндігін хабарлайды.

Ќосымша аќпараттарды 21-6-48 телефон
нμмірінен алуѓа болады.

Аманкелді ауданы єкімдігініњ "Аман-Су"
мемлекеттік коммуналдыќ кєсіпорыны.

Ауданымыздаѓы Ы.Алтынсарин атын-
даѓы  орта мектебінде  білім беру бμлімініњ
єдіскері Ќанат  Єбдуалиевтіњ  ±йымдасты-
румен ќ±ќыќ пєні м±ѓалімдерініњ пєн олим-
пиадасы μтті.

Олимпиаданыњ маќсаты – педагогтар-
дыњ ѓылыми-єдістемелік дењгейлерін аныќ-
тау, шыѓармашылыќ белсенділіктерін ын-
таландыру,  оларѓа жаѓдай туѓызу, ќолдау
мен мадаќтау, педагог мєртебесін, беделін
арттыру жєне ѓылыми білімді насихаттау.

Байќауѓа шыѓармашылыќпен  ж±мыс жа-
сайтын ауданымыздыњ пєн м±ѓалімдері
ќатысты. Олимпиада сайысы  тμрт кезењ-
нен таныстыру, мастер-класс (м±ѓалімніњ
шыѓармашылыќ ж±мыстары, портфолио),
тест,  панорамалыќ сабаќ т±рды.

Сайыс нєтижесінде бірінші орынды
Ы.Алтынсарин атындаѓы мектептіњ м±ѓалімі
Баќытбек Аќжанов, екінші орынды Аманкелді орта
мектебініњ м±ѓалімі Ербол Ќойшыбаев, ал ‰шінші
орынды Б.Ќолдасбаев атындаѓы мектептіњ
м±ѓалімі Рахметн±р Садуаќасов  иеленді.

Пєн  олимпиадасы  μтті

Ж±мабек ЄНЕТ.
Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: жењімпаздар.
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"Денисов ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесі 110500, Денисов ауда-
ны, Денисов селосы, Калинин кμшесі, 5 ‰й,
тел./факс 8(71434) 21157; электрондыќ ме-
кенжай: ayaganova66@mail.ru,  бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

1)ЕR-4 санаты бойынша ""Денисов ауда-
ны єкімдігініњ ветеринария бμлімі" мемле-
кеттік мекемесініњ бас маманы.

Лауазымдыќ   жалаќысы  ќызмет  атќар-
ѓан жылдарына байланысты – 56376 тењге-
ден 76235 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционалдыќ ба-
ѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Таѓайындалѓан ветеринарлыќ ережелерге
жєне ветеринария саласындаѓы Ќазаќстан
Республикасыныњ басќа нормативті ќ±ќыќтыќ
актілеріне сєйкес аудан аумаѓында малдан
шыѓатын ж±ќпалы аурулардыњ алдын алу, саќ-
тандыру жєне жою бойынша ветеринарлыќ ша-
раларды єзірлеуге жєне ќ±растыруѓа ќатыса-
ды. Ветеринария с±раќтары бойынша халыќ
арасында аѓартушылыќ ќызметін ±йымдасты-
руѓа жєне μткізуге ќатысады. Малды аудан
шегінен тысќары шыѓару, алып μту бойынша
ж±мысты ‰йлестіру, аудан аумаѓындаѓы мал
ќорымдарын салу, ±стау жєне ќайта ќ±руыныњ
ветеринарлыќ-санитарлыќ жаѓдайын ќарау.

