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Кμктемгі су тасќыныныњ алдын алу шаралары т±рѓын-
дарды жиі мазалайды. Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар
жμніндегі департаменттіњ мєліметтеріне ќараѓанда, биыл
ќырыќ тоѓыз елдімекенге ќар суыныњ ќаупі туып т±р.
Осыѓан сєйкес, жергілікті бюджеттен тμтенше жаѓдай-
ды болдырмау ‰шін 50 млн.тењге ќарастырылѓан.

– Су тасќынынан зардап шегуі м‰мкін 1840 ‰й мен
35 автокμлік жолдары аныќталды, – деді облыс єкімініњ
бірінші орынбасары Ѓауез Н±рм±хамбетов.– Т±рѓын-

Тасќынѓа – тосќауыл

¤њір басшысы ќоѓамдыќ
кењес алдында есеп берді

Б±ѓан дейін жазѓанымыздай,
Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ 2015
жылѓы 2 ќарашадаѓы "Ќоѓамдыќ
кењестер туралы"  зањы жарияла-
нып, биылѓы жылдыњ 1 ќањтары-
нан бастап зањ μз к‰шіне енген-
ді. Оѓан себеп – Президенттіњ
"Мемлекеттік ќ±рылыстыњ одан
арѓы 100 наќты ќадамы" атты ¦лт
Жоспары баѓдарламасы бола-
тын. Ќоѓамдыќ кењестіњ басты
маќсаты – жергілікті атќарушы
органдардыњ ж±мысын жетілдіру
єрі халыќ пен билік арасын жа-

болатын. Ќоѓамдыќ кењестіњ
негізгі маќсаты – ќоѓамдыќ м‰дде-
ге ќатысты кμптеген мєселелер
бойынша азаматтыќ ќоѓамныњ
пікірін жеткізу болып табылады.

Біз сіздермен бірлесе отырып,
аумаќты дамыту баѓдарламасы,
облыстыќ бюджет жобасы, аза-
маттардыњ ќ±ќыќтары мен бос-
тандыќтарына ќатысты есептер
мен нормативті ќ±ќыќтыќ актілер
сияќты мањызды ќ±жаттарды
талќылаймыз.

"Ќоѓамдыќ кењестер туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ За-
њына сєйкес б‰гін сіздердіњ на-
зарларыњызѓа 2015 жылѓы Ќос-

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

ќындастыра т‰су. Елімізде Ќоста-
най облысы ѓана б±л ќадамѓа ал-
ѓашќылардыњ бірі болып барды.

Облыс єкімдігінде μњір басшы-
сы Архимед М±хамбетов ќоѓам-
дыќ кењес м‰шелерініњ алдында
Ќостанай облысыныњ 2015 жыл-
ѓы єлеуметтік-экономикалыќ да-
муы жєне биылѓы жылы атќа-
рылар ж±мыстардыњ барысы
жайында есеп берді.

– 5 институционалды рефор-
маны іске асыру бойынша "100
наќты ќадам" ¦лт жоспары шењ-
берінде Мемлекет басшысы
μњірлерде Ќоѓамдыќ кењестер
ќ±ру туралы тапсырма берген
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БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

дарында кездеседі.
Облыс єкімі Архимед М±хамбетов бμгеттер мен то-

ѓандарды су тасќыны басталѓанша жμндеу  ќажеттігін
айтты. Ол ‰шін аќша бюджетпен ќатар тартылѓан ќара-
жат есебінен ж±мсалуы тиіс. Айтпаќшы, ЌР ІІМ вице-
министрі Владимир Божко су тасќыныныњ ќаупі басым
облыстыњ бірќатар μњірлерін ±шаќпен аралап шыќпаќ.
Єсіресе, Торѓай μњірі, Арќалыќ ќаласы мен Таран,
Денисов аудандарыныњ аумаќтары жіті баќыланбаќ.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Айбек
        КЄДІР¦ЛЫ

дарды ќауіпсіз жерге кμшіру ‰шін алдын-ала уаќытша
баспаналар єзірленді. Дєрі-дєрмектер, азыќ-т‰лік ќорын
ќ±ру туралы мєселелер пысыќталып жатыр.

Ѓауез Н±рм±хамбетовтыњ айтуынша, μзенге жаќын
орналасќан  аумаќтардан ќар шыѓару арќылы  су тас-
ќынын бєсењдетуге болады.

Жалпы, облыстаѓы 123 гидротехникалыќ ќ±рылымдар-
дыњ 33-і аѓымдаѓы жєне к‰рделі жμндеулерді ќажет
етеді. Мєселен, Алтынсарин ауданындаѓы Ќараѓайлы
жєне Докучаев бμгеттерініњ жаѓдайы сын кμтермейді.
М±ндай келењсіз кμріністер облыстыњ басќа да аудан-

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

танай облысыныњ єлеуметтік-
экономикалыќ даму ќорытынды-
лары туралы аќпаратты ±сына-
мын, – деп Архимед Бегежан±лы
єр сала бойынша жеткен жетіс-
тіктер мен кем-кетік т±старды
баяндап берді.

Облыс басшысы μњірдегі мем-
лекеттік-жекеменшік єріптестікті
дамытуѓа ерекше назар аударды.
Оныњ айтуынша, ќарым-ќатынас-
тыќтыњ б±л тетігі мемлекет ‰шін де,
бизнеске де аса ќолайлы болмаќ.
Б‰гінде облыста жиырма шаќты
осындай жобалар т‰зілген. Мыса-
лы, Таран ауданындаѓы Тобыл
бекеті мен Лисаков, Ќостанай,

Жітіќара ќалаларындаѓы нысан-
дарда бала-баќшаларын ашу
ќажет. Рудный мен Затобол кент-
інде емхана ќ±рылысын салу
тєрізді ауќымды жобалар бірінші
кезекте ж‰зеге асуы тиіс.

Содан соњ облыстыќ мєслихат
хатшысы Сайлаубек Ещанов
жєне ќоѓамдыќ кењестіњ  тμраѓа-
сы, Ќазаќстанныњ Ењбек Ері Сай-
ран Б±ќанов сμз сμйледі.

Ќоѓамдыќ Кењес м‰шелері об-
лыс єкімініњ баяндамасын бір-
ауыздан ќабылдады. Ал келесі ап-
тада облыс єкімі халыќ алдында
атќарылѓан істер мен алда т±рѓан
міндеттер жайлы есеп береді.
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Онкологиялыќ емхана
наурызда іске

ќосылады

Б±л туралы баспасμз клубында μткен брифингте облыстыќ
денсаулыќ саќтау басќармасыныњ басшысы О.Бекмаѓамбетов
мєлімдеді. ¤њірдіњ денсаулыќ саќтау саласында атќарылѓан
ж±мыстарѓа тоќталѓан басќарма басшысыныњ айтуынша, μткен
жылы "Саламатты Ќазаќстан" баѓдарламасы аясында
облысымыздыњ елді мекендерінде 16 дєрігерлік-амбулатория
ашылып, емдеу мекемелері заманауи медициналыќ
ќ±рылѓылармен жабдыќталѓан. Б±л баѓыттаѓы ж±мыстар биыл
да жалѓасын таба бермек.

Басќарма басшысыныњ сμзінше, μњірде єлеуметтік мањызы бар аурулар-
дыњ кμрсеткіші біршама тμмендеген. Єсіресе, туберкулез дертіне шалдыѓу-
шылыќ дењгейі осыдан 3-4 жыл б±рын кμњіл кμншітпейтін, ал ќазір б±л баѓыт-
та оњ нєтиже байќалады. Ќ±рт ауруымен сырќаттану μњірде 38 пайызѓа тμмен-
деген.

– Ќ±рт ауруы бойынша μњірде жаѓдай т±раќтанды. 2003 жылы єлеуметтік
мањызы бар б±л ауруѓа шалдыѓушылыќ дењгейі жоѓары болатын, ал "Сала-
матты Ќазаќстан" баѓдарламасыныњ арќасында осы баѓыттаѓы емдеу мекеме-
лері заманауи медициналыќ ќ±рылѓыларѓа ќол жеткізіп, нєтижесінде ауру-
дыњ алдын алуѓа, толыќ емдеп жазуѓа м‰мкіндік туды. Б±рын дерттіњ нєти-
жесін аныќтауѓа ‰ш-тμрт ай кететін, ал ќазір небєрі бір-екі саѓаттыњ ішінде-аќ
аныќтай алатын жаѓдайѓа жеттік, – дейді О.Бекмаѓамбетов.

Басќарма басшысы μњірде онкологиялыќ ауруларды ерте аныќтау ж±мы-
сыныњ да жењілдегендігін айтады. Б±ѓан скринингтік тексеріс пен сапалы
диагностика зор ыќпал етіп отырѓан кμрінеді. Дегенмен, μњірдіњ бас дєрігері
т±рѓындардыњ єлі к‰нге дейін маманѓа дер кезінде ќаралмайтындыѓына, яѓни
ауруын єбден асќындырѓанда ѓана дєрігерге келетіндігіне ќынжылады. Ал,
асќынѓан дертті емдеп жазудыњ ќиынѓа соѓатыны айтпаса да белгілі.

Баспасμз брифингінде тілшілер ќауымы медициналыќ аныќтамалар мен
ењбекке жарамсыз параќша турасында да сауалдарын ќойды. Себебі, соњѓы
кездері б±л ќ±жаттарды єлеуметтік желілер арќылы саудалап ж‰ргендер де
кμбейген. Біраќ, жењіл жолмен аќша табуды кμздеген ондай алаяќтардыњ б±л
єрекеті аќырында єшкереленді. Басќарма басшысы м±ндай олќылыќтарѓа
жол бермес ‰шін б±л мєселені ќадаѓалауѓа алѓандарын, енді осындай єр
ќ±жатќа ќол ќояр алдында м±ќият тексерілетіндігін алѓа тартты.

Брифинг соњында басќарма басшысы тапсырылуы ±заќќа созылып кеткен
300 орындыќ онкологиялыќ емхананыњ биыл наурыз айында пайдалануѓа
берілетіндігін тілге тиек етті.

Ќолда бар ќаражат пайда
єкелетін жобаларѓа ж±мсалмаќ

¤темаќы тμлеуге μтініш
ќабылдап жатыр

 Ќостанай облысында "Ќазаќстанныњ т±рѓын ‰й ќ±рылыс
жинаќ банкі" АЌ-ныњ  22 мыњ салымшысы μтемаќы алатын
болды. Тењге баѓамыныњ μзгеруіне байланысты μтемаќы 2015
жылдыњ 18 тамызына дейін ашылѓан депозиттердіњ иелеріне
ѓана тμленеді. Б±л туралы облыстыќ баспасμз клубында μткен
брифингте "Ќазаќстанныњ т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ банкі" АЌ
Ќостанай облыстыќ филиалыныњ директоры Дєурен Саудабаев
айтты.

¤темаќы алу ‰шін
www.egov.kz  порталы немесе
Банктіњ www.hcsbk.kz ресми сай-
тында ќосымша келісім-шарт жа-
сау керек. Ол ‰шін Халыќќа ќыз-
мет кμрсету орталыѓынан элект-
ронды цифрлыќ ќолтањба аласыз.
Ќостанай ќаласы бойынша б‰гінге
дейін 900 салымшы ќосымша шарт
жасап ‰лгерген. Ќосымша шартќа
ќол ќою 2016 жылдыњ 8 аќпаны-
нан басталып, 1 маусымѓа дейін
жалѓасады. ¤тінім ќабылдаудыњ
соњѓы к‰ні 2016 жылдыњ 31 ма-
мыры деп белгіленіп отыр.

– Ќазіргі уаќытта салымшылардыњ μтініштерін ќабылдап жатырмыз. Банк
ќызметкерлері белсенді т‰рде ж±мыс істеп жатыр. Ќосымша келісім-шарт
жасау тєртібін наќтылап т‰сіндірудеміз. Сайтта арнайы бейнероликтер бар.
Ќосымша шарт жасаѓан салымшылардыњ бєріне μтемаќы тμленеді, – деді
"Ќазаќстан т±рѓын ‰й ќ±рылысы жинаќ банкі" АЌ ЌОФ директоры Дєурен
Саудабаев.

¦лттыќ валюта баѓамы μзгеріске ±шыраѓаннан кейін Мемлекет басшысы
‡кіметке ЌТЌЖБ салымшыларыныњ жинаѓын саќтау ‰шін дербес механизм
жасауды тапсырѓан болатын. Осыѓан орай, былтырѓы жылдыњ соњында "Бєйте-
рек" басќарушы Холдингі ЌР Ќаржы министрлігі, ¦лттыќ экономика ми-
нистрлігі, Инвестиция жєне даму министрлігі жєне ¦лттыќ Банкпен бірігіп
μтемаќы тμлеудіњ тетігін єзірледі. "Ќазаќстанныњ т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ
банкі" АЌ республика бойынша 467 мыњнан астам шарт иелеріне μтемаќы
тμлемек.

СУРЕТТЕ: "Ќазаќстанныњ т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ банкі" АЌ
ЌОФ директоры Дєурен Саудабаев.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‰збай.

Рудныйлыќтарды алањдатып ж‰рген мєселе-
лердіњ кμбі осы жылы шешімін табады. Оны
аймаќ басшысы Архимед М±хамбетов пен
т±рѓындар алдында есеп берген ќала єкімі Ба-
ќытжан Ѓаязовтыњ сμзіне сілтеме жасап айтып
отырмыз.

Мєселен, 600 т±рѓыны бар Перцев елді меке-
нінде мамыр айында 150 орындыќ су жања мек-
теп пайдалануѓа беріледі. Оныњ ќ±рылысын
аяќтау ‰шін ќажетті 134 млн. тењге бμлінді. Еске
сала кетейік, осыдан екі жыл б±рын апатты жаѓ-
дайына байланысты жабылѓан мектептіњ оќушы-
лары осы уаќытќа дейін арнайы автобуспен
ќалаѓа ќатынап оќуѓа мєжб‰р болѓан еді. Енді жања
оќу жылын олар жања мектепте ќарсы алмаќ.

Ал аймаќќа зор экологиялыќ ќауіп тμндіріп,
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары жарыса жазѓан
Соколов су жинаѓыш тоѓаны ќала єкімдігініњ
"Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы бμлімі"
ММ балансынан жеке меншікке μткізілетін болды.
Себебі єбден тозыѓы жеткен ќ±бырлар мен су
сорѓыштарды ауыстырып, оны ‰немі баќылауын-
да ±стауѓа єкімдік ќауќарсыз.

Сондай-аќ ел маќтанышы, олимпиада ж‰лде-
гері Иван Дычконыњ жаттыѓатын бокс мектебі
к‰рделі жμндеуден μтіп, ауруханалар мен емха-
налар орын тепкен А.Жантеміров кμшесіне авто-
бус ж‰ретін болды. Б±л – жаќын арада іске аса-
тын жобалар легі. Жоспарланѓан шаруалар одан
да кμп.

Іргелі істерімен танылѓан Баќытжан Темір±лы-
ныњ баяндамасын жиналѓан ж±рт, єсіресе, жур-
налистер ќауымы бір сμзін ќалт жібермей тыњда-
ды. Ќала басшысы μткен жылы атќарылѓан ж±-
мыстарѓа аз-кем тоќталып, негізгі экономикалыќ
кμрсеткіштерді алѓа тартты.

Єкім сμзіне с‰йенсек, μнеркєсіптік μндіріс кμлемі
164 млрд. тењгені ќ±раѓан. Б±л 2014 жылѓымен са-
лыстырѓанда 28,1 пайызѓа кем. Басты себеп – ме-
таллургия μнімдері баѓасыныњ ќ±лдырауы. Деген-
мен ауыл шаруашылыѓы єкелген табыс 15,6 пай-
ызѓа артып, 4 млрд. тењгеге жетіп отыр. Негізгі ка-
питалѓа салынѓан инвестиция кμлемі де μсіп, 62
млрд. тењгені ќ±рады. Орташа жалаќы кμлемі 116
483 тењге болды.

Индустриялыќ-инновациялыќ баѓдарлама
шењберінде жалпы ќ±ны 19 млрд. тењге т±ратын 9
ірі жоба ж‰зеге асырылып, 886 жања ж±мыс орны
ашылды.

Облыс пен республиканы санамаѓанда ќала-
ныњ μз инвестициялыќ баѓдарламасы ќолѓа
алынѓан. Жалпы ќ±ны 147 млрд тењгені ќ±райтын
45 жобаныњ б‰гінде 22-і іске ќосылып, 249 адам
т±раќты ж±мыспен ќамтылды.

"Ж±мыспен ќамту орталыѓы" былтыр 1168 адам-
ныњ ж±мысќа орналасуына ќолдау кμрсеткен.
Соныњ арќасында ќаладаѓы тіркелген ж±мыссыз-
дыќ кμлемі – 0,2 пайыз, яѓни 175 адам.

Єкім баяндамасында "¤њірлерді дамыту", "Биз-
нестік жол картасы 2020", "Аќб±лаќ" баѓдарлама-

сы бойынша атќарылѓан ж±мыстарѓа да кењінен
тоќталды. Білім, мєдениет пен спорт саласындаѓы
игі μзгерістерді атады.

Ќала басшысыныњ сμзінен кейін с±раќтарѓа
кезек берілді. Баќытжан Темір±лы т±рѓындар мен
тілшілердіњ єрбір с±раѓына объективті, єрі еш
б‰кпесіз жауап берді. С±раќ оныњ алатын жала-
ќысына ќатысты болѓанда да, єкім шамамен 345
мыњ тењге алатындыѓын жасырып ќалмады. Ал
ќала ќ±раушы кєсіпорынныњ таѓдырына алањда-
ѓан т±рѓындарѓа Баќытжан Ѓаязов ж±мыскерлер
ќысќармайды деп кесіп айтты. "ССК¤Б" АЌ-ныњ
жања басшысы Береке М±хаметќалиев жаѓдайды
жан-жаќты талдап, μндірісті ±стап т±рудыњ оњтай-
лы шараларын ќолданѓандыѓын атап μтті.

Жиын барысында сμз тізгінін алѓан облыс єкімі
Архимед Бегежан±лы атќарылѓан ж±мыстарѓа оњ
баѓасын беріп, мањызды міндеттерге тоќталды.

– Рудный ќаласыныњ экономикалыќ дамуы
басќа моноќалалар секілді бір ѓана кєсіпорынѓа
тєуелді. Б±дан арылу ‰шін шаѓын жєне орта биз-
несті дамытып, жања μндіріс орындарыныњ ашы-
луына жаѓдай жасау ќажет. Бір ѓана мысал, ќала-
даѓы Цемент зауыты 2008 жылдан бері салынып
келеді. Бюджетке мол ќаражат єкеліп, 250 адам-
ды ж±мыспен ќамтитын б±л зауытты биылдан ќал-
май іске ќосу керек. Себебі μнімге деген с±раныс
зор, – деді аймаќ басшысы.

Архимед М±хамбетов ќаладаѓы м±з спорт са-
райын к‰рделі жμндеуден μткізуге жоспарлап
отырѓан 1,6 млрд. тењгеге жањасын салуѓа бола-
тындыѓын айтып, ќаражатты екі есеге дейін ќыс-
ќартуды тапсырды. Сондай-аќ иесі кμшіп кеткен
"Казшинсервис" кєсіпорныныњ ж±мысын ќайта
жалѓастыру ќажет екендігін ќадап айтты.

– Биыл облыстаѓы 20 аудан мен ќала
єкімдіктері мемлекет-жекеменшік єріптестігі шењ-
берінде кем дегенде 20 єлеуметтік жобаныњ ж‰зе-
ге асыру ќажет. Ќаладаѓы балабаќша, спорт алањ-
дарын салу сияќты мањызды мєселелерді осылай
біртіндеп шешуге болады. Ќазір ќолда бар ќара-
жатты мейлінше ‰немдеп, тек пайда єкелетін жо-
баларѓа баѓыттайыќ, – деді ол.

Есептік кездесуден кейін облыс єкімі мінген кор-
теж Цемент зауыты мен м±зды спорт сарайына
баѓыт алып, онда мєртебелі мейман алда атќа-
рылар ж±мыстармен танысты.

 БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

Ќымбат
     ДОСЖАНОВА

Ќуаныш
   ЕСЌАБЫЛ

"Н±р Отан" партиясыныњ Ар-
ќалыќ ќалалыќ филиалында
мемлекеттік "Бизнестіњ жол кар-
тасы 2020" бизнесті дамыту мен
ќолдаудыњ Бірыњѓай баѓдарла-
масы" аясында "Кепілдендіріл-
ген кредит" таќырыбында семи-
нар-кењес μткізілді.

Кењеске республикалыќ
"Даму" кєсіпкерлікті дамыту ќоры-
ныњ, "Атамекен" кєсіпкерлер па-
латасыныњ ќаладаѓы μкілдері
С.Байт±ров, Б.Хасенов, ќалалыќ
кєсіпкерлік бμлімініњ басшысы
Д.Хамзиндер ќатысып, кєсіп-
керлікті μркендету жолындаѓы
тыњ маѓл±маттармен бμлісті.

– Шаѓын жєне орта бизнесті
дамыту мемлекетіміздіњ басты
±станымы. Даѓдарысќа ќарамас-
тан ¦лттыќ ќордан биыл да
кμптеген ќаражат бμлініп отыр.
Маќсатымыз кєсіпкерлерімізге

осы жањалыќтарды жеткізіп,
олардыњ ж±мыс ауќымдарын арт-
тыруѓа ќолдау кμрсету, – дейді
"Даму" кєсіпкерлікті дамыту ќоры-
ныњ μкілі Серік Тойлыбай±лы.

 Жалпы, аталѓан баѓдарлама
бойынша Арќалыќ ќаласында

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Кєсіпкерлікке – кењ μріс

2013 жылы – 2 жоба, 2014 жылы
– 4 жоба, 2015 жылы – 12 жоба
ж‰зеге асќан.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: семинардан кμ-
рініс.

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ: ЄКІМДЕР  ЕСЕБІ
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Облыста он бір кєсіпорын μз
мамандарыныњ басым бμлігін
тμрт к‰ндік ж±мыс кестесіне ауыс-
тырѓан. Барлыѓы 2 024 адам
осындай ж‰йе арќылы істеп ж‰р.
Б±л туралы даѓдарысќа ќарсы
штабтыњ отырысында облыс
єкімініњ орынбасары Марат
Ж‰ндібаев мєлімдеді.

Мєселен, Ќостанайдаѓы "Са-
рыарќаАвтоПром" ЖШС-і мен
"Аграмашхолдинг" АЌ-ында 1 093
адам 25-наурызѓа дейін аптасы-

Сан салалы
Сарыкμл

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

на тμрт к‰н ѓана ењбек ететін бо-
лады. Атаѓы алысќа кеткенмен,
ішкі жаѓдайы осы таќылеттес
μндіріс ошаќтары жетерлік. Ќос-
танай локомотив депосыныњ
бμлімшесі 71 адамды уаќытша
ж±мыстан босатќан. Ал, Лисаков
ќаласындаѓы ќ±рама жем мен
алкоголь μндіретін "Арай Хол-
динг" ЖШС-інде  326 адамныњ
ж±мыс саѓаты ќысќартылѓан, 106
маман м‰лде ќысќартылѓан. 19
адам мєжб‰рлі демалысќа шыѓа-
рылыпты. Яѓни, холдинг ж±мыс-
шыларыныњ 74%-іне осылайша
даѓдарыстыњ "салќыны" тиіп

отыр. Арќалыќтаѓы "Алюминст-
рой" ЖШС-ніњ де жаѓдайы аса
мєз емес. Ондаѓы 270 адам
аќысыз демалысќа шыѓарылса,
7 адам толыќ емес ж±мыс кесте-
сіне кμшірілген. Облыс єкімініњ
орынбасары μз баяндамасында
м±ндай мысалдарды кμптеп
келтірді.

