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Ќостанай ќаласы сайлаушыларыныњ
назарына!

НАУРЫЗ НАЌЫШТАРЫ

Ќостанай ќаласында ерекше неке ќию рєсімі
μтті. Ерекше дейтініміз, неке ќию салтанатына
облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов арнайы
ќатысып, жас ж±байларѓа Елбасыныњ ќ±ттыќтау
хатын табыстады.

Президентке хат жазып, μзініњ тойына шаќырѓан к‰йеу
жігіттіњ есімі – Єсет. Ол 1991 жылы туѓан, Тєуелсіздіктіњ
ќ±рдасы. Рудный индустриалды институтын тємамдаѓан.

Ќазіргі уаќытта Магнитогорск мемлекеттік техникалыќ
университетінде металлург мамандыѓы бойынша білім
алуда. Ал, ж±байы Анар аталѓан оќу орнында ќ±рылыс-
шы мамандыѓында оќып жатыр.

Єсет С‰ндетбаев мемлекет басшысы Н.Є.Назарбаев-
ты ‰лгі т±тады. Ол еліміз Тєуелсіздік алѓан жылы д‰ниеге
келгенін маќтана айтады. Металлург мамандыѓын тањ-
дауы да бекер емес. Елбасы сияќты білімді, сыйлы аза-
мат болуды армандайды. "Тєуекел т‰бі – жел-ќайыќ,
μтесіњ де кетесіњ" деген бар емес пе?! Єсет тєуекелге
бел байлап Президентке хат жазып, ‰йлену тойына ша-
ќырады.  Арада бір апта уаќыт μткенде облыстыќ

єкімдіктен хабарласып, хаттыњ межелі жерге жеткенін
айтады. Неке ќию салтанатына μњір басшысы Н.Садуа-
ќасовтыњ  ќатысатынын жеткізеді. Ќуанышты хабарды
естігенде жас ж±байлар мен ата-аналары тањ ќалѓан.

– Мемлекет басшысын ќатты ќ±рметтеймін. Оныњ ењбек
жолын, аќыл-парасатын ‰лгі етемін. Еліміздегі тыныш-
тыќ пен т±раќтылыќ Елбасыныњ ењбегі деп білемін. Мем-
лекет басшысыныњ салиќалы саясатыныњ арќа-
сында жастар шетелде білім алуда.

СУРЕТТЕ: неке ќию рєсімінен кμрініс;
Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

2-бет

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ќостанай облыстыќ мєслихаты бесінші ша-
ќырылымныњ кезектен тыс сессиясы (негізгі
мєселе: Жітіќара ауданы Тоќтаров ауылдыќ
округініњ  шекарасын  μзгерту  туралы) 2015
жылѓы 31 наурызда саѓат 11.00-де мына ме-
кенжайда: Ќостанай ќ., Аль-Фараби дањ., 66-
‰й, облыстыќ єкімдіктіњ 4-ші ќабатындаѓы
мєжіліс залында μтеді. Сессия ќарауына жібе-
рілген мєселелер бойынша ќосымша аќпарат
maslikhat.kz  арнайы  интернет-ресурсына  ќой-
ылѓан.

Внеочередная сессия Костанайского обла-
стного маслихата пятого созыва (основной
вопрос: об изменении границ Тохтарского сель-
ского округа Житикаринского района) состо-
ится 31 марта 2015 года в 11.00 часов по ад-
ресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 66, здание
областного акимата, 4 этаж, зал заседаний. До-
полнительная информация о вопросах, вы-
носимых на рассмотрение сессии, размеще-
на на официальном интернет-ресурсе
maslikhat.kz

Облыстыќ мєслихат депутаттарыныњ есіне

2015 жылѓы 26 сєуірде Ќазаќ-
стан Республикасы Президентініњ
кезектен тыс сайлауы μтеді.

Сайлаушы тиісті сайлау учас-
кесінде тек ресми тіркелген орны
бойынша дауыс беруге ќ±ќылы.
Ќала шењберінде наќты т±рѓы-
лыќты  жері  бойынша  дауыс

беруге болмайды.
Сайлаушылардыњ  тізіміндегі

μзіњіз   туралы  мєліметтерді наќ-
тылау ‰шін Сізге колл-орталыќќа
мынадай телефон нμмірлері бой-
ынша ќоњырау шалуыњызѓа бола-
ды: 575-710, 575-721, 575-730,
575-740, 575-772.
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БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Ќ±далыќ  ауылда μтетін
болды. Ќ±далар Астанадан,
жоѓары жаќта ‰лкен ќызмет-
те  істейтін кμрінеді, єрине
к‰йлі-ќуатты екені де аян.
М±ндайды жаным ќаламай
т±рса да, ќимас достыњ
кμњілін ќайтіп ќалдырарсыњ?!
Баруѓа тура келді. Біраќ бєрі
де мен ойлаѓаннан ада, кері-
сінше тартымды болды. Екі

"Land Cruiser  Pradoмен" кел-
ген ќ±далар пањ да мањѓаз,
єдепті, биязы да зиялы екен.
Отырыс та, алыс-беріс те жа-
расымын тауып жатты. Бір
оњаша ќалып, ‰лкен ќызмет-
тегі бас ќ±дамен єњгімелесіп
ќалдыќ. Сμзден-сμз шыѓып
отырып, єњгімені иненіњ
кμзінен лып еткізіп сабаќтай
ќоятындай епті жігіт аѓасы
"бєріміз де, ж‰рген ќ±лмыз
ѓой" деп ќалды да, –  так назы-
ваемая  бюджетная интелли-
генция"– деп, орысшалап
жіберді. Єњгіме ќазіргі ортањ-
ѓол элита, елдіњ кμзінде
ж‰рген атќамінер, зиялылар
турасын кμшкенде:

– Мысалы, мен ќ±лмын.
Жоѓарыдаѓы бастыѓымныњ
айтќанын б±лжытпай орын-
даймын. ¤здігімнен ой-пікір,
±сыныс айтуѓа, бірнєрсені
μзгертіп, істеп тастауѓа хаќым
жоќ. Тек айтќанды ѓана
істеймін. Таза киініп, ќымбат
кμлік мінген, инабатты
ќ±лмын, – деді ол байсалды
кейіппен. Меніњ тањданысым-
ды елеген жоќ. Сірє, б±л
т‰сінікті нєрсе, оѓан тањдана-
тын  несі бар деген сыњайлы.

Ал енді...
Осы к‰нделікті тірлікте

оќыѓан-тоќыѓандар ќит етсе,
ќ±лдыќ мінез, ќ±лдыќ психо-
логия, ќ±лдыќ дерт деу єдет-
ке айналды. Бір-біріміздіњ бо-
лым-бітісіміздегі барлыќ осал-
дыќты содан кμреміз... Бір
есептен м±ныњ  ќисыны да,
тарихи дєйек-деректі, себеп-
салдары да бар. Десек те... сол
ќ±л, ќ±лдыќ адамзат ќоѓамы-
ныњ даму-даѓдарысына ќалай
ыќпал еткен? Б±л μзі  – ќазып,
тарќатып кμрсењ, бір т±нып
т±рѓан ілім-ѓылым таќырып!
Жєй бір шолып кμрейікші...

Гегельдіњ т‰сіндіруінше,
шынайы мєдениетті тудырѓан
–  ќ±лдар. Сол мєдениеттен ба-
рып  ќ±л-ќ±лдыќ б±ѓаудан
ќ±тылѓан. ¤ркениет ќ±нды-
лыќтарын ќ±лдар жасаѓан.
Ќожайын ќ±лын ит пен мы-
сыќтан да тμмен ±стаѓан.
Біраќ, сμйте т±ра ќожайын μзі
де ќ±лыныњ ќ±лына айналѓа-
нын сезбей ќалѓан.  Ќ±л к‰н
кμрісі ‰шін ќожайынныњ жан
д‰ниесін єбден т‰сініп, білді.
Психология ѓылымы да осы-
лай пайда болды.  Ќ±л енді
єміршіге айналды.  Біраќ  ол
μзініњ ар-±ятыныњ  барын
±мытты.  Тμњкерісті де ќ±лдар
жасаѓан.  Сμйтіп ќ±лдар
ќоѓамныњ ќозѓаушы к‰шіне
айналды.

Біраќ,  ќ±л ќ±лдыѓын
істейді...

…Саќ сарбаздары жаугер-
шілікпен ж‰ріп, жаулаѓан

¤з тањдауымызды жасайыќ!
 Ќ±рметті ќостанайлыќтар!

Ќазаќстан Республикасы б‰гінгі к‰ні ќоѓамныњ
т±раќтылыѓы мен б‰тіндігін саќтап отырѓан мем-
лекет болып табылады. Тєуелсіздік жылдарында
еліміз жетістігі мол мемлекет болумен ќатар, єлем
ќауымдастыѓыныњ беделді жєне  танымал м‰шесі
ретінде мойындалды.

Біз – еркін елдіњ ерікті азаматтарымыз. Тек
халыќ бірлігі мен ынтымаѓы, оныњ сарќылмас ре-
сурстары ќазаќстандыќтардыњ μмірін жаќсарту
жμніндегі белгіленген жоспарларын нєтижелі
ж‰зеге асыруѓа м‰мкіндік береді.

Ќ±рметті жерлестер!
Біз, саяси партиялардыњ μкілдері, болашаѓы

н±рлы, іргесі мыќты мемлекет ќ±ру жμніндегі сая-
сатты наќты іске асыруѓа барынша ыќпал ету маќ-
сатында облысымыздыњ т±рѓындарын алдымыз-
даѓы Ќазаќстан Республикасыныњ Президентін
сайлауѓа ќатысуѓа ‰ндейміз.

Сындарлы маќсаттарѓа ќол жеткізу жєне межелі
жоспарларды ж‰зеге асыру ‰шін Ќазаќстан хал-
ќын біздіњ кμп±лтты, кμпконфессиялы жєне бере-
келі ортаќ ‰йіміздегі ±лттыќ бірлікті, азаматтыќ
бейбітшілікті, патриотизмді, толеранттыќ пен

ќиыр елдерде кμп уаќыт
т±рып ќалады. К‰ндерде –
к‰ндер, жылдарда – жылдар
μтіп, сарбаздар туѓан жер,
μскен елін саѓынады. Содан
елге ќайтып келе жаќанда
б±ларѓа м±здай ќаруланѓан
беймєлім єскер ќарсы кезде-
седі. Мємілеге келмей  екі жаќ
бетпе-бет соѓыса кетеді. Біраќ,
небір ќас жаудан ќайтпаѓан
саќ жауынгерлері мына
белгісіз сарбаздарды жење ал-
майды. Ќылыш, садаќ, най-
заѓа да алдырмай, єлгі жауын-
герлер бет ќаратпайды. Бір
уаќытта ойы сан-саќќа кеткен
саќ  сардары μз сарбаздарына
жауды ќамшымен сабауѓа
б±йрыќ береді. Сол-аќ екен,
жау єскері сартылдаѓан ќам-
шыдан тым-тыраќай ќаша
жμнеледі. Кμп ±замай-аќ
м±ныњ сыры ашылады. Ке-
зінде алыс жорыќќа кеткен
саќ сарбаздардыњ єйелдері
есікте ж‰рген ќ±л-ќ±тандар-
мен  кμњіл ќосады. Ќ±лдан ту-
ѓан ±рпаќпен есейген соњ ел
єскерін жасаќтайды, биліктіњ
де т±тќасын ±стайды. Ќ±л
ќасиетін таныѓан сардар осы-
лайша, ќ±лдыњ ќ±л екенін
есіне т‰сіріпті. (Геродот)

Ќазаќтыњ  "Ќозы Кμрпеш-
Баян с±лу" жырында – Ќодар
ќ±л,  "Алпамыс батырында " –
¦лтан ќ±л бар.  Сєбит М±ќа-
новтыњ "С±лушаш" поэма-
сында Алтынай с±луѓа "тоќ-
сан нарѓа ж‰к артып безеп,
жасап, єкесі Ш±наќ деген
жігітті, Тезек деген ќызды
ќ±л мен к‰њ" етіп ќоса береді.
Ќазаќта   "Ќ±м жиылып тас
болмас, ќ±л жиылып бас бол-
мас", "Ќ±л ќашып бара жа-
тып, жылќы шμлдеп ќалма-
сын" дейтін де елде сμз бар.
(М.Сембай).