Малдардан  шыѓатын   кμп  уаќытќа созыл-
ѓан   ж±ќпалы  аурулардан  жаѓдайы нашар
пункттерді сауыќтыру жєне к‰шті аурулардыњ
тарау ошаќтарын жою ж±мыстарына ќатысу
жєне ауданныњ бас мемлекеттік ветеринарлыќ-
санитарлыќ инспекторыныњ ±сынысы бойын-
ша карантинді тєртіпті енгізу немесе жою
жμнінде карантинді аймаќты таѓайындау тура-
лы  шешім єзірлеу. Елді мекендерде малды
±стау ережелерініњ жобаларын єзірлеу.  Ауыл-
шаруашылыќ малдардыњ сєйкестендіруін
μткізуді ±йымдастыруѓа ќатысу, ветеринария
саласындаѓы уєкілетті мемлекеттік органмен
аныќталѓан тєртіпте ауылшаруашылыќ мал-
дарды сєйкестендіру бойынша дерекќорды
ж‰ргізу. Ветеринария саласындаѓы уєкілетті
мемлекеттік органымен аныќталѓан тєртіп бой-
ынша ветеринарлыќ есепке алуды жєне есеп
тапсыруды ж‰ргізу. Ветеринария с±раќтары
бойынша нормативтік ќ±жаттардыњ жобаларын
дайындау жєне іске асыру. Эпизоотияѓа ќарсы
іс-шаралар жоспарларын єзірлеуге ќатысу.
Маќсатты аѓымды бюджет трансферттерін,
бюджет ќаражаттарын игеру бойынша, эпизо-
отияѓа  ќарсы жоспарларды орындау бойынша
деректерді жєне есептерді жинау. Алдын алуы
жєне диагностикасы бюджет ќаражаты есебі-
нен ж‰зеге асырылатын малдардыњ энзооти-
калыќ ауруларыныњ тізімін жасауѓа ќатысу.

Ветеринария саласындаѓы Ќазаќстан Респуб-
ликасы зањнамасыныњ талаптарыныњ саќта-
луына мемлекеттік ветеринарлыќ-санитарлыќ
баќылауды жєне ќадаѓалауды ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатысатын ‰міткерлерге ќой-
ылатын талаптар:  Жоѓары: Ветеринария (ве-
теринариялыќ медицина, ветеринариялыќ са-
нитария). Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес са-
лаларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі ветеринария
(ветеринариялыќ медицина, ветеринариялыќ
санитария) білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан   Республикасыныњ   Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ Ќазаќ-
стан Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік ба-
сќару жєне μзін-μзі басќару туралы"  зањда-
рын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

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

2)ЕR-5 санаты бойынша ""Денисов ауда-
ны єкімдігініњ ветеринария бμлімі" мемле-
кеттік мекемесініњ жетекші маманы.

Лауазымдыќ   жалаќысы  ќызмет  атќар-
ѓан жылдарына байланысты – 49969 тењге-
ден 67907 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Таѓайындалѓан ве-
теринарлыќ ережелерге жєне ветеринария са-
ласындаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ басќа
нормативті ќ±ќыќтыќ актілеріне сєйкес аудан
аумаѓында малдан шыѓатын ж±ќпалы аурулар-
дыњ алдын алу, саќтандыру жєне жою бойын-
ша ветеринарлыќ шараларды єзірлеуге жєне
ќ±растыруѓа ќатысады. Ветеринария с±раќта-
ры бойынша халыќ арасында аѓартушылыќ
ќызметін ±йымдастыруѓа жєне μткізуіне ќаты-
сады. Малды аудан шегінен тысќары шыѓару,
алып μту бойынша ж±мысты ‰йлестіру. Мал-
дардан шыѓатын кμп уаќытќа созылѓан  ж±ќпа-
лы  аурулардан  жаѓдайы нашар пункттерді
сауыќтыру жєне к‰шті аурулардыњ тарау ошаќ-
тарын жою ж±мыстарына ќатысу. Елді мекен-
дерде малды ±стау ережелерініњ жобаларын
єзірлеу. Ветеринария саласындаѓы уєкілетті
мемлекеттік органмен аныќталѓан тєртіпте
ауылшаруашылыќ малдардыњ сєйкестендіруін
μткізуін ±йымдастыруына ќатысу. Ветеринария
саласындаѓы уєкілетті мемлекеттік органымен
аныќталѓан тєртіп бойынша ветеринарлыќ есеп-
ке алуды жєне есеп тапсыруды ж‰ргізу. Вете-