–  Аудан жєне ќала єкімдеріне
халыќты ењбекпен ќамту мєсе-
лесін наќты баќылауда ±стаѓан
жμн. Ал ќысќарѓан мамандарды
басќа ж±мыспен ќамтамасыз ету
шараларын ќарастыру керек, –
деп атап μтті М.Ж‰ндібаев.

Єлібек
       ЫБЫРАЙ

Кєсіпорындар даѓдарып т±р

Ќостанай облысы єкімініњ єлеуметтік саласы бойынша
орынбасары Марат Ж‰ндібаев Сарыкμл ауданыныњ єкімі
Эльдар К‰зенбаевтыњ халыќ алдында атќарылѓан ж±мыстар
мен алдаѓы кезењініњ міндеттері туралы есеп беру жиынын
ќорытындылау ‰шін μњірге келді.

Алдымен,  билік  μкілдері  республикалыќ жол бойында орналас-
ќан "Трио" сервистік орталыѓына бас с±ќты. Белгілі кєсіпкер Ваник
Мелоянныњ туѓан жерді т‰лету маќсатында ашќан ТЌБ, автожуѓыш,
дємхана жєне ќонаќ ‰йін кμріп, кμњілі марќайды. Б‰гінде ісі ілгері
басќан орталыќ барлыѓы 13 адамды ж±мыспен ќамтып отыр. Одан
кейін олар Урицк орта мектебінде болып, 700-ден астам оќушыны
білім нєрімен сусындатќан білім ордасындаѓы жањашылдыќты жылы
ќабылдады. Оќушылардыњ оќу ‰лгерімі мен мектептіњ жылу ж‰йесі
жайында с±рап, т‰лектердіњ ¦БТ-ѓа дайындыќтарын да назардан
тыс ќалдырѓан жоќ.

Осыдан кейін мєдениет ‰йіне келіп, ж±ртшылыќ жыл бойы к‰ткен
ќорытынды жиынѓа ќатысты. Аудан єкімі Эльдар К‰зенбаев "2015
жылѓы єлеуметтік-экономикалыќ даму ќорытындылары жєне алдаѓы
жылѓа арналѓан міндеттер мен баѓыттары туралы" баяндап, ел ал-
дында есеп берді. Эльдар Ќонысбай±лыныњ айтуынша, ауданда
аграрлыќ салаѓа айрыќша кμњіл бμлінген. Оны дамытуѓа 2015 жылы
мемлекеттен 702 млн. тењге субсидия бμлініп, соныњ 574 млн. тењ-
гесі егін шаруашылыѓына, ал, 129 млн. тењгесі мал шаруашылыѓына
ж±мсалды. Нєтижесінде, ІЌМ басы 3%-ѓа немесе 15422 басќа жетті.
¤ндірістік саладаѓы ‰лесі 28%-ѓа немесе 4100 басќа μсті. Осы орай-
да сєтті ж‰зеге асырылып жатќан  "Сыбаѓа" мемлекеттік баѓдарлама-
сыныњ септігі с‰белі. ¤йткені, μткен жылы 329 бас ІЌМ сатып алын-
ды. Сондай-аќ, "Алтын асыќ", "Ќ±лан" мемлекеттік баѓдарламалары
да μз жемісін беруде.

2015 жылы ауыл шаруашылыѓыныњ  жалпы μнімініњ кμлемі 3 млрд.
291 млн. тењгені немесе наќты кμлем индексі 105 пайызды ќ±рады.
Аталѓан салаѓа 4 млрд. 785 млн.тењгеніњ инвестициясы тартылды.
‡демелі индустриалдыќ-инновациялыќ даму баѓдарламасы аясын-
да индустрияландыру картасына 1 млрд.324 млн. тењгеніњ 4 жобасы
тартылды. Одан тыс таѓы 10 жоба іске ќосылды. Нєтижесінде, 75
ж±мыс орны ашылды.

Сондай-аќ, Эльдар Ќонысбай±лы аудан экономикасына тікелей
ќатысы бар єлеуметтік, ќ±рылыс, кєсіпкерлік, денсаулыќ, білім  жєне
спорт салаларыныњ саралы істерін салмаќтады. "Бизнестіњ жол кар-
тасы – 2020", "Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы – 2020"  баѓдарла-
малары жєне кєсіпкерліктіњ белсенділігін арттыру бойынша кμпте-
ген шаралар ж‰зеге асырылды. Ж±мыс істейтін шаѓын жєне орта
бизнес субъекті саны – 1323 бірлікті ќ±рады. Соныњ  кєсіпорындар-
да ж±мыс істейтіндер саны – 1034 адам.

– Ауыл халќымен есептік кездесу 18 ќањтарда басталды. 34 ауыл-
да болдыќ. Оѓан барлыѓы 2253 адам ќатысып, 50 сауал-±сыныс тыњ-
далды. Оныњ 35-і μз шешімін тапты.

Болашаќта аудан экономикасын, халыќтыњ єл-ауќатын одан єрі
жаќсарту барысында кμптеген міндеттер т±р. Б±л т±рѓыда ењ єуелі
Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ Ќазаќстан халќына арнаѓан Жол-
дауы аса мањызды рμл атќарары сμзсіз, – деп атап кμрсетті аудан
єкімі.

Аудан басшысы μз баяндамасын ќорытындылаѓан соњ, мінбер-
ден облыс єкімініњ орынбасары Марат Ж‰ндібаев сμз алып, жалпы
ауданныњ ќарќынды ќадаммен дамып жатќандыѓын жєне міндетті
ж±мыстар тек 2016 жылѓа емес, 2017 жылѓа да жоспарланѓандыѓын
айрыќша атап μтті. М±ндаѓы мал шаруашылыѓы саласына арналѓан
мемлекеттік баѓдарламалардыњ мардымдылыѓына мєн берді. Оѓан
ќоса "Аќб±лаќ" жобасыныњ да ойдаѓыдай орындалып, аудан орта-
лыѓыныњ 85 пайызы ауыз сумен ќамтылѓанына тоќталып, т±ќымдыќ
ќордыњ ж‰з пайыз ќамдалѓанын жєне "Тобыл" ААК несиелері толыќ
игерілгенін игі істіњ біріне жатќызды. Єсіресе, дене тєрбиесі жєне
спорт саласындаѓы жаѓымды μзгерістерге ерекше кμњіл бμлді.  Біраќ,
кейбір келте істердіњ де бар екенін ескертіп, алдаѓы уаќытта ж±мыла
ж±мыс жасап, бір жаќты етуді тапсырды. Жалпы, аудан экономика-
сыныіњ дамуына сарыкμлдіктер алдаѓы уаќытта да жањаша серпін-
мен ‰лес ќоса береді деп сенім білдірді.

Айта кеткен жμн, ќорытынды жиынѓа ауданныњ мемлекеттік меке-
ме басшылары, облыс жєне аудандыќ мєслихат депутаттары, ауыл-
дыќ округ єкімдері, шаѓын жєне орта бизнес μкілдері, ењбек ардагер-
лері, білім саласыныњ ќызметкерлері де ќатысты.

Сарыкμл ауданы.

Ќала єкімі Ѓ.Бекм±ха-
медов 2015 жылѓы ќала-
ныњ єлеуметтік-эконо-
микалыќ даму ќорытын-
дысы жайлы халыќ ал-
дында есебін берді. Ел
μміріндегі мањызды ша-
раѓа облыс єкімініњ
бірінші орынбасары
Ѓ.Н±рм±хамбетов ќатыс-
ты.

Жалпы, ќала эконо-
миканыњ негізі: μндіріс жєне ауыл шаруашылыѓы-
нан ќ±ралады. 2015 жылы даѓдарысќа ќарамас-
тан 6 млрд. 230 млн. тењге μнеркєсіп μнімініњ
μсіміне ќол жеткізілді. ¤сім аѓымдаѓы баѓамен
108,6%-ды ќ±рады.  Осы орайда екі ірі жоба: "Аг-
роинтерќ±с" ЖШС жєне "Н±р Жайлау НС" ЖШС
ж‰зеге асыру оњ ыќпалын берді. Ќ±с  фабрика-
сында  213 адам ж±мыспен ќамтылѓан. Фабрика-
ны жоспарлы т‰рде жетілдіру – 488 млн. тењге
μнеркєсіп μнімі кμлемініњ μсіміне ќол жеткізді.
Б‰гінгі тањда тартылѓан инвестицияныњ 2 млрд.
230 млн. тењгесі игерілді.

¤ткен жылы ќ±с фабрикасы 100 млн. ж±мыртќа
(1 млрд. 355 млн. тењге) μндірді. Жылдыќ салыќ
дењгейі 30 млн. тењгені т‰зді. Серіктестік 301 млн.
тењге субсидияѓа ие болды. Инфраќ±рылымды
жетілдіру ‰шін 35кВ подстанция салу к‰тілуде. Б±л
– мемлекет тарапынан ќайтарымсыз жасалып
отырѓан ‰лкен ќолдау.

"Н±р Жайлау НС" ЖШС ірі бизнесін ж‰зеге асы-
рып, ќазірдіњ μзінде 1 млрд. 359 млн. тењге иге-
рілді. 2015 жылы ауыл шаруашылыѓы μнімдерін
сату кμлемі 151 млн. тењгені ќ±рады. М±нда 50
адамѓа ж±мыс орны ќ±рылды. Асыл т±ќымды 2 мыњ
140 бас ірі ќара мал μсірілуде. Тек, осы серік-
тестіктіњ μзінен ќала бюджетіне 8,6 млн. тењге кіріс
кірді.

Сондай-аќ, 2016-2018 жылдар аралыѓында
μнеркєсіптік μндіріс кμлемін арттыру маќсатында
154 ж±мыс орнын ќ±руды кμздеген екі инвестиция-
лыќ жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Олар:
Акжал кен орнынан нефрид μњдеу арќылы 88 т±-
раќты ж±мыс орындарын ќ±ру, отќа тμзімді кірпіш
μндіретін зауыт ќ±рылысы арќылы 66 т±раќты
ж±мыс орындарын ќ±ру.

¤кінішке ќарай μњірдегі ауа-райыныњ ќолай-
сыздыѓы егіннен мол μнім алуѓа м‰мкіндік бере бер-
мейді. ¤ткен жылы ауыл шаруашылыѓындаѓы жал-
пы μнімніњ ќ±ны 9 млрд. 307 млн. тењгені ќ±рады,
б±л алдыњѓы жылмен салыстырѓанда 93,1%.

2016 жылдыњ 1 ќањтарына шаќќанда мал басы:
ірі ќара 18 857 бас немесе 101,3%. Оныњ ішінде
тμлдейтін мал басы 2904. ¤сім – μзге т‰лік т‰рлер-
інде де байќалады. Мысалы, ±саќ мал 26 335 бас
(101,5%), жылќы – 5618 (108,5%), шошќа – 5445
(100,1), ќ±с – 549.192 (90,7%), т‰йе – 16 (114,3%).

С‰т μндіру – 13,2 мыњ
тонна (108,4%), ет – 2,5
мыњ тонна (97,5%), ж±-
мыртќа 104 млн, 346 мыњ
дана (98,7%).

Ќала єкімініњ есеп бе-
ру кездесуінде кμтерілген
басты мєселе – μњірде
бірнеше жылдан бері
ќ±рылысы ж‰ріп жатќан
"Арќалыќ-Торѓай" тас
жолыныњ жалѓасын та-
буы. Б±л жол шалѓайдаѓы
ауыл-аудандармен ба-
рыс-келісті жењілдетеді.

Єрі ќалада мыњнан астам адамды ж±мыспен ќам-
тып отырѓан "Алюминќ±рылыс" ЖШС болашаѓы-
на алањдаушылыќ бар. ¤йткені, осы мыњ адам-
ныњ тμрт ж‰здейі сол жол ќ±рылысында ж±мыс
істейді. Облыс єкімініњ орынбасары мєселеніњ
шын мєнінде де μзектілігімен келісетінін, сондыќ-
тан б±л жаѓдайдыњ облыс басшылыѓыныњ наза-
рында болатынын жеткізді.

Балабаќша мєселесі де к‰н тєртібінен т‰спейді.
Ќалада екі мыњѓа жуыќ бала кезегін к‰туде. Ѓауез
Торсан±лы б±л мєселені шешудіњ жолы кєсіпкер-
лерді тарту екендігін айтты. Ќазір елімізде жеке-
меншік балабаќшалар кμптеп ашылуда. Арќалыќ-
та оѓан м‰мкіндік мол деді ол μз сμзінде.

Ќойылѓан сауалѓа орай биылдан бастап еліміз-
де техника сатып алуѓа жењілдіктер ќарастыры-
лып жатќанын с‰йіншіледі. Техникасы тозѓан ди-
хандар ‰шін б±л шын мєнінде де ќуанарлыќ жаѓ-
дай. Ѓауез Н±рм±хамбетов Арќалыќ μњірінде
кμктемгі т±ќым себу науќанына ќажетті т±ќымныњ
жетіспеушілігіне назар аударып, оѓан ерте бастан
ќамдануѓа шаќырды. Кμктемніњ єр к‰ні жылды
асырайтынын еске салды. Жекеніњ иелігіне бері-
луі тиіс обьектілердіњ жеделдетілуін тапсырды.

Соњы  кењеске  ±ласќан  кездесуде  ж‰йке   ау-
руларына шалдыќќан балаларѓа мемлекет тара-
пынан жєрдемаќыныњ сыртында оларды μмірге
бейімдейтін жеке к‰туші ќарастырылса деген μті-
ніштер де айтылды. Кондоминиум нысаныныњ
кемшіліктерін жіпке тізгендер де табылмай ќалма-
ды.

Облыс єкімініњ орынбасары Ѓ.Н±рм±хамбетов
халыќтыњ ќойѓан талап-тілектерініњ ешбірі де ес-
керусіз ќалмайтындыѓына сендірді. ¤з кезегінде
т±рѓындардыњ єрќайсымен наќты ж±мыс жасап,
мєселені оњтайландыруѓа ‰ндеді.

Торѓай ќазаќтыњ ќастерлі жерініњ бірі. Б±л μлке
даму мен μркендеудіњ талабынан ешќашан т‰спек
емес. Ќаланыњ 60 жылдыќ мерейтойын "Алпыс
ізгілікті іс" тєрізді айшыќты шаралармен μткізуді
±сынды.

Алда т±рѓан ‰лкен міндет – Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламенті Мєжілісініњ жєне мєслихатта-
рыныњ  депутаттарын  сайлауѓа  зор жауапкерші-
лікпен ‰н ќосуѓа шаќырды.

Арќалыќ ќаласы.

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Арќалыќтаѓы
келелі кењес

Еліміздегі шаѓын ќалалардыњ ішінде Арќалыќтыњ орны бμлек. Ол – кешегі армандарын ‰кілеп
келген комсомол жастардыњ ќолымен т±рѓызылѓан ќала. Сынаптай сырѓыѓан уаќыт μз дегенін
істейді. Міне, сол жастыќтыњ, шаттыќтыњ ќаласына биыл 60 жыл толѓалы т±р.

Тарихы – жерінен боксит кенініњ табылуымен ќатталѓан ќала μмір жолында талай μзгерістерді
бастан μткерді. Шарыќтау шегінде екі мєрте б±рынѓы Торѓай облысыныњ орталыѓы болды. Тоќы-
рау жылдары кμптеген ќиындыќтарды артќа тастаѓан ќала б‰гінде мемлекеттік кешенді баѓдарла-
малардыњ арќасында етек-жењін жиып, ќайта дєуірлеу ‰стінде. Ќ±рылыстары заманауи жањѓыр-
тылып, ел рухын кμтеретін батырларыныњ ескерткіштері кμптеп кμрініс тапты.

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ: ЄКІМДЕР ЕСЕБІ
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¦лт жоспары бес институ-
ционалды реформаны жєне
"100 наќты ќадамды" ж‰зеге
асыру маќсатында 2016 жылѓы
1 ќањтарынан "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ мемлекеттік
ќызметі туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
туралы" зањдары ќабылданып,
к‰шіне енді. Реформаныњ жа-
ња кезењінде мемлекеттік ќыз-
меттегі тєртіптік жєне єдептік
баќылауды к‰шейтуге кμњіл
бμлінген. Осылайша, Мемле-
кет басшысыныњ Жарлыѓымен
мемлекеттік ќызметшілердіњ
ж±мыстаѓы, ±жым ішіндегі, т±р-
мыстаѓы ќарым-ќатынастарын
регламенттейтін жања Єдеп ко-
дексі енгізілді.

Жања єдеп жμніндегі уєкіл
институты мемлекеттік ќызмет-
шілердіњ моральдыќ-єдептілік
тєрбиесін ќамтамасыз етуге
баѓытталѓан, ал жања ќ±рылѓан
Єдеп бойынша кењес єдеп
ќ±ќыќ б±зушылыќтарыныњ, сы-
байлас жемќорлыќтыњ алдын
алу шаралары ж±мысын ж‰йе-
лі т‰рде ж‰ргізетін болады. Єр-
бір жањалыќќа наќтыраќ жеке
тоќталсаќ. Жања Єдеп кодексі-
ніњ жалпы ережелеріне мем-
лекеттік ќызметшілердіњ елдегі
±лтаралыќ келісімді ныѓайтуѓа,
ќабылданатын шешімдердіњ
зањдылыѓы мен ашыќтыѓын
ќамтамасыз ету, мемлекеттік
ќызметшілердіњ адалдыѓы мен
єділдігі жатады.

Мемлекеттік ќызметшілер ењ

алдымен мемлекет м‰ддесіне
жєне оныњ азаматтарыныњ ќ±-
ќыќтарына зиян келтіретін єре-
кеттерге ќарсы т±рып, белгі-
ленген шектеулерді ќадаѓалау
керек екенін естен шыѓармауы
тиіс. Мемлекеттік ќызметші-
лердіњ ќызметтік єдепті жєне
ресми іс-ќимыл ережелерін
±стануы, сырт келбетініњ ќара-
пайым єрі ±ќыпты болуы ‰й-
реншікті жаѓдайѓа айналуы ке-
рек. Сонымен ќатар "халыќ ќыз-
метшісі" ќоѓам тарапынан сын
тудыруы м‰мкін шындыќќа жа-
наспайтын аќпараттарды тара-
туѓа кез келген ќимылды бол-
дырмауы тиіс. Мемлекеттік мен-
шіктіњ саќталуын ќамтамасыз
етуге, μзіне сеніп тапсырылѓан
мемлекеттік меншікті, автокμлік
ќ±ралдарын ќоса алѓанда, ќыз-
меттік тєртіпті б±лжытпай саќ-
тауѓа, ж±мыс уаќытын ±тымды
жєне тиімді пайдалануѓа мін-
детті. Кодекстіњ таѓы да бір ‰л-
кен бμлігі кμрсетілетін мемле-
кеттік ќызметтер сапасыныњ
арттыруын, олардыњ халыќ
м±ќтаждыќтарына  баѓыттал-
ѓандыѓын аныќтайды. Ќызмет-
тен тыс уаќыттаѓы тєртіп стан-
дарттарына ќоѓамѓа жат мінез-
ќ±лыќ, ќоѓамдаѓы адамгерші-
лікке н±ќсан келтіретін масањ
к‰йде болу жаѓдайларына жол
бермеу сияќты тыйымдар жа-
тады.

Кез келген ж±мыстыњ нєти-
жесі ±жымда ќалыптасќан
ќарым-ќатынас мєдениетіне
байланысты. Осыѓан орай, Ко-

дексте басты назар мемлекеттік
органдарда моральды-психи-
калыќ климат ќалыптастыруѓа
бμлінген. Барлыќ мемлекеттік
ќызметшілер бірінші кезекте
басшылар ±жымдаѓы іскерлік
ќарым-ќатынастыњ бекуіне,
абыройына н±ќсан келтіретін
жеке жєне кєсіби ќасиеттерін
талќыламауы тиіс. Сонымен
бірге, тμменгі лауазымдаѓы ќыз-
метшілер басшыларыныњ тап-
сырмаларын орындау кезінде
тек д±рыс мєліметтерді ±сынуы
керек, оѓан белгілі болѓан ќыз-
меттік єдепті б±зу туралы жаѓ-
дайларды бірден басшылыќќа

жєне єдеп жμніндегі уєкілетті-
ге айтуы шарт. Басшылар ќара-
маѓындаѓыларына ќатысты
μзініњ тєртібімен барлыќ жаѓ-
дайда ‰лгі болып, меритокра-
тия ±станымын ќадаѓалап, ын-
таландыру жєне жазалау кезі-
нде объективтілік танытуы ке-
рек. Ќарамаѓындаѓыларѓа ќа-
тысты негізсіз кінє арту, орын-
сыз мінез-ќ±лыќ, єдепсіздік
фактілеріне жол бермеу керек.

Кодекс реттейтін келесі аса
мањызды ќатыныстардыњ бірі –
мемлекеттік ќызметшілердіњ
кμпшілік алдында сμз сμйлеуі.
Мемлекеттік органныњ ќызметі
бойынша сμз сμйлеулер оныњ
басшысымен немесе уєкілетті
т±лѓамен ж‰ргізіледі.

Ќызметшілерге мемлекеттік
саясат туралы μз ойын айт-
пауы керек, егер де ол:  мемле-
кеттік саясаттыњ негізгі баѓытта-
рына сєйкес келмесе; жария-
лауѓа болмайтын ќызметтік
аќпаратты ашатын болса;
мемлекеттіњ лауазымды т±лѓа-
ларына ќатысты єдепсіз пікір-
лер болса.

Ќызметшілерге педагогика-
лыќ, ѓылыми немесе шыѓарма-
шылыќ ќызмет бойынша мєлі-
меттерді мемлекеттік орган аты-
нан жариялауѓа жол берілмей-
ді. Егер  де, жемќорлыќ бойын-
ша негізсіз кінє артып жатса,
шенеуніктер бір ай мерзімде
оны жоќќа шыѓару бойынша
шаралар ќолдануы ќажет.

Халыќаралыќ тєжірибеде
єдеп жμніндегі уєкілетті инсти-

тут μзін тиімді жаѓынан ±сынды
(Венгрия, Канада, АЌШ жєне
т.б. ж±мыс істейді).Осы тєжіри-
беге с‰йене отырып, 2016 жыл-
дан аталѓан институт біздіњ елі-
мізде де енгізілді. Єдеп жμнін-
дегі уєкіл – б±л мемлекеттік ор-
гандардаѓы ќызметтік єдептіњ
ќадаѓалануын ќамтамасыз ете-
тін мемлекеттік ќызметші. Б±л
институт орталыќ атќарушы
органдарда (ќ±ќыќ ќорѓау жєне
арнаулы мемлекеттік орган-
дарды  ќоспаѓанда)  жєне об-
лыстар, республикалыќ мањы-
зы бар ќалалар жєне астана
єкімдерініњ аппараттарында

енгізіледі. Єдеп жμніндегі уєкіл
функциялары орталыќ орган-
дарда – жауапты хатшылар-
мен, жергілікті органдарда – об-
лыстар, республикалыќ мањы-
зы бар ќалалар жєне астана
єкімдерініњ аппарат басшыла-
рымен ж‰зеге асырылады.
Єдеп жμніндегі уєкіл мемле-
кеттік ќызметшілерге белгілен-
ген шектеулерді ќадаѓалау
мєселелері бойынша кењес бе-
реді, жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтініштерін ќарасты-
рып, ±жымдаѓы ќарым-ќатынас
мєдениетін ќалыптастырады.
Ќызметшілердіњ ќ±ќыќтары б±-
зылѓан жаѓдайда, оларды ќор-
ѓау жєне ќалпына келтіруге ба-
ѓытталѓан шаралар ќолданады.
Уєкілетті, егер де мемлекеттік
орган басшысыныњ сєйкесін-
ше, мєселені шешуде м‰дде-
лер тартысы бар екеніне к‰-
мєндары болса, μзі шешім ќа-
былдай алады.