Патшалы Ресей 1861 жылы
крепостнойлыќ ќ±лдыќты
жойѓанша Лев Толстой Ясная
Полянадаѓы μзініњ крепостной
шаруаларына азаттыќ береді.
Єлгі байѓ±стар бір аптадан
кейін Л.Толстойѓа ќайтып
келіпті. Ќ±лдыќ етінен μтіп,
с‰йегіне шейін жеткен
міскіндер азат μмір с‰ре алма-
ѓан.

Ќазір осы жања 21 ѓасырда
Б¦¦ комиссиясы   ж±мыр
жерде адам саудасыныњ ќайта
жанданып бара жатќанына да-
был ќаѓа бастады.

... Кμрші облыс Аќтμбеде
"Ќ±л базары" атанып кеткен
орын бар.  Ж±мыс іздеп сен-
деліп ж‰ргендердіњ  ќатарын-
да жоѓары білімділері де аз
емес екен..

Иє, пенденіњ бєрі де ќ±л,
біраќ Алланыњ ќ±лы.

ќоѓамдыќ келісімді єрі ќарай ныѓайтуѓа шаќыра-
мыз. 2015 жылѓы 26 сєуірде μзіњіздіњ сайлау учас-
кењізге келіп, μз тањдауыњызды жасањыз! Сіздіњ
дауысыњыз – Сіздіњ болашаѓыњыз екенін есте саќ-
тањыздар!

А.А. Єлімбаев,
Ќазаќстан коммунистік халыќ

партиясы облыстыќ комитетініњ хатшысы.
С.А.Богатырев,

"Жалпы±лттыќ социал-демократиялыќ
партиясы" облыстыќ филиалыныњ тμраѓасы.

Г.Ю.Власов,
"Ќазаќстан патриоттары партиясы" облыстыќ

филиалыныњ  тμраѓасы.
  С.П.Есм±ратов,

"Ауыл" ЌСДП  облыстыќ филиалыныњ
тμраѓасы.

 С.Ж.Ешманов,
"Бірлік" партиясы  облыстыќ филиалыныњ

тμраѓасы.
  Є.С.Сапарова,

"Н±р Отан" партиясы облыстыќ филиалы
тμрѓасыныњ бірінші орынбасары.

¤.¤.Сєтм±хамбетов,
"Аќ жол" ЌДП  облыстыќ филиалыныњ

тμраѓасы.

1-бет
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Мєселен,  ж±байым
Анар екеуіміз Ресей Феде-
рациясында білім гранты

бойынша оќып жатырмыз. Маќ-
танышыма айналѓан Н.Є.Назар-
баевты ‰йлену тойыма шаќыра-
мын деп іштей ойлап ж‰ретінмін.
Б±л туралы достарыма айтќа-
нымда сенбеді. Елбасы мемле-
кеттік мањызы бар мєселелермен
айналысады, ж±мысы кμп. Соѓан
ќарамастан меніњ хатымды ес-
керіп, жауап бергені ‰шін риза-
мын,– деді Єсет.

 Єсет пен Анардыњ неке ќию
рєсімі  ќала орталыѓындаѓы Сал-
танат сарайында μтті. Іс-шараѓа
облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов
арнайы ќатысып, екі жасќа Елба-
сыныњ μз ќолымен жазѓан ќ±ттыќ-
тау хатын табыстады. Жас отауѓа
д‰ниеніњ алды болсын деген
ырыммен теледидар сыйлады.

– ‡йлену тойында Елбасыныњ
ќ±ттыќтау хатын алу екініњ біріне
б±йыра бермейді. ¦лыстыњ ±лы
к‰ні ќарсањында осындай ерек-
ше марапатќа ие болуларыњыз-

бен ќ±ттыќтаймын. Баќыт, шаттыќ
тілеймін. Ата-ана, туысќандары-
њызды ќуанта беріњіздер. Еліміз-
де білімді, ‰лгілі отбасылар
кμбейе берсін,– деді облыс єкімі
Н.Садуаќасов.

Жас ж±байлар Наурыз мейра-
мыныњ ќарсањында шањыраќ
кμтеріп отыр. Халќымыз ¦лыстыњ
±лы к‰ні ‰лкендерден бата алѓан
жан олжалы болар деп сенген.
Ендеше, жастардыњ некелері
баянды, махаббаттары мєњгілік
болѓай.

"Н±р Отан" партиясыныњ аты-
нан сайланѓан депутаттар Иб-
раш Естаев, Аманкелді Жалѓа-
сов жєне Самат Аќышевтер ќос-
танайлыќ бизнес μкілдерімен
кездесіп, "Бизнестіњ жол карта-
сы – 2020" баѓдарламасыныњ
шењберінде кєсіпкерлік мєселе-
лері туралы кењірек пікір ал-
масты.

– Кездесуге келген халыќ
ќалаулылары кєсіпкерлік сала-

Кєсіпкерлермен кездесті
сында ќандай да бір μзекті мєсе-
лелердіњ бар-жоѓын білуге, сон-
дай-аќ, ¦лттыќ кєсіпкерлер пала-
тасы кєсіпкерлердіњ мєселелерін
шешуде ќаншалыќты рμл атќа-
ратындыѓына кμз жеткізді, – дейді
облыстыќ кєсіпкерлер палатасы-
ныњ директоры М±рат Єбенов.

Кездесу барысында облыстыќ
кєсіпкерлер палатасыныњ
μкілдері Елбасыныњ "Н±рлы жол
– болашаќќа бастар жол"   Жол-
дауын белгіленген міндеттерініњ
орындалу барысы туралы, ма-
мандарды оќыту мєселесін ќол-

дау жμнінде μз ойларын білдірді.
"Н±р Отан" партиясыныњ аты-

нан сайланѓан депутаттар да μз
кезектерінде ќоѓамдыќ ж±мыста-
ры туралы жєне партияныњ сай-
лауалды т±ѓырнамасын ж‰зеге
асырылуы жайлы айтып берді.
Айта кету керек, "Н±р Отан"
партиясыныњ облыстыќ филиа-
лында депутаттар "Бизнестіњ жол
картасы – 2020" мемлекеттік баѓ-
дарламасы бойынша, єлеуметтік
ќорѓау, ауылшаруашылыѓы
мєселелері тμњірегінде ±дайы
ќоѓамдыќ ќабылдаулар ж‰ргізеді.

 Облыс орталыѓындаѓы З±лќарнай  Ал-
дамжар  атындаѓы Ќостанай єлеуметтік-тех-
никалыќ университетінде "Наурыз – достыќ
мерекесі" атты студенттердіњ халыќаралыќ
фестивалі болып μтті. Фестивальѓа облысы-
мыздаѓы оќу орындары мен  кμрші мемле-
кет Ресейдіњ жоѓары оќу орындарыныњ сту-
денттері ќатысты. Жиналѓан  екі елдіњ жа-
лынды жастары   Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясыныњ 20 жылдыѓына орай "Достыќ ша-
њыраѓыныњ астында" атты мерекелік кон-
церт ќойып, бірнеше спорт т‰рлері  бойын-
ша  турнир μткізді. Фестиваль ќорытынды-
сында белсенді араласќан  жастар  мара-
паттарѓа ие болды.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс

Наурыз  айшыѓы

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

Г‰лназым
     САЃИТОВА

Суретті т‰сірген   Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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 Партия μкілдері басќосты
Ќостанай ќ. ¤њірдегі жеті саяси партиялардыњ μкілдері алда

μтетін сайлау жайында μз пікірлерін ортаѓа салды. Олар мањыз-
ды науќанныњ жоѓары дєрежеде μтетініне сенім артатындыќта-
рын жєне сайлауѓа ж‰з пайыз ќатысатындыќтарын жеткізді. Сон-
дай-аќ, басќосуда "Н±рлы жол" баѓдарламасын іске асыруѓа да
бар к‰ш-жігерді ж±мылдыру ќажет екендігі тілге тиек етілді. Жа-
ќында  ѓана  Елордада  μткен  Н±р Отан партиясыныњ 16-шы
съезінде ±сынылѓан  мемлекетімізді  дамытудыњ жања реформа-
лары да талќыланды.

Маќсат – апаттыњ алдын-алу
Ќарабалыќ. Ќ±тќарушылар су тасќынында ќалып ќойѓан

кμліктерді алып шыѓып, жолаушыларѓа алѓашќы медициналыќ
кμмек кμрсетті.   Тоѓызаќ  μзеніне суѓа кете жаздаѓан бір топ
балыќшыларды ќ±тќарды. Ќарабалыќ ауданында аудандыќ
тμтенше жаѓдайлар бμлімініњ кезекті "Кμктем – 2015" республи-
калыќ командалыќ-штабтыќ оќу-жаттыѓуы осындай мазм±нда
μрбіді. М±нда кμктемде болатын апаттарѓа єзірлік ж±мыстары
мен тμтенше жаѓдайларѓа арналѓан жедел ќимылдар пысыќтал-
ды. Жаттыѓуѓа 78 адам жєне 21 техника ж±мылдырылды.

Жалѓызбасты аналарѓа ќолдау
Облыста.  "Надея" поляк этномєдени бірлестігі ЌХА жылы мен

"20 игі іс"  республикалыќ  акциясы  аясында  жалѓызбасты   ана-
ларѓа кμмек кμрсетті. ЭМО белсенділері ќалалыќ єйелдер мен ба-
лаларѓа арналѓан бейімдеу орталыѓына келіп, ондаѓы жандарѓа
ќолдау білдірді." Надея" этномєдени бірлестігініњ μкілдері бір
реттік кμмекпен шектеліп ќалмайтынын, б±дан былай ‰немі ќол
±шын созып, ќолдау кμрсетуге дайын екендіктерін жеткізді. Сєуір
айында бірлестік μкілдері аналар мен олардыњ балалары ‰шін жаз-
да киетін жењіл киімдер єкеледі, кейінірек ойыншыќтар мен кітап-
тар єкелуді жоспарлап отыр.

Ќамќорлыќ танытты
Ќарасу. Октябрь  кентініњ  єкімі Владимир Андрусенко  мен

єлеуметтік саланыњ ќызметкерлері жалѓыз ілікті ќарттар мен тыл
ардагерлерін Наурыз мерекесімен ќ±ттыќтады. Ауыл басшысы
ќарияларѓа μзініњ ізгі тілегін жолдап, жылы лебізін білдірді. Сон-
дай-аќ, барлыќ ардагерлерге, жалѓызбасты кісілерге ескерткіш сый-
лыќтар табыстады.

Ќылмыстыќ топ ќ±рыќталды
Ќостанай ќ. Облыстыќ ќылмыстыќ істер жμніндегі мамандан-

дырылѓан ауданаралыќ соты ќоѓамда д‰рбелењ тудырѓан ±йым-
дасќан ќылмыстыќ топќа ќатысты сот ‰кімін жариялады. Тергеу
материалдарына  ж‰гінер  болсаќ,  Тањатќановтар ќ±рѓан ќыл-
мыстыќ топ 10 жыл ішінде ќала  аумаѓында  бірнеше ќайта зањ-
сыз пєтерлерді меншіктеп, бірќатар ауыр ќылмыстар жасаѓан.
Сот ‰кімімен Ж.Тањатќановќа  6 жыл, М.Тањатќановќа 5,5 жылѓа
бас  бостандыѓанан  айырылды.  Ж.Шагвалеева 4 жылѓа темір
торѓа тоѓытылды.

 Ќар жауады
Облыста. Ќазаќстанныњ басым аумаѓында атмосфералыќ

аѓымдардыњ μтуінен к‰н райы ќ±былмалы болады, кей жерлерде
к‰н жауын-шашынды, кμктайѓаќ, жел к‰шейеді. Ќазгидрометтіњ
мєліметінше, облыста кμшпелі б±лт шыѓып, т‰нде жєне тањер-
тењ аздап ќар жауады, б±рќасындатады. Кей жерлерде 15-20 м/с
жылдамдыќпен жел соѓады.

 Жылу есептегішке –  жарты миллиард
Облыста.  Биыл 833 жылу есептегішті орнатуѓа 562 млн. тењге

бμлінді. Есептегіштерді орнатуѓа ќаржыны ЌР ¦лттыќ экономи-
ка министрлігі ќайтарылатын негізде ±сынды. Аќша "ТКШ-ні да-
мыту ќоры" АЌ арќылы беріледі. Энергетика жєне коммуналдыќ
шаруашылыќ басќармасы келтірген аќпаратќа ж‰гінсек, жылу-
мен ќамтамасыз ету ќызметтерін тμлеу бойынша сараланѓан та-
рифтерге облыс 1 мамырдан бастап кμшірілмек.