ринария с±раќтары бойынша нормативтік
ќ±жаттардыњ жобаларын дайындау жєне іске
асыру. Эпизоотияѓа ќарсы іс-шаралар жоспар-
ларын єзірлеуге ќатысу. Эпизоотияѓа ќарсы
жоспарларды орындау бойынша деректерді
жєне есептерді жинау. Алдын алуы жєне диаг-
ностикасы бюджет ќаражаты есебінен ж‰зеге
асырылатын малдардыњ энзоотикалыќ ауру-
ларыныњ тізімін жасауѓа ќатысу. Ветеринария
саласындаѓы Ќазаќстан Республикасы зањна-
масыныњ талаптарын саќталуына мемлекеттік
ветеринарлыќ-санитарлыќ баќылауды жєне
ќадаѓалауды ж‰зеге асыру.

Конкурсќа  ќатысатын  ‰міткерлерге
ќойылатын талаптар:  Жоѓары: Ветеринария
(ветеринариялыќ медицина, ветеринариялыќ
санитария) немесе ортадан кейінгі ветерина-
рия   (ветеринариялыќ   медицина, ветерина-
риялыќ санитария) білімі.

Ќазаќстан  Республикасыныњ  Конституци-
ясын, Ќазаќстан Республикасыныњ Ќазаќстан
Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет тура-
лы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес ту-
ралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік ба-
сќару жєне μзін-μзі басќару туралы" зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды рет-
тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша фун-
кционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемле-
кеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген, Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓида-
лары (б±дан єрі – Ќаѓида) негізінде ж‰ргізіледі.

Ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмi – конкурс
μткiзу туралы хабарландыру соњѓы жариялан-
ѓан к‰нінен бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде;

1. осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы 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 кμшірмелері;

5. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау Министірлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓы бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік-ќ±ќыќтыќ єктілердіњ
тізілімінде 2010 жылѓы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген)  нысандаѓы денсаулыѓы ту-

ралы аныќтама;
6. Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ

жеке куєлігініњ кμшірмесі;
7. Ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті

органмен белгіленген шекті мєннен тμмен емес
нєтижемен тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нотариалды кує-
ландырылѓан кμшірмесі).

Конкурстыќ комиссиясыныњ ќарауына
(ќосымша берілетін ќ±жаттардыњ тізбесін
кμрсетіп, ќ±жат тігілетін м±ќабада орналасты-
рылѓан)  ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта ар-
ќылы, сонымен ќатар ќ±жаттар электронды
т‰рде хабарландыруда кμрсетілген электрон-
дыќ поштаѓа ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
берілген ќ±жаттар ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттарын электронды
пошта бойынша берген кандидаттар ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын с±хбаттасудан б±рын бір
ж±мыс к‰ннен кеш емес уаќытта ±сынады.Ќ±-
жаттардыњ т‰пн±сќасын ±сынбаѓан жаѓдайда,
кандидаттар с±хбаттасуѓа жіберілмейді.

 Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар
оѓан жіберу туралы хабарландыру алѓан
к‰ннен кейін 5 ж±мыс к‰нніњ ішінде "Дени-
сов ауданы єкімініњ аппараты" ММ, Дени-
сов ауданы, Денисовка селосы, Калинин
кμшесі, 5 мекенжайы бойынша єњгімелесу-
ден μтеді.

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

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа
жол беріледі.

Конкурс  комиссиясыныњ  отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгіленген тєртіпте аккре-
диттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси парти-
ялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына  бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-
шіктірмей Денисов ауданы єкімі аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс  бμлімінде тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓалар Денисов ауданы єкімі аппа-
ратыныњ кадрлармен ж±мыс  бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін ±сына-
ды.