Осы жылдан бастап Тєртіптік
кењес мемлекеттік ќызмет ми-
нистрлігініњ Єдеп жμніндегі ке-
њестеріне μзгертілді. Олар бар-
лыќ облыстар мен Астана, Ал-
маты ќалаларында коллегиа-
лыќ орган ретінде ќ±рылды. Ке-
њестіњ ж±мыс органы оныњ хат-
шылыѓы болып табылады. Жа-
ња Кењестіњ ќ±зыретіне кіретін
мєселелер ортасы кењейтілді.
Біріншіден, Кењес жања мемле-
кеттік ќызмет  Департаментімен
немесе мемлекеттік органныњ
μзімен аныќталѓан сыбайлас
жемќорлыќ тєуекелдер нєти-

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

жесін  ќарастырады.  Екінші-
ден, сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы стратегияны ж‰зеге асы-
ру бойынша мемлекеттік орган-
дардыњ ќызметініњ нєтижелері
мен μкілетті органныњ сыбай-
лас жемќорлыќтыњ алдын алу
бойынша берген ±сыныстар-
ды, єдеп жμніндегі б±зушылыќ-
тарды наќты т‰рде ќарастыра-
ды. ‡шіншіден, Кењестіњ μкі-
леттілігіне єдеп жμніндегі уєкіл-
дердіњ жєне мемлекеттік орган-
дардаѓы тєртіптік комиссиялар-
дыњ ќызметі жатады. Тиісті б±-
зушылыќ талдауларды ж‰ргіз-
геннен кейін біз оларды μзіміз-
діњ отырыстарымызда ќарас-
тырамыз.

Жоѓарыда аталѓанныњ бар-
лыѓынан басќа Кењес ќала,
аудан єкімдеріне, тексеру ко-
миссиясыныњ м‰шелеріне, ор-
талыќ мемлекеттік органдар-
дыњ аумаќтыќ бμлімше, облыс-
тыќ  басќарма  басшысынан
бастап, облыстыњ ќала жєне
аудандарыныњ жеке бμлімдері
басшыларына дейін, жергілікті
атќарушы органдар басшыла-
рына  ќатысты тєртіптік істерді
ќарастырады. Кењестіњ ќ±зыр-
лыѓына тек ќана єдеп бойын-
ша б±зушылыќтар, сонымен
ќатар Ќазаќстан Республикасы
"Ќазаќстан Республикасыныњ
мемлекеттік  ќызметі туралы"
зањыныњ 50-бабында белгілен-
ген мемлекеттік ќызметтіњ бе-
делін т‰сіретін тєртіптік іс-
ќимылдар жатады. Б±рын б±л
б±зушылыќтар к‰шін жоѓалтќан
"Сыбайлас жемќорлыќпен
к‰рес" зањына сєйкес, жемќор-
лыќќа жаѓдай туѓызатын шарт-
тар ретінде баѓаланды.

Ќорытындылай келе, мем-
лекет басшылыѓымен оныњ
азаматтары алдында, оныњ
ішінде мемлекеттік ќызметші-
лері алдында  ‰лкен  міндеттер
ќойылѓан. Б±л міндеттер Елба-
сы Н.Є.Назарбаев айтќандай,
барлыѓынан наќтылыќ, жања-
шылдыќ пен табандылыќты
талап етеді. Мемлекеттік ќыз-
метшілер б±л ретте заманауи
ќазаќстандыќ ќоѓамныњ ‰лгісі
болуы керек.

Асхат ЕСКЕНДІРОВ,
 Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері

министрлігініњ Ќостанай
облысы бойынша

департаменті басшысыныњ
орынбасары, єдеп жμніндегі

кењес хатшылыѓыныњ
мењгерушісі.

Мемлекеттік ќызметшілердіњ
ќызметтік єдебі

"Н±р Отан" партиясыныњ Ќос-
танай облыстыќ филиалыныњ
ќоѓамдыќ ќабылдау бμлмесінде
облыс єкімініњ орынбасары
М.Ќ.Ж‰ндібаев ќабылдау ж‰ргізу-
діњ кестесі шењберінде азамат-
тарды жеке ќабылдау μткізді.

Ќарабаев Самат Мењдібай±лы
Ќостанай ауданыныњ Шеминов-
ка ауылынан келіп, бір жарым
жасар баласыныњ туа біткен кμз
катаракта ауруына шалдыќќа-
нын, соѓан сот-медициналыќ са-
раптама жасамай отырѓандыќта-
рына шаѓынады. Облыс єкімініњ
орынбасары μзімен бірге ќабыл-
дауѓа ќатынасып отырѓан осы
шаѓымдаѓы мєселеге ќатысы бар
салалыќ мекеме басшыларымен
кењесе келіп, алдымен денсау-
лыќ саќтау мекемесінде толыќ
ќаралып, содан кейін барып сот-
медициналыќ сараптама жаса-
латынын, ол ‰шін б‰гіннен ќал-
дырмай  облыстыќ денсаулыќ

басќармасыныњ басшысына
тапсырма бергенін айтты.

Ќостанай ауданыныњ Зареч-
ный ауылыныњ т±рѓыны Костина
Наталья Владимировна Ќоста-
найдаѓы "Дельфин" балалар
‰йінен бала асырап алѓысы ке-
летінін айтты. Тікелей ќабылдау
‰стінде оѓан єзірге балалар ‰йін-
де ата-анасы толыќ бас тартќан
балалардыњ жоќ екендігі, егер
алдаѓы  уаќытта ондай балалар
болѓан жаѓдайда μтініші ќанаѓат-
тандырылатыны жеткізілді.

Таѓы да Ќостанай ауданыныњ
Затобол кентінен азаматша Гор-
бунова Любовь Николаевна кμз
ауруына байланысты сот-меди-
циналыќ сараптама жасалмай
отырѓандыѓын, соныњ салдары-
нан м‰гедектік алуѓа м‰мкіндігі
болмай отырѓандыѓына шаѓына
келген.  Жаѓдайдыњ мєн-жайын
с±растыра келгенде, 2015 жылы
сараптама жасалѓаны, біраќ

оныњ ќорытындысы бойынша
м‰гедектік беруге жатпайтыны
т‰сіндірілді. Сондыќтан биыл
ќайта сараптама жасатып, тексе-
руден μту мєселесін облыс
єкімініњ орынбасары μз баќыла-
уына алды.

Атаманенко Надежда Никола-
евна Ќостанай ауданыныњ Озер-
ное ауылынан балдаќќа с‰йеніп
келіп отыр. Оѓан саркома диагно-
зы ќойылып, бір аяѓыныњ тізеден
жоѓары кесілгеніне байланысты
3-топтаѓы м‰гедектік берілген.
Шаѓымданушы біріншіден 2-топ-
таѓы  м‰гедектікке  ауыстыруѓа,
екіншіден санаториялыќ-курорт-
тыќ емделуге жолдама алуѓа
жєне лайыќты ж±мысќа орнала-
суѓа кμмектесуді μтінеді. Оѓан да
толыќ т‰сіктеме беріліп, Ќостанай
ауданыныњ єкімі ж±мысќа орна-
ластыру жμнінде міндеттелді.

Ќостанай ауданыныњ Мичу-
рин ауылдыќ округіне ќарасты

Алтынсарин ауылынан Тоќанова
Назг‰л Сєлімжанќызы м‰гедек
сєбиіне (ДЦП, пневмония, ката-
ракта) єлеуметтік жєрдемаќы
жμнінде μтінішпен келген. О ѓ а н

Азаматтарды ќабылдады

облыстыќ денсаулыќ саќтау бас-
ќармасы арќылы сот-медицина-
лыќ сараптамаѓа жолдама бергі-
зілетін болып, т‰сініктеме ж±мы-
сы ж‰ргізілді.
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Он екіде бір г‰лі ашылмаѓан
жап-жас боздаќтарымыздыњ
бμтен елде ажал ќ±шып, жер
жастанарын  кім білген? Соѓыс
аяќталып, Кењес Армиясыныњ
μз отанына оралѓанына да 27
жыл толѓалы т±р. Тарих бетін-
де μзініњ  ќанды ізін  ќалдырѓан
Ауѓан соѓысы  Кењес  Одаѓына
абырой да, дањќ та єпермегені
белгілі. Саяси  болжамдардыњ
ќ±рбаны болѓан ауѓан  халќы-
на да, басќыншылыќ  єрекетті
он жылѓа тарта уаќыт  бойы
шімірікпестен ж‰ргізген Кењес
Одаѓы халќына да б±л  соѓыс
ќасірет пен ќаскμйліктіњ ‰лгісі
ретінде ж‰ректерге μшпес жара
салды. Б±л  ќан ќаќсап, єсіре-
се Кењес  билігініњ   сапында
болѓан м±сылман елдеріне де
ауыр сын, ‰лкен сабаќ  болѓа-
ны  хаќ. Єрбір ел, єр мемлекет
μздерініњ  ішкі  істерін, μз ±лты
мен халќыныњ пайдасы  ‰шін,
игілігі ‰шін дербес т‰рде  шешуі
тиіс  екендігін ±ќтыратын
μмірлік μнеге ретінде де ауѓан
соѓысы барша ѓаламѓа  н±сќа,
барлыќ билікке мысал болды.

1979 жылдыњ 25 желтоќса-
нынан 1989 жылдыњ 15 аќпа-
нына дейінгі 9 жыл, 1 ай, 19
к‰нге созылѓан ауыр кезењде
КСРО Ќорѓаныс  министрлігі
Бас штабыныњ  деректері бой-
ынша  кењестік 620 мыњѓа жуыќ
адам соѓысќа тартылса,оныњ
22 мыњы ќазаќстандыќ єскери
болѓан. Жараќат  пен аурудан
ќаза тапќан 15526 адам болса,
оныњ 924-і ќазаќстандыќ
кμрінеді, 2 мыњнан  астамы
м‰гедек болып ќалды. Хабар-
ошарсыз кеткен жєне т±тќынѓа
т‰скен 333 адамныњ 21-і ќазаќ-
стандыќ екен. Б±л айтуѓа ѓана
оњай сандар. 18-ге жања толып,
μмірді енді ѓана  бастаѓан боз-
даќтыњ мєйітін жерлеудіњ ќан-
шалыќты ќиын екендігін бастан
кешіргендер – Амантаев Той-

лыбай З±лќарнай±лы, Ерѓали-
ев Єнуарбек Темірбек±лы, Ку-
литайвичус  Валерий, Жаќанов
Єділбек  Оразаќ±лы, Н±рѓазин
Темірбек Шєкір±лы, Полонник
Володя сияќты т.б. єр жылда-
ры ауѓан жерінде  интернацио-
налист жауынгер  болѓандар
кμздері мμлдіреп еске алады.

Ќазаќ даласынан  аттанѓан
єскери ќызметкерлердіњ ішінде
86 жауынгер  Кењес Одаѓыныњ
Батыры (Фарид Шагалиев,
Аушев Руслан С±лтан±лы, Ке-
рімбаев Борис Тμкен±лы т.б.)
атанып, ал ќалѓандары денсау-
лыѓы мен ж‰йкесіне орасан
н±сќан  келтіріп, елге оралды.

Сол жылдары КСРО Ауѓан-
стан  ‰кіметін ќолдау ‰шін  бюд-
жеттен жыл сайын 800 млн. (10
жылда 8 млрд.) АЌШ доллары
бμлінген. Ал, 40 армияны ±стау
‰шін жыл сайын 3 млрд. дол-
лар  бμлініп т±рѓан. 1989 жылы
сол кездегі КСРО  Министрлер
Кењесініњ  тμраѓасы Н.Рыжков
бір топ экономистерге ауѓан
соѓысыныњ барлыќ шыѓында-
рын есептеуді тапсырады.
Алайда, шыѓынныњ жан т‰р-
шігерлік орасан зор кμлемде
екенін  білген ‰кімет басшыла-
ры халыќтыњ толќуынан ќор-
ќып, оны жарияламау керек
деп шешкен. Кењес экономика-
сын тыѓырыќќа тіреп, даѓдары-
сќа ±шыратќан  факторлардыњ
бірі осы. Ауѓан соѓысы екені
єбден дєлелденген.

"Ењ ќиыны б±л соѓыс нєти-
жесіз аяќталады. Кењес жаѓы
ќолдаѓан Кабул ‰кіметіне ќар-
сыластар жаѓы азаюдыњ орны-
на к‰н санап μсе т‰сті" дейді ау-
ѓан зардабын μз кμзімен кμрген,
талай жыл елдегі ауѓан соѓысы
ардагерлеріне ±йытќы болѓан
генерал-майор М±рат Ќалма-
таев пен ауѓан соѓысы ардагер-
лері ќауымдастыѓыныњ тμраѓа-
сы Сергей Пашкевич жєне со-

Дощанов Омар Ќазаќстан-
даѓы  жєне Ќостанай уезінде Ке-
њес ‰кіметін орнату жолындаѓы
к‰реске белсене ќатысушы
т±лѓа. Омар Торѓай облысы,
Ќостанай уезі, Дамбар болы-
сында (ќазіргі Таран ауданы)
туѓан.

Єкесі Дощан ±лыныњ Ы.Ал-
тынсарин  сияќты білімді, сау-
атты ±стаз болѓанын ќалады,
сондыќтан досымен Омарды
Троицкіге  оќуѓа  жіберген.
Троицкідегі  орыс-ќазаќ  бас-
тауыш мектебін бітіргеннен
кейін жергілікті болыстарда
хатшы, тілмаш болды. Сауатты,
μткір мінезді, єділетті Дощанов
байлар мен атќамінер алаяќтар-
дыњ, ќожа-молдалардыњ, патша
єкімдерініњ зорлыќ-зомбылыќ-
тарына батыл ќарсы шыќты, ке-
дейлерді ќорѓап, єрќашан со-
лардыњ жаѓында болатын.

Бір бай μз єйеліне  к‰шіктерді
емізуге мєжб‰рлейді екен. Б±л
1875 жылдары болѓан оќиѓа
кμрінеді. Сол μлім тырнаѓында
жатќан єйелге араша т‰сіп, ќор-
лаѓанына шыдай алмай, оны
ќ±тќарады. Содан бай сотќа
ж‰гінеді, осы оќиѓадан кейін
сот тμрелігі шыѓып: "Бμтен от-
басыныњ  ішкі мєселесіне ара-
ласќаны ‰шін, ќорлаѓаны ‰шін"
деген  наќаќпен  айып  таѓып,
17 жасар Омарды 25 жылѓа жер
аударып жібереді, тек 1896
жылы ѓана еліне оралады. Содан
оны "Сібір Омар" атап кетеді.

1912 жылы оѓан "шариѓатќа
баѓынбаѓаны жєне б‰кіл Русь

ЕСІМІ ЕЛДІЊ ЕСІНДЕСОЛАЙ БОЛЃАН

ѓыс ардагерлері тμраѓасы
М±рат Єбдіш‰кіров. Б‰гінде
ауѓан  соѓысыныњ  ќанды  ќыр-
ѓынынан аман-есен оралѓан-
мен, жандары жаралы 18 мыњ
360 ќазаќстандыќ ардагер ор-
тамызда ж‰р. "Б±л соѓыстыњ
¦лы Отан соѓысынан айырма-
шылыѓы жер мен кμктей. ¦лы
Отан соѓысында тыл болды, со-
ѓыстыњ алѓы шебі болды, ба-
ѓыт-баѓдар белгілі. Ал, ауѓан
соѓысында болжам жоќ. Ќай
жаѓынан жау келеді? Белгісіз,
жања ѓана саперлер тазалап
μткен жол ‰сті артынша мина
жарылып, астан-кестені шыѓып
жатады. Жер астынан ќалашыќ
жасап алѓан кењес єскерлерініњ
ќалай ж‰ріп т±ратынын жан-
жаќты зерттеген аянбайды,
аямайды. Ќолѓа т‰скенді ќыра
береді, соныњ бєрін кμзіміз
кμрді. Кењес єскерлері жауын-
герлерініњ  денесін тілім-тілім
етіп кесіп тастайды. Кектенеміз,
біздіњ сабаздар да аянып ќал-
майды, сарбаз бауырлардыњ
ыњырсыѓан, ышќынѓан, шыѓар-
ѓа жаны жоќ єрекетін кμрдік.
Оларды жігерлендіреміз, бєрі-
міздіњ маќсатымыз д±шпандар-
мен соѓысу, ќалай жењіске же-
теміз, ќашан жетеміз, соѓыс
ќандай жаѓдайда  аяќталады,
ол жаѓы т±манды, к‰мєнді
д‰ние еді", – деп еске алады
жоѓарыда есімдері аталѓан ин-
тернационалист соѓыс арда-
герлері.

Ел ‰шін етегімен ќан кешкен
жауынгерлер ќашанда ќ±рмет-
ке лайыќ. Сондыќтан, ауѓан со-
ѓысына ќатысќан жауынгер-
лердіњ тірілеріне ќ±рмет, шейіт
болѓандарыныњ рухына таѓзым
етуді ±мытпайыќ, аѓайын!

Байм±ќан ТЕМІРБЕК¦ЛЫ,
Ќостанай ауыл

шаруашылыѓы колледжініњ
оќытушысы.

15 аќпан – Кењес єскерлерініњ
Ауѓан жерінен шыѓарылѓан к‰ні

Бітеу жараБітеу жараБітеу жараБітеу жараБітеу жара императорына тіл тигіз-
гені ‰шін" деген айып
таѓып, ќайтадан Ќоста-
най т‰рмесіне жабады.

Ќазан тμњкерісін
Омар Дощанов маќта-
нышпен ќарсы алды,
μзініњ алпысќа келіп
ќалѓан жасына ќарамай,
революция ж±мыстары-
на белсене ќатысќан.
Большевиктердіњ ќата-
рына ол аќпанда ќосыла-
ды. Кењестердіњ І-ші
уездік Съезінде ол атќа-
рушы комитет м‰шесі
жєне єскери-революция-
лыќ трибунал тμраѓасы
болып сайланады. 1918
жылы жазда аќ гвардия-

шылар уаќытша контрреволю-
циялыќ ‰кімет орнатып, Ќоста-
найды жаулап алѓанда, Омар
туѓан ауылында тыѓылып ‰лге-
реді, біраќ тамызда алашорда-
лыќтар оны аќтарѓа ±стап бе-
реді. Кμзі кμргендердіњ айтуы
бойынша, аќ гвардияшы жен-
деттер О.Дощановты 1918
жылы 23 маусымда ќазіргі Крас-
нопартизан, б±рынѓы Ќонай
жєне Оржанбайсай арасындаѓы
ш±њќырда (ќазіргі Красный
Партизан  ауылыныњ жері)
атыпты.  Омар μлімді ќаћарман-
дыќпен ќарсы алыпты. Жендет-
терге ќарап т±рып: "Сендер мені
μлтірсењдер де,  халыќты μлтіре
алмайсыњдар", деп кμз ж±мып-
ты.

Єрине, осындай ерж‰рек
т±лѓаларымыздыњ аты ешќашан
да ±мыт болмайды, кμптеген
аќын-жазушыларымыз μз шы-
ѓармаларына б±л кісініњ ерлігін
арќау етіп келеді. Аќын Ќ.То-
ѓызаќов Дощанов μмірі туралы
"Сібір-Омар" атты  поэма  жаз-
ѓан. Ќостанай облысында оныњ
ќ±рметіне мектептер мен кμше-
лерге  есімі  берілді. 1957 жылы
3 шілдеде Ќостанай ќалалыќ ат-
ќару комитетініњ №477 шешімі-
мен Ќазаќ кμшесініњ атауы До-
щанов кμшесі деп ќайта аталды.

Міне, халќымыз μз батырла-
рын єрќашан да дєріптеп μткен,
μмірде болѓан осындай ќайсар
аталарымызды жастарымыз
біліп, ‰лгі алуы тиіс.

Ажар БАЛТАБАЕВА

СУРЕТТЕ: Омар Дощанов.

Сібір ОСібір ОСібір ОСібір ОСібір ОМАРМАРМАРМАРМАРСібір ОСібір ОСібір ОСібір ОСібір ОМАРМАРМАРМАРМАР

Ќостанай ќалалыќ орталыќ-
тандырылѓан  кітапхана ж‰йесі-
ніњ  "Дорожный" ќ±рылымдыќ
бμлімшесінде "М.Маќатаев – жан
жарасымыныњ жыршысы" атты
портреттік кеш болып μтті.  Аќиыќ
аќынѓа  єн-жырдан  шашу  ша-
шылѓан  кешке Ќостанай индуст-
риалдыќ-педагогикалыќ кол-
леджініњ  "ауыл шаруашылыѓын
механикаландыру кєсіптік оќыту
шебері" факультетініњ  студент-
тері, оќушылар, жыр с‰йер оќыр-
мандар  ќатысты.

– Маќсат – жыр с‰йер ќауымѓа
єсіресе, соныњ ішінде жастар мен
жасμспірімдерге ѓасыр аќыны
атанѓан М±ќаѓали Маќатаевтыњ
небір бейнелі асыл сμздермен
μрнектеліп жазылѓан, ж‰ректіњ
т‰бінен орын алар  шыѓармашы-
лыѓымен,  ж±п-ж±мыр келер по-
эзиясымен таныстыру. Жастар-
дыњ бойына ±ялата отырып, жыр
єлеміне, єдебиет єлеміне жетек-
теу, шаќыру. Жалпы, сμз μнеріне,
еліне, жеріне, ±лттыќ мєдениеті-
мізге деген с‰йіспеншілікті
ќалыптастыру. Кеш "Аќынныњ
ж±мбаќ  єлемі",  "Мен μмірді жыр-

лау ‰шін келгенмін", "Аќын – ха-
лыќтыњ ж‰регінде", "Жауќазын
жыр жанымды ж‰р мазалап"  деп
аталатын бμлімдерден т±рады, –
деді кітапхананыњ бас  маманы
Шолпан Елегенќызы.

Іс-шараныњ басталуында
"Пай, пай, ¤мір! ¤тесіњ-ау бір к‰-
ні..." атты аќынныњ μз даусымен
жазылѓан μлењі  бейнебаян арќы-
лы кμрсетіліп, μмірінен, шыѓарма-
шылыѓынан сыр шертетін слайд-
тар ±сынылды. Ал, жыр-кешке ќа-
тысќан студенттердіњ  бір тобы
"Меніњ маќсатым",  "Шеше, сен

баќыттысыњ",  "‡ш баќытым", "Фа-
риза ќыз",   "Поэзия",  "¤мір жай-
лы жыр",  "Халыќќа хат",   "Арыз
жазып кетейін", "Атамекен", "Му-
заѓа" атты аќынныњ μлењдерін
наќышына келтіре мєнерлеп,
жатќа оќыды. Студенттер бар-
лыѓы ќосылып аќынныњ "Сеніњ
кμзіњ" єнін караокемен айтты.
Кешке шаќырылѓан єнші Серік
Н±ртаев  М±ќаѓали Маќатаевтыњ
"Сєби болѓым келеді"  єнін  орын-
дады. Кеш аясында "Ерекше таѓ-
дыр иесі"  атты   кітап кμрмесі
±йымдастырылды.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Аќиыќ аќынѓа жыр-шашу

Єулиекμл ауданында мерекелік кеш, флешмоб жєне де би
кеші μткізілді. Аудандыќ мєдениет ‰йінде μткен мерекелік
кешке жергілікті билік μкілдері, ауыл жастары, ауылшаруа-
шылыќ колледж студенттері ќатысты.