Елбасы Н.Назарбаевтыњ
Ќазаќстан халќына арнаѓан
"Н±рлы жол – болашаќќа бастар
жол" Жолдауында ќолжетімді
баспананыњ ќ±рылысын тиімді
ж‰ргізу жμнінде ‰кіметке жања
міндет ж‰ктеген еді. Сол тапсыр-
маѓа сєйкес  μњірді дамытудыњ
2020 жылдарѓа арналѓан баѓдар-

ламасы жасалып, єлеуметтік
т±рѓын ‰йді жалѓа алу ‰шін бірне-
ше жењілдіктер ќарастырылды.

¦лыстыњ ±лы к‰ні ќарсањында
Астана, Алматы, Кμкшетау, Се-
мей, Ќостанай ќалаларында бір
мезгілде т±рѓын ‰йге м±ќтаж отба-
сылары жања ќонысќа ие болды.

Ќостанайдаѓы "Арман" т±рѓын
‰й  кешенініњ  "БК-строй" компа-
ниясы салѓан 11 пєтерлі ѓимарат-
тыњ жалпы аумаѓы 749 ш.м.
ќ±раса, бір шаршы метрі 862 тењ-
геніњ кμлемінде. Осы ќуанышќа

кенелгендердіњ дені – кμпбала-
лы отбасылар, м‰гедек баласын
баѓып отырѓан жандар, мемле-
кеттік жєне бюджеттік мекеме
ќызметшілері.

Олардыњ ќуанышын бμлісуге
μњір басшысы Н±ралы Садуаќа-
сов арнайы келіп ќ±ттыќтап,
ќоныс тойын атап μткелі жатќан
шањыраќ иелеріне игі тілегін
жеткізді.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.

Рудный ќалалыќ тілдерді
оќыту орталыѓы Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ 20-жылдыѓы-
мен ±штастырып "Бір шањыраќ
астында" фестивалін ±йымдас-
тырды. Оѓан білім беру жєне ден-
саулыќ саќтау ±йымдарында
ж±мыс істейтін орталыќтыњ тыњ-
даушылары ќатысты. Фести-
вальдіњ бірінші айналымында
олар елімізді мекен еткен ±лттар
мен олардыњ ерекшеліктері тура-
лы таныстырылым жасаса, екін-
ші айналым "Екі ж±лдыз" сайысы
деп аталды. Онда педагогтар
мен тыњдармандар вокалдыќ
дуэт ќ±рып, ќазаќ, орыс, украин
жєне  неміс  тілдерінде  єн шыр-
ќады. Бірінші айналымныњ ќоры-
тындысы бойынша 1-орынды
балаларды тєрбиелеу-сауыќты-
ру кешенініњ ±жымы иеленсе,
екінші айналымныњ ‰здіктері деп

орталыќ оќытушысы Жанна
Жамбыршина мен оныњ шєкірті
Арина Базюк танылды. Халыќтар
достыѓын паш еткен дєст‰рлі

Ќоныс тойын тойлады
Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

Бір шањыраќ астында

фестивальдіњ ќатысушылары ал-
ѓыс хаттармен жєне естелік сый-
лыќтармен марапатталды.

Ќ.СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Елімізде ќызылшаѓа ќарсы
екпе жасауѓа тыйым мерзімі ма-
мыр айыныњ басына дейін тоќ-
татылды. Осы уаќыт аралыѓын-
да ‰кіметтік комиссия аталѓан
‰нді вакцинасыныњ адам денсау-
лыѓына ќаншалыќты єсер ететіні
жμнінде сараптама таѓайындауѓа
тиіс.  Б±л туралы облыстыќ ден-
саулыќ саќтау басќармасында
μткен ќызылшаѓа ќарсы екпе жа-
сау мєселелеріне арналѓан се-
минарда Ќараѓанды мемлекеттік
медициналыќ университетініњ
эпидемиология кафедрасыныњ
мењгерушісі Фатима Шайзадина
айтты.

Ќараѓандылыќ маманныњ ай-
туынша, екпе жасау – инфекция-
лыќ аурулар, оныњ ішінде ќызыл-

шаныњ алдын алудаѓы жалѓыз
амал. Вакциналау жасанды им-
мунинетті ќалыптастыруѓа єсер
етеді. Адамда ќандай да бір
ауруѓа ќарсы иммунитет болма-
са, ол ќатерлі асќынуларѓа жєне
μлім-жітімге єкеп соѓады.

Ќазаќстан т±рѓындары ара-
сында иммунитеттіњ жеткіліксіздігі
2014 жылы ќызылшаныњ μршуі-
не єкеп соќтырды. Осыѓан бай-
ланысты ќосымша иммундау ша-
расын μткізу туралы шешім
ќабылданды.

Фатима Шайзадина кμптеген
пікірлерге ќарамастан, ќызыл-
шаѓа ќарсы екпе жасаудан зиян
болѓан к‰нніњ μзінде ол ж±ќпалы
дертпен ауырѓаннан миллионда-
ѓан есе аз екенін атап кμрсетті.

Ал, облыстыќ денсаулыќ саќ-
тау басќарамасыныњ штаттан
тыс бас инфекция маманы Ай-

ман Н±рпейісованыњ айтуынша,
μткен  жылы ќызылшамен  ауыр-
ѓан 7 адам тіркелген. Алайда,
одан аса ќауіп келмепті.

Айта кетейік, 2015 жылы 19
аќпанда Ќазаќстанда ќызылшаѓа
ќарсы ќосымша иммундау 15-19
жастаѓы т±лѓаларды иммундау-
дан кейін ќолайсыз белгілердіњ
тіркелуіне байланысты тоќтатыл-
ѓан болатын. Фатима Шайзадина
еліміз бойынша ќызылшаѓа
ќарсы жаппай иммундау шарасы
ж‰ргізілген кезде 500 мыњ жасμс-
пірімге екпе жасалѓан дейді. Со-
лардыњ арасында 120 адам
дєрігерлерге шаѓымданѓан.
Б‰гінгі к‰ні ауыр жаѓдайда жат-
ќан ешкім жоќ. Былтыр ‰нді вак-
цинасы єлемніњ 45 елінде, соныњ
ішінде Еуропаныњ да дамыѓан
мемлекеттерінде ќолданылѓан
екен.

Ќызылшаѓа ќарсы екпе
жасау зиянсыз

дейді семинарѓа ќатысќан мамандар
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Батыр баба
±рпаѓымыз

Біз елі ‰шін ќасыќ ќаны ќал-
ѓанша арпалысќа т‰скен батыр
бабалардыњ ±рпаѓымыз. Сон-
дыќтан ќайда ж‰рсек те, біріміз
Алматыда, екіншіміз Астанада,
‰шіншіміз Ќостанайда, атамыз-
дыњ ќан майданда кμрсеткен
ерлігін, єжеміздіњ тылдаѓы тын-
бай ењбектенген ќажыр-ќайра-
тын, тамшылап жерге тамѓан
мањдай терін еске алып, биікке
кμтеруге, ±мытпауѓа тиістіміз.
Сол ерлік, ќаћармандыќ, к‰ш-
ќайрат келер ±рпаќтыњ бейбіт
μміріне, б‰гінгі Егемендікке жол
ашты. Б‰гінгі тєуелсіздік т±ѓыры-
ныњ берік, ењсеміздіњ биік болуы
да, еліміздіњ μркендеуі де сол
к‰ндердіњ жемісі.

Кейінгі ±рпаѓы біле ж‰рсін,
тєрбие тєлім алсын деген ниет-
пен, кμптіњ бірі
болып,  ¦лы
Отан соѓысына
аттанып, ерлігі-
мен кμзге т‰скен
майдангер ата-
мыз М±ќамедќа-
ли Ромашев
жайлы жазбаќ-
пыз. Ол 1924
жылы Ќостанай
облысында д‰-
ниеге келген. Он
сегіз жасќа енді
толѓан шаѓында,
1942 жылы μз
еркімен соѓысќа
аттанды. Жаяу єскердіњ ќ±рамында болып, с±рапыл соѓыстыњ небір
ќиыншылыѓын бастан кешіреді.

Елдегі кєрі-ќ±ртандар мен ќабырѓасы ќатпаѓан жас балалардыњ
да шекесі ќызѓан жоќ. "Бєрі де майдан ‰шін, бєрі де Жењіс ‰шін" деп
бел шешпей ењбек еткен олар соѓысќа кеткен ет жаќындарын аман
оралуын тілей ж‰ріп, бар ауыртпалыќты кμтерді. Солардыњ бірі елде
ењбек істеген єжеміз Раушан Ѓалымжанќызы болды. Аќыры елдіњ
етегін жасќа толтырѓан атыњ μшкір соѓыс та Жењіспен аяќталып, ата-
мыз Ромашев М±ќамедќали ерен соѓыста кμрсеткен батырлыѓы ‰шін
кеудесі орден-медальѓа толып, еліне оралды. Ол кісі бес рет жара-
ќат алѓан, соњѓы жараќатын 1945 жылы сєуір айында Берлин ќала-
сыныњ т‰бінде алѓан. Ромашев М±ќамедќали "Ќызыл Ж±лдыз" орде-
німен, "Ерлігі ‰шін" медалімен марапатталѓан. Атамыз Польшаны,
Чехословакияны азат етуге ќатысты,  "Варшаваны азат еткені ‰шін",
"Берлинді алѓаны ‰шін",  "¦лы Жењістіњ 20 жылдыѓы", "¦лы Жењістіњ
25 жылдыѓы",  "¦лы Жењістіњ 30 жылдыѓы", "¦лы Жењістіњ 35 жыл-
дыѓы" медальдарымен жєне  екінші дєрежелі "Отан соѓысы" ордені-
мен марапатталѓан.

Соѓыстан кейін μз μмірініњ кμп бμлігін ауыл шаруашылыѓына арна-
ды.  "Тыњ жерлерді игергені ‰шін", "Ерен ењбегі ‰шін", "Ењбекте ‰здік
шыќќаны ‰шін" медальдармен  марапатталды.  1948-1961 жылдары
Буденов жєне Клочков  селолыќ Советтеріне депутат болып сайлан-
ѓан. Ата-єжеміз тμрт ±л жєне бір ќыз баланы тєрбиелеп μсірген.

Биыл – ¦лы  Жењістіњ 70 жылдыќ мерей мерекесі. Ата рухына
таѓзым ете отырып, сол кісілердіњ сонау ќиын кезењдердегі μмірініњ
мєн-маѓынасын терењ т‰сінуге ±мытыламыз.

Ќазір атамыздын ±рпаќтары, оныњ майдандаѓы ерлігін, ордендері
мен медальдарын маќтан т±тамыз. Ќ±жаттары отбасымыздыњ ќ±нды
жєдігеріндей єлі к‰нге саќтаулы. Оныњ єр бетіндегі жазулары, алѓан
наградалары біз ‰шін ‰лгі, μнеге, ќуаныш єрі мєртебе. Сондыќтан да
ж‰регіміздіњ т‰бінде: "Біздіњ де атамыз ¦лы Жењісті жаќындатќан жау-
ынгер еді", – деген маќтаныш сезімі мєњгі ±ялап ќалѓан. Бейбіт μмірдіњ
ќадір-ќасиетін баѓалап ж‰рейік, Егеменді елдін ±рпаќтары.

М±ќамедќали Ромашевтыњ немерелері:  Азамат Ж±мабек-
±лы,  Ќайрат Ќанапия±лы,  Аян Баќыт±лы, Алмат Баќыт±лы.

СУРЕТТЕ: М±ќамедќали Ромашев.

ОТТЫ ЖЫЛДАР
ЖАЊЃЫРЫЃЫ

ЕРЛІК – ЕЛГЕ М¦РА, ¦РПАЌЌА – ¦РАН

 Шешем Алтынбайќызы Мауыты μзініњ кіші інісі
Тањат туралы кμп айтатын. 1932-1934 жылдар ара-
лыѓындаѓы аштыќтан кейін кμпшілік Ќостанай жа-
ѓына кетті. Сол жаќта  орысша ‰йреніп, ж±мыс істеп
к‰н кμрген. Меніњ наѓашым да Ќостанайда болып,
соѓысќа сол жерден кеткен. Майданѓа 1941 жылы
аттанып, 1947 жылы оралды. Елге бірінші топтаѓы
м‰гедек болып келген. Артында ќалѓан жан±ясы
жоќ. Апасы, меніњ шешем Мауытыныњ ќолында еді.
‡лкен аѓасы Ж‰ністіњ Божан деген баласы соѓыс-
тан хат-хабарсыз кетеді. Шешемніњ немере інісі
Арѓынѓазы да соѓыстан оралмады.