"Ќамысты ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесі (Ќамысты а., Ержа-
нов, 61 к-сі., 317 каб, аныќтама телефон-
дары: 21-3-37 факс: 21-0-63, электрондыќ
мекенжайы (kamysty@kostanay.gov.kz) "Б"
корпусыныњ  бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс жария-
лайды:

"Ќамысты ауданы єкімдігініњ Клочков
ауылы єкімініњ аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ бас маманы, санаты Е-G-3, лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдарѓа
байланысты – 53813 тењгеден 72391 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
№ 30 27.01.1998 жылы μзгерістерді ала

отырып мемлекеттік мекемелерде бухгал-
терлік есептер бойынша н±сќауларѓа сєйкес
жергілікті бюджеттердіњ орындалуына бухгал-
терлік есептерді ж‰ргізу. Бекітілген шыѓыс
сметасы бойынша ашыќ несиелерге сєйкес
ќаржылардыњ шыѓуы маќсаттылыѓын жєне
‰немділігін баќылауды ќамтамасыз етеді.
Ќызметкерлер мен ж±мыскерлердіњ сыртќы
шоттарын ж‰ргізеді, ењбекаќыны жібереді,
±йымдарѓа, ењбекаќыны тμлеумен айналы-
сатын, ењбекаќы бойынша тізімдерін уаќыты-
лы беріледі. Бухгалтерлік ќ±жаттарды єр
к‰нде ќарастырады. Аудандыќ статистика
бμліміне, бюджеттік жєне экономикалыќ
бμлімдеріне, ќаржыландыру бμліміне, ќазы-
налыќ бμліміне бухгалтерлік жєне экономи-
калыќ есептерді белгілі мерзімде ќ±растырып
беру. Ќызметкерлер мен ж±мысшылардын
ењбекаќыларынан салыќтарды алу. Ќорша-
ѓан орта ќорына жарналарды жіберу мен есеп-
теуін ќ±растыру. Кіріс салыќтары бойынша
декларацияларды уаќытылы мерзімде ќ±рас-
тыру жєне беру. Міндетті зейнетаќы жарна-
лар, міндетті єлеуметтік жіберулер, єлеуметтік
салыќ, мемлекеттік кірістер комитетіне ќор-
шаѓан ортаны ластау ушін тμлеулер.   Ќар-
жылыќ жылѓа бюджеттік тапсырыстарды ќ±ра-
стыру, мемлекеттік мекемені ќаржыланды-
руы туралы жоспар. ММ жетекшілермен бірге
ќызмет кμрсету, тауарларды алуына жабдыќ-
таушылармен келісімдерді ќ±растыру. Ауыл-
дыќ єкімініњ тапсырыс бойынша μзге ж±мыс-
тарды орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары экономикалыќ, бухгалтерлік, ќар-
жылыќ; 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 (эко-
номикалыќ, бухгалтерлік, ќаржылыќ) барлар-
ѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан  Республикасыныњ  Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік  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", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањда-
рын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы ќатынастар-
ды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемле-
кеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы  №  06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген Бос єкімшілік мемлекеттік ла-
уазымѓа орналасуѓа  конкурс μткізу жєне кон-
курс  комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
ры (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа 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 куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќараша-
даѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќ-
санда № 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 (не-
месе нотариатты куєландырылѓан кμшiрмесi);

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

Конкурстыќ комиссияныњ ќарауына аза-
маттардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта
арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
берілген (ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан,
ќ±жаттардыњ тізбесін кμрсетуімен) ќ±жатта-
ры  ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќ±жаттарды электрондыќ пошта арќылы бер-
ген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н
б±рын кешіктірмей ±сынады.

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

Конкурс комиссиясыныњ ашыќтылыѓы
мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа
жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањнамасында белгіленген тєртіпте ак-
редиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне сая-
си партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ
ќызметкерлері ќатыса алады. Байќаушы ре-
тінде конкурс комиссиясына ќатысу ‰шін
т±лѓалар, єњгімелесудіњ басталуына бір
ж±мыс  к‰ні  ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
"Ќамысты ауданы єкімініњ аппараты" ММ-ніњ
персоналды басќару ќызметіне (кадр ќызме-
тіне) жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓындарын
(єњгімелесу μтетін жерге келу жєне ќайту,
т±ратын жер жалдау, байланыс ќызметініњ
барлыќ т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке
ќаражаттары есебінен ж‰ргізеді.