"Ел боламын десеі, бесігіњді т‰зе" – дегендей, ењсесін енді
ѓана кμтеріп келе жатќан біздіњ еліміз ‰шін дарынды, білімді,
жігерлі ±рпаќтардыњ орны бμлек. Аудан єкімініњ орынбасары
Н±рлан Аманќ±лов жастарѓа μзініњ ізгі тілектерін білдіріп,
жастарды  Отанымыздыњ патриоты болуѓа шаќырды. Сμз со-
њында белсенді жастарды аудан єкімініњ алѓыс хатымен мара-
паттады.

Мерекелік кеш жергілікті єншілер мен бишілердіњ μнерімен,
єзіл-тапќырлар клубы ойынымен жалѓасын тапты. Жастарѓа
арналѓан мереке би кешімен аяќталды. Аудандыќ  "Жастар
ресурстыќ орталыѓы" дєл осындай шараны жиі ±йымдастыр-
маќ ниетте.

Назым СЕРІКОВА.

Жастар кеші
кμњілді
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Дүние   
мүккамал

Ей, перзентім, өзіңді дүние-мал жи-
наудан жырақ ұстама. Әр уақытта да 
адал мал жинау үшін әрекет істе. Мал, 
дүние деп өз басыңды қауіп-қатерге сал-
мағын. Мал тапсаң, оны жақсы сақтай 
біл. Әрбір арзымайтын іс үшін қаржы-
ны шаша берме, өйткені жинаудан, оны 
сақтау қиын. Егер керек кезде зәру іске 
жұмсасаң, оның орнын тез толтырып 
қой. Егер жұмсағаныңның орнын тез 
толтырмасаң, Харунның байлығындай 
дүниең болса да, бір күнде жоқ болады. 
Мал, дүние баяндап тұра береді деп ой-
лама, бір күні болмаса бір күні малың 
жоқ болып қалса, оған таңданбағын да. 
Егер дүниең көп болса, оны қадірлеп, 
есеппен бір қалыпта іске жаратқын. 
Қадіріне жетіп, есеппен жұмсалған аз 
дүние көп дүниеден жақсы. Егер дүниең 
аз болса, оны ұқыптылықпен сақтауды 
қажет деп білгін. 

Мал, дүние қанша құнды болса да, 
жаныңнан артық емес. Сонымен еңбек 
етіп жинаған малыңды орнымен жұм-
сағын. Дүниеңді сараңдардың қолына 
тапсырма. Шарапқор маскүнемдер мен 
құмарпаздарға сенбегін. Жұрттың бәрін 
ұры деп ойламасаң, мал, дүниең ұрыдан 
аман болады. Дүние жинауда қателікке 
жол берме.

***
Әрбір табыс қолыңа түссе, оны бес 

бөліп, екі бөлігін үй қаражатына жұмса. 
Бір бөлігін қартайып, мүгедек болатын 
уақытыңа ықтияттап сақтап қойғын, бұл 
іске көз жұмушы болма, қарттық үшін 
сақталған дүниеңді пайдаланушы болма. 

***
Уәдесінен шығатын болмаса, біреуге 

қарыз бермегін. Дос адамдарыңа қарыз 
беріп, оны сұрап алудан-бермегенің 
жақсы. Егер қарыз берсең, қарызыңды 
өз малым деп есептемегін, досыма бер-
генім деп ойлағын. Өзі әкеліп берген-
ше одан қарызыңды сұрама. Өйткені 
қарызыңды сұрасаң, достығыңа нұқсан 
келтіреді. 

«Аманат»
Егер бай болсаң да, жомарт, шыншыл 

болсаң да, өзіңді қайыршылар қатарын-
да деп есептеп, қарапайым болғын. Өйт-
кені жаман, кесапат, жалғаншы деген 
атақтың түп қазығы жарлы болу екенін 
білгін. Аманатқа қиянат жасама. Ама-
нат, мысалы, бір қолдағы жасанды алтын 
сияқты. Егер де әрдайым шыншыл бол-
саң, шынайы өмір сүресің. Дүниедегі ең 
қымбат байлық – шыншылдықты әдетке 
айналдырған адамдардың үлесіне тиеді. 
Біреуден алданба, алдауға әрекеттенбе. 

Үй,  жер,  
үйлену

Өз көшеңдегі, ауылыңдағы адамдар-
мен тату-тәтті бол, ауырып қалса көңілін 
сұрап, хал-жағдайымен хабарласып тұр, 
азалы болса көңіл айт, қазасына қайғы-
рып, жәрдеміңді аяма.

Көршінің қуанышына сен де қуанғын. 
Мүмкіндігі болса тәуір ас, киім-кешек 
сияқты сый-сыяпат беріп, қуанышына 
ортақ бол. Сол көшедегі ең құрметті 
кісілердің бірі бол. Ауылдастарыңның 
жас балаларын көрсең, бетінен сүйіп, 
бауырыңа бас. Ауылыңдағы қарттармен 
сәлемдесіп, олардың құрметіне лайықты 
бол. Егер біреу жақсылық немесе жаман-
дық көрсе, өз пейіл-мінезінен табады, 
демек, өзіңе лайықсыз іс істеме, жарам-
сыз сөз айтпа. Өйткені кімде-кім жаман 
сөз айтса, жаман іс қылса, сол жағдай 
өзінің басына қайтады. 

***
Ескендір Зұлқарнайынға:  «не үшін 

Дараның қызына үйленбейсің? Дәулетті 
де сәулетті, сұлу да емес пе?» –  депті. 
Сонда Ескендір Зұлқарнайын:  «Олай ету 
– мен үшін ұлы айып іс. Біз дүние жүзі-
не мәлім кісі болып, дәулетті, сұлу деп 
бір қатынға тәуелді болуымыз ер жігітке 
лайықты емес».

Ей, ұлым есіңде болсын, алған әйелің 
балиғатқа жеткен болсын. Үй ішіңе және 
көршілеріңе, дос-жарандарға қадірлі 
болсын. Бойжетпеген өте жас қыз алма.
Өйткені, ер кісі әйелді отау құрып, оның 
рахатын көру үшін алады, тек бетіне қа-
рап отыру үшін алмайды.

***
Ей, перзентім, егер сен перзент көр-

сең, оған жақсы ат қойғын. Ол нәресте 
алдындағы атаның бірінші қарызы бо-
лады. Ендігі біреу –перзентіңді ақылды, 
мейірімді тәрбиешіге тапсыру. Тәрбиеші 
оны сан түрлі кәсіпке баулып, үйретсін.

***
Әйелді жат елден ал, өйткені өз қа-

рындастарың онсыз да саған ет пен сүй-
ек, қан мен тамырдай жақын. Басқа ру, 
тайпадан әйел алсаң, бірің екеу болады.
Жат жұртты өзіңе жақын қыласың.

Дос және  
достық

Ей, перзентім, хатшылықтың ендігі 
бір шарты әрдайым падишаның маңай-
ында бола білу. Әрбір істі есте сақтағын, 
әрбір істі өз тезіңнен өткізіп, тексеріп 
көр. Әрбір өлкенің әл жағдайынан хаба-
рың болсын. Барлық қызметкерлердің 
мінез-құлқын білгін, әрбір істі тексеріп 
көр, оның пайдасы саған табанда көрін-
бегенімен, соңыра қажеті болады. Бірақ 
білгендеріңді біреуге айтушы болма. Тек 

қажет болған жағдайда ғана айтуыңа 
болады. Уәзірдің ісін ашықтан ашық 
тексермегін, бірақ барлық істен хабар-
дар болғанның артығы жоқ. Бір минут 
жұмыссыз отырушы болма. Падишаның 
сырын айтушы болма. Оның әрбір ісінен 
хабарың болсын. 

***
Адамның доссыз болғанынан 

туысқансыз болғаны жақсы. Бір да-
нышпаннан: дос жақсы ма, туыс жақсы 
ма? деп сұрағанда, дос жақсы деп жауап 
берген екен.

Сондықтан достарыңның ісі туралы 
ойлағын, оларға сый-сыяпат жіберіп, 
қолыңнан келген жақсылығыңды істе. 
Өйткені әрбір кісі достарын есіне ал-
маса, достары да оны есінен шығарады. 
Ақырында ол адам доссыз қалады.

Сыйлай білмейтін, қадіріңе жетпей-
тін жандармен достаспа. Ондайлардың 
қасиеті болмайды. Жақсы мен жаман 
адамды білгін, екеуіне де достығыңды 
аяма, жақсыға жан діліңмен достық 
жаса, нәтижеде екеуі де саған достықпен 
қарайды. 

Достықты молшылықта, сырласуға 
тұз-дәмдестік пен қиыншылықта, пай-
да мен зиянда сынап көр. Досың сенің 
жауыңмен жау болмаса, оны дос деме-
гін, жай бір танысым дей сал. Досыңа 
дос кезінде бір нәрсе де үйретпе. Өйт-
кені уақыты келіп досың саған дұшпан 
бола қалса, үйреткенің өзіңе зиян болар, 
өкінішке тап боласың. 

Кедей болсаң, дәулеттімен дос 
 болма.

Дұшпаннан 
құтылу

Ескендір Зұлхарнайын дүниені шар-
лап жер шарының көптеген мемлекет-
терін өзіне бағындырады, ақыры өз 
еліне қайтып бара жатқанда Домған өл-
кесінде ажалы жетіп өлді. Өлер алдында 
айтқан ақтық өсиетінде: «мені табытқа 
салып, оның бір жағын тесіп қолымды 
шығарып, алақанымды ашық күйінде 
қойындар да, сонан кейін табытты кө-
теріңдер. Жалпы жиналған жұрт көр-
сін. Бүкіл дүниені билесем де, дүниеден 
қолым бос кетіп бара жатыр. Жинадық, 
тердік, тастап кеттік, сорымыз құрысын! 
Иелендік, әурелендік, бірақ қолда еш 
нәрсені де ұстап тұра алмадық. Менің 
анама сәлем айтыңдар, егер ол менің 
рухымды құрметтеп қуаттандырғысы 
келсе, өлмейтін жақындарымен немесе 
мәңгі өлмейтін кісіні іздеп тауып алып, 
сонымен бірге мені жоқтап жыласын», 
– депті. Демек, ей, перзентім, я достық 
болсын, я дұшпандық болсын бәрі де 
орта дәрежелік қалыптан аспасын. Өйт-
кені орта дәреженің өзі ақылдың бір қа-
лыпты өлшемі деуге болады. 

(Жалғасы бар)

НӨМІРДЕН – НӨМІРГЕ         

қабуснама

«Маржан 
жырдың 

майталманы» 

Мұқағали...Ақындардың ішіндегі ең 
дарасы. Ол туған халқының өзіне деген 
өлшеусіз махаббатымен мерейленген ұлы 
перзенті. Жаратушы оны тумысынан бөлек 
жаратқан, дарынымен дараланған ақиық 
ақын. Мұқағали ақынның балалығы әуелде 
мұңсыз басталған. Өзінің бір өлеңінде:

...Жиі енеді түсіме бұрынғы ауыл,
Ойнақ салып, құлын-тай қырыңда жүр.
Сүттен бұлақ ағызып, сиырлы ауыл,
Іркіт иісі келеді мұрынға бір, – деп 

ауылын сағына еске алады. Бір топ жер-
лестерімен әкесі майданға аттанғанда ол 
небәрі он жаста болатын. Алаңсыз күлкісін 
соғыс ұрлаған өзге де құрбы-құрдастары 
секілді Мұқағали да тағдырдың ащы дәмін 
ерте татады. 45 жас қана өмір сүрсе де ар-
тына мол мұра қалдырған ақиық ақынды 
биыл да аудан, ауыл оқырмандары сағына 
еске алды. 

9 ақпан күні Үрпек ауылдық округінде 
Мұқағали Мақатаевтың туғанына 85 жыл 
толуына орай ауыл және мектеп кітапха-
нашыларының ұйымдастыруымен әдеби 
сазды кеш өтті. Бұл кештің мақсаты – оқыр-
мандарды  ақын өлеңдері арқылы елі мен 
жерін, табиғатын қастерлей білуге үйре-
ту. Жетпісбаева Жұмагүлсім ақын жайлы  
естелік айтып, кешті бастап, «Арыз жазып 
кетейін» әнімен Балахмет Заманбек кеш 
шымылдығын ашты.  Ауыл кітапханашы-
сы Нұржанова Майраш 3 бөлімнен  тұра-
тын кітап көрмесін жасап, оқырмандарға 
таныстырды. 1 бөлімде ақынның өмірі жай-
ында, 2 бөлімде ақын жайлы естеліктер, 3 
бөлімде ақындыққа талапкер оқушылар 
шығармашылығы жайында айтылды.  Қа-
зақ тілі пәні мұғалімі Таласова Самал ар-
найы слайд жасап, өз сыныбының оқушы-
ларын кешке қатыстырып, ақын өлеңдерін 
жатқа оқуына өз көмегін берді. Бұл кеште 
ақын өлеңдерін жатқа, нақышына келтіре 
орындаған оқушылар өте көп болды. Олар 
Хайролла Талшын, Жансая Қуанышова, 
Бекзат Қылышбаев, Бифатима Ерланқызы, 
Аяулым Ақмырза, Сақан   Айгерім, Дами-
ра Сейткамал, Нұрмұхан Ералхан, Сақан 
Сұлушаш. Ақын әндерін домбырамен 
нақышына келтіре орындаған оқушылар, 
Серікболсын Балахмет, Құсайын Ақтұр-
сын,  Жанерке Сәрсенғали, Сығаева Салта-
нат, Әлібекова Қарлығаш. «Жүрек арызы» 
өлеңін орындаған Нұрислам мен Нұртөре 
көпшілік көңілінен шыға білді. Хайролла  
Талшын орындаған «Аққулар ұйықтаған-
да» поэмасы отырғандардың көзіне жас кел-
тірді. Кеш соңында 10 сынып оқушысы Кар-
бозов Қолғанат ақынға өз арнауын оқыды 
және қыздар тобының әншілері орындаған 
«Есіңе мені алғайсың» әні көрермендерге 
ақынды еске салғандай әсер қалдырды. Осы 
кештің өтуіне Жетпісбаева Жұмагүлсім, Та-
ласова Самал, Сарина Ақтоты, Жұмабеков 
Серік ағайлардың ықпалы зор болды. 

Ақын жайында бір бет қағаз мақала 
жазып, бір сағатты кеш өткізу аздық етеді, 
айтып тауысу мүмкін емес, қалың оқырман 
Мұқағалиды әуел бастан-ақ мойындаған, 
ақын мәңгілік мұрасының қасиетін сезін-
діріп дүниеден өткен. Кейінгі оқырман 
қауым ға оның өлеңдерімен сусындап, там-
сана тамашалау ғана бұйырған.

Майраш НҰРЖАНОВА,
Үрпек ауылдық округінің 

кітапханашысы.
Аманкелді ауданы.



Кейде ата-анасы бар адамдарға қарап 
қызы ғамын, қызғанамын. Есейіп кетсең де 
ата- анаға еркелеп, арқа сүйеп жүргенге не 
жетсін! Мен әке-шешемнен ерте айырылдым. 
Он төрт жасқа толғанымда әкем жол апатынан 
қайтыс болды. Ал анам ота жасатып, енді оңа-
лып келе жатқанында аурухана төсегінде көз 
жұмды. «Болған іске болаттай берік бол» де-
мей ме. Басқа түскен соң көнесің. Көнбегенде 
не шара?! Арада ұзақ уақыт өтсе де ата-анама 
деген сағыныш оты маздап, ұлғая түскендей. 
Жастары елуден асса да ата-анасымен қатар 
жүрген жандарды көргенде терең ойға бата-
мын. Сондай сәттері мендегі мәңгілік сағы-
ныш үдей түседі.

Халқымыз «Орнында бар оңалар» деген. 
Алдымдағы аға-апаларым Жұмабек, Манаш, 
Айжандар ата-анамның жоқтығын білдірмеуге 
тырысты. Өмірдің бұралаң жолында арқамнан 
қағып, сүйеу болған бір жан болса, ол – асыл 
ағам Назымбек. Бауырларымның ішінде На-
зымбектің орны бір бөлек. Мен оны кішкентай 
күнімнен «қорғаушы періштем» деп атаймын. 
Қайда жүрсем де қасымнан табылып, ақыл-
кеңесін айтудан жалыққан емес. Сырлас дос, 
жанашыр аға, ақылшы әке бола білген азамат 
әрқашан бауырларының қамын ойлайтын. Ар-
дақты ағам бүгінде алпыс жасқа келіп қалып-
ты. Соңынан ерген балалары да ержетіп, өз 
алдарына үй болды. Ұлдарынан немере сүйіп 
отыр. Ұзағынан сүйіндірсін!  

Қуанышым мен ренішімді Назымбекке 
бүкпесіз жайып саламын. Одан ақыл-кеңес 
сұраудан жалыққан емеспін. Көңілсіз жүрген 
қалпымды көрсе «танауың төмен түсіп кетіпті 
ғой, не болды?» деп сұрап алады. Ақылын ай-
тып, оң-терісін бағалап, дұрыс жолға сілтеп 
отырады. Алпыс жасқа енді келсе де сөйлеген 
сөзі, даналығы сексендегі қариядай.  Назым-
бек пен Жұмабек сияқты байыпты, ақылды 
ағаларыммен мақтанамын!

Марқұм әкеміз Ғалым Қоқышов еліне сый-
лы болған азамат еді. Әке-шешеден балаға қа-
латын мұра – оның жақсы аты, өнегелі игі ісі. 
Осы күнге дейін үлкен кісілер әкеміздің атын 
естісе «Қақаңның баласысың ба, шіркін жақсы 
кісі еді» деп ерекше құрметпен еске алатын. 
Көзкөргендердің мұндай әңгімесі балалары 
үшін үлкен мәртебе. «Әке көрген оқ жонар, 
шеше көрген тон пішер» деген халық мақалы 
бар. Әке-шешеміздің бойындағы бар жақсы 
қасиет Назымбекке дарыса керек. «Назекең 
ер-азамат қой» деп, оның жақсы істерін ма-
дақтап, ақ батасын беріп жатқан үлкен кісілер 
де жетіп артылады. 

Мектеп бітірген жылы мені жетектеп 
жүріп оқуға түсірген де Назымбек болатын. 
Ауылдан әрі асып көрмеген адамға қала де-
ген алып шаһардың жұмбағы көп. Бейтаныс 
ортаға бейімделіп, институтқа құжат тапсы-
руыма көмек берді. Емтихан тапсырар сәтте 
қасымда болып, қолдап-қолпаштап отырды. 
Бала күнімнен еркелетіп өсірді. Осындай 
қамқоршы жанның арқасында әке-шешенің 
жоқтығы аса байқалған жоқ. 

Мен және менің замандастарымның сту-
денттік шағы таршылық кезеңмен тұспа-тұс 
келді. Жатақханада тұрғанымда төсек-орын, 
бөлмеге қажетті жабдықтарды ағам өз мойнына 
алатын. Кем дегенде аптасына екі рет келіп, 
керек-жарақтың бәрін алып беретін. Күзде 
студенттер ауылшаруашылық жұмыстарына 
жіберіледі. Облыстың аудандарында бір-екі 
апта болып, жұмыс істейміз. Сондай кездері 
киім-кешек, тамағын арқалап артымнан ағам 
іздеп келеді.  Аш құрсақ жүретін студенттер 
менің ағамды қуана қарсы алады. Бәріміз жина-
ла қалып оның алып келген базарлығын бөліске 
саламыз. Курстастарымның бәрі менің ағама 
таңғалатын. Ал мен шат-шадыман күй кешіп, 
ағамды мақтан тұтып жүремін. Бірге оқыған 
құрбыларымды туған қарындасындай сыйлады. 
Қатарластарым осы күнге дейін ағамның аман-
дығын сұрап, сәлем жолдап жатады. 

Қыз – жат жұрттық. Тұрмысқа шығып, үй-
ден кетіп бара жатқанымда  қатал мінезді аға-
тайымның мені құшақтап бала сияқты өкіріп  

жылағаны әлі есімде. Кенжесін құтты жерге 
қондырамын деп арманда кеткен анамызды 
есіне алып жылаған болар. 

Біз бес ағайындымыз. Екі апам, екі ағам 
және  мен. Бәріміз тонның ішкі бауындай 
тату-тәтті болып өстік. Арамыздағы сыйлас-
тық әлі күнге жалғасып келеді. Бес саусақтай 
болған біздің әрқайсымыздың өзіндік ерек-
шеліктеріміз бар. Бес жұлдыздың ішінде На-
зымбек ерекше нұрланып, жарқырап жүреді. 
Оның бойына өнер де, білім де дарыған. Із-
денімпаз жан Алматыдағы С.М.Киров атын-
дағы Қазақ мемлекеттік университетінің заң 
факультетін тәмамдап  көп жылдар тергеу са-
ласында жемісті еңбек етті. Талай ауыр қыл-
мыстарды ашып, елімізде құқықтық қоғам 
орнатуға атсалысты.  Ол жайында журналист 
Сәлім Меңдібаев ағамыздың жазған мақала-
сында баяндалған.

Жігітке жетпіс өнер артық етпейді. На-
зымбектің көпшілікке беймәлім бір қыры 
бар. Оның заңгерліктен басқа жазушылық 
қарым-қабілеті ашылып, мақала, әңгімелер 
жазып жүр. Соңғы жылдары облыстық «Қос-
танай таңы» газетіне бірнеше жазбалары ба-
сылды. Жуырда «Ғұмыр-белес» атты кітабы 
жарық көрді. Ақжарқын, бауырмал мінезімен 
достарының, туған-туыстарының арасында 
сыйлы азамат  өнерден де құр алақан емес. 
Домбыра тартып, ән айтып, отырған  орта-
сын думанға айналдырып жібереді.  Қария-
лармен әңгімесі жарасып, құрдастары және  
жеңгелерімен қалжыңдасып әзілдесе кетеді.  
Жастарды да жатырқамай өзіне жақын тарта-
ды. Кез келген ортада өзін еркін сезінуі оның 
ашық мінезі мен ақкөңілділігінен болса керек.  

Құдаларын құдайындай сыйлайды. 
Кеңпейіл мінезіне олар да риза. Назымбек 
маған ағадан да  артық, мен оны әкем деймін. 
Өйткені оның маған жасаған жақсылығын аға 
тұрмақ, кез-келген әке жасай алмайды. Қа-
наттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай 
өсірген жанға деген ризашылығымды сөзбен 
айтып жеткізу сондай қиын. Мен ағамның ал-
дында қарыздармын. Оның бір кәдесіне жарай 
қалсам мәз боламын. Шаруасының бір шетіне 
септігім тисе өзіме-өзім ризамын. Шынымды 
айтсам,  Назымбекті иемденіп алғаным сон-
дай, кейде өзінің балаларынан қызғанамын.

 Мен кішкентай кезімнен Назымбекке 
жақын болдым. Жазды күндері мені екі аяқты 
велосипедтің алдына отырғызып алып бірге 
серуендейтінбіз. Мені еркелеткені соншалық 
айтқанымды екі еткен емес. Ол бір жаққа 
кетсе қашан келгенінше жолына қарап күтіп 
жүретінмін. Дәрігерлер егуге келгенде үйде-
гілерге бой бермей, Назымбектің айтқанына 
ғана көнетінмін. Оның сөзіне құлақ аспасам 
маған ренжіп Алматысына кетіп қалады деп 
қорқатынмын. Күні бүгінге дейін оны екі күн-
де бір көрмесем сағынамын. Амандығын біліп, 
ата-анамызды,  балалық шақтың қызықты сәт-
терін еске алып  бір марқайып қаламыз. Ап-
тасына кем дегенде екі-үш рет үйіне немесе 
кеңсесіне барып, жағдайын сұрамасам  ішкен 
асым бойыма сіңбейді.