1949 жылы ќыс ќатты болды. Єкем соѓыстан кел-
ген соњ "Киров" колхозыныњ басќармасы Шімен-
байѓа (єкемніњ жамаѓайыны) атшы болды. Ќыс
ќатты, ел аш. Ол кезде тамаќ деген басќарма,
д‰кеншіктерде ѓана болатын. Шешем тањертењнен
кешке дейін басќарманыњ ќонаќтарына ас-су дай-
ындап, арасында бізге тамаќ тасып отырады. Сон-
да наѓашым Тањат єрењ дем алып, кеудесі сырыл-
дап ауырып отыратын. Єкем марќ±м баласындай
ќараушы еді. Ќатынаѓан адамдардан дєрі-дєрмек
алдыртып, жазда ќымызбен емдейтін.

Наѓашым Тањат кμзі ашыќ, орысша сауатты кісі бо-
латын. Мен бес-алты жасар баламын. Бірде наѓашым
ќолына сия ќарандаш алып, Сталинге хат жазды. Ол
кезде ел Сталинді пір т±татын еді ѓой. Наѓашым хат
сыртындаѓы мекенжайѓа былай деп жазатын:

"Москва, Кремль
Тов.И.В.Сталину".
Б±л хаттыњ межелі жерге ќашан жеткенін

білмеймін. Азды-кμпті уаќыт μткен соњ  наѓашыма
бір ќой, 2 п±т бидай, ќант-шай бергені єлі есімде.
Наѓашым кμп ауырды. М‰гедектігіне байланысты
зейнетаќысын алды. 1954 жылы єкем бас болып

наѓашымды μзінен 2-3 жас егде єйелге ќосты.
Одан бала болмады. Мені Аманкелдіге 4 класты
оќуѓа жіберді. ¤зінде бала болмаѓан соњ наѓашым
мені ќатты жаќсы кμретін. Демалыста ‰йге кетсем
ренжитін. Сонда єкем бір шумаќ μлењ жазѓан екен:

Жатырсыњ наѓашыњда алањы жоќ,
Алданыш сенен басќа баласы жоќ.
Сіњіріп оѓан беріп жіберуге,
Єкењніњ соњынан ерген ќарасы жоќ.
Оќуымды бітірген соњ мен ‰йге кеттім. Кейін не-

мере інісі Ѓалымжан наѓашыма бір ќыз баласын
берген еді. 1962 жылы наѓашымныњ єйелі ќайтыс
болып, жалѓыз ќалды. Осы оќиѓадан кейін немере
інісі Ѓалымжан наѓашымды μзініњ ќолына кμшіріп
алды. Араѓа екі жыл салып, 1964 жылы наѓашым
д‰ниеден μтті.

Наѓашымныњ денесінде оќ тескен жерлері μте
кμп болатын. Кμзі тірісінде Украина, Белоруссия,
Москва т‰біндегі ќанды шайќастарда болѓанын
айтып отыратын. От пен оќтыњ ортасында ж‰ріп
жараланѓан сєтінде μлі солдаттармен бірге кμмілу-
ге шаќ ќалѓан. Наѓашымныњ ыњырсыѓан даусын
естіп, госпитальѓа жеткізген екен.

Ќарап отырсам, наѓашым μмірініњ бес жылын
майдан даласында μткізіпті. Екі жыл госпитальда
жатып емделіпті. Соѓыстан м‰гедек болып орал-
ды. Туѓан жеріне табаны тигенімен д‰ниеніњ ќызы-
ѓын кμрмей кетті. Артында ±рпаќ ќалмады да.

Б±л к‰нде мен де 72 жасќа келіп ќалыппын. Осы
естелікті кейінгі ±рпаќ білсін, оќысын, майдангер-
лердіњ ерліктерін ескерсін деген ниетпен жазып
отырмын. Себебі меніњ єкем де, атам да, наѓашым
да соѓысќа ќатысќан кісілер.

Тыныштыќ АЌЫБАЕВА, зейнеткер.
Єулиекμл  ауданы.

 СОЛАЙ БОЛЃАН

Сталинге хат жазѓан
Тањат Алтынбай±лы  туралы сμз

 МАЌТАНЫШ

Жобаныњ жетекшісі Сєлім МЕЊДІБАЙ.

 Ш¤БЕРЕ С¤ЗІ

Б±дан тура 70
жыл б±рын єр
ошаќќа μз уын
сепкен с±м со-
ѓыс та аяќталып
еді. Єрине, елі-
мізде оныњ ќасі-
ретін татпаѓан
жан±я да жоќ
шыѓар?

Отан ‰шін со-
ѓысып, одан
кейін μз елініњ
болашаѓы ‰шін
ењбек еткен,
‰немі ел алдын-
да ж‰ріп абы-
ройлы ќызмет
атќарѓан кісініњ
бірі меніњ атам –

¤тегенов Т±рѓан. Жеке μмірбаянына да тоќталып
кеткім келеді.

¤тегенов Т±рѓан ¤теген±лы 1913 жылы Жанкел-
дин ауданыныњ 11-ші ауылында  д‰ниеге келген.
1942 жылы  тамыз айында Аманкелді аудандыќ
т±тынушылар одаѓында есепші болып ж±мыс істеп
ж‰ргенде соѓысќа шаќырылады.1942 жылдыњ та-
мыз айынан желтоќсанѓа дейін Ш±баркμлдегі
ќосалќы полкте, содан кейін 1943 жылдыњ сєуір
айына дейін Свердловскініњ  єскери мектебінде
оќиды. 1943 жылдыњ сєуірінен желтоќсанѓа дейін
1-ші Украина майданы минометчик-курсанттар бри-
гадасыныњ 248 бμлімінде болады. Жараланып,
1943 жылдыњ желтоќсанынан 1944 жылдыњ науры-
зына дейін Курскіде  госпитальда жатады. 1944

жылдан 1945 жылдыњ ќазанына дейін бірінші Ук-
раина майданы 8-ші єскери-автомобиль  бμлімінде
соѓысында. Єскери шені – старшина.

Марапаттары: "Ќызыл ж±лдыз" ордені, "Прага-
ны азат еткені ‰шін", "Германияны жењгені ‰шін",
"Будапештті азат еткені ‰шін", "Венаны азат еткені
‰шін", "Варшаваны азат еткені ‰шін" медальдары-
мен марапатталѓан. Соѓыс кезінде Венгрия, Авс-
трия, Чехословакия, Польша, Германияда болѓан.

¤мірініњ соњына дейін Жанкелдин аудандыќ
атќару комитеті тμраѓасыныњ орынбасары болып
ќызмет етті.  1971 жылы 19 шілдеде 57-ге ќараѓан
шаѓында  соѓыста кμзіне тиген жараќат салдары-
нан ќайтыс болды.

Жолдасы: Зєкірова Зайда Ќайымќызы  (1914-
2002 жж.)

Балалары:  Марат пен ¤мірзаќтан 11 немере,
27 шμбере, 2 шμпшегі бар. Ќазір Таран ауданы-
ныњ Новоильин селосында, Рудный ќалаларында
т±рады.

"Меніњ бабам – майдангер", ол туралы б±л де-
рек  "Олар Жењіспен оралды" жинаѓына басылѓан.

 Шырайы жарќын, кесек ойлы, жанары єрдай-
ым жарыќ ж±лдыздай жанып т±ратын μнегелі аза-
мат, μзіне ѓана тєн ±тќыр да, ±шќыр сμз т±рпаты
мен аѓайынныњ аќылшы, ќамќоршысы бола білу
болмысын бойында ќатар ±штастырѓан.  Ол кісініњ
кμптеген айтќан сμздері "...деген екен!" жинаѓында
жарияланѓан.

Мен майдангер бабамды маќтан етемін!
Тобыл  Марат,

8"а" сынып оќушысы
Новоильинов орта мектебі

Таран ауданы.

СУРЕТТЕ: Т±рѓан ¤тегенов.

Атамызды ардаќтаймыз



 Гүлназым 
 САҒИТОВА

  Міне, осындай атпен  Наурыз мейрамы қар-
саңында Қамысты аудандық тілдерді оқыту орта-
лығы  9-11 сынып  мектеп оқушылары арасында 
байқау өткізді. Мамандардың айтуынша, байқау-
дың басты мақсаты – Абай Құнанбаевтың шығар-
машылығын насихаттау арқылы оқушылардың 
қазақ тіліне, әдебиетке деген ықылас-ынтасын 
жандандыру, қазақстандық рухани бірлікті қалып-
тастыру, отансүйгіштік сезімдерін арттыру. Іс-шара 
барысында оқушы балалар өздерін таныстырып, 
Абай шығармаларын  жатқа  мәнерлеп оқып, ән-
дерін шыр қады. Қазылар алқасы байқаудың қоры-
тындысын шығару кезінде үміткерлердің  көркем 
мәтінді таңдауы және оқу шеберлігіне, ән орындау 
нақышына, сахна мәдениетіне, қазақтың ұлттық 
киім үлгісіне назар аударды.  Сонымен бірінші 
орынды  Гүлмарал Жүнісбаева (№2 Қамысты ОМ), 
екінші орынды Индира Абдрахманова (Қарабатыр 
ОМ),  үшінші орынды Жансая Ғарифулла (Қараба-
тыр ОМ),  ал, орыс тілінде оқытатын мектептер ара-

сынан  бірінші орынды  Айдана Қуанышбаева (Ал-
тынсарин ОМ), екінші орынды  Шынар Жалғасбай 
(Алтынсарин ОМ),  үшінші орынды Наргиз Оспанова 
(№1 Қамысты ОМ) иеленді.  Жеңімпаздар алғыс хат 
пен  сыйлықтармен марапатталды. 

Суретте: іс-шарадан көрініс.

527 наурыз 2015 жыл

 «Менің Қазақстаным»  
пойызы Арқалықта

Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

 26 наурыз 2015 жыл. Сағат 11:00. Қазақстан халқы 
Ассамблеясы жылында еліміздегі татулық пен бірлікті ел 
арасында насихаттау мақсатымен сапарға шыққан «Менің 
Қазақстаным» пойызы Арқалық қаласына келіп тоқтады.

 Құрметті қонақтарды қала жұртшылығы әсем ән-жырмен, шашу 
шашып, жастар флешмобпен қарсы алды. Театрландырылған қойы-
лыммен Қыдыр ата батасын берді. Вокзал алаңында митинг өткізіліп, 
қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов құттықтау лебізін жеткізді. ҚР Парламентінің 
депутаты, Қазақстан халқы Ассамблеясының депутаттар тобының мү-
шесі З.Саяпова халықтар достығының еліміздегі тұрақтылыққа ұйтқы 
болып отырғанын тілге тиек етті.

 Құрамында Парламент Мәжілісінің депутаттары, этномәдени бір-
лестіктер жетекшілері, Қазақстан халқы Ассамблеясының  мүшелері, 
ғалымдар, заңгерлер,  дәрігерлер, әлеуметтік сала мамандары бар 
арнайы пойыз күні бойы қалада болып, халыққа тегін қызметін көрсет-
ті.  Сонымен қоса, халық әртістері Е.Хасанғалиев, Н.Нүсіпжановтар 
бастаған өнер тарландары қала тұрғындарына концерттік бағдарла-
маларын ұсынды.  

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: «Менің Қазақстаным» пойызын қарсы алу. 
Суретті түсірген автор.
                                                                                                  

Ұлтаралық татулық және 
келісім

Махаббат 
 БЕКБАЙ

Бұл Қазақстан халқы Ассамблеясының 
мақсаты мен ұстанған негізгі бағыты. Қос-
танай облысы әкімдігінің мұрағаттар және 
құжаттама басқармасының бастамасымен 
«Қазақстан халқы  Ассамблеяның 20 жыл-
дық тарихы» атты тақырыпта дәріс оқылды.  