СОТ ЗАЛЫНАН

Ќостанай облысыныњ Жітіќара
аудандыќ соты 1983 жылы туѓан
к‰дікті А.-ѓа ќатысты ќамаќќа алу
т‰ріндегі  б±лтартпау шарасын
ќолданды.

Сотќа  ±сынылѓан  материалдары бой-
ынша, 2015 жылдыњ 12 наурызында са-
ѓат 14.00 шамасында Жітіќара ќаласында
азамат А. μгей єкесі М.-мен бірге ішімдік
ішу барысында туындаѓан дау салдары-
нан пєтердіњ жатын бμлмесінде  асхана-
лыќ пышаќпен бірнеше рет жараќат сал-
ѓан. Алѓан дене жараќатынан жєбірленуші
оќиѓа орнында ќаза болады.

Тергеуші к‰діктініњ єрекетін ЌР ЌК 99 б.
(ќасаќана кісі μлтіру) бойынша дєрежелеу
жєне ќамаќта ±стау т‰ріндегі б±лтартпау
шарасын ќолдану туралы ќауылылар
шыѓарып, сотќа аталѓан шараны ќолдану
туралы μтінішхат жазѓан. Жітіќара аудан-
дыќ прокуратурасы б±л μтінішхатќа
келісімін берген.

ЌР ЌК 99 б. 1б. бойынша ќамау 8 жыл-
дан 15 жылѓа дейінгі бас бостандыѓынан
айыру жазасын ќарастырады.

Ќаулы зањды к‰шіне енген жоќ.
Лєззат БАЙЃОЖИНА,

Ќостанай облыстыќ соты баспасμз
хатшысы.

Жітіќаралыќ
жігіт

μгей єкесініњ
μліміне к‰дікті



127 сєуір 2015 жыл

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.

Редакцияныњ мекенжайы:
110000, Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 90

Меншiк иесi: Бухгалтерия:
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталыѓы:
54-54-45

Корректура: 54-34-49

Бμлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 11398.   Тапсырыс 719.     Нμмiрдiњ кезекшi редакторы: Н±рболат МЕШІТБАЕВ.

“Ќостанай тањы” газетi
редакциясы” ЖШС

Директор-Бас редактор
Жан±заќ

АЯЗБЕКОВ

Директор-бас редактордыњ ќабылдау
бμлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордыњ
орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бμлім редакторы: 54-79-68, 54-28-42
Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi
беiлген.
Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Костанайский Дом печати”
ЖШС баспаханасы.
Мекенжайы: Майлин кμшесi, 2/3.
Баѓасы келiсiм бойынша.

Ќоѓамдыќ-саяси, экономика: 54-79-36
Єлеумет, білім, мєдениет: 54-26-42

Фототілшілер 54-73-36
Социологиялыќ зертеу орталыѓы:

54-53-21, 39-26-25
Жарнама бергіњіз келсе: 39-26-88

Арќалыќта: 7-55-91
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02
Рудныйда: 5-57-60
Сарыкμлде: 2-25-17

Ќостанайлыќ жанк‰йерлер б±л к‰нді
кμптен к‰ткені аныќ. Сондыќтан, кездесу
белгіленген  облыстыќ ќуыршаќ театры-
ныњ ѓимаратына олар бір саѓат бір б±рын
жинала бастады. Біз барѓанда театр хо-
лында клуб басшысы Талѓат Байм±ратов
пен клубтыњ спорттыќ директоры Констан-
тин Гальченко ±шырасты. Сєлден соњ те-
атдыњ концерт залы жанк‰йерлерге лыќ
толды. 17.43 минутта "Тобыл" командасы-
ныњ ойыншылары мінген автобус ѓимарат
алдына кеп тоќтап, ж±рттыњ бєріне кμз та-
ныс футболшылар ішке енді.