Бірде оның кеңсесінде екеуара әңгіме-дү-
кен құрып, үй-іші, бала-шағаның амандығын 
сұрасып отырып, жаңадан алған көлігін көр-
сетпек болды. Екеуміз далаға шығып барамыз. 
Әдеттегідей ол жол бастап алдыға шықты, мен 
соңынан еріп келемін.  Есіне бірнәрсе түскен-
дей кілт тоқтаған қалпы артына қарап «кіш-
кентай кезіңде велосипедке мінгізем десем 
қуанып дәл осылай соңымнан томпаңдап еріп 
жүруші едің,  әлі еріп келесің» деді. Екеуміз  
мәз болып бір күліп алдық.

Кейде ол маған «соңымнан ерген екі інім 
бар, үлкені – Жұмабек, кішісі – Майра» деп 
әзілдейді. Иә, біз асқар таудай ағамыздың 
соңынан әлі күнге еріп келеміз. Алла аман-
дығын берсе ере береміз. Артыңдағы бауыр-
ларыңа бағыт-бағдар беріп, Дина жеңгеміз-
бен бақытты болып алдымызда жүре берші, 
ағатай! Алдыңда ағаң болған қандай жақсы, 
деген осы шығар.

Майра ҒАЛЫМҚЫЗЫ.
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Назымбек курстас досыма

Жастық- ай, талай адам жаным деді-ау,
Байқайын, қате айтылса, әзіл де жау.
КазГУ-ге түскендей ек кеше ғана,
Алпысқа кеп қалдың ба, Назымбек-ау?!

Құрдаспыз, бұра сөйлеу неге қалсын,
Өкініп өткенді еске енді аларсың?!
Емессің полковник сен мен үшін,
Қашанда сен мен үшін генералсың!

Атақты Жазы бидің тұқымы едің,
Би болдың сен де кеше дүркіредің.
Жарқырап найзағайдай жарық шашып,
Жауынды күндей кейде күркіредің.

Елеулі күніміз көп еске алатын,
Сен емес бұл өмірде кеш қалатын!
Динаң бар жарқыратар жанарыңды,
Қасында келеді өсіп бес қанатың.

Жасыңнан талантты едің, талапты едің,
Халқыңның өсуін тек қалап келдің!
Тыныштық күзеті бұл оңай емес,
Өзгеріп кетті қазір характерің.

Бұрышқа, ұқсайды өмір жүзімге де,
Алпыс жас келіп қалған күзім деме!
Күлейік дәл бүгінгі тойдағыдай,
Жүрейік қалжыңдасып жүзіңде де!

Тілеген АХМЕТОВ,
 Қостанай мемлекеттік педагоги-

калық институтының проректоры, 
профессор. 

Құнды сөз құнарлы ойдан туатыны 
анық. Өнерлі де өрелі, текті де абзал 
азамат қана игеретін ерекше қабілет. 
Оқырмандарын ойлантып жігерін жани-
тын, намысын қайрайтын, өжет, өрелі 
шығармалар жазып жүрген, қос отызын 
алқымдаған Назымбек бауырыма.

Толып, тулап жырым менің тасыды,
Жыр-шумақта – бауырымның асылы.
Барлық туыс қадір тұтқан азамат – 
Алшы түскен Алдиярдың асығы.

Терең дарын, өмір нәрі – қос ұғым,
Уызына жарып өскен осы ұлың.
Мақсат-талап үдесінен шыққан ол,
Қабілет пен қасиетке қосып үн.

Бұлақ көзі ой-теңізге айналып,
Пары болмас парасаты байқалып,
Озсаң – күймей, тозсаң – сүймей тұрады ол,
Түпсіз терең кемеңгерлік ой салып.

Тым ерекше болмысы мен бітімі,
Дархандық деп соғар жүрек лүпілі.
Сарқылмайтын жігері бар, төзім бар
Тәнті болар танысыңның бүкілі.

Рухани байлық – құтың жиылған,
Қабілетің қол бұлғатқан қиырдан!

Мәнді лебіз, ойлы сөзді сабақтау
Табиғаты мінсіздерге бұйырған.

Биік өре – тектіліктің кепілі,
Өзің едің текті рудың өкілі.
Алға басқан ізгіліктің ізімен
Өр замандас, мықты бауыр, от іні.

Таудай болып көрінесің сен әман,
Ақиықсың – сенімдімін мен оған.
«Алпыс – тал түс» демеп пе еді бір кезде
Алып абыз, асалы қарт – Шер-ағаң!

Сондықтан да шуақты күн көп болсын,
Ұрпағыңның маңдайына бақ қонсын!
Дина екеуің құтын көріп өмірдің,
Алға басар әрбір қадам ақ болсын!

Дос, туыстың қадірлісі бол, інім,
Оқшау бөлек ортамызда орының.
Зая қалмас адал жүрген «Алла» деп – 
Сыйлай бергін көркем сөздің көрігін!

Игі тілекпен, жанашыр ағаң
Жаңбыр ТІЛЕУҚАБЫЛОВ.

Қарамеңді ауылы,
Науырзым ауданы.

СУРЕТТЕ: Назымбек Ғалымұлы бауырла-
рымен бірге.

КЕЛБЕТ

Алдыңда  ағаң  болған  қандай  жақсы
немесе құқық қорғау саласының ардагері, полковник  

Назымбек Ғалымұлы туралы мөлтек сыр

Қашанда сен мен 
үшін генералсың!       

Уызына жарып өскен  
осы ұлың
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№2 Байтұрсынов сайлау округі бойынша
Ножнина Елена Анатольевна, 1973 жылы туған, 

орыс, № 12 бөбекжай-бақша әдіскері, Қостанай қа-
ласында тұрады.

Комиссия төрағасы                            З.Оразбаева

№ 4 Западный сайлау округі бойынша 
Қиылманов Жеңіс Қуатович, 1967 жылы туған,  

қазақ, «Қостанай қаласының «Қостанай қалалық 
белгілі бір тұрғылықты жері жоқ тұлғаларға арналған 
әлеуметтік бейімдеу орталығы» КМК директоры, Қос-
танай қаласында тұрады.

Маратов Рысбек Маратович, 1980 жылы туған,  
Forte Bank АҚ ҚОФ директоры, Қостанай қаласында 
тұрады.

Комиссия төрағасы                            Ю.Черкасов

№ 6 Текстильный сайлау округі бойынша
Иментаев Алмат Ғазизович, 1990 жылы туған,  

қазақ,  ЭПК- foefait  ЖШС сегмент жетекшісі, Қостанай 
қаласында тұрады.

Комиссия төрағасы                             Е.Кажбулин

№ 10 Лисаков  сайлау округі бойынша 
Артюшихин Александр Геннадьевич, 1969 

жылы туған, орыс, «Лисаков қалалық балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебі» КММ директоры, Ли-
саков қаласында тұрады.

Сенчев Александр Валерьевич, 1982 жылы 
туған, орыс, «Лисаковск-горкоммунэнерго» МКК ӨШБ 
жылумен жабдықтау басқармасы электригі, Лисаков 
қаласында тұрады.

Комиссия төрағасы                           С.Хайруллина

№ 11 Аят сайлау округі бойынша 
Гембаровская Юлия Владимировна, 1971 жылы 

туған, орыс,  «Лисаков түзету мектеп-интернаты» 
КММ бас бухгалтері, Лисаков қаласында тұрады.

Шанина Светлана Владимировна, 1963 жылы 
туған, «Лисаков жалпы үлгідегі қарттар мен мүгедек-
терге арналған интернат-үйі» КММ директоры.

Комиссия төрағасы                                Н.Курилова

№ 12 Таран сайлау округі бойынша 
Даданова Айнаш Молдакишевна, 1967 жылы 

туған,  қазақ,  Валерьянов негізгі мектебінің дирек-
торы, Таран ауданының Тобыл  к. тұрады.

Дүйсенбаева Ғалия Маулетовна, 1968 жылы 
туған, қазақ, Юбилейный орта мектебінің директоры, 
Рудный қаласында тұрады.

Токушева Райхан Мардановна, 1964 жылы туған,  
қазақ, Таран аудандық орталық ауруханасы зертха-
насының меңгерушісі, Таран ауданының Таран се-
лосында тұрады.

Комиссия төрағасы                                                       А.Клец

№13 Киров сайлау округі бойынша 
Нұрмұхамедов Руслан Булатович, 1980 жылы 

туған, қазақ,   «КУАТ» спорт клубы МКҚК директоры-
ның м.а.,  Рудный қаласында тұрады.

Комиссия төрағасы                              М.Бедник 

№15 Ленин  сайлау округі бойынша 
Семагина Елена Александровна, 1971 жылы 

туған, орыс,  «№ 7 бөбекжай-бақшасы» КМҚК дирек-
торы, Рудный қаласында тұрады.

Мартемьянова Ольга Геннадьевна, 1975 жылы 
туған, орыс, « № 5 гимназия» КММ директоры, Руд-
ный қаласында тұрады.

Комиссия төрағасы                            А.Чернышев         

№16  Заводской сайлау округі бойынша 
Әбілов Зейнелғабиден Амангелдинович, 1969 

жылы туған, қазақ, «Мәдениет, бос уақыт  және 
шығармашылық орталығы» МКҚК клуб жетекшісі, 
Рудный қаласында тұрады.

Шакенов Руслан Балықбаевич, 1986 жылы туған, 
қазақ, «Ы.Алтынсарин атындағы  Рудный әлеумет-
тік-гуманитарлық колледжі» КМҚК оқытушысы, Руд-
ный қаласында тұрады.

Комиссия төрағасы                                   В. Царько

№ 18 Алтынсарин  сайлау округі бойынша 
Ещанов Сайлаубек Ерғазиевич, 1958 жылы 

туған, қазақ, Қостанай облыстық мәслихатының хат-
шысы, Қостанай қаласында тұрады.

Исмаилов Әмірбек Шарипович, 1965 жылы туған, 
қазақ , «Темте» ЖШС бас агрономы, Алтынсарин ау-
данының Большая Чураковка селосында тұрады.

Кежикеев Қуандық Әуезханович, 1986 жылы 
туған, қазақ,  Сатай негізгі мектебінің директоры, 
Алтынсарин ауданының Сатай с. тұрады.

Комиссия төрағасы                           Е.Самидосов

№ 19 Қарасу сайлау округі бойынша 
Донец Анатолий Иванович, 1960 жылы туған, 

украин, «Люблинка» ЖШС директорының орынба-
сары, Қарасу ауданының  Люблин с. тұрады.

Ковальский Виктор Федорович, 1958 жылы туған,  
поляк, «Құнарлылық» ЖШС директоры, Қарасу ауда-
нының  Қойбағар  с. тұрады.

Феоктистов Анатолий Яковлевич, 1955 жылы 
туған,  «Суық Су» Октябрь МКК директоры, Қарасу 
ауданының  Октябрь с. тұрады.

Комиссия төрағасы                                Е.Бухаленко

№ 21 Жангелдин сайлау округі бойынша
Мұқатов Айбек Сәкенұлы, 1987 жылы туған, қа-

зақ,   «Жастар  ресурс орталығы» КММ директоры, 
Жангелдин ауданының Торғай с. тұрады.

Ражанов Қонысбай Сапабекович, 1956 жылы 
туған, қазақ, Ы.Алтынсарин атындағы ОМ директоры,  
Жангелдин ауданының Торғай с. тұрады.

Комиссия төрағасы                          К.Култанов

№ 23 Әулиекөл  сайлау округі бойынша 
Жансүгірова Альмира Бағытовна, 1968 жылы 

туған, қазақ,  Әулиекөл ауыл шаруашылығы  кол-
леджінің директоры, Әулиекөл ауданының Әулиекөл 
с. тұрады.

Қадірментаева Сәуле Қойшанқызы, 1976 жылы 
туған,  қазақ, Ш.Уәлиханов атындағы Әулиекөл орта 

мектебі директорының орынбасары,  Әулиекөл ауда-
нының Әулиекөл с. тұрады.

Тутенбаева Гүлсәуле Жүргінбековна, 1977 жылы 
туған, қазақ, Баймағамбетов атындағы мектеп-гимна-
зия директорының орынбасары, Әулиекөл ауданы-
ның Әулиекөл с. тұрады.

Комиссия төрағасы                                   А.Столяров

№ 25 Денисов сайлау округі бойынша 
Галущак Наталья Александровна, 1975 жылы 

туған, орыс,  «Нефтяная страховая компания» АҚ 
Қостанай филиалының менеджері, Денисов ауданы-
ның Денисов с. тұрады.

Соломахина Елена Николаевна, 1970 жылы 
туған, орыс,  «Денисов ауданының білім бөлімі» ММ 
әдіскері, Денисов ауданының Некрасов с. тұрады.

Таран Наталья Ивановна, 1970 жылы туған, 
орыс,  «Денисов тарихи-өлкетану музейі» КММ ди-
ректоры, Денисов ауданының Денисов с. тұрады.

Комиссия төрағасы               Н.Хасанова

№27 Жітіқара сайлау округі бойынша 
Алпысов Фархат Жұмағалиевич, 1986 жылы 

туған, қазақ, «Жітіқара ауданы әкімдігінің құрылыс 
бөлімі» ММ әдіскері, Жітіқара ауданының Жітіқара қ.  
тұрады.

Ержанбаев Серік Сапарович, 1983 жылы туған, 
«Қостанай минералдары» АҚ бөлім бастығы, Жітіқара 
ауданының Жітіқара қ. тұрады.

Қайыбжанов Ескендір Жолмағамбетович, 1968 
жылы туған, қазақ, «КазТрансГаз Аймак»АҚ филиалы 
КП директоры, Қостанай қаласында тұрады. 

Комиссия төрағасы                        В.Никитченко

№28  Қарабалық  сайлау округі бойынша 
Балықбаев Сағынбек Алпысбаевич, 1954 жылы 

туған, қазақ,  «Казтелерадио РТС Карабалык» АҚ 
учаске бастығы, Қарабалық ауданының Қарабалық 
к. тұрады.

Ерденов Болат Қалиханович, 1973 жылы туған, 
қазақ, «Михайлов орман шаруашылығы мекемесі» 
КММ директорының м.а., Қарабалық ауданының Бөр-
лі с. тұрады.

Комиссия төрағасы                               Е.Озирная

№29 Пешков сайлау округі бойынша 
Глущенко Сергей Васильевич, 1968 жылы туған, 

украин, «Федоров ауданы әкімдігі білім бөлімінің Пеш-
ков орта мектебі» КММ директордың ғылыми жұмыс 
жөніндегі орынбасары, тарих мұғалімі,  Федоров ау-
даны Пешков с. тұрады.

Лымарь Алексей Алексеевич, 1986 жылы туған,  
украин, «Федоров ауданы әкімдігі білім бөлімінің Ди-
митров атындағы №1 орта мектебі» КММ директоры-
ның тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, Федоров 
ауданы Федоров с. тұрады.

 Малышко Юрий Михайлович, 1959 жылы туған,  
украин, «Трояна» ЖШС директоры, Федоров ауданы 
Пешков с. тұрады.

Комиссия төрағасы                         Г.Абдрахманова

№30 Федоров сайлау округі бойынша  
Кинько Евгений Иванович, 1985 жылы туған, 

украин, «Исток» шаруа қожалығының басшысы, Фе-
доров ауданы Придорожное  с. тұрады.

Сайлер Иван Викторович, 1972 жылы туған,  
неміс, «Федоров ауданы әкімдігі білім бөлімінің Пеш-
ков орта мектебі» КММ  мұғалімі,  Федоров ауданы 
Пешков с. тұрады

Сергеев Анатолий Константинович, 1954 жылы 
туған, орыс,  «Алтын жаз 2004» ЖШС директоры, 
Қостанай қаласында тұрады.

Комиссия төрағасы                               А.Карпенко

№31 Затобол сайлау округі бойынша 
Карцев Юрий Владимирович, 1973 жылы туған, 

орыс,  «Затобол ЖЭК» МКК директорының өн-
діріс жөніндегі орынбасары,  Қостанай қаласында  
тұрады.

Ставров Валерий Викторович, 1957 жылы туған,  
«БК-Стройпром» ЖШС директорының орынбасары, 
Қостанай қаласында тұрады.

Комиссия төрағасы                           Е.Савельева

№32 Мичурин сайлау округі бойынша 
Ахметов Әлмұрат Жұматаевич, 1979 жылы туған, 

қазақ, Н.Наушабаев атындағы Затобол ОМ директо-
ры, Қостанай қаласында тұрады.

Дощанов Мұрат Ғалымович, 1961  жылы туған,   
Садовая орта мектебінің директоры, Қостанай ауда-
нының Садовое с. тұрады. 

Комиссия төрағасы                      С.Бурдюг

№33 Заречный сайлау округі бойынша 
Әлиасқарова Гүлжан Меңдіғалиевна, 1964 жылы 

туған, қазақ,  Заречный орта мектебі директорының 
орынбасары, Қостанай ауданының Заречное с. тұра-
ды.

Нұрсағитова Айгүл Сарыбайқызы, 1977 жылы 
туған,  Қостанай облысы бойынша кәсіпкерлер Па-
латасы Қостанай аудандық филиалының директоры, 
Қостанай қаласында тұрады.

Комиссия төрағасы                                Н.Апенько

 №35 Сарыкөл сайлау округі бойынша 
Бекмағамбетов Нұрлан Сапабекович, 1983 жылы 

туған, қазақ, жеке кәсіпкер, Сарыкөл к. тұрады. 
Есенгелдинов Айтжан Тайгенович, 1957 жылы 

туған, қазақ,  «ОРТ Костанай – Казахстан» ЖШС ди-
ректоры, Қостанай қаласында тұрады.

Жүндібаев Төлеген Белгібаевич, 1965 жылы 
туған,  «Актан» ветеринарлық стансасы» МКК ди-
ректоры, Сарыкөл ауданының Сарыкөл к. тұрады.

Комиссия төрағасы                              В.Стародуб
№36 Ұзынкөл  сайлау округі бойынша
Ағайдаров Сәбит Садықович, 1955 жылы туған, 

қазақ, «Ершовское-2» ЖШС директоры, Ұзынкөл ау-
данының Ершов с. тұрады.

Иржанов Ахметқан Жакеевич, 1964 жылы туған, 
қазақ, «Иржанов А.Ж.» шаруа қожалығының басшы-
сы, Ұзынкөл ауданының Ершов с. тұрады.

Комиссия төрағасы                                Л.Хлыстун

по Байтурсыновскому избирательному округу 
№2

Ножнина Елена Анатольевна, 1973 года рожде-
ния, русская, методист Ясли – сада № 12, проживает 
в г.Костанай

Председатель комиссии                      З.Уразбаева

по Западному избирательному округу №4
Киылманов Женис Куатович, 1967 года рожде-

ния, казах, директор КГУ «Костанайский городской 
центр социальной адаптации для лиц, не имеющих 
определенного места жительства» города Костаная», 
проживает в г.Костанай

Маратов Рысбек Маратович, 1980 года рождения, 
директор КОФ АО Forte Bank, проживает в г.Костанай

Председатель комиссии                            Ю.Черкасов

по Текстильному избирательному округу №6
Иментаев Алмат Газизович, 1990 года рождения, 

казах, руководитель сегмента ТОО ЭПК- foefait, про-
живает в г.Костанай

Председатель комиссии                         Е.Кажбулин

по Лисаковскому избирательному округу № 10
Артюшихин Александр Геннадьевич, 1969 года 

рождения, русский, директор КГУ «Лисаковская го-
родская детско-юношеская спортивная школа», про-
живает в г.Лисаковск

Сенчев Александр Валерьевич, 1982 года рожде-
ния, русский, электрик управления теплоснабжения 
ГКП ПХО «Лисаковск-горкоммунэнерго», проживает 
в г.Лисаковск

Председатель комиссии                  С.Хайруллина

по Аятскому избирательному округу № 11
Гембаровская Юлия Владимировна, 1971 года 

рождения, русская, главный бухгалтер КГУ «Лисаков-
ская коррекционная школа-интернат», проживает в 
Лисаковск

Шанина Светлана Владимировна, 1963 года 
рождения, директор КГУ «Лисаковский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов общего типа»

Председатель комиссии                     Н.Курилова

по Тарановскому избирательному округу №12
Даданова Айнаш Молдакишевна, 1967 года 

рождения, казашка, директор Валерьяновской основ-
ной школы, проживает в п.Тобол Тарановского района

Дюсенбаева Галия Мавлетовна, 1968 года рожде-
ния, казашка, директор Юбилейной средней школы, 
проживает в г. Рудный

Токушева Райхан Мардановна, 1964 года рожде-
ния, казашка, заведующая лаболаторией Тарановской 
центральной районной больницы, проживает с.Тара-
новское Тарановского района

Председатель комиссии                               А.Клец

по Кировскому    избирательному округу №13
Нурмухамедов Руслан Булатович, 1980 года 

рождения, казах, и.о. директора ГККП Спортивный 
клуб «КУАТ», проживает в г. Рудный

Председатель комиссии                          М.Бедник 

по Ленинскому   избирательному округу №15
Семагина Елена Александровна, 1971 года 

рождения, русская, директор КГКП «Ясли-сад № 7», 
проживает в г. Рудный

Мартемьянова Ольга Геннадьевна, 1975 года 
рождения, русская, директор КГУ «Гимназия № 5», 
проживает в г. Рудный

Председатель комиссии                    А.Чернышев         

по   Заводскому избирательному округу №16
Абилов Зейнелгабиден Амангельдинович, 1969 

года рождения, казах, руководитель клуба ГККП 
«Центр культуры, досуга и творчества», проживает 
в г. Рудный

Шакенов Руслан Балыкбаевич, 1986 года рожде-
ния, казах, преподаватель КГКП «Рудненский соци-
ально-гуманитарный колледж имени И. Алтынсарина, 
проживает в г. Рудный 

Председатель комиссии                      В. Царько

по Алтынсаринскому избирательному округу 
№18

Ещанов Сайлаубек Ергазиевич, 1958 года рожде-
ния, казах, секретарь Костанайского областного мас-
лихата, проживает в г.Костанай

Исмаилов Амирбек Шарипович, 1965 года рожде-
ния, казах, главный агроном ТОО «Темте», проживает 
в с.Большая Чураковка Алтынсаринского района

Кежикеев Куандык Ауезханович, 1986 года рожде-
ния, казах, директор Сатайской основной школы, про-
живает в с.Сатай Алтынсаринского района

Председатель комиссии               Е.Самидосов

по Карасускому избирательному округу № 19
Донец Анатолий Иванович, 1960 года рождения, 

украинец, заместитель директора ТОО «Люблинка», 
проживает с.Люблинка Карасуского района

Ковальский Виктор Федорович, 1958 года рожде-
ния, поляк, директор ТОО «Кунарлылык», проживает 
в с.Койбагар Карасуского района

Феоктистов Анатолий Яковлевич, 1955 года 
рождения, директор Октябрьского ГКП «Суык Су», 
проживает в с.Октябрьское  Карасуского района

Председатель комиссии                    Е.Бухаленко

по Джангельдинскому избирательному округу 
№21

Мукатов Айбек Сакенулы, 1987 года рождения, 
казах, директор КГУ  «Молодежный ресурсный центр», 
проживает с.Торгай Джангельдинского района

Ражанов Конысбай Сапабекович, 1956 года 
рождения, казах, директор СШ им.Ы.Алтынсарина 
проживает в  с.Торгай Джангельдинского района

Председатель комиссии                              К.Култанов

по Аулиекольскому избирательному округу 
№23

Жансугурова Альмира Багитовна, 1968 года 
рождения, казашка, директор Аулиекольского сель-
скохозяйственного колледжа, проживает в с.Аулиеколь 
Аулиекольского района

Кадирментаева Сауле Койшанкызы, 1976 года 
рождения, казашка, заместитель директора Аулие-
кольской средней школы им.Ш.Уалиханова, проживает 

в с.Аулиеколь Аулиекольского района
Тутенбаева Гульсауле Жургунбековна, 1977 года 

рождения, казашка, заместитель директора  школы 
гимназии им.Баймагамбетова, проживает в с.Аулие-
коль Аулиекольского района

Председатель комиссии                       А.Столяров

по Денисовскому избирательному округу №25
Галущак Наталья Александровна, 1975 года 

рождения, русская, менеджер Костанайского филиа-
ла АО «Нефтяная страховая компания», проживает в 
с.Денисовка Денисовского района

Соломахина Елена Николаевна, 1970 года рожде-
ния, русская, методист ГУ «Отдел образования Дени-
совского района», проживает в с.Некрасовка Дени-
совского района

Таран Наталья Ивановна, 1970 года рождения, 
русская, директор КГУ «Денисовский историко-кра-
еведческий музей», проживает в с.Денисовка Дени-
совского района

Председатель комиссии               Н.Хасанова

по Житикаринскому избирательному округу 27
Алпысов Фархат Жумагалиевич, 1986 года рожде-

ния, казах, методист ГУ «Отдел строительства акима-
та Житикаринского района», проживает в г.Житикара 
Житикаринского района

Ержанбаев Серик Сапарович, 1983 года рожде-
ния, начальник отдела АО «Костанайские минералы», 
проживает в г.Житикара Житикаринского района

Каибжанов Ескендир Жолмагамбетович, 1968 
года рождения, казах, директор КП филиала АО 
«КазТрансГаз Аймак», проживает в г.Костанай

Председатель комиссии            В.Никитченко

по Карабалыкскому избирательному округу 
№28

Балыкбаев Сагынбек Алпысбаевич, 1954 года 
рождения, казах, начальник участка АО «Казтелера-
дио РТС Карабалык», проживает в п.Карабалык Кара-
балыкского района

Ерденов Болат Калиханович, 1973 года рождения, 
казах, и.о. директора КГУ «Михайловское учрежде-
ние лесного хозяйства», проживает в с.Бурли Кара-
балыкского района

Председатель комиссии                 Е.Озирная

по Пешковскому избирательному округу №29
Глущенко Сергей Васильевич, 1968 года рожде-

ния, украинец, заместитель директора по научной 
работе, учитель истории  КГУ «Пешковская средняя 
школа отдела образования акимата Федоровского рай-
она», проживает в с. Пешковка Федоровского района

Лымарь Алексей Алексеевич, 1986 года рождения, 
украинец, заместитель директора по воспитательной 
работе КГУ «Средняя школа № 1 имени Димитрова 
отдела образования акимата Федоровского района», 
проживает в с. Федоровка Федоровского района.