Жиналған қауым бірегей институттың та-
рихы және 20 жылда атқарған ісі жайлы мол 
мағлұмат алды. Тыңдаушылар соңғы жыл-
дарда Ассамблея қызметіндегі жаңашыл-
дықтардан құлағдар болды. Көпшілікке дәріс 

оқыған мемлекеттік мұрағат директоры, Қазақстан халқы Ассамблея-
сының мүшесі Валерий Вишниченко ұлтаралық толеранттық және 
келісімнің қазақстандық үлгісі шетелдерге таныстырлып, жоғары баға-
ланғанын мақтанышпен айтты. 

Алдағы уақытта бұл циклда Қазақ хандығының 550 жылдығы, Қа-
зақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығы тақырыпта-
рында дәрістер оқытылмақ.  

СУРЕТТЕ: В.Вишниченко.

 Тең түсті
Әлібек 
     ЫБЫРАЙ

Футболдан Қазақстан Ұлттық чемпионатының Премьер-Лига коман-
далары арасындағы 4 тур ойындарына сәйкес Қостанайдың «Тобылы» 
Павлодардың «Ертісіне» қонаққа барған. Биылғы маусым басталғалы 
жалғыз ұпаймен көш соңында ілбіп қана жүрген қостанайлық футбол-
шылардан көпшілік бұл жолы да ештеңе күтпегені анық.

Ойынның 7 минутында алаң иелері Петухов қақпасын дәл көздеп, 
есеп ашты.Григорий Сартаковтың соққан добы 90 минут бойы өзгеріс-
сіз тұрып, тек кездесудің 90-шы минутында «Тобылдың» ойыншысы 
Сергей Мошников таблодағы есепті теңестіріп, командаластарын 
жеңілістен құтқарып қалды.

Енді жерлестеріміз 5 сәуір күні өз алаңында (Затоболдағы «Зато-
болец» стадионы) Қарағандының «Шахтерін» қабылдайды.

ФУТБОЛ   

ЖОБА
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды 

және жүргізуді бірыңғай ұйымдастырушы орын-
дайтын  жұмыстарды айқындау туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңының 29, 37-баптарына және «Мем-
лекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республика-
сының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңының 7-бабы   
5-тармағының  2) тармақшасына сәйкес ШЕШТІМ:

1. Мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік са-
тып алуды бірыңғай ұйымдастырушы орындайтын 
жұмыстар, осы шешімге қосымшаға сәйкес айқын-
далсын.

2. Осы шешім оның алғашқы ресми жария-
ланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі. 

Н. Садуақасов

Әкімнің 
2015 жылғы  «__»________
№ ________ шешіміне қосымша

 
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды 

және жүргізуді бірыңғай ұйымдастырушы орын-
дайтын жұмыстар

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ретін-
де шығатын жергілікті атқарушы органдардың 
белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бюджет қаражаты 
есебінен бюджеттік бағдарлама әкімшісі тікелей 
іске асыратын және аяқталған сипаттағы жаңа 
объек тілерді құру (салу) не болмаса қолда барла-
рын реконструкциялау (жобаның жалпы сметалық 
құнының республикалық бюджет туралы заңмен 
тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштің бір жүз елу мың есесінен басталған 
кезінде).

ПРОЕКТ
Об  определении работ, по которым органи-

зация и проведение государственных закупок 
выполняются единым  организатором 

В соответствии со статьями 29, 37 Закона Рес-
публики Казахстан от  23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан» и подпунктом 
2) пункта 5 статьи 7 Закона Республики Казахстан 
от 21 июля 2007 года «О государственных закуп-
ках» РЕШИЛ:

1. Определить работы, по которым организация 
и проведение государственных закупок выполня-
ются единым организатором государственных заку-
пок, согласно приложению к настоящему решению.

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

Н. Садуакасов

Приложение к решению акима
от «__» ________ 2015 года 
№ ______

Работы, по которым организация и прове-
дение государственных закупок выполняются 
единым организатором

Создание (строительство) новых либо рекон-
струкция имеющихся объектов, реализуемых за 
счет бюджетных средств непосредственно админи-
стратором бюджетной программы в течение опреде-
ленного периода времени и имеющих завершенный 
характер, где администратором бюджетных про-
грамм выступают местные исполнительные органы 
(при общей сметной стоимости проекта от стапяти-
десятитысячекратного месячного расчетного пока-
зателя, установленного на соответствующий финан-
совый год законом  о республиканском бюджете). 

Ермекбай 
 ХАСЕНОВ

Облыстық кәсіподақтар ор-
талығы мен Қазақстан Респуб-
ликасы кәсіподақтар федера-
циясының оқыту, зерттеу және 
жергілікті жердегі кикілжіңдерді 
шешу орталығы бірлесіп, семи-
нар-тренинг өткізді. Оның күн 
тәртібіндегі мәселелер кәсіп-
орындарда еңбек қауіпсізді-
гін сақтау және еңбекті қорғау, 
ұжымдардағы еңбекке байланыс-
ты дау-дамайларды шешу тура-
лы болды.

Әңгіме өткізушілер респуб-
ликалық кәсіподақтар федера-
циясының оқыту, зерттеу және 

ұжымдардағы еңбек кикілжің-
дерін шешу орталығы басқарма-
сының жетекшісі Лауэра Ахмет-
жан мен еңбекті қорғау жөніндегі 
қоғамдық бас инспектор Альфия 
Пересунькалар болды.

– Біздің орталық Қазақстан 
Республикасының кәсіподақтар 
федерациясы бекіткен үкімет-
тік емес, коммерциялық емес 
ұйымға жатады, – дейді Лауэра 
Ахметжан.

Лауэра Закиевнаның айтуын-
ша, онда отыз жеті оқытушы қыз-
мет атқарады. Отызға жуық семи-
нар-тренинг ұйымдастырылған. 
Солардың күн тәртібіне еңбек 
қауіпсіздігін сақтау және еңбекті 
қорғау, құқықтық мәселелер, ең-

бек дауларын шешу (медиация), 
кадрлар резервін даярлау арқау 
болған.

Аталмыш орталықтың ал-
дына қойған мақсаты үлкен. Қа-
зақстан Республикасының Еңбек 
Кодексіндегі өзгерістер туралы 
кең түрде хабарлама жасау көз-
делген.

Сондай-ақ,  ұжымдарда 
кәсіподақтың еңбек қауіпсізді-
гін сақтау және еңбекті қорғау, 
қоғамдық инспекторлардың рөлін 
құқықтық негізде қалыптастыру 
да ескерілген. Еңбекті қорғаудың 
жүйелік басқарылымы, ұжымдық 
және жекелей адамдардың еңбек 
дауын шешудің тиімді жолдарын 
табу туралы да тілге тиек етіледі.

КӘСІПОДАҚ

Семинар – тренинг өткізілді

«Абай әлемі» 
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Білім беру ±йымдарыныњ
ішкі тєртібініњ ‰лгі ќаѓидалары

тєртібініњ ќоса беріліп отырѓан ‰лгі
ќаѓидасы бекітілсін.

2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жария-
ланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н
μткен соњ ќолданысќа енгізіледі.

Облыс  єкімі
Н.САДУАЌАСОВ.

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi
мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2015
жылѓы   12   наурыздаѓы № 5416 болып
тіркелген.

"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергiлiктi мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23
ќањтардаѓы  Ќазаќстан Республикасы
Зањыныњ 27-бабына, "Білім туралы"
2007 жылѓы 27 шілдедегі Ќазаќстан
Республикасы  Зањыныњ 6-бабы 2-тар-
маѓыныњ 24-7) тармаќшасына сєйкес
Ќостанай облысыныњ  єкімдігі ЌАУЛЫ
ЕТЕДІ:

1. Білім беру ±йымдарыныњ ішкі

Ќостанай облысы єкімдігініњ

2015 жылѓы 9 аќпандаѓы №41 ќаулысы

Білім беру ±йымдарыныњ ішкі тєртібініњ
‰лгі ќаѓидасын бекіту туралы

Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 9 аќпандаѓы № 41
ќаулысымен бекітілген

Типовые Правила внутреннего распорядка
организации образования

низации образования.
2. Настоящее постановление вво-

дится в действие по истечению десяти
календарных дней после дня его пер-
вого официального опубликования.

Аким области
Н.САДУАКАСОВ.

Зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации   норматив-
ных  правовых   актов  12 марта 2015
года под  №5416

В соответствии со статьей 27 Зако-
на Республики Казахстан от 23 января
2001 года "О местном государственном
управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан", подпунктом
24-7) пункта 2 статьи 6 Закона Респуб-
лики Казахстан от 27 июля 2007 года
"Об образовании", акимат Костанайской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые типовые
Правила внутреннего распорядка орга-

Постановление акимата Костанайской области

от 9 февраля 2015 года №41

Об утверждении типовых Правил внутреннего
распорядка организации образования

Утверждены постановлением акимата
от 9 февраля 2015 года  № 41

етеді.
2. Білім беру ±йымыныњ ішкі

тєртібі
5. Білім беру ±йымыныњ ішкі тєртіп

ережесінде:
білім беру ±йымыныњ єкімшілігі мен

педагогтерініњ білім алушылармен
жєне тєрбиеленушілермен жєне олар-
дыњ ата-аналарымен μзара ќарым-ќаты-
насы;

оќу-тєрбие процесіне ќатысушылар-
дыњ тєртібі;

білім алушылар мен тєрбиеленуші-
лердіњ білім алуы жєне μмірі мен ден-
саулыѓын саќтау, балалардыњ ќ±ќыќта-
рын ќорѓау ‰шін жаѓдайлар;

білім беру ±йымдарыныњ ењбекті
ќорѓау мен ќауіпсіздік техникасы жаѓ-
дайлары;

±йым ќызметкерлерініњ кєсіби
біліктілігін арттыруды ±йымдастыру;

білім беру ±йымы ж±мысыныњ бас-
талу жєне аяќталу уаќыты, сабаќтар-
дыњ арасындаѓы ‰зілістер;

білім алушылар мен тєрбиеленуші-
лердіњ оќу сабаќтарыныњ ±заќтыѓы ќам-
тылуы тиіс.

6. Білім беру ±йымыныњ єкімшілігі
ќызметкерлердіњ, білім алушылар мен
тєрбиеленушілердіњ, сонымен ќатар
олардыњ ата-аналарыныњ немесе зањ-
ды μкілдерініњ білім беру ±йымыныњ
ішкі тєртібіне ќолжетімділігін жєне та-
ныстыруды ќамтамасыз етеді.

1. Жалпы ережелер
1. Осы Білім беру ±йымдарыныњ ішкі

тєртібініњ ‰лгі ќаѓидалары
"Білім туралы" Ќазаќстан Республика-
сыныњ  2007 жылѓы 27 шілдедегі Зањы-
ныњ 6-бабыныњ 24-7) тармаќшасына
сєйкес єзірленді жєне білім беру ±йым-
дарыныњ ішкі тєртібініњ ќаѓидасын
єзірлеу жєне бекіту ‰шін негіз болып
табылады.

2. Білім беру ±йымдарыныњ ішкі
тєртібініњ ‰лгі ќаѓидасы меншіктіњ бар-
лыќ нысандарындаѓы білім беру ±йым-
дарыныњ ішкі тєртіп ережесін єзірлеу
мен бекіту кезінде бірыњѓай тєсілді ќам-
тамасыз ету маќсатында єзірленген.

3. Білім беру ±йымдарыныњ ќызмет
режимін ескере отырып (білім алушы-
лар мен тєрбиеленушілердіњ тєулік
бойы болуы, олардыњ белгілі бір уаќыт-
та ѓана болуы, оќу сабаќтарыныњ
ауысымдылыѓы жєне білім беру ±йы-
мыныњ μзге де ж±мыс ерекшелігіне
ќарай) білім беру ±йымыныњ єкімшілігі
педагог жєне білім беру ±йымыныњ μзге
де ќызметкерлердіњ ж±мыс жєне дема-
лыс уаќытыныњ режимін белгілейді.

4. Ішкі тєртіпті ќамтамасыз ету маќ-
сатында білім беру ±йымыныњ єкімшілігі
білім беру ±йымыныњ ќызметкерлерініњ,
сонымен ќатар білім алушылар мен
тєрбиеленушілердіњ білім беру сала-
сындаѓы Ќазаќстан Республикасы зањ-
намасымен жєне білім беру ±йымыныњ
ішкі тєртіп  ережесімен ж‰ктелген
міндеттерді саќтауын ќамтамасыз

лики Казахстан в области образования
и Правилами внутреннего распорядка
организации образования.