Кезінде халыќтыќ командаѓа айналѓан
"Тобылдыњ" соњѓы жылдардаѓы с‰рењсіз
ойындарынан жалыќќан жанк‰йерлер б±л
жолы футболшыларды аса  бір ќуаныш-
пен ќарсы алѓан жоќ. Б±л , єрине, т‰сінікті.
¤ткен жылѓы жыќпа-жыѓылма кепті былай
ќойѓанныњ μзінде, биылѓы чемпионатты
сєтсіз бастаѓан ќостанайлыќ аяќ-доп ше-
берлерініњ тμрт турдан небєрі екі-аќ ±пай
жинап, турнир кестесінде 11 сатыда т±рѓа-
ны ќынжылтады оларды.

 ...Кездесуге облыс єкімініњ орынбаса-
ры М±рат Дєрібаев пен облыстыќ туризм,
денешыныќтыру жєне спорт басќармасы-
ныњ басшысы Сергей Матвиенко ќатысып
отырды.

– Б‰гін бізбен кездесуге келгендеріњіз
‰шін  Сіздерге алѓысымызды білдіреміз,–
деді "Тобыл" клубыныњ директоры Талѓат
Байм±ратов, – Залдыњ толѓанын кμріп
ќуанып т±рмыз. Командаѓа єлі де болса
‰лкен сенім ж‰ктейтіндеріњізді білеміз.
Алдарыњызѓа арнайы келгеннен кейін кез
келген с±раќтарыњызѓа б‰кпесіз жауап
береміз.

Клуб директорыныњ осылай деп айтуы
м±њ екен, "Тобыл" клубыныњ басшылары
мен футболшылардыњ атына с±раќтар
ќардай жауды. Ж±ртшылыќ μздерініњ
с‰йікті командасы мен оныњ бас бапкері-
не деген наразылыќтарын ашыќтан-ашыќ
айтты. Б±л кеште ішке б‰ккен сыр ќалѓан
жоќ.

С±раќ: Команда ќашан жинаќы ойнай-
тын болады?  Сендердіњ мыналарыњ тіпті,
±ят ќой. Біріншілік басталѓан бетте "Ќай-
раттан" 0:4 есебімен оњбай ±тылдыњдар.
Оны ќойшы, μз алањдарыњда "Оќжетпес-
тен" жењілгендеріњді ќалай т‰сіндіресіњ-
дер?

Вардан Минасян: Б±л футбол. Ал, онда
жењіс пен жењіліс ќатар ж‰ретіні аныќ.
"Ќайратпен" арадаѓы кездесудегі ірі
жењілісті  мойындаймын.  Алайда, ол елі-
міздегі ењ мыќты команда.

С±раќ: Біз команданы сыйлаймыз єрі
жаќсы кμреміз. Біраќ ойындарыњда еш
кμрік жоќ. Жігіттер, сендер алањда 90 ми-
нут бойы маќсатсыз ж‰гіресіњдер. Мєсе-
лен, "Ќайратпен" μткен ойында не бір-
біріне жμнді пас бере алѓан жоќсыњдар.
Тіпті, алањда жалѓыз команда ѓана ойна-
ды десе жарасатындай. Сонда ‰ш ай бойы
Т‰ркияда не істедіњіздер?

Вардан Минасян: Біз команданы енді
ѓана ќ±рып жатырмыз. Асыѓуа болмайды.
Егер олай етсењ б‰гінгі "Шахтердіњ" кебін
киген болар едік. Команда тез кμтерілді де
жоќ болды. Сондыќтан, м±ндайѓа жол
бергіміз келмейді.

С±раќ: Команданы μрге с‰йреп ж‰рген
Виталий Волковты "Оќжетпеске" беріп

К¤КЕЙДЕГІ К¤П САУАЛ

Намыстыњ туы ортаќ
Айбек
      КЄДІР¦ЛЫ

"Тобыл" футбол командасы жанк‰йерлермен кездесті

жібердіњіздер? Ол несімен ±намай ќалды?
Вардан Минасян: В.Волков меніњ

кμњілімнен шыќќан жоќ.
С±раќ: Командада Сізге ±намайтын

футболшылар бар ма, таѓы?
Вардан Минасян: Маѓан ±намаѓан фут-

болшы б±л жерде отырмаѓан болар еді.
Ендеше, ойыншылардыњ барлыѓы меніњ
кμњілімнен шыѓады деген сμз.