 Малышко Юрий Михайлович, 1959 года рожде-
ния, украинец, директор ТОО «Трояна», проживает в 
с. Пешковка Федоровского района

Председатель комиссии               Г.Абдрахманова

по Федоровскому избирательному округу №30 
Кинько Евгений Иванович, 1985 года рождения, 

украинец, глава крестьянского хозяйства «Исток», 
проживает в с. Придорожное Федоровского района.

Сайлер Иван Викторович, 1972 года рождения, 
немец, преподаватель в КГУ «Пешковская средняя 
школа отдела образования акимата Федоровского рай-
она», проживает в с. Пешковка Федоровского района.

Сергеев Анатолий Константинович, 1954 года 
рождения, русский, директор ТОО «Алтын жаз 2004», 
проживает в г. Костанай.

Председатель комиссии                      А.Карпенко

Затобольский избирательный округ №31
Карцев Юрий Владимирович, 1973 года рождения, 

русский, заместитель директора по производству ГКП 
«Затобольская ТЭК»,  проживает в г. Костанай

Ставров Валерий Викторович, 1957 года рожде-
ния, заместитель директора ТОО «БК-Стройпром», 
проживает в г. Костанай

Председатель комиссии                    Е.Савельева

Мичуринский избирательный округ №32
Ахметов Альмурат Жуматаевич, 1979 года рожде-

ния, казах, директор Затобольской СШ им. Н.Науша-
баева, проживает в г.Костанай

Дощанов Мурат Галимович, 1961 года рождения, 
директор Садовой средней школы, проживает в с.Са-
довое Костанайского района

Председатель комиссии                С.Бурдюг

Заречный избирательный округ № 33
Алиаскарова Гульжан Мендыгалиевна, 1964 года 

рождения, казашка, заместитель директора Заречной 
средней школы, проживает в с.Заречное Костанай-
ского района

Нурсагитова Айгуль Сарыбайкызы, 1977 года 
рождения, директор Костанайского районного фи-
лиала Палаты предпринимателей по Костанайской 
области, проживает в г.Костанай

Председатель комиссии                 Н.Апенько

 по Сарыкольскому избирательному округу 
№35

Бекмагамбетов Нурлан Сапабекович, 1983 года 
рождения, казах, индивидуальный предприниматель, 
проживает в п.Сарыколь

Есенгельдинов Айтжан Тайгенович, 1957 года 
рождения, казах, директор ТОО «ОРТ Костанай – Ка-
захстан», проживает в г.Костанай

Жундубаев Тулеген Бельгибаевич, 1965 года 
рождения, директор ГКП «Ветеринарная станция «Ак-
тан», проживает в п.Сарыколь Сарыкольского района

Председатель комиссии               В.Стародуб

по Узункольскому  избирательному округу 
№36

Агайдаров Сабит Садыкович, 1955 года рождения, 
казах, директор ТОО «Ершовское -2», проживает в 
с.Ершовка Узункольского района

Иржанов Ахметкан Жакеевич, 1964 года рожде-
ния, казах, глава крестьянского хозяйства «Иржанов 
А.Ж.», проживает в с.Ершовка Узункольского района

Председатель комиссии                 Л.Хлыстун

Хабарлама
Округтік сайлау комиссиялары Қостанай облыстық мәслихатына  депутаттыққа 

кандидат  етіп тіркеді:

Сообщение
Окружными избирательными комиссиями зарегис трированы кандидатами в депутаты  
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1. Жалпы ереже

1. Осы Коммуналдық көрсетілетін қызмет-
терді ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағида) 
"Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 
16 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
10-3 бабы 2-тармағының  4-6) тармақшасына 
сәйкес әзірленді және коммуналдық қызметтер 
ұсыну және ақы төлеу тәртібін анықтайды. 

2. Осы Қағидада мынадай анықтамалар 
пайдаланылады:

1) коммуналдық қызмет көрсету – электр-
мен жабдықтау, жылумен жабдықтау, сумен 
жабдықтау, канализациялау (бұдан әрі – элек-
трмен жабдықтау), сондай-ақ пәтерлерде, жеке 
тұрғын үйлердегi азаматтарға, сондай-ақ үй-
жай маңайындағы, гараждар мұқтаждықтары 
үшiн жекелеген кәсiпкерлiкпен айналысатын 
азаматтарға тұратын жерлерi бойынша, кон-
доминиум объектiлерiне қоқысты әкету және 
лифт бойынша қызмет көрсету;

2) кондоминиум объектісі – жеке және заң-
ды тұлғалардың, мемлекеттің дара (бөлек) 
меншігіндегі тұрғын және тұрғын емес үй-жай-
лардан және оларға ортақ үлестік меншік 
құқығымен тиесілі ортақ мүліктен тұратын 
біртұтас мүліктік кешен;

3) кондоминиум объектісін басқару органы 
– кондоминиум объектісін басқару жөніндегі 
функцияларды жүзеге асыратын жеке немесе 
заңды тұлға;

4) қызмет көрсету режимі – қызметтің әрбір 
түрі үшін белгіленген міндетті нормалар жүйесі;

5) қызмет көрсетудi берушi – электрмен 
жабдықтаумен, жылумен жабдықтаумен, сумен 
жабдықтаумен, канализациялаумен айналыса-
тын заңды және жеке тұлға, сондай-ақ қоқыс-
ты әкету мен лифт бойынша қызмет көрсету, 
абоненттерi мен кондоминиум объектiлерiне 
қызмет көрсету – жылу және электр энергиясын 
жеткiзу (көрсету) болып табылады; 

6) тұтынушы – коммуналдық қызметтi 
пайдаланатын азамат немесе кондоминиум 
объек ті; 

7) энергия – электр және жылу энергиясы, 
электр рыногында тауар болып табылатын су;

8) энергия берушi ұйым – энергия берудi 
және (немесе) бөлудi жүзеге асыратын ұйым;

9) энергиямен жабдықтау – тұтынушыларға 
электр энергиясын, жылу энергиясын, су (бұдан 
әрі – энергия) жеткiзу және сату;

10) энергиямен жабдықтаушы ұйым – өн-
дiрiлген немесе сатып алынған электр энергия-
сын, жылу энергиясын, суды тұтынушыларға 
жеткiзудi (өз бетімен немесе энергияны берушi 
ұйыммен жасалған шарт бойынша) және сату-
ды жүзеге асыратын заңды тұлға. 

2. Коммуналдық қызмет көрсетуді ұсыну 
тәртібі және шарттары

3. Коммуналдық қызмет көрсету Қызмет 
көрсетуді беруші мен Тұтынушы арасындағы 
жеке шарттың (бұдан әрі – Шарт) негізінде жү-
зеге асырылады.

Тұтынушылар кондоминиум объектілерін 
басқару органына немесе басқа жеке неме-
се заңды тұлғаға шарт жасасу жөніндегі өз 
құқықтарын заңдарда белгіленген тәртіппен 
табыстауға құқылы.

4. Қызмет көрсетуді беру тұтынушылық 
сипаты мен режимі нормативтік-техникалық 
құжаттамамен белгіленген талаптарға:

1) жылумен жабдықтау бойынша – тұрғын 
бөлмелердегі жылыту маусымы бойы тәуліктік 
ауа температурасын айқындайтын санитарлық 
нормаларға;

2) электрмен жабдықтау бойынша – жыл 
бойы тәуліктік қолданылып жүрген стандарттар 
жөніндегі электр энергиясының параметрлері-
не;

3) суық және ыстық сумен жабдықтау бой-
ынша – жыл бойы тәуліктік берілетін судың 
құрамы, қасиеті мен ысытылу температурасы 
жөнінде гигиеналық талаптарға, сондай-ақ та-
рату нүктесіндегі судың есептелген шығынына;

4) канализация бойынша - жыл бойы ағын-
ды судың толық ағып кетуiн қамтамасыз етуге;

5) лифтімен қызмет көрсету бойынша – 

жыл бойы тәуліктік немесе шарттың негізінде 
лифтіні қауіпсіз пайдалануға;

6) қоқыс шығару жөнінде – санитарлық- 
эпидемиологиялық талаптарға жауап беретін-
дей қоқыстың толықтай шығарылуына сәйкес 
келуі тиіс.

5. Коммуналдық мақсаттағы негiзгi қорлар-
дың қуатын, құрамын, төзiмдiлiгiн, климаттық 
және басқа да жергiлiктi жағдайлары ескерiле 
отырып қызмет көрсетулердi беру режимi мен 
тұтынудың кепiлдi деңгейi Шартпен белгiленедi. 

6. Қызмет көрсетудi ұсыну режимiнен мүм-
кiн деген ауытқулар мiндеттi тәртiппен шартта 
көзделуi тиiс.

3. Тараптардың жауапкершiлiгi

7. Жалпы үйлiк энергия желiлерiнiң, сон-
дай-ақ есепке алу құралдарын техникалық 
жағдайда ұстау және қауiпсiздiгін қамтамасыз 
ету Қызмет көрсетуді берушінің мiндетi болып 
табылады және кондоминиум объектісін басқа-
ру органымен немесе Тұтынушының өкiлеттi 
тұлғасымен, не Тұтынушымен жасалған жеке-
леген шарт негізiнде жүзеге асырылады.

Қызмет көрсетуді беруші қызмет көрсетудi 
өз алдына жеке (тиісті рұқсат бар болса) және 
(немесе) энергия берушi немесе осындай қыз-
мет түрiне лицензиясы (рұқсат) бар мамандан-
дырылған ұйыммен жасалған шарт бойынша 
жүргiзе алады.

Пәтерлердегі, жекелеген үйлердегі, үй-жай-
лардағы, гараждардағы труба құбырларының, 
энергия өткізгіштердің, энергия жабдықтарының 
техникалық жағдайы мен пайдаланылуы үшін, 
сондай-ақ энергияны пайдалану кезіндегі тех-
ника қауіпсіздігі үшін жауапкершілік Тұтынушыға 
жүктеледі.

8. Есепке алудың есептеу құралдарын энер-
гия берушi ұйым сатып алады және орнатады.

Есепке алу құралдарын қондыруды қаржы-
ландыру энергия берушi ұйымның жеке немесе 
қарызға алған қаражаты есебiнен жүзеге асы-
рылады.

Тұтынушы энергия берушi ұйымның сатып 
алынған және қондырылған есепке алу құралы 
үшiн кеткен шығынын энергиямен жабдықтауға 
жасалған шарт бойынша энергияға белгiленген 
тариф арқылы толтырады.

9. Тұтынушы жеке есепке алу құралдарын 
өз бетімен сатып алуға құқылы. Мұндай тұты-
нушылар үшiн энергиямен жабдықтаушы ұй-
ымдардың шығындарын тариф арқылы өтеу 
шартқа сәйкес есептеу құралдарын орнату үшiн 
ғана жүргізіледі.

10. Есепке алу құралдары баспалдақ тор-
ларында, дәліздерде және жеке пәтерлерде 
орнатылуы мүмкін.

11. Тұтынушы өзiнiң пәтерiнде немесе 
жеке үйiнде орнатылған есепке алу құралы-
ның сақталуына және бүтiндiгiне жауап бередi. 
Баспалдақтағы торларға тұтынушылардың (пә-
тер иелерінің) есепке алу құралдарын орнату 
кезіндегі олардың сақталуы мен бүтіндігі үшін 
кондоминиум объектісін басқару органы жауап-
кершілік алады.

12. Тұтынушылардың (пәтер иелерінің) 
баспалдақ торларында орнатылған есепке алу 
құралдарын белгісіз біреулер ұрлап немесе 
сындырып кеткен жағдайда тұтынушы немесе 
кондоминиум объектісін басқару органы бір ай 
мерзім ішінде, егер де тараптардың келісімінде 
өзгесі көзделмесе, қалпына келтіреді. Есепке 
алу құралы қалпына келтірілгенге дейін Қызмет 
көрсетуді беруші тұтынушыны энергия желісіне 
қосуы тиіс. 

13. Тараптардың пайдалану жауапкершілі-
гін бөлу шекарасы желілердің тиісті түрі үшін 
былайша айқындалады:

1) жылу – басқару торабының соңғы ысыр-
масының бөлу фланцы бойынша;

2) ыстық сумен жабдықтау – ыстық сумен 
жабдықтау жүйесінің соңғы ысырмасының бөлу 
фланцы бойынша;

3) суық сумен жабдықтау – басқару то-
рабының соңғы ысырмасының бөлу фланцы 
бойынша;

4) канализациялау – тұтынушы қосылатын 
жердегі құдық көшедегі канализациялық желі 

шекарасы болып табылады, ал ауладағы ка-
нализация шекарасы – ғимараттан желіге қо-
сылатын құдық;

5) электр энергиясы – ғимаратқа кіретін қу-
аттандырылатын сым ұшында.

14. Шарт бойынша мiндеттемелерді 
орындалмаған немесе тиісті орындалмаған 
жағдайларда, Қызмет көрсетуді берушi неме-
се Тұтынушы қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
келтiрiлген нақты залалды өтеуге тиіс.

15. Қызмет көрсетуді берушi Тұтынушының 
алдында энергия жеткізуші параметрлерінің 
төмендегені және форс-мажорлық жағдайлар-
дан туындайтын энергияның жетіспеушілігі үшін 
Тұтынушы алдында материалдық жауапкер-
шілік алмайды.

4. Көрсетiлген қызмет ақысын төлеу 
тәртiбi

16. Қолданылып жүрген заңдарға сәйкес 
реттеуге жататын қызмет көрсету ақысын төлеу 
белгiленген тәртiппен мемлекеттік уәкiлеттi ор-
ган бекiткен тарифтер бойынша жүргізiледi. 

17. Тұтынушы төлемдi есептеуден кейінгі 
айдың 25 күнінен кешiктiрмей немесе Тұты-
нушы мен Қызмет көрсетуді берушi арасындағы 
келiсiм бойынша Шартта ескерiлген мерзiмде 
жасауы тиiс. 

18. Төлемдердің мерзiмiн өткiзiп алған 
жағдайда Тұтынушы шартпен белгiленген 
тұрақсыздық айыбын төлейдi. 

19. Егер Тұтынушы пайдаланылған энер-
гияға төлем жасамағаны үшiн  белгiленген  
тәртiппен ағытылған болса, онда оны қайта 
қосу борыш өтелгеннен кейін жүргiзiледi. Бiр-
неше рет (бір реттен көп) ағыту кезiнде оны қосу 
борышты өтегеннен және қосқаны үшiн төлем 
жасағаннан кейiн жүргiзiледi, қызмет көрсетудiң 
осы түрi бойынша тарифi белгiленген тәртiп-
пен аумақтық монополияға қарсы органдармен 
келiсiледi.   

20. Жұмсалған энергия үшiн есеп айырысу 
есеп жүргiзу құралдарының көрсеткiшi негiзiн-
де энергиямен жабдықтаушы ұйымдар жазып 
берген есеп бойынша жүргiзiледi. 

21. Есеп жүргiзу құралдарының көрсеткiшiн 
алу мен көрсетілген коммуналдық қызмет үшiн 
есептеулердi жазуды пәтерлерге бару кезiнде 
қызметтiк куәлiктерiн көрсетуі тиіс Қызмет көр-
сетуді берушiнің өкiлдерi жүргiзедi. 

22. Тараптардың келiсуi бойынша есептеу 
құралдарынан көрсеткiштi алу мен төлем құ-
жаттарын толтыру кезiнде Тұтынушыға өзiне 
өзi қызмет көрсетуiне жол берiледi. Бұл кезде 
төлем құжатын жазуды және төлеудi Тұтынушы-
ның өзi жүргiзедi. Төлем құжаттарын жазу және 
төлеу кезiнде Тұтынушының жiберген қателерi 
талаптардың ескiру мерзiмi шегiнде олардың 
анықталу шамасына қарай энергиямен жаб-
дықтаушы ұйымда есепке алынады.  

23. Бұзушылықтар анықталған жағдайда, 
көрсетілген коммуналдық қызметтердің көлемін 
есептеу Қазақстан Республикасының қолданыс-
тағы заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

24. Өтінiш берiлген және растайтын құжатты 
(емдеу мекемесiнен, жұмыс орнынан анықтама, 
санаторий жолдамасының түбiршегi, уақытша 
тұрған жерi бойынша тiркеулi туралы анықтама, 
қонақ үйде тұрғаны үшiн төлемi туралы түбiр-
шек, және басқа да үй-жайлардан) ұсынған 
кезде пәтерде тұратын адамдардың (бiреуiнiң 
немесе бiрнешеуiнiң) уақытша кетуi, есептеу 
құралдары жоқ жағдайда бiр адамға есептелiн-
ген қызмет көрсетулер үшiн ақы төлеу олардың 
болмаған уақытына жүргізiлмейдi.

Төлемдi қайта есептеуге әкелiп соққан бар-
лық өзгерiстер Тұтынушының Қызмет көрсетуді 
берушiге өтiнiш берген сәтiнен бастап жүзеге 
асырылады.

25. Есептеу құралдары уақытша болмаған 
жағдайда бiр адамға есептелiнетiн қызмет көр-
сетулер үшiн төлемдер тұрушылардың нақты 
саны бойынша алынады. 

26. Кондоминиум объектісiн басқару орган-
дары Қызмет көрсетуді берушiмен жалпы үй-
лерін мұқтаждарына жұмсалатын энергия үшiн 
белгіленген тәртiппен бекiтiлген тариф бойын-
ша, пайдалану жауапкершiлiгі шекарасында 
орнатылған есептеу құралдары бойынша есеп 
айырысады.  

27. Есептеу құралдарын тараптардың пай-
далану жауапкершiлiгiнiң бөлiну шекарасынан 
тыс жерде орнатылуы кезiнде, бөлiну шека-
расынан бастап есептеу құралдарын орнату 
орындарына дейiн желi учаскесiндегі шығын-
дар көрсетiлген желi учаскесi баланста тұрған 
иесiне шарт негiзiнде жатқызылады. 

28. Лифтiнi пайдаланғаны үшiн төлем 1-шi 
және 2-шi қабаттағы тұрғындардан басқалары-
ның бәрiнен алынады.  

29. Жылумен қамтамасыз еткенi үшiн төлем 
Қызмет көрсетуді берушiнің Тұтынушымен келi-
суi бойынша жыл iшiнде бiрқалыпты не осы 
қызмет түрiн ұсыну кезеңiнде жүргiзiледi және 
Шартпен анықталады.    

30. Қызмет көрсетудi беруші мен Тұтынушы 
арасындағы төленбеген қарыздарға байланыс-
ты барлық даулы мәселелер сотта шешiледi.

5. Тұтынушының құқығы мен мiндеттерi

31. Тұтынушының: 
1) оның өмiрi мен денсаулығы үшiн қауiпсiз, 

оның мүлкiне зиян келтiрмейтiн белгiленген са-
пада қызмет көрсетудi алуына; 

2) қызмет көрсетулерге бағаларды (та-
рифтердi) бекiту тәртiбi туралы осы көрсет-
кiштердi бақылауды жүзеге асыратын тиiстi 
мемлекеттік органдардан ақпараттар алуына;  

3) қызмет көрсетулердiң жеткiлiксiздiгi 
салдарынан өмiрiне, денсаулығына немесе 
мүлкіне келтірiлген шығындар мен зияндарды 
толық өтеудi, сондай-ақ моральдық залалды 
толық өтеудi Қызмет көрсетудi берушіден та-
лап етуіне;

4) шартпен бекiтiлген артық үзiлiстер уақы-
ты үшiн қызмет көрсетуге төлем жасамауына;  

5) энергиямен жабдықтаушы ұйымға талап 
қоюына және белгiленген нормалар мен стан-
дарттарға (нормативтiк-техникалық құжатта-
маның талаптарына) сәйкес келмеген уақыт 
кезеңiндегi (Шартта белгiленгеннен артық) қыз-
мет көрсетулерге төлемеуіне; 

6) бiржақты тәртiппен шартты бұзуына, бұл 
туралы энергиямен жабдықтаушы ұйымды ха-
бардар еткен және пайдаланған энергияға то-
лық өтемақы төлеген жағдайда болады. 

32. Тұтынушы:
1) Қызмет көрсетудi берушімен жеке шарт 

жасасуға;
2) қызметтердi пайдалану кезiнде техника 

қауiпсiздiгi талаптарын сақтауға;  
3) аварияларды жою, есептеу және бақы-

лау құралдарын қарау үшін электр, жылу, сумен 
жабдықтау, канализация қондырғыларымен 
жұмыс істеуге құқығы бар Қызмет көрсетудi 
берушінің немесе арнайы кәсіпорындардың 
өкілдеріне мүмкіндікті қамтамасыз етуге; 

4) үй ішіндегі инженерлік желілер мен 
құрылыстардың жалпы үйлік есепке алу 
құрылғысына Қызмет көрсетудi берушінің өкіл-
деріне кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз 
етуге;

5) белгіленген мерзімде ұсынылған қыз-
мет көрсетулер мен энергияға дер кезінде ақы 
төлеуге;  

6) пәтерден, жеке үйден кету кезінде пай-
даланылған қызметтер үшін кететін күнге дейін 
есеп айырысуға міндетті.