2. Внутренний распорядок органи-
зации образования

5. В Правилах внутреннего распоряд-
ка организации образования должны
предусматриваться:

взаимодействие администрации
организации образования и педагогов
с обучающимися и воспитанниками и
их родителями;

поведение участников учебно-воспи-
тательного процесса;

условия для получения знаний, со-
хранения жизни и здоровья обучающих-
ся и воспитанников, охраны прав де-
тей;

условия охраны труда и техники бе-
зопасности сотрудников организаций
образования;

организация повышения профессио-
нальной квалификации сотрудников
организации;

время начала и окончания работы
организации образования, перерывы
между занятиями;

продолжительность учебных заня-
тий обучающихся и воспитанников.

6. Администрация организации обра-
зования обеспечивает доступность и
ознакомление сотрудников, обучаю-
щихся и воспитанников, а также их ро-
дителей или других законных предста-
вителей с Правилами внутреннего рас-
порядка организации образования.

1. Общие положения
1. Настоящие типовые Правила внут-

реннего распорядка организации обра-
зования разработаны в соответствии с
подпунктом 24-7) статьи 6 Закона Рес-
публики Казахстан от 27 июля 2007 года
"Об образовании" и являются основа-
нием для разработки и утверждения
Правил внутреннего распорядка орга-
низации образования.

2. Типовые  Правила внутреннего
распорядка организации образования
разработаны  в  целях  обеспечения
единых подходов при разработке и ут-
верждении правил внутреннего распо-
рядка организации образования всех
форм собственности.

3. С учетом режима деятельности
организации образования (круглосуточ-
ное пребывание обучающихся и воспи-
танников, пребывание их в течение оп-
ределенного времени, сменности учеб-
ных занятий и других особенностей
работы организации образования) адми-
нистрацией организации образования
устанавливается режим рабочего вре-
мени и времени отдыха педагогических
и других сотрудников организации об-
разования.

4. В целях обеспечения внутреннего
распорядка администрация организа-
ции образования обеспечивает соблю-
дение сотрудниками, а также обучаю-
щимися и воспитанниками организации
образования, обязанностей, возложен-
ных на них законодательством Респуб-

"Арќалыќ ќаласы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ  бірыњѓай кон-
курстыќ комиссиясы   "Арќалыќ ќаласы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ  ±йымдастыру-баќылау ж±мыс
бμлімініњ бас маманы, санаты Е-4 бос
мемлекеттік єкімшілік лауазымына орна-
ласуѓа конкурс жариялайды, лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдарына
байланысты  59578 тењгеден 80719 тењге-
ге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Ќала
єкімініњ ќатысуымен μткізілетін іс-шаралар-
ды дайындап μткізу. Ќала єкімініњ жергілікті
атќарушы органдарымен, кєсіпорындармен
жєне ±йымдармен μзара іс-ќимыл жасауды
‰йлестіру.

Ќала єкімі аппаратыныњ тоќсандыќ, жыл-
дыќ ж±мыс жоспарларын єзірлейді. Ќала
єкімдігі мемлекеттік мекемелерініњ, ќала
єкімініњ аппарат бμлімдерініњ тоќсандыќ жєне
жылдыќ жоспарларын жинаѓын жасайды.
Єкімдіктіњ отырыстарды, аппараттыќ кењес-
терді ±йымдастыру, ќажетті ќ±жаттарды жи-
нау жєне дайындау.

Ќала азаматтарын Ќазаќстан Республи-
касыныњ мемлекеттік наградалармен, облыс
єкімініњ Ќ±рмет грамотасымен, алѓыс хаттар-
мен  наградтауѓа, "Арќалыќ ќаласыныњ
ќ±рметті азаматы" ќ±рметті атаѓын беруге
байланысты, ќажетті материалдарды дайын-
дау. Тиісті материалдарын ±сынып, награда-
лар жμніндегі комиссия отырысын ќажеттігі-
не ќарай μткізу.

Кμпбалалы аналарды "К‰міс алќа", "Алтын
алќамен" наградтау ‰шін ќажетті ќ±жаттарды
жинау. Жоѓарѓы органдарѓа наградтау мєсе-
лелері бойынша есеп беруді саќтау. Жеке
т±лѓалар мен зањды т±лѓалардыњ марапат-
тау мєселелері бойынша ауызша жєне жаз-

баша μтініштерін орындау.
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасын-

да кμрсетілген басќа да міндеттерді орындау.
Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын

негізгі талаптар:
Жоѓары (єлеуметтік ѓылымдар: жергілікті

жєне мемлекеттік басќару, экономика, ќаржы,
ќ±ќыќ: ќ±ќыќтану).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан  жаѓдайда  ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан  Республикасыныњ  Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ  "Мем-
лекеттік  ќызмет  туралы",  "Сыбайлас   жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы"  зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы;
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓы-
ты стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ
мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасы-
ныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32
б±йрыѓымен бекітілген Бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымына орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын ќалыптас-
тыру ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓидалар) не-
гізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќараша-
даѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќ-
санда № 6697 болып тіркелген) нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті
органмен  белгіленген шекті мєннен тμмен
емес  нєтижемен  тестілеуден  μткені   тура-
лы ќолданыстаѓы сертификат  (немесе  но-
тариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландыруды соњѓы жарияланѓан сєттен
бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде "Арќалыќ ќала-
сы єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесі-
не мына мекенжайѓа Арќалыќ ќ., Абай дањѓы-
лы, 29, 807 кабинет, аныќтама телефоны  8
(71430) 7-02-32, факс 7-02-01, электрондыќ
мекенжайы arkalyk@kostanay.gov.kz,
b.mukusheva@kostanay.gov.kz ±сыну
ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзі-
мінде берген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жат-
тары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќа-
баѓа  салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ

ќарауына ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарды электрондыќ пошта арќы-
лы берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс
к‰ні б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар оны
кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде "Ар-
ќалыќ ќаласы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесінде μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы  зањнамасында  белгіленген  тєртіпте  ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне сая-
си партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ
ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясы-
ныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгіме-
лесудіњ басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа
дейін кешіктірмей персоналды басќару ќыз-
метіне (кадр ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар персоналды басќару ќызметі-
не (кадр ќызметіне) жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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



727 наурыз 2015 жыл

 Ќостанай облысы  єкімдігініњ 2015 жылѓы 19 наурыздаѓы № 105 ќаулысы

Азаматтарды 2015 жылдыњ сєуір-маусымында жєне ќазан-жел-
тоќсанында мерзімді єскери ќызметке шаќыруды ж‰ргізуді ±йым-
дастыру туралы

 "Єскери ќызмет жєне єскери ќызметші-
лердіњ мєртебесі туралы"  2012 жылѓы 16
аќпандаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ Зањы-
на, Ќазаќстан Республикасы Президентініњ
2015 жылѓы 20 аќпандаѓы № 1011 "Єскери ќыз-
меттіњ белгіленген мерзімін μткерген  мерзімді
єскери  ќызметтегі єскери ќызметшілерді за-
пасќа шыѓару жєне Ќазаќстан Республикасы-
ныњ азаматтарын 2015 жылдыњ сєуір-маусы-
мында жєне ќазан-желтоќсанында мерзімді
єскери ќызметке кезекті шаќыру туралы" Жар-
лыѓына, Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ
2015 жылѓы 13 наурыздаѓы № 135 "Єскери ќыз-
меттіњ белгіленген мерзімін μткерген мерзімді
єскери ќызметтегі єскери ќызметшілерді за-
пасќа шыѓару жєне Ќазаќстан Республикасы-
ныњ азаматтарын 2015 жылдыњ сєуір-маусы-
мында жєне ќазан-желтоќсанында мерзімді
єскери ќызметке кезекті шаќыру туралы"
Ќазаќстан Республикасы Президентініњ 2015
жылѓы   20 аќпандаѓы № 1011 Жарлыѓын іске
асыру туралы" ќаулысына, Ќазаќстан Респуб-
ликасы ‡кіметініњ 2012 жылѓы 15 мамырдаѓы
№ 620 "Ќазаќстан Республикасыныњ азамат-
тарын єскери ќызметке шаќыруды ±йымдас-
тыру мен ж‰ргізу ќаѓидаларын бекіту туралы"
ќаулысыныњ 5-тармаѓына сєйкес Ќостанай об-
лысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Облыстыќ єскерге шаќыру комиссиясы
осы ќаулыныњ ќосымшасына сєйкес ќ±рамда
ќ±рылсын.

2. Ќоса беріліп облыстыќ єскерге шаќыру
комиссиясыныњ резервтік ќ±рамы бекітілсін.

3. Ќалалар мен аудандардыњ єкімдіктері:
єскерге шаќыру комиссияларын ќ±рсын

жєне олардыњ ж±мысын ќамтамасыз етсін;
єскерге шаќыру комиссияларыныњ резервтік

ќ±рамын белгілесін жєне бекітсін;
1) єскери ќызметке шаќыру кезінде азамат-

тарѓа медициналыќ куєландыру ж‰ргізуді;
2) єскери басќару органдарын жабдыќтал-

ѓан єскерге шаќыру (жиын) пункттерімен, олар-
ды к‰тіп-±стауды, дєрі-дєрмектермен, керек-
жараќтармен, μртке ќарсы, медициналыќ жєне
шаруашылыќ м‰лкімен, автомобиль кμлігімен,
сондай-аќ байланыс жєне к‰зет ќ±ралдарымен
жабдыќтауды;

3) ќызмет кμрсететін персоналдыњ, медици-
налыќ жєне техникалыќ ж±мыскерлердіњ ќажетті
санын ќамтамасыз етсін;

4) тексерілуге жєне емделуге медициналыќ
комиссия жіберген єскерге шаќырылушылар-
ды денсаулыќ саќтау ±йымдарында орындар-
мен;

5) медициналыќ комиссиялардыњ дєрігер
мамандарын біліктілікті кμтеру курсынан маман-

Єкімдіктіњ  2015 жылѓы 19 наурыздаѓы  № 105 ќаулысына ќосымша

Облыстыќ єскерге шаќыру комиссиясыныњ ќ±рамы

Дєрібаев  М±рат Аманкелді±лы – Ќостанай облысы єкімініњ орынбасары, тμраѓа.
Алдажаров  Асайын Ќинаш±лы – Ќазаќстан Республикасы Ќорѓаныс министрлігі "Ќостанай

облысыныњ ќорѓаныс істері жμніндегі департаменті" республикалыќ мемлекеттік мекемесініњ
(РММ) бастыѓы, тμраѓаныњ орынбасары (келісім бойынша).

Виссаригова  Зайнап Салаудиевна – Ќостанай облысы єкімдігі денсаулыќ саќтау басќарма-
сыныњ "Ќостанай облыстыќ ауруханасы" коммуналдыќ мемлекеттік кєсіпорныныњ мейірбикесі,
хатшы (келісім бойынша).

Комиссия м‰шелері:
Байж±манова  Г‰лшат Ќожабайќызы – "Ќостанай облысы єкімдігініњ денсаулыќ саќтау бас-

ќармасы" мемлекеттік мекемесі (ММ) басшысыныњ орынбасары –  медициналыќ комиссияныњ
тμрайымы.

Ќарасаев  Ерболат М±ќаш±лы – "Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ ќауіпсіздік комитетініњ
Ќостанай облысы бойынша департаменті" ММ бастыѓыныњ кадрлар жμніндегі орынбасары (келісім
бойынша).

 Файзуллин  Ерлан Ж±масейіт±лы– "Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігі  Ќоста-
най облысыныњ ішкі істер департаменті" мемлекеттік мекемесі бастыѓыныњ орынбасары (келісім
бойынша).

Сарыбаев Ќанат Кенжебек±лы – Ќазаќстан Республикасы Ќорѓаныс министрлігі "Ќостанай
облысыныњ ќорѓаныс істері жμніндегі департаменті" РММ дєрігері, (келісім бойынша).