С±раќ: "Тобыл" командасы б±рын
Ќазаќстандаѓы ењ тањдаулы ±жымдардыњ
бірі еді. Соњѓы кезде ойындары ќожырап
кетті. Б±ѓан  не себеп? Сіздіњ келгеніњізге
де бір жылѓа жуыќтаѓан жоќ па. Єлі жаќсы
бір команда жасаќтай алѓан жоќсыз ба?

Вардан Минасян: Команданыњ маѓан
дейінгі жаѓдайы мањызды емес. Ењ басты-
сы, біз команданы ќайта жасаќтап жатыр-
мыз. Алдаѓыны уаќыт кμрсете жатар.

С±раќ: Єлішер С‰лейді неге сатып
жібердіњіздер?

Талѓат Байм±ратов: Є.С‰лей алѓаш-
ќыда командада ќаламын деген. Біраќ
"Ертіс" клубы оѓан бізден гμрі ќомаќты
аќша ±сынды.

С±раќ: Алда "Шахтермен" ойын т±р.
Таѓы жењілеміз бе?  Егер команда жењіл-
ген жаѓдайда Сіз ќызметтен кетемін деген
сμз шыѓыпты. Осы рас па?

Вардан Минасян: Мен команданы жар-
ты жолда тастап кеткім келмейді.  Ал меніњ
кету-кетпеуімді клуб басшылары шешеді.

С±раќ: Кезінде "Тобылда" ойнаѓан фут-
болшылар ќандай еді?! Олар бар жанын
салатын. С.Дмитровтыњ бір μзі ‰ш бірдей
ќорѓаушыны μткізбейтін. Ал ¦.Баќаев
аяѓына тиген допты ќаќпаѓа соќпай кет-
кен кезі жоќ. Ќазіргілер м‰лде басќа. И.Бу-
гаев ‰ш метр жерден гол соѓа алмайды.
Оны командадан μткен жылы шыѓарып
жіберу керек еді. Неге ±стап отырѓанда-
рыњызды т‰сінбеймін.

Вардан Минасян: Бірінші ойындаѓы
жењілістен кейін команда психологиялыќ
жаѓынан абдырап ќалды. Ќазір ептеп ењсе
кμтере бастаѓанын байќауѓа болады. Бізге
бір ѓана жењіс ќажет, ќалѓаны μзінен-μзі
реттеледі.

С±раќ: Алањѓа И.Юринді неге соњѓы
минуттарда ѓана шыѓарасыздар? О.Кра-
сич неге ешкімге пас бермейді? Ол тіпті
μзімшіл... Жанк‰йерлер м±ндай ойыннан
ж‰рек талмасына ±шырайды.

Вардан Минасян: Командада бєрі
бірдей. Бμліп-жаратыны жоќ. Тактикалыќ
жаѓынан алып ќараѓанда біреулері ойын-
ѓа нєр береді, кейбіреуі кμпке дейін бейім-
деле алмайды. Бар гєп осында.

С±раќ: "Оќжетпес" командасы μз ала-
њымызда 0:2 есебімен ±тып кетті. Сол ой-
ында "Тобылдыњ" ќаќпасына гол соќќан
В.Волковќа біз т‰регеп т±рып ќол соќтыќ.
Егер сіздер осылай ойнасањыздар б‰кіл
стадион алаќандарын аямас еді.

Н±рбол Ж±масќалиев: Єрине,
μкініштен μзегіміз μртенгені рас. Біз бєрін
т‰сінеміз жєне алдаѓы уаќытта μз ќателік-
терімізді д±рыстауѓа уєде етеміз. Ќолдан
келгенше жанк‰йерлердіњ кμњілінен шыќ-
ќымыз келеді.