33. Тұтынушыға:
1) Қызмет көрсетудi берушінің келісімінсіз 

пәтер ішіндегі желілерді, инженерлік жабдықтау 
мен құрылғыларды қайта жарақтандыруға;

2) Қызмет көрсетуді берушінің келісімін-
сіз қуаты үйішілік желі мүмкіндіктерінен асып 
түсетін тұрмыстық электр құралдары мен ма-
шиналарды, үш фазалық ток қабылдағыштар-
ды, жылу құралдарының қосымша секцияларын 
реттейтін және тиекті арматураны орнатуға, 
қосуға және пайдалануға, сондай-ақ пайдала-
ну қауіпсіздігінің талаптарына және санитар-
лық-гигиеналық нормативтерге сай келмейтін 
тұрмыстық құралдар мен жабдықтарды қосуға 
және пайдалануға;  

3) энергия есебін жүргізудің қолда бар сыз-
басын бұзуға;  

4) жылу жүйелерінде жылу тасымал-
дағыштарды тікелей мақсаттан тыс пайдала-
нуға (жүйеден және жылыту құралдарынан су 
ағызу) жол берілмейді.

6. Қызмет көрсетудi берушінің құқықта-
ры мен міндеттері

34. Қызмет көрсетудi берушінің: 
1) ұсынылған қызмет көрсетулер мен 

энергия үшін дер кезінде және толық көлемде 
төлем алуына;

2) қызмет пен энергияның жұмсалуына, 
төленуіне бақылау жасауды жүзеге асыру; 

3) біржақты тәртіппен Шартпен белгіленген 
мерзімдерде ескерту жасаған жағдайда, пай-
даланылған энергияға Тұтынушының төлем 
жасамауына байланысты Шартты тоқтата 
тұруына болады. 

35. Қызмет көрсетудi беруші:
1) Тұтынушыға қызметтердің тарифі, төлем 

жағдайлары, қызмет көрсетуді берудің режимі, 
олардың тұтынушылық ерекшеліктері, серти-
фикаттарының (сертификаттауға жататын қыз-
меттерге қатысты) бар-жоғы туралы ақпарат 
беріп отыру; 

2) Тұтынушымен қызметтер көрсетуді бе-
руге арналған жеке шарт жасасу; 

3) Тұтынушыға нормативтік-техникалық 
құжаттардың міндетті талаптарына сапасы 
бойынша тиісті энергия мен қызметтер ұсыну;

4) жеткізілген энергияның сапасы мен 
санынан есеп жүргізуі және бақылау жаса-
уы, Шартта белгіленген мерзімдерінде Тұты-
нушыға ұсынылатын қызметтер сапасының 
бұзылуының алдын алу және жою бойынша 
дер кезінде шаралар қабылдау; 

5) Тұтынушы қызмет көрсетудің сапасының 
төмендегені туралы арыз берген күннен бастап 
үш күн ішінде сапаны қалпына келтіру және 
қайта есептеуді орындау жөніндегі барлық ша-
раларды қабылдау;

6) Тұтынушыға қызмет көрсетудің сапасы 
мен оларға төлем мөлшерінің өзгергені туралы 
10 күннен кешіктірмей хабарлау;

7) Тұтынушыға ай сайын көрсетілген қыз-
мет пен энергия үшін есеп шотын ұсыну;

8) Тұтынушы қызмет көрсетуге алдын ала 
төлем жасаған жағдайда, белгіленген тәртіп-
пен бекітілген қолданыстағы тарифтен жеңіл-
діктер жасауы қажет. 

36. Қызмет көрсетудi берушіге:
1) басқа тұтынушылардың міндеттемелерін 

орындамау себептері бойынша қызмет көрсе-
тулерді алуда Тұтынушыға қызмет көрсетуден 
бас тартуға немесе шектеуге;

2) шарттағыдан жоғарылатылған параме-
трмен босатылған энергияға Тұтынушыдан 
қосымша ақы алуға;

3) ай сайынғы қызмет көрсету есебін бер-
местен, Тұтынушыдан төлем талап етуіне жол 
берілмейді.

(Жалғасы 10 бетте)

«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 
жылғы 16 сәуірдегі  Қазақстан Республика-
сы Заңының 10-3-бабы 2-тармағының 4-6) 
тармақшасына сәйкес Қостанай облысы-
ның әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Қостанай облы-
сында коммуналдық көрсетілетін қызмет-
терді ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жария-
ланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өт-
кен соң қолданысқа енгізіледі.

Облыс әкімі   А. Мұхамбетов
Нормативтiк құқықтық актілердi 
мемлекеттiк тiркеу   тiзiлiмiнде  

2016 жылғы 29 қаңтарда 
№6193 болып тіркелген

Қостанай облысы әкімдігінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы  
№ 563 қаулысы

Қостанай облысында коммуналдық көрсетілетін  
қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Әкімдіктің  
2015 жылғы 25 желтоқсандағы   
№ 563 қаулысымен бекітілген

Қостанай облысында коммуналдық көрсетілетін  
қызметтерді ұсыну қағидалары
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1. Общие положения

1. Настоящие Правила предоставления 
коммунальных услуг (далее – Правила) разра-
ботаны в соответствии с подпунктом 4-6) пунк-
та 2 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан 
от 16 апреля 1997 года «О жилищных отноше-
ниях» и определяют порядок предоставления 
и оплаты коммунальных услуг.

2. В настоящих Правилах используются 
следующие определения:

1) коммунальные услуги – электроснабже-
ние, теплоснабжение, водоснабжение, канали-
зование (далее – энергоснабжение), а также 
услуги по удалению мусора и обслуживанию 
лифтами, предоставляемые гражданам в квар-
тирах, индивидуальных, жилых домах, а также 
для нужд приусадебных участков, гаражей, по-
требителям, занимающимся индивидуальным 
предпринимательством по месту жительства, 
и объектам кондоминиума;

2) объект кондоминиума – единый иму-
щественный комплекс, состоящий из жилых 
и нежилых помещений, находящихся в ин-
дивидуальной (раздельной) собственности 
физических и юридических лиц, государства,                  
и общего имущества, которое принадлежит им 
на праве общей долевой собственности;

3) орган управления объектом кондоми-
ниума – физическое   или юридическое лицо, 
осуществляющее функции по управлению 
объек том кондоминиума;

4) режим предоставления услуги – система 
обязательных норм, установленных для каж-
дого типа услуги;

5) услугодатель – юридическое или фи-
зическое лицо, занимающееся, электроснаб-
жением, теплоснабжением, водоснабжением, 
канализованием, а также предоставляющее 
(оказывающее) услуги по удалению мусора и 
обслуживанию лифтами, оказание услуг для 
абонентов и объектов кондоминиума - являет-
ся доставка электрической и тепловой энергии;

6) потребитель – гражданин или объект 
кондоминиума, пользующийся коммунальной 
услугой; 

7) энергия – электрическая и тепловая 
энергия, вода, являются товарами на энерге-
тическом рынке;

8) энергопередаюшая организация - орга-
низация, осуществляющая передачу и (или) 
распределение энергии; 

9) энергоснабжение – доставка и продажа 
потребителям электрической энергии, тепло-
вой энергии, воды (далее – энергии);

10) энергоснабжающая организация – 
юридическое лицо, осуществляющее дос-
тавку (самостоятельно или по договору                                           
с энергопередающей организацией) и продажу 
потребителям произведенной или купленной 
электрической энергии, тепловой энергии, 
воды.

2. Порядок и условия предоставления 

коммунальных услуг

3. Предоставление коммунальных услуг 
осуществляется на основании индивидуаль-
ного договора, заключаемого между Услуго-
дателем и Потребителем (далее – Договор).

Потребители имеют право делегировать 
в установленном законодательством порядке 
свои права по заключению Договоров орга-
ну управления объектом кондоминиума или 
иному физическому или юридическому лицу.

4. Потребительские свойства и режим пре-
доставления услуг должны соответствовать 
требованиям, установленным нормативно-тех-
нической документацией:

1) по теплоснабжению – санитарным нор-
мам, определяющим температуру воздуха в 
жилых помещениях – круглосуточно в течение 
отопительного сезона;

2) по электроснабжению – параметрам 
электрической энергии  по действующему 
стандарту - круглосуточно в течение года;

3) по холодному и горячему водоснабже-
нию – гигиеническим требованиям по составу, 
свойствам и температуре нагрева подаваемой 
воды, а также расчетного расхода воды в точке 
разбора – круглосуточно в течение года; 

4) по канализованию – обеспечению пол-
ного отведения сточных вод круглосуточно в 
течение года;

5) по обслуживанию лифтами – безопас-
ному пользованию лифтами – круглосуточно 
в течение года, или на основании договора;

6) по удалению мусора – полному удале-
нию мусора, отвечающему санитарно-эпиде-
миологическим требованиям.

5. Режим предоставления услуг и гарантий-
ный уровень потребления  с учетом мощности, 
состава и износа основных фондов комму-
нального назначения, климатических и других 
местных условий устанавливается Договором.

6. Возможные отклонения от режима пре-
доставления услуг в обязательном порядке 
должны быть предусмотрены в Договоре.

3. Ответственность сторон

7. Содержание в надлежащем техническом 
состоянии и обеспечение безопасности обще-
домовых энергосетей, а также приборов учета 
является обязанностью Услугодателя и осу-
ществляется на основе отдельного договора   
с органом управления объектом кондоминиума 
или другим уполномоченным лицом Потреби-
теля либо Потребителем.

Услугодатель может производить обслужи-
вание самостоятельно (при наличии соответ-
ствующего разрешения) и (или) по договору                                          
с энергопередающей или другой специализи-
рованной организацией, имеющей лицензию 
(разрешение) на такой вид деятельности.

Ответственность за техническое состояние 
и эксплуатацию трубопроводов, электропро-
водки, электрического оборудования в квар-

тирах, индивидуальных домах, приусадебных 
участках, гаражах, а также за технику безопас-
ности при пользовании энергией возлагается 
на Потребителя.

8. Расчетные приборы учета приобрета-
ются и устанавливаются энергопередающей 
организацией.

Финансирование установки приборов учета 
производится за счет собственных или заем-
ных средств энергопередающей организации.

Потребитель возмещает энергопередаю-
щей организации расходы за приобретенный 
и установленный прибор учета через тариф 
на энергию по договору на энергоснабжение.

9. Потребитель вправе приобретать инди-
видуальные приборы учета самостоятельно. 
Для таких потребителей возмещение расходов 
энергопередающей организации через тариф 
производится только за установку приборов 
учета согласно договору.

10. Приборы учета могут устанавливаться 
на лестничных клетках, в коридорах и в от-
дельных квартирах.

11. Потребитель несет ответственность 
за сохранность и целостность прибора учета, 
установленного в его квартире или индивиду-
альном доме. При установке приборов учета 
потребителей (владельцев квартиры) на лест-
ничных клетках ответственность за их сохран-
ность и целостность несет орган управления 
объект кондоминиума.

12. В случае хищения или поломки неуста-
новленными лицами приборов учета потреби-
телей (владельцев квартиры), смонтированных 
на лестничных клетках, потребитель или орган 
управления объектом кондоминиума, восста-
навливает их в месячный срок, если иное не 
предусмотрено соглашением сторон. До мо-
мента восстановления прибора учета Услу-
годатель должен подключить потребителя к 
энергосети.

13. Граница раздела эксплуатационной от-
ветственности сторон определяется для соот-
ветствующего вида сетей следующим образом:

1) тепло – по разделительному фланцу по-
следней задвижки узла управления;

2) горячее водоснабжение – по раздели-
тельному фланцу последней задвижки систе-
мы горячего водоснабжения;

3) холодное водоснабжение – по раздели-
тельному фланцу последней задвижки узла 
управления;

4) канализование – границей уличной ка-
нализационной сети является колодец в месте 
подключения потребителя, а границей дворо-
вой канализации – колодец на подключении в 
сеть от здания;

5) электроэнергия – на наконечнике пита-
ющего кабеля на вводе в здание.

14. В случаях неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств по Договору, 
Услугодателю или Потребителю необходимо 
возместить причиненный этим реальный ущерб 
согласно действующему законодательству.

15. Услугодатель не несет материальной 
ответственности перед Потребителем за сни-
жение параметров энергоносителя и недоот-
пуск энергии, вызванные форс-мажорными 
обстоя тельствами.

4. Порядок оплаты услуг

16. Оплата за услуги, подлежащие регу-
лированию в соответствии с действующим за-
конодательством, производится по тарифам, 
утверждаемым уполномоченным государ-
ственным органом в установленном порядке.

17. Оплата должна производиться Потре-
бителем не позднее 25 числа месяца, следу-
ющего после расчетного, или по соглашению 
между Потребителем и Услугодателем в сроки, 
оговоренные в Договоре.

18. В случае просрочки платежей Потре-
битель выплачивает неустойку, определенную 
договором.

19. Если Потребитель отключен в установ-
ленном порядке за неоплату использованной 
энергии, то подключение его производится 
после погашения долга. При неоднократном 
отключении (более одного раза) подключе-
ние  его производится после погашения долга 
и внесения платы за подключение, тариф за 
данный вид услуг согласовывается в установ-
ленном порядке с территориальными антимо-
нопольными органами.

20. Расчеты за потребленную энергию 
производятся по счету, выписанному энерго-

снабжающей организацией на основании по-
казаний приборов учета.

21. Снятие показаний приборов учета и 
выписку счетов за коммунальные услуги про-
изводят представители Услугодателя, которые 
должны во время посещения квартир предъ-
являть служебное удостоверение.

22. По согласованию сторон допускается 
самообслуживание Потребителей при сня-
тии показаний приборов учета и заполнении 
платежных документов. При этом выписка и 
оплата платежного документа производится 
самим Потребителем. Ошибки, допущенные 
Потребителем при выписке  и оплате платеж-
ных документов, учитываются энергоснабжа-
ющей организацией по мере их выявления в 
пределах срока исковой давности.

23. Расчет объемов предоставленных ком-
мунальных услуг, при выявлении нарушений, 
производится в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

24. В случае временного выезда (одного 
или нескольких) проживающих в квартире лиц, 
при отсутствии приборов учета, плата за ус-
луги, рассчитываемая на одного человека, за 
время их отсутствия не взимается  при усло-
вии подачи заявления и предоставления под-
тверждающего документа (справка лечебного 
учреждения, с места работы, корешок путевки 
в санаторий, справка о регистрации по месту 
временного проживания, квитанция об оплате 
за проживание в гостинице и в других поме-
щениях).

Все изменения, приведшие к перерасчету 
оплаты, осуществляются с момента подачи 
заявления Потребителем к Услугодателю.

25. При временном отсутствии приборов 
учета, плата за услуги, рассчитываемая на 
одного человека, взимается по количеству 
фактически проживающих.

26. Органы управления объектом кондо-
миниума рассчитываются с Услугодателем 
за энергию, расходуемую на общие домовые 
нужды,  по приборам учета, установленным на 
границе эксплуатационной ответственности, 
по утвержденному в установленном порядке 
тарифу.

27. При установке приборов учета не на 
границе раздела эксплуатационной ответ-
ственности сторон, потери на участке сети от 
границы раздела до места установки приборов 
учета относятся на договорной основе вла-
дельцу, на балансе которого находится ука-
занный участок сети.

28. Оплата за пользование лифтом взи-
мается со всех проживающих в доме, кроме 
жильцов 1-го и 2-го этажей.

29. Оплата за теплоснабжение может про-
изводиться по соглашению Услугодателя с По-
требителем равномерно в течение года либо 
в период предоставления этого вида услуг и 
определяется Договором.

30. Все спорные вопросы между Услугода-
телем и Потребителем, связанные с задолжен-
ностью, решаются в суде.

5. Права и обязанности Потребителя

31. Потребитель может:
1) получать услуги установленного каче-

ства, безопасных для его жизни  и здоровья, 
не причиняющих вреда его имуществу;

2) получать информацию о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги от соответ-
ствующих государственных органов, которые 
осуществляют контроль этих показателей;

3) требовать от Услугодателя возмещения 
в полном объеме убытков и вреда, причинен-
ного жизни, здоровью или имуществу вслед-
ствие недостатков в предоставлении услуг, а 
также возмещения морального вреда;

4) не производить оплату услуг за время 
перерывов, сверхустановленных Договором;

5) выставить претензию энергоснабжаю-
щей организации и не оплачивать услуги за 
период времени (сверх установленного в До-
говоре), в течение которого они не соответ-
ствовали установленным нормам и стандар-
там (требованиям нормативно-технической 
документации);

6) расторгнуть договор в одностороннем 
порядке при условии уведомления об этом 
энергоснабжающей организации и полной 
оплаты использованной энергии.

32. Потребителю необходимо:
1) заключить индивидуальный договор с 

(Продолжение на 11 полосе)

В соответствии с подпунктом 4-6) пунк-
та 2 статьи 10-3 Закона Республики Казах-
стан от 16 апреля 1997 года «О жилищных 
отношениях», акимат Костанайской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила 
предоставления коммунальных услуг в 
Костанайской области.

2. Настоящее постановление вводится 

в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня его первого офици-
ального опубликования.

Аким области         А. Мухамбетов
Зарегистрировано 

в Реестре государственной 
регистрации   нормативных  
правовых   актов 29  января 

2016 года под  № 6193

Постановление акимата Костанайской области  
от 25 декабря  2015 года № 563

Об утверждении Правил предоставления коммунальных 
услуг в Костанайской области

Утверждены   
постановлением акимата  

от 25 декабря 2015 года  №563

Правила предоставления коммунальных услуг  
в Костанайской области

(Басы 9 бетте)

7. Келіспеушіліктерді шешу тәртібі
37. Қызмет көрсетулерді берудің тоқта-

тылған уақыты, сондай-ақ олардың сапасы-
ның нормативтік-техникалық құжаттамалар 
талаптарына сәйкес келмеуі Қызмет көрсетудi 
берушінің диспетчерлік қызмет журналында 
уақыты (күні, сағаты) туралы белгісімен бел-
гіленуі тиіс қажетті (тиісті) сапамен қызмет көр-
сетуді қалпына келтіру уақыты (күні, сағаты) 
кейін белгіленуі тиіс.

38. Қызмет көрсетілмеген, қызмет көрсету 
тиісті сапада немесе толық көлемде болмаған 
жағдайда Тұтынушы бұл туралы Қызмет көр-
сетуді берушіге өзі (арызбен) немесе телефо-
нограммамен міндетті түрде оның берілу уақы-
тын, күнін және берген және оны қабылдаған 
адамның тегін көрсету арқылы хабардар етуі 

тиіс. Телефонограммада: қызмет көрсетудің на-
шарлауының (болмауының) басталу уақыты, 
нашарлау сипаты және Қызмет көрсетуді беруші 
өкілінің болу қажеттігі (егер қызмет көрсету са-
пасының нашарлауы немесе оның тоқтатылуы 
Қызмет көрсетуді берушінің журналында тіркел-
месе) көрсетіледі. 

Тұтынушының өзі келген жағдайда өтініш 
көшірмесі болуы тиіс, онда оның келіп түскендігі 
тіркеу сәтінде тіркеу нөмірі, өтініштің берілген 
күні және уақыты, оны қабылдаған Қызмет көр-
сетуді беруші өкілінің қолы қойылады.

Қызмет көрсетуді беруші журналдағы қыз-
мет көрсету сапасының өтініште (телефоно-
граммада) көрсетілген нормадан ауытқу (үзілісі) 
белгілерін салыстырады және келіспеушілік 
болмаған жағдайда оның нақты тұтылуына сәй-
кес қызмет көрсетудің құнына қайта есептеуді 
орындайды. 

39. Қызмет көрсетуді беруші қызмет көрсет-
пегені немесе төмен сапалы қызмет көрсеткені 
туралы фактіні растаудан бас тартқан жағдайда 
Тұтынушы:

1) қызмет көрсетуден бас тартуының (ағы-
тып тастау) немесе оның сапасыз жеткізілуінің 
басталу уақыты;

2) қызмет көрсету сапасының нашарлау 
сипаты;

3) өтініштің берілу уақыты мен тіркеу нөмірі 
(Қызмет көрсетуді берушінің журналы бойынша);

4) қызмет көрсетудің қалпына келтірілген 
(оның сапасының қалыпқа келуі) уақыты;

5) қызмет көрсетудің (сапасы нашарлауы-
ның) болмау кезеңін көрсете отырып жазбаша 
өтініш жазуға құқылы.  

Өтінішке Тұтынушы, кондоминиум объек-
тісін басқару органының уәкілі қол қояды және 
Қызмет көрсетуді берушіге жіберіледі. Тарап-

тардың келісімі бойынша дау реттелмеген 
жағдайда Тұтынушы 10-күндік мерзім ішінде 
сотқа талап арыз түсіреді.  

40. Қызмет көрсетулер кезінде Тұтынушы-
ның жіберген бұзышылықтары Қызмет көрсетуді 
беруші мен Тұтынушы уәкілдерінің екі жақты 
актісімен екі данада ресімделіп, оның біреуі 
Тұтынушыға тапсырылады.

41. Акті негізінде Қызмет көрсетуді беруші 
есептелінбеген энергияның санын анықтайды 
және Тұтынушыға қосымша төлем сомасы не-
гізімен сотқа дейінгі талапты жібереді.

Тараптардың келісімі бойынша даулардың 
реттелмеуі жағдайында Қызмет көрсетуді бе-
руші 10 күндік мерзім ішінде сотқа Тұтынушы-
дан берілген соманы мәжбүрлеу тәртібімен 
өндіріп алу туралы талап арыз береді және 
белгіленген тәртіппен шарттың орындалуын 
тоқтата тұруға құқылы.
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Ќостанай облысында
инвесторлардан шыѓыстарыныњ

бір бμлігін μтеу бойынша μтінімдер
ќабылдау басталды

"Ќазагромаркетинг" АЌ Костанай облысында
инвестициялыќ субсидиялау ‰шін инвесторлардан
μтінімдер ќабылдайтыны туралы хабардар етеді.

Инвестор ретінде Ќазаќстан Республикасында инвестициялыќ
салынымдарды ж‰зеге асыратын агроμнеркєсіп кешен субъектісі
болып табылатын жеке жєне зањды т±лѓалар ќарастырылады.

Инвестициялыќ субсидиялар Ќазаќстан Республикасыныњ аг-
роμнеркєсіптік кешеніндегі жања μндірістік ќуаттар ќ±руѓа немесе
ж±мыс істеп т±рѓандарын кењейтуге баѓытталѓан шыѓындардыњ бір
бμлігін μтейді.

Инвестициялыќ субсидиялау Ќазаќстан Республикасыныњ Ауыл
шаруашылыѓы Министрініњ 2015 жылдыњ 07 тамыздаѓы №9-3/726
б±йрыѓымен бекітілген Агроμнеркєсіптік кешен субъектісі инвести-
циялыќ салынымдар кезінде ж±мсаѓан шыѓыстардыњ бір бμлігініњ
орнын толтыру бойынша субсидиялау ќаѓидалары негізінде ж‰зе-
ге асырылады.

Жоѓарыда аталѓан  Ќаѓидалардыњ 1-ќосымшасына сєйкес,
бірінші топтыњ баѓыттары бойынша инвестициялыќ субсидиялар
берілетін  инвесторлардыњ μтінімдері 2016 жылдыњ 1 шілдесіне
дейін ќаралады.

2016 жылдыњ 1 шілдесінен кейін екінші топтыњ баѓыттары бой-
ынша инвестициялыќ субсидиялар берілетін  инвесторлардыњ
μтінімдері ќаралады.

¤тінімдер келесі мекенжай бойынша ќабылданады: Ќостанай
ќ., Тарана  кμшесі, 147.

Аныќтама алу ‰шін "Ќазагромаркетинг" АЌ-ныњ Ќостанай облы-
сындаѓы филиалы, телефон нμмірлері 8 (7142) 54-31-35; жєне
"Ќазагромаркетинг" АЌ-ныњ 8 800 080 70 80 нμмірі  (Ќазаќстан бой-
ынша ќоњырау шалу тегін) бойынша сall-орталыќќа хабарласуѓа
болады.

ЕСКЕ АЛУ

Еске алу

Отбасымыздыњ ењ кішісі, біріміздіњ с‰йікті ±лы-
мыз, біріміздіњ соњымыздан ерген бауырымыз
Ислам Ќайрат±лы б‰гінгі к‰нде арамызда болѓан-
да 19 жасќа толар еді. Амал бар ма, с±м ажал ќыр-
шын жасында орнын ойсыратып арамыздан суы-
рып алып кетті. Бала к‰нінен елгезек, бауырмал,
баршаѓа жанашыр, досќа мейірбан, мейманѓа
ќонаќжай еді. Баламныњ ќызыѓы мен ќуанышын
кμремін деп армандап ж‰ргенде, келте ѓ±мыр-ай,
бєрі де орындалмай ќалды-ау! Исламныњ жатќан
жері жайлы, топыраѓы торќа, жаќќаны шыраќ,
мінгені пыраќ болсын!

Алты ай жоќсыњ, міне, б‰гін арамызда,
Алты к‰нде кетуші едік сені саѓына,
Болѓан іске ќолдан келер не шара бар?
Ќош бол деп айырылысып ќаламыз да.

Ќашанда ќиындыќтан тартынбаѓан,
Єрќашан к‰лкіњ сеніњ сањќылдаѓан.
Ешбір жанныњ кμњілін ќалдырмайтын
Мінезіњ тамаша еді-ау ањќылдаѓан.

Секілді едіњ аѓын судан бμлінген,
Он саусаќтан бар μнеріњ тμгілген.
Бєрі де есте – іс-ќимылыњ, ќылыѓыњ,
¤нерлі боп, талантты боп есейген.

Еркесі боп ж‰р едіњ єрбір ‰йдіњ,
Мањайыња дос-жаран мен ќ±рбы жидыњ.
Ата-анањды, аѓайын, бауырыњды
Мынау тєтті μмірді ќалай ќидыњ?

 Ата-анасы мен бауырларынан.

"Щуровский Василий Михайлович" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы сенімді т±лѓасы
Громова Татьяна Васильевна  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай
облысы, Науырзым ауданы, Буревестник ауылдыќ округі аумаѓында орналасќан шаруа
ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-186-016-039, алањы 404,0 га, мерзімге
бμлінетін жер теліміне уаќытша ±заќ мерзімге жер  пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетінін хабарлайды.

Сауда 2016 жылѓы 4 наурыз, саѓат 10.00-де Ќостанай ќ., Пролетарский кμш., 89 ‰й
мекенжайында  μткізіледі.

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

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016 жылѓы 3 наурызда, саѓат 17.00-де дейін сенімді т±лѓа-
ныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќ., Пролетарский кμш., 89 ‰й.

Доверенное лицо Главы крестьянского хозяйства "Щуровский Василий Михайлович"
Громова Татьяна Васильевна, в порядке внесудебной реализации залогового имуще-
ства, объявляет о проведении торгов по продаже права временного долгосрочного
землепользования на делимый земельный участок  с кадастровым номером 12-186-016-
039 площадью 404,0 га, предназначенным для ведения крестьянского хозяйства, распо-
ложенным на территории Буревестнинского сельского округа, Наурзумского района,
Костанайской области. Торги состоятся 4 марта 2016 года в 10.00 часов по адресу:
г.Костанай, ул. Пролетарская, д. 89.

Покупная цена вносится наличными денежными средствами в течение 5-ти кален-
дарных дней после проведения торгов.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17-00 часов 3 марта 2016 года по месту
нахождения доверенного лица:  г.Костанай, ул. Пролетарская, д. 89.

Облыстыќ "Ќостанай тањы" газеті редакциясыныњ ±жымы редакция-
ныњ б±рынѓы ќызметкері

Кєрім Жанѓабыловтыњ
ќайтыс болуына байланысты оныњ отбасы мен аѓайын-туѓандарына
ќайѓыѓа ортаќтасып, кμњіл айтады.

Марќ±ммен ќоштасу 17 аќпан, саѓат 11-де Ќостанай ќаласы, Павлов
кμшесі, 69 ‰й, 5 пєтерде μтеді.

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2016 жылѓы 9 аќпандаѓы

№ 55 ќаулысы

Облыс єкімдігініњ 2015 жылѓы  16
ќазандаѓы № 446 "Єкімдіктіњ   2015
жылѓы 23 шілдедегі № 309
"Субсидияланатын гербицидтердіњ
т‰рлерін жєне гербицид жеткізушілерден
сатып алынѓан гербицидтердіњ 1 литріне
(килограмына) арналѓан субсидиялар
нормаларын бекіту туралы" ќаулысына
толыќтырулар енгізу туралы"
ќаулысыныњ к‰ші жойылды деп тану
туралы

"Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы" 1998
жылѓы 24 наурыздаѓы Ќазаќстан Республикасы За-
њыныњ 40-бабына сєйкес Ќостанай облысыныњ  єкімдігі
ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 16 ќазан-
даѓы № 446 "Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 23 шілдедегі № 309
"Субсидияланатын гербицидтердіњ т‰рлерін жєне гер-
бицид жеткізушілерден сатып алынѓан гербицидтердіњ
1 литріне (килограмына) арналѓан субсидиялар нор-
маларын бекіту туралы" ќаулысына толыќтырулар ен-
гізу туралы" ќаулысыныњ к‰ші жойылды деп таныл-
сын (Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде   № 5975  болып тіркелген, 2015 жылы
4 ќарашада "Ќостанай тањы" газетінде жарияланѓан).

2. Осы ќаулы ќол ќойылѓан к‰нінен бастап ќолда-
нысќа енгiзiледi.

Облыс єкімі             А. М±хамбетов.

 Постановление акимата
Костанайской области

от 9 февраля  2016 года   № 55

О признании утратившим силу
постановления акимата области от 16
октября 2015 года № 446  "О внесении
дополнений в постановление акимата от
23 июля 2015 года № 309  "Об
утверждении видов субсидируемых
гербицидов и нормы субсидий
на 1 литр    (килограмм) гербицидов,
приобретенных
у поставщиков гербицидов"

В соответствии со статьей 40 Закона Республики
Казахстан от  24 марта 1998 года  "О нормативных
правовых актах" акимат  Костанайской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление аки-
мата Костанайской области от 16 октября 2015 года
№ 446 "О внесении дополнений в постановление аки-
мата от 23 июля 2015 года № 309 "Об утверждении
видов субсидируемых гербицидов и нормы субсидий
на 1 литр (килограмм) гербицидов, приобретенных у
поставщиков гербицидов" (зарегистрировано в Реес-
тре государственной регистрации нормативных пра-
вовых актов  под № 5975, опубликовано 4 ноября 2015
года в газете "Ќостанай тањы").

2. Настоящее постановление вводится в действие
со дня подписания.

Аким области             А. Мухамбетов.

(Окончание постановления
№563. Начало на 9-10 полосах).

Услугодателем;
2) соблюдать требования техни-

ки безопасности при пользовании
услугами;

3) обеспечивать доступ пред-
ставителей Услугодателя или спе-
циализированных предприятий,
имеющих право работы с установ-
ками электро-, тепло-, водоснабже-
ния, канализации для устранения
аварий, осмотра приборов учета и
контроля;

4) обеспечить беспрепятствен-
ный доступ представителей Услу-
годателя к общедомовым приборам
учета, внутридомовым инженер-
ным сетям и сооружениям;

5) своевременно, в установлен-
ные сроки оплачивать предостав-
ленные услуги и энергию;

6) при выезде из квартиры, ин-
дивидуального дома произвести
расчет за использованные услуги
по день выезда.

33. Потребителю не допускает-
ся:

1) переоборудовать внутриквар-
тирные сети, инженерное оборудо-
вание и устройства без согласова-
ния с Услугодателем;

2) устанавливать, подключать и
использовать без согласования с
Услугодателем электробытовые
приборы и машины мощностью,
превышающей технические воз-
можности внутридомовой сети,
трехфазные токоприемники, допол-
нительные секции приборов ото-
пления, регулирующую и запорную
арматуру, а также подключать и ис-
пользовать бытовые приборы и
оборудование, не отвечающие тре-
бованиям безопасной эксплуата-
ции и санитарно-гигиеническим
нормативам;

3) нарушать имеющиеся схемы
учета энергии;

4) использовать теплоноситель
в системах отопления не по пря-
мому назначению (слив воды из
системы и приборов отопления).

6. Права и обязанности Услу-
годателя

34. Услугодатель может:
1) своевременно и в полном

объеме получать оплату за предо-
ставленные услуги и энергию;

2) осуществлять контроль по-
требления, оплаты энергии и услу-
ги;

3) в одностороннем порядке при-
остановить исполнение Договора в
связи с неоплатой Потребителем
использованной им энергии при ус-
ловии предупреждения Потребите-
ля в сроки, установленные Догово-
ром.

35. Услугодателю необходимо:
1) информировать Потребителя

передачи и фамилии лица, передав-
шего и принявшего ее. В телефо-
нограмме указывается: время на-
чала ухудшения качества (отсут-
ствия) услуги, характер ухудшения
и необходимость присутствия пред-
ставителя Услугодателя (если
ухудшение качества услуги  или ее
прекращение Услугодателем в жур-
нале не зафиксировано).

При личном обращении Потре-
бителя заявка должна иметь копию,
на которой в момент регистрации
ее поступления проставляются ре-
гистрационный номер, дата и вре-
мя подачи заявки, роспись приняв-
шего ее представителя Услугода-
теля.

Услугодатель сверяет отметки в
журнале об отклонении качества
(перерыв) услуги от нормы указан-
ной в заявке (телефонограмме)
и при отсутствии разногласий вы-
полняет перерасчет стоимости ус-
луги в соответствии с ее фактичес-
ким потреблением.

39. При отказе Услугодателя
удостоверить факт не предостав-
ления услуги или предоставления
услуги низкого качества Потреби-
тель вправе составить письменное
заявление, где указывается:

1) время начала отказа в услуге
(отключения) или некачественной
ее поставки;

2) характер ухудшения качества
услуги;

3) время подачи заявки и ее ре-
гистрационный номер (по журналу
Услугодателя);

4) время восстановления услу-
ги (нормализации ее качества);

5) период отсутствия (ухудше-
ния качества) услуги.

Заявление подписывается По-
требителем, представителем орга-
на управления объектом кондоми-
ниума и направляется Услугодате-
лю. В случае не урегулирования
спора по согласованию сторон в 10-
дневный срок Потребитель переда-
ет иск в суд.

40. Нарушения, допущенные
Потребителем при пользовании ус-
лугой, оформляются двусторонним
актом представителей Услугодате-
ля  и Потребителя в двух экземп-
лярах, один из которых вручается
Потребителю.

41. На основании акта Услуго-
датель определяет количество не-
доучтенной энергии и направляет
Потребителю досудебную претен-
зию с обоснованием суммы допла-
ты.

В случае не урегулирования
спора по согласованию сторон в
10-дневный срок Услугодатель пе-
редает иск в суд о взыскании с
Потребителя предъявленной сум-
мы в принудительном порядке и
вправе в установленном порядке
приостановить исполнение дого-
вора.

о тарифах на услуги, условиях оп-
латы, режиме предоставления ус-
луг, их потребительских свойствах,
наличии сертификата (в отношении
услуг, подлежащих сертификации);

2) заключить с Потребителем
индивидуальный договор на предо-
ставление услуги;

3) предоставлять Потребителю
энергию и услуги, соответствую-
щие по качеству обязательным
требованиям нормативно-техни-
ческой документации;

4) вести учет и контроль каче-
ства и количества поставляемой
энергии, принимать своевремен-
ные меры по предупреждению и
устранению нарушений качества
предоставляемых услуг Потреби-
телю в установленные Договором
сроки;

5) в течение трех дней со дня
подачи заявления Потребителем о
снижении качества услуги принять
все меры по восстановлению ка-
чества и выполнить перерасчет;

6) не позднее, чем за 10 дней
информировать Потребителей об
изменении качества услуг и разме-
ра оплаты за них;

7) предъявлять Потребителю
ежемесячно счет на оплату постав-
ленных услуг и энергии;

8) при условии предварительной
оплаты Потребителем услуг произ-
водить скидку с действующих та-
рифов, утвержденную в установ-
ленном порядке.

36. Услугодателю не допускает-
ся:

1) отказывать в предоставлении
услуги или ограничивать Потреби-
теля в получении услуги по причи-
нам невыполнения требований
другими потребителями;

2) взимать с Потребителя допол-
нительную плату за энергию, отпу-
щенную с повышенными парамет-
рами против договорных;

3) требовать от Потребителя
ежемесячной оплаты услуг без пре-
доставления на них счета.

7. Порядок разрешения разно-
гласий

37. Время прекращения предос-
тавления услуг, а также несоответ-
ствияих качества требованиям
нормативно-технической докумен-
тации с отметкой о времени (дате,
часе) должно быть отмечено в жур-
нале диспетчерской службы Услу-
годателя с последующей отметкой
о времени (дате, часе) возобнов-
ления услуги с должным (надлежа-
щим) качеством.

38. При неполучении услуги, по-
лучении услуги ненадлежащего ка-
чества или не в полном объеме По-
требитель должен известить об
этом Услугодателя лично (заявкой)
или телефонограммой с обязатель-
ным указанием времени, даты ее
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Аманкелді Иманов атын-
дағы аудандық мұражайда биыл 
1916 жылғы ұлт-азаттық кө-
терілістің 100 жылдық мерей-
тойы мен батыр атымен ата-
латын Аманкелді ауданының 
құрылғанына 88 жыл толуына 
орай мерекелік іс-шара ұйымдас-
тырылды. 

Мерекелік іс-шараға кеш қо-
нақтары - Аманкелді аудандық 
ардагерлер кеңесінің мүшелері  
Айтбай Шүкенов, Сайлау Сайділ-
дин, Балға Нұрғожин, Беркімбай 
Құдықов, аудандық мәслихаттың 
депутаты Жұлдызай Жұмағұлқы-
зы, «Нұр Отан» партиясының 
аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Абзал Таши-
мов қатысты.

Алдымен, мұражай басшысы 
Нұрлыбек Мағауияұлы сөз алып, 
келген көпшілікті мерекелерімен 
құттықтап, 1916-1917 жылда-
ры Торғайдағы ұлт-азаттық 
көтеріліс тарихы жайлы айтып 
берді. Ал, көпті көрген қариялар 
келген көпшілікке сарбаз сар-

дары Аманкелді батыр, Торғай 
қазақтарының көтерілісі, дала 
комиссары Әліби Жангелдин, аты 
аңызға айналған Кейкі батыр 
жайында  көптеген мағлұматтар 
айтып, әңгімелеп берді.

Бағдарламада «Аманкел-
ді» фильмінен үзінді  көрсетіліп, 
оқушылар  туған жер жайлы 
көркем сөздер оқып, күйші, сазгер 
Айт бай Мұздахановтың «Аман-
келді дүбірі»  күйі тартылып, 
Х.Мұсабаевтың сөзіне жазылған 

Е.Ахметовтің  «Арайлы Аманкел-
ді»  әні шырқалды.

Алдағы уақытта батыр 
атындағы мұражай ұжымы 
Аманкелді Үдербайұлы Иманов 
бастаған 1916 жылғы ұлт-азат-
тық көтерілісінің 100 жылдығына 
арналған жыл бойы тәлім-тәр-
биесі мол көптеген іс-шараларды  
жоспарлап отыр. 

Әнет ЖҰМАБЕК.
Аманкелді ауданы.

Мұражайдағы кеш

 
Гүлназым 
 САҒИТОВА

Облыс орталығындағы  «Қостанай балалар  мен  
жасөспірімдер баспанасында» «Өзін-өзі тану: Сүйіс-
пеншілік пен шығармашылық педагогикасы» атты  
республикалық онкүндік аясында  іс-шара болып 
өтті. Онкүндіктің мақсаты – балалар мен жастар-
ды тәрбиелеуде  адамгершілік-рухани жүйесін да-
мыту,  олардың азаматтық мәдениет дағдыларын 
жетілдіру. 2010-2011 оқу жылында «Өзін-өзі тану» 
адамгершілік – рухани білім беру бағдарламасы 
білім беру деңгейлерінің барлық  кезеңіне енгізілді. 
Алғаш рет  мемлекеттік деңгейде  өскелең ұрпақты 
әмбебап  және жалпыадамзаттық құндылықтарға 
оқыту міндетін – «Өзін-өзі тану»  жобасының авторы 
– С.Назарбаева ұсынған-ды.

– Сондықтан да еліміздің сол секілді облысы-
мыздың барлық білім беру мекемелерінде,   бала-
лардың түзеу мекемелері мен балалар үйлерінде  
«Өзін-өзі тану» бағдарламасы бойынша  балаларға 

арналып шаралар ұйымдастырылып отыр.  
Балаларымыздың бойына адамгершілік, 
сүйіс пеншілік, бір-біріне деген қамқорлық 
секілді қасиеттерді сіңіре білу. Қамқорлықтың, 
жылулықтың нәрін себу.  Шара барысында 
кітапханаға, циркке бардық, сол секілді бала-
лар шығармашылығы бойынша мәселен, «Ба-
лалар вернисажы», «Өз құқығымызды қорғай-
ық», «Алтын жүрек анамыз», «Мейірім ділік 
– асыл қазына» тақырыптарында  қолданбалы 
өнер,  ашық хат, сурет  сайысын  ұйымдастыр-
дық.  Баспанамызда қазір әр  жастағы  отыз 
бала тәрбиеленіп жатыр. Енді әрқайсысының 
өмір жағдайы  әртүрлі, дегенмен баланың аты 
қашанда бала. Мейірім мен жылулық төге біл-
сең, жүрегінде кірбіңі бар бала күн сәулесінің 
нұрына, шуағына бөленгендей бір сәт болса 

да сол қиыншылығын ұмытып кетеді, – деді бас-
пана директорының тәрбие жөніндегі орынбасары   
Камила Қамбарова.

Іс-шараны баспана директоры  Меңсұлу До-
щанова ашып, баспанаға қамқорлық жасап, деме-
ушілік, қолдау көрсетіп, өздерінің көмектерін, қол 
ұштарын беріп, қашанда қамқөңіл балалардың қа-
сынан табылатын өңірдегі бір топ мекемелер мен 
кәсіпорындардың, құрылымдардың басшыларына, 
жетекшілеріне рахметін жеткізді. «Өзін-өзі тану» 
бағдарламасы балалардың бойына адамгершілік 
қасиеттерді сіңіріп қана қоймай,  рухани байлығын 
арттырып,  бір-біріне мейірім мен кеңпейіл көрсету-
ге, сыйластыққа жөн сілтейтіндігін айтып өтті. Содан 
кейін осы «Өзін-өзі тану» бағдарламасы аясында 
атқарылған жұмыс, С.Алпысқызы туралы  шағын 
бейнефильм көрсетілді.  Ал, балалар болса, кел-
ген қонақтарға өздерінің  дайындаған концерттік 
бағдарламасын ұсынды. 

СУРЕТТЕ: іс-шарадан көрініс.
Суретті түсірген: Айбек ЖҮзБАЙ.

ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ

Ізгі ниетпен...

Жанарың жарық күндей 
жарқылдасын!

Құрметті Назымбек!
Сені 60 жасқа толған торқалы тойыңмен 

ақ ниетті адал көңілден шыққан ыстық ықы-
ласпен қызу құттықтаймыз! 

«60 – тал түс» дейді халық. Сен келген 
60 жас – өмір соқпақтарыңның өзіндік сүр-
леулері, тағдыр таластары мен кездейсоқ 
қиылыстары тәріздес жайлары, сонымен 
қатар қызығы мен қуанышы, шаттығы мен 
шапағаты мол жылдарға жеткізіп отыр.

Өмірдің әр қырында қажымай отбасы ма-
хаббатын молайтып, жолдас-достарыңның, туған-туыстарыңның ортасында 
құрмет пен абыройға ие болып, еліңе адал еңбек етумен келесің.

Назымбек, өмірдің келесі өрлерінде де өткен өмір ізіне сәйкес жаңа 
белес, зор бақыт, ұзақ ғұмыр тілеп, жаныңда үлкен жүректі адал жарың 
Дина мен өміріңнің жалғасы – балаларың және немерелерің, туған-туыс, 
достарыңның сый-құрметі сені әр уақытта  бақыт жолына апара берсін.

Тірлікте төмендемей алтын басың,
Жанарың жарық күндей жарқылдасын.
Ақылшы боп ортамызда ұзақ жаса,
Бақытың еш уақытта сарқылмасын.
Атандың елдің енді ағасы,
Тілектердің саған арналсын сарасы.
Сенің туған күнің ғой, қуансын,
Туған-туыс, ағайын-жұрт, бәрісі.
Атқа мінсең бақ артыңа мінгессін,
Ұлдарың мен қыздарың өзіңменен бірге өссін.
Ақылыңа, абыройыңа, күш-жігеріңе,
Барлық адам қызығумен қарасын.
Не жетер сыйласқанға қайны менен жеңгелерге,
Назекең төр басында Динаменен,
Жақында қуанышты болыпсыздар,
Рұқсат ет құттықтауға немереңмен.
Игі тілекпен: аға-жеңгелерің, іні-келіндерің Елубай-Полина, Ба-

тыржан-Бидагүл, Сара, Әбдікәрім-Бағытжамал қажылар, Қаби-Роза, 
Мұрат-Гүлбану, Әлихан-Күләш, Бауыржан-зәуреш, Сапар-Әлбина, 
Күлпаш, Сайлау-зәмзәгүл.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ! 

Ізгі тілек
Назымбек Ғалымұлына

Өнегелі болды өткен жолдарың,
Құтты болсын 60 жасқа толғаның.
70,80,90,100-ді алқымдап,
Өмірдегі бар қызықтың көр бәрін.
Бір  Алладан болып қалау, ұйғарыс,
Ұрпағыңа нәсіп болсын жиғаның.
Өзіңменен бірге жүрсін жұп жазбай,
Қабағыңа кірбің түспей Динаның.
Қызметте қадіріңді жоймадың
Елдің тыныш-тіршілігін ойладың.
Өткізуге қуат берсін Жаратқан,
Абылай мен Әминаның тойларын!

Ізгі тілекпен: Құда-құдағилары – Сәден отбасы, Нарымбаев-
тар, Қасымовтар, Тапаевтар, Үмбетовтар, Бекпасовтар, Маутов-
тар, құдағилары – Райса және Алма.

Мерейтой – 60!
Асқар таудай әкеміз, атамыз Назымбек 

Ғалымұлын 16 ақпанда 60 жасқа толуымен 
құттықтаймыз! Аяулы әкемізді, атамызды бү-
гінгі мерейтойымен шын жүректен құттықтай 
отырып, зор денсаулық, ұзақ өмір, мол бақыт 
тілейміз.

Немерелеріңіздің қуанышына кенеліп, 
ауыр май-сырқамай ортамызда жүре беріңіз 
дей   отырып, мына жүрекжарды өлең жолда-
рын арнаймыз:

     Әрқашан немереңді жетектеумен,
      Көгіңнен таңың атсын күлімдеген.
      Әр күнің той-думан боп өте берсін
      Құттықтаймыз бүгінгі туған күніңменен!
      Ұзақ болсын, әкежан ғұмырыңыз,
      Биік болсын қашанда тұғырыңыз,
      Бақыттың биік шыңдарынан көрініңіз,
      Ертеңге жол бастасын бүгінгіңіз.
Құттықтаушылар: балалары, келіндері, күйеу балалары, 

жиендері, немерелері.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