 Єкімдіктіњ  2015 жылѓы 19 наурыздаѓы  № 105 ќаулысымен бекітілген

Облыстыќ єскерге шаќыру комиссиясыныњ резервтік ќ±рамы

Карплюк  Сергей Алексеевич – Ќостанай облысы єкімініњ орынбасары, тμраѓа.
Шалтыков  Ѓиззат Ќабылќай±лы – Ќазаќстан Республикасы Ќорѓаныс министрлігі "Ќоста-

най облысыныњ ќорѓаныс істері жμніндегі департаменті" республикалыќ мемлекеттік мекемесі
келісім-шарт бойынша єскери ќызметшілерді  жинау жєне єскерге шаќыру басќармасыныњ бас-
тыѓы, тμраѓаныњ орынбасары (келісім бойынша)

Ќ±рманбаева  Раиса Насынѓалиќызы – Ќостанай облысы єкімдігі денсаулыќ саќтау басќар-
масыныњ "Ќостанай облыстыќ ауруханасы" коммуналдыќ мемлекеттік кєсіпорныныњ (КМК) мей-
ірбикесі, хатшы (келісім бойынша).

Комиссия м‰шелері:

Ш±ѓаев Ќайыќмолла М±тыѓали±лы – "Ќостанай облысы єкімдігініњ денсаулыќ саќтау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесі (ММ) басшысыныњ орынбасары - медициналыќ комиссияныњ тμра-
ѓасы.

 Утинов Аскар Арсальдович – "Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ ќауіпсіздік комитетініњ Ќоста-
най облысы бойынша департаменті" ММ кадрлар бμлімі бастыѓыныњ орынбасары (келісім бой-
ынша).

Тарасенко  Александр Иванович – "Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігі  Ќоста-
най  облысыныњ ішкі           істер         департаменті" мемлекеттік мекемесі бастыѓыныњ орынбасары
(келісім бойынша).

 Сулимова   Виктория Викторовна – Ќостанай облысы єкімдігі денсаулыќ саќтау басќармасы-
ныњ "Ќостанай облыстыќ ауруханасы" КМК пульмонолог-терапевт дєрігері (келісім бойынша).

данудан μтулерін ќамтамасыз етсін.
1. "Ќостанай облысы єкімініњ аппараты" мем-

лекеттік мекемесі:
1) Ќазаќстан Республикасы Ќорѓаныс ми-

нистрлігі "Ќостанай облысыныњ ќорѓаныс істері
жμніндегі департаменті" республикалыќ мемле-
кеттік мекемесін жабдыќталѓан єскерге шаќы-
ру (жиын) пунктімен, оны к‰тіп-±стауды,
дєрі-дєрмектермен, керек-жараќтармен, μртке
ќарсы, медициналыќ жєне шаруашылыќ
м‰лкімен, автомобиль кμлігімен, сондай-аќ бай-
ланыс жєне к‰зет ќ±ралдарымен жабдыќтау-
ды;

2) ќызмет кμрсететін персоналдыњ, медици-
налыќ жєне техникалыќ ж±мыскерлердіњ ќажетті
санын;

3) єскерге шаќырылушыларды облыстыќ
жиын пунктінен Ќостанай ќаласыныњ теміржол
вокзалына жеткізуді;

4) єскери командаларды єскерге шаќыры-
лушылармен ќалыптастыру кезінде жиын
пунктінде єскерге шаќырылушыларѓа (резервтік
ќ±рамды ескере отырып) ‰ш рет ыстыќ тамаќ
беруді ±йымдастыруды ќамтамасыз етсін.

3. "Ќостанай жол бμлімшесі" - "Ќазаќстан
темір жолы" ±лттыќ компаниясы"

акционерлік ќоѓамы Ќостанай тасымалдау
филиалына (келісім бойынша) Ќазаќстан Рес-
публикасы Ќорѓаныс министрлігі "Ќостанай об-
лысыныњ ќорѓаныс істері жμніндегі департа-
менті" республикалыќ мемлекеттік мекемесініњ
μтінімдері бойынша єскерге шаќырылушылар-
ды єскери ќызметі μтетін орнына жμнелту ‰шін
жолаушылар поездарынан ќажетті орын санын
бμлу ±сынылсын.

4. "Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер ми-
нистрлігі Ќостанай облысыныњ ішкі істер депар-
таменті" мемлекеттік мекемесіне (келісім бой-
ынша) єскерге шаќыруды μткізу жєне команда-
ларды єскери ќызметі μтетін орнына жμнелту
кезењінде:

1) μз ќ±зыреті шегінде єскери міндеттілікті
орындаудан жалтарѓан адамдарды іздестіруді
ќамтамасыз ету;

2) єскерге шаќырылушыларды єскери ќыз-
меті μтетін орнына жіберу жєне жμнелту кезінде
ќоѓамдыќ тєртіпті саќтауды, алып баруды ќам-
тамасыз ету ±сынылсын.

5. Осы ќаулыныњ орындалуын баќылау Ќос-
танай облысы єкімініњ орынбасары  М.А. Дєріба-
евќа ж‰ктелсін.

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

 Ќостанай облысыныњ єкімі
              Н. Садуаќасов.

Постановление акимата Костанайской области  от 19 марта 2015 года № 105

Об   организации  проведения  призыва   граждан   на   срочную
воинскую службу в  апреле-июне и октябре-декабре 2015 года

 В соответствии с Законом Республики Ка-
захстан от 16 февраля 2012 года   "О воинской
службе и статусе военнослужащих", Указом
Президента Республики Казахстан от 20 фев-
раля 2015 года № 1011 "Об увольнении в запас
военнослужащих срочной воинской службы,
выслуживших установленный срок воинской
службы, и очередном призыве граждан Респуб-
лики Казахстан на срочную воинскую службу в
апреле-июне и октябре-декабре 2015 года", по-
становлением Правительства Республики Ка-
захстан от 13 марта 2015 года   № 135 "О реа-
лизации Указа Президента Республики Казах-
стан от 20 февраля 2015 года № 1011 "Об уволь-
нении в запас военнослужащих срочной воин-
ской службы, выслуживших установленный
срок воинской службы, и очередном призыве
граждан Республики Казахстан на срочную во-
инскую службу   в апреле-июне и октябре-де-
кабре 2015 года", с пунктом 5 постановления
Правительства Республики Казахстан от 15 мая
2012 года № 620  "Об утверждении Правил орга-
низации и проведения призыва граждан Рес-
публики Казахстан на воинскую службу" аки-
мат Костанайской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать областную призывную комис-
сию в составе согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить прилагаемый резервный состав
областной призывной комиссии.

3. Акиматам городов и районов:
образовать призывные комиссии и обеспе-

чить их работу;
определить и утвердить резервный состав

призывных комиссий;
обеспечить:
1) проведение медицинского освидетель-

ствования граждан при призыве  на воинскую
службу;

2) органы военного управления оборудован-
ными призывными (сборными) пунктами, их
содержание, снабжение медикаментами, инст-
рументарием, противопожарным, медицинским
и хозяйственным имуществом, автомобиль-
ным транспортом, а также средствами связи и
охраны;

3) необходимое количество лиц обслужива-
ющего персонала, медицинских и технических
работников;

4) призывников, направленных медицинс-
кой комиссией на обследование   и лечение,
местами в организациях здравоохранения;

5) прохождение специализации врачами-
специалистами медицинских комиссий курсов
повышения квалификации.

2. Государственному учреждению "Аппарат
акима Костанайской области" обеспечить:

1) Республиканское государственное учреж-
дение "Департамент по делам обороны Коста-
найской области" Министерства обороны Рес-
публики Казахстан оборудованным призывным
(сборным) пунктом, его содержание, снабже-
ние медикаментами, инструментарием, проти-
вопожарным, медицинским     и хозяйственным
имуществом, автомобильным транспортом, а
также средствами связи и охраны;

2) необходимым количеством лиц обслужи-
вающего персонала, медицинскими и техничес-
кими работниками;

3) доставку призывников с областного сбор-
ного пункта до железнодорожного вокзала го-
рода Костанай;

4) при формировании воинских команд при-
зывниками организацию    на сборном пункте
трехразового горячего питания призывников (с
учетом резерва).

3. Рекомендовать филиалу акционерного
общества "Национальная компания "Ќазаќстан
темір жолы" - "Костанайское отделение дороги"
(по согласованию) выделять по заявкам рес-
публиканского государственного учреждения
"Департамент по делам обороны Костанайской
области" Министерства обороны Республики
Казахстан необходимое количество мест     в
пассажирских поездах для отправки призыв-
ников к месту прохождения воинской службы.

4. Рекомендовать государственному учреж-
дению "Департамент внутренних дел Костанай-
ской области Министерства внутренних дел
Республики Казахстан" (по согласованию) в
период проведения призыва    и отправок ко-
манд к месту прохождения воинской службы:

1) в пределах своей компетенции обеспе-
чить розыск лиц, уклоняющихся  от выполне-
ния воинской обязанности;

2) обеспечить охрану общественного поряд-
ка, сопровождение при отправке и убытии при-
зывников к месту прохождения воинской служ-
бы.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя акима Ко-
станайской области Дарибаева М.А.

6. Настоящее постановление вводится в
действие после дня его первого официального
опубликования.

 Аким Костанайской области
Н. Садуакасов.

 Приложение  к постановлению акимата от 19 марта 2015 года № 105

Состав  областной призывной комиссии

Дарибаев  Мурат Амакельдинович – заместитель акима Костанайской области, председа-
тель.

Алдажаров Асайын Кинашович – начальник Республиканского государственного учреждения
(РГУ) "Департамент по делам обороны Костанайской области" Министерства обороны Респуб-
лики Казахстан, заместитель председателя   (по согласованию).

Виссаригова  Зайнап Салаудиевна – медицинская сестра коммунального государственного
предприятия "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Коста-
найской области, секретарь (по согласованию).

Члены комиссии:
Байжуманова  Гульшат Кужабаевна – заместитель руководителя государственного учрежде-

ния (ГУ) "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" - председатель меди-
цинской комиссии.

Карасаев  Ербулат Мухашевич – заместитель начальника ГУ "Департамент комитета нацио-
нальной безопасности Республики Казахстан    по Костанайской области" по кадрам (по согла-
сованию)

Файзуллин  Ерлан Жумасеитович – заместитель начальника ГУ "Департамент внутренних
дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" (по согласова-
нию).

Сарыбаев Канат Кенжебекович – врач РГУ "Департамент по делам обороны Костанайской
области" Министерства обороны Республики Казахстан (по согласованию).

 Утверждено  постановлением акимата от 19 марта 2015 года № 105
Резервный состав  областной призывной комиссии

Карплюк  Сергей Алексеевич –  заместитель акима Костанайской области, председатель
 Шалтыков  Гиззат Кабылкаевич – начальник Управления набора военнослужащих по кон-

тракту и призыва Республиканского государственного учреждения "Департамент по делам обо-
роны Костанайской области" Министерства обороны Республики Казахстан, заместитель пред-
седателя   (по согласованию)

Курманбаева Раиса Насынгалиевна – медицинская сестра коммунального государственно-
го предприятия (КГП) "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акима-
та Костанайской области, секретарь (по согласованию)

Члены комиссии:

Шугаев  Кайкмулла Мутигалиевич –  заместитель руководителя государственного учрежде-
ния (ГУ) "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" - председатель меди-
цинской комиссии

Утинов  Аскар Арсальдович – заместитель начальника отдела кадров ГУ "Департамент коми-
тета национальной безопасности Республики Казахстан по Костанайской области" (по согласо-
ванию)

Тарасенко  Александр Иванович – заместитель начальника ГУ "Департамент внутренних
дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" (по согласова-
нию)

 Сулимова  Виктория Викторовна – врач терапевт - пульмонолог КГП "Костанайская област-
ная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области (по согласованию).
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Махаббат 
 БЕКБАЙ

Ұлыстың ұлы күнін той-
лауға қостанайлықтар мен 
қала қонақтары шаһардың 
орталығына жиналды. Ауа 
райының қолайсыз дығына 
қарамастан облыстық әкімдік 
алдындағы кең алаңда ине 
шаншар жер болған жоқ. 

Алаңда көркемдігі бірі-
нен бірі өткен 30 киіз үй 
тігілді. Киіз үйлердің іші 
кірсе шыққысыз. Ұлттық 
тағамдарға самсаған бай 
дастархан, қолөнер бұйымда-
ры, бәрі де осында. Ал, дала-
да жастар алтыбақан теуіп, 
қыз-келіншектар қазан- 
ошақтың қасында жүр. Әр 
киіз үйге келген қонақтарға 
ыстық бауырсақ пен наурыз 

көже ұсынылды. Қаладағы 
мекемелер мен кәсіпорын-
дар киіз үйлер байқауына 
барынша дайын далғандары 
көрініп-ақ тұрды. Айта кету 
керек, бұл байқауда «Әліби» 
астық компания сының отауы 
үздік деп танылды.

Наурызда Қыдыр ата 
ел-елді аралап, батасын бе-
реді деген. Қос танайлықтар 
да алақаң жайып, Қыдыр 
атаның батасын алды. 

Орталыққа келген қауым 
сахналанған көріністі тама-
шалау мен қоса әртүрлі бай-
қаулар мен спорттық жары-
старға қатыса алды. 

Қостанай тұрғындарын 
облыс әкімі Нұралы Са-
дуақасов Наурыз мейра-
мымен құттықтады. Ай-
мақ басшысы өз сөзінде 

әлемдегі сая си және эконо-
микалық дағдарыс тарға қа-
рамастан Қазақстанда бірлік 
пен береке кетпей, еліміздің 
өркендеуіне мол мүмкіндік 
бар екендігін айтты. Одан 
кейін Нұралы Садуақасов 
орталықты аралап, ұлттық 
ойындар мен спорт жарыста-
рын тамашалады. 

Қостанайдағы Наурыз ду-
манның биылғы ерекшелігі 
күндізгі түрлі түсті от ша-
шуы болды. Қалалықтар 
жылдағы әдеттен арылып, 
биыл осындай ерекшелік ен-
гізілгеніне қуанып, алдағы 
жылдары Наурыз мейрамын 
тойлау да басқа да өзгешелік-
тер болса деп тілек білдіріп 
жатты. 

Мерекеге жиналған қау-
ым жергілікті өнерпаздар 
күшімен дайындалған кон-
церттік бағдарламаны тама-
шалап, бір серпіліп қалды.  

Түркі халқы ырымшыл 
халық. Сондықтан 22 нау-
рызда жауған қар мен нұр-
ды өздерінше жауды деп 
ырымдады. Келген жаңа 
жыл молшылық пен береке 
жылы болады деп тіледі.  

СУРЕТТЕРДЕ: Наурыз 
тойы нан көріністер.

Суреттерді түсірген 
Бағдат Ахметбеков.

Нұр жауған күн
Қостанайдағы  Наурыз-думаннан фоторепортаж

НАУРЫЗ НАҚЫШТАРЫ

Байырғы қара есеп, 
амал-қисаптар

(Жауабы)

Қасқыр, ешкі және қырықбуын
Әуелі ешкіні алып келіп жағада қалды-

рып, қайтып келіп қасқырды алып кетеді. 
Бірақ қайтарында ешкіні қайта ала кетеді. 
Енді шөпті тиеп, ешкіні қалдырып кетеді. 
Қайтып келіп, шаруа ешкіні алып кетеді.

Ерте, ерте, ертеде
Небәрі 27 жұмыртқа. Ортаншысы оның 

үштен бірін, яғни 9 жұмыртқасын жейді. 
Содан қалған 18 жұмыртқаның үштен 
бірін кішісі жейді. Яғни 6 жұмыртқа. Ендігі 
қалған жұмыртқаның үштен бірі 4 жұмырт
қаны үлкені жейді. Қалған 8 жұмыртқаны 
үлкені 5, ал кішісі 3 жұмыртқадан бөліседі. 

Себебі, ортаншысы 9 жұмыртқа жейді.

Түлкі мен ешкі
Апан тереңдігі 2 метрдей, себебі 1 

қарыс=21 см. Ешкі мүйізі 2 қарыс болған-
дықтан, ешкі мүйізі қазіргі есеп бойынша 
42 см шамалас және сондай жерде дала. 
Олай болса, 84 смдей жерде апан ерне-
уі. Апан тереңдігін табу үшін, бұған ешкі 
бойын қосамыз. Ешкі бойы шамамен 70 
см, онда апан тереңдігі 1 м 54 см болады. 
Ал ешкі жасын оның мүйізіндегі бунақтар 
саны көрсетеді.

Жиренше шешен және піскен қаз
Жиренше қолына пышақ алып, әуелі 

қаздың басын кесіп ханға береді. – Тақ-
сыр, сіз  біздің  басымыз ең, міне, сізге 
бас,  деді. Хан ханымсыз болмас, ханым 
хансыз болмас, құс мұрынсыз болмас, 

олай болса, ханым сіздің мойыныңыз 
деп, оған қаздың кеңірдегін кесіп алдына 
қойды.

– Мынау екі балаңыз – сіздің екі қана-
тыңыз, оларға міне қанат деп, қаздың екі 
қанатын екі баласына кесіп қойды.

– Мен өзім, тақсыр, бас та емес, аяқ 
та емес, орташа ғана адаммын, мынау 
құстың орта денесі маған лайық, – деп 
қаздың қалған денесін өз алдына қойды. 
Сөз тапқанға – қолқа жоқ.

Ісек қойдың басы үлкен
100 ісек және 12 тұсақ. 1 алтында 3 

тиын, ал 1 тиында 4 төрткіл бар. Демек, 
ісек 15*3+1=46 тиын тұрады. Тұсақ 10 
алтын, яғни 30 тиын тұрғандықтан, ісек 
тұсаққа қарағанда 16 тиынға қымбат. Егер 
бірегей тұсақтар сатып алатын болсақ, 
онда оларға 3366 тиын төлер едік. Бар-

лық қойға 49 сом 20 алтын, яғни 4960 
тиын төлегендіктен, артық қалған 4960
3360=1600 тиынды ісекті сатып алуға 
жұмсаймыз.

Ауп!
14 күнге жетеді, себебі 12 айда 4 

қоңыр сиыр 36 түйе шөп жейді. 7 ешкі үші 
түйе шөпті 2 ай жегендіктен, жылына 18 
түйе шөп жейді. 6 қой 36 түйе шөпті 3 ай 
жеп тауысатындықтан, олар шөпті жылы-
на 36/3, яғни 12 түйе шөп жейді. Демек, 
3 түйе шөп (3/76)*12, 12 айда немесе бір 
айда 30 күн десек, үш түйе шөп барлық 
малға 14 күнге жетеді.

Есегімнің керіне қарама
22 қызыл, 18 сары, 20 жасыл, 80 көк 

асықтары болғаны. Есепті әртүрлі әдіс
термен шешуге болады.
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Биылѓы Наурыз мерекесі  об-
лыстыќ "Ќостанай тањы" га-
зетініњ ±жымы ‰шін ерекше μтті.
¤йткені, редакция аппараты μз
тарихында т±њѓыш рет ¦лыстыњ
¦лы к‰нін б‰кіл ±жым боп той-
лады. Ќой жылы есік ќаѓардан
бір ай б±рын Єз-Наурызды есте
ќаларлыќтай етіп μткізу жμнінде
газеттіњ Бас редакторы бастама
кμтерген-ді. М±ны
ќалѓандары ќостап
єкетті. Сμйтіп, єлми-
саќтан халќымызбен
бірге жасасып  келе
жатќан  Наурыз мей-
рамын  журналистер
μз табалдырыќтары-
нан аттатуѓа асыќты.

"Тойдыњ болѓаны-
нан боладысы ќы-
зыќ" деген, тапсырма
тиісімен єр бμлім іске
кірісті де кетті. Ќ±дай
ќаласа, "Ќостанай
тањыныњ" ќ±тхана-
сына бес ауыл ќатар
кеп ќонады. Ќалай,
ќайтіп?.. Ол енді єр
ауылдыњ μз шаруа-
сы. Ішкі бєсеке сыр-
тќа сыр шашпауы
тиіс. Ќай-ќайсысы да
ж‰лдеден дємелі.

20 Наурыз. Ж±ма.
Ќазаќ ‰шін ќасиетті
саналатын к‰н. Ре-
дакция ішінде мере-
келік леп еседі. ‡сте-
ріне оюлы шапан,
оќалы ќамзол киген
ќыз-жігіттер соњѓы
єзірліктерін пысыќ-
тап, ќонаќ к‰тудіњ ќа-
мымен ж‰р. Єр ауыл-
дыњ жайѓан дастар-
ќаны мен μнерін баѓалайтын
єділќазылар алќасы олќы емес.
Облыстыќ ішкі саясат басќар-
масыныњ басшысы Жанділдє
Маќанов, кμрнекті аќын Серік-
бай Оспан±лы, газеттіњ Бас ре-
дакторы Жан±заќ Аязбеков
жєне ќырыќ жылдан астам ќыз-
мет істеп, б‰гінде  басылымныњ
батагμй аќсаќалына айналѓан
Сєлім Мењдібай аѓаларымыз
"бір ауылдан т‰стеніп, бір ауыл-

шанаѓынан тμгілген єсем єн
тербеді. Ќазаќтыњ кењ-байтаќ
даласын мекендейтін ±лт пен
±лыстардыњ ±лттыќ киімдерін
киіп, ќолдарына алќызыл г‰л
шоќтарын ±стаѓан ќыз-жігіттер
мєртебелі ќонаќтарды ќарсы
алуѓа шыќты.

– Ойпырмай, ‰стеріње ±лттыќ
киім ќ±йып ќойѓандай екен.
К‰нделікті ж±мыста осылай
киініп ж‰рсе, ќандай жарасым-
ды! – дейді журналистер бір-
біріне. Несі бар, ќазаќтыњ оюлы
шапаны мен оќалы ќамзолы ме-
рекеден басќа к‰ндері де кєде-
ге асарына сеніміміз кєміл.

 Ќонаќтар Ћєм єділќазылар
келді. Єр ауылдыњ дастарќаны-
нан дєм татты. ¦лттыќ салт-
дєст‰р, єдет-ѓ±рыптарѓа ќ±рыл-
ѓан шаѓын кμріністерді тамаша-
лады. Єуелеген єн тыњдап, ай-

рыќша єсерге  бμленді.
Сμйтті де, барша ќонаќтар

тарќап, "ымырт ‰йірілер т±ста"
ортаќ мємілеге келді. Жуанныњ
жіњішкеріп, жіњішкеніњ ‰зілер
шаѓы деп с‰рлерін шыѓарып,
кμжелерін пісіріп, ќонаќтарѓа
ауыз тигізу халќымыздыњ ерен

НАУРЫЗ НАЌЫШТАРЫ

Айбек
      КЄДІР¦ЛЫ

да ќона жатып", шыѓармашыл
топтыњ мерекелік тартуларын
асыќпай баѓаламаќшы.

Ќара ќылды ќаќ жарып, тура-
сын айтатын тμбе билерге
тμрелік ету жењілдіњ шаруасы
емес. Єр ауыл бірінен бірі аса-
ды. Бейімбет Майлин, М±хамед-
жан Сералин, Нєзипа Ќ±лжано-
ва, Баќытжан Жангисин ауыл-
дары  мен Есеп-байлыќ (есеп-
шілер бμлімі), ауылдарыныњ
єрќайсысы μз шеберліктерін
паш етуге єзір. Єркім μзіне

сенімді. Біраќ, кμњіл  алањ.
– Бірінші орынды Сіздер

алатын шыѓарсыздар, –  дейді

бєрі сєнімен  салтанаты
келіскен  Бейімбет
ауылыныњ жасауына
тамсанып.

– Жоќ,  жігіттер  де
олќы  соќпайды. ‡нде-
мей ж‰ріп б±лар да
ќалысќан жоќ, – дейді
Мінаура Смаѓ±лќызы
бастаѓан Б.Майлин
ауылыныњ ќыз-келін-
шектері. Ќазаќтан шыќ-
ќан т±њѓыш жорналшы
ќыз, жерлесіміз Нєзипа
Ќ±лжанова есімін ие-
ленген ауылдыњ ќызда-
ры да μз шањыраќтарын
келістіріп безендіріпті.
"Ќыздыњ жиѓан
ж‰гіндей" деген тењеу
ќыздардыњ осындай бе-
рекелі ісінен туса керек.
Єр ауыл μзінше бір
єлем. Єшейінде, μзгеніњ
мінін байќаѓыш
тілшілердіњ μз-дері
кемшілік жібергісі келме-
гендей єбден ізденген-
дері байќалады. Тμрге
ілінген ќалы кілем, ќас-
ќыр ішік, кμне єбзелдер,
т±рмыстыќ б±йымдар
кμздіњ жауын алады.
Одан ќалды ±лттыќ кєде-
сыйлар,  дастарќан
толы  таѓам    халќымыз