С±раќ: Командада жењіске деген жігер
жоќ. Алдыњѓы шепте И.Бугаев кμп ќателе-
седі.

Игорь Бугаев: Мен сіздерді жаќсы
т‰сініп т±рмын. Біраќ мен жараќатымнан
толыќ айыѓа ќойѓан жоќпын. Ќазір енді-
енді ѓана бауыр жазып келемін. Сіздердіњ
μтініштеріњізді орындауѓа уєде беремін.

С±раќ: Команда Ќостанайдыњ намысы
‰шін емес, аќша ‰шін ойнайды. Тіпті, ой-
ыншылар мен бас бапкердіњ арасында
μзара т‰сіністік ќалыптаспаѓан. Олар сізді
сыйламайды. Сонда Сіз неге отырсыз?

Вардан Минасян: Мен сізбен келіс-
пеймін. "Тобыл" – μте жинаќы команда.
Футболшылар мен арамызда ешќандай
дау-жанжал, келіспеушілік болѓан емес.
Б±л мен ‰шін жањалыќ. Біраќ, команда-
дыѓы 25 ойыншыныњ пікірі єрт‰рлі болуы
да  м‰мкін.  Біреулері аз ойнайды, енді
біреулері алањѓа м‰лде шыќпайды. Сон-
дыќтан ќилы єњгімелер болуы зањды. Ењ
бастысы, команда бір маќсатќа ѓана ж±мы-
луы тиіс.  Футболшылар бас бапкер емес,
команда ‰шін ойнайды. Ал жаттыќтырушы-
ны ±нату, ±натпау єркімніњ μз шаруасы.

С±раќ: Неге Рахат Аслан μз шебінде
ойнамайды? Уче Калуды апарып оњ ќап-
талѓа ќойдыњыз...

Вардан Минасян: Р.Аслан мен У.Калу
μте ємбебап ойыншылар. Олар кез кел-
ген шепте ойнай алады.

С±раќ: Р.Джалилов, Б.Джолчиев,
Є.С‰лей жєне Е.Ќуантаевтарды неге саќ-
тап ќалмадыњыздар? Олар "Тобылдыњ"
жарќын болашаќтары еді ѓой?

Талѓат Байм±ратов: Футболдыњ μз
зањы бар. Ешкімді байлап-матап ±стап
т±ра алмайсыз.

С±раќ: Футболшылар неге физикалыќ
жаѓынан μте єлсіз?

Вардан Минасян: Сіздіњ айтќаныњыз-
бен келіспеймін. Статистика бойынша
"Тобыл" футболшылары μзгелерге ќара-
ѓанда анаѓ±рлым жоѓары т±р.

С±раќ: Айтыњызшы, Орталыќ стадио-
нѓа к‰рделі жμндеу ж‰ргізіле ме?

Талѓат Байм±ратов: ¤здеріњіз білесіз-
дер, ќазір єлемді ќаржы даѓдарысы жай-
лап т±р. Сондыќтан, жаќын-жуыќта м±н-
дай мєселе жоспарымызѓа енгізілген жоќ.

С±раќ: Мынадай с‰рењсіз ойын кμрсе-
тетіндеріњіз бар Т‰ркияда жаттыѓып ќажеті
не  сіздерге? Ќытайлыќ спортшылардыњ
олимпиадалыќ ойындарда жењіске ќалай
жететіндерін білесіздер ме, олар тауда
жаттыѓады. Мен сіздерге ‰ш ай бойы Тор-
ѓай даласында дайындалуды  ±сынар
едім.

Вардан Минасян: Б±ларыњыз енді
ќисынсыз.

С±раќ: 5 сєуір к‰ні "Шахтерді" жење ала-
сыњдар ма?

Н±рбол Ж±масќалиев: Жењеміз. Б±л
аныќ.

РS. Н±рбол ер екен сμзінде

т±рды. "Шахтерге" бір μзі  3 гол

салып, жењіс туын желбіретті.

Суреттерді т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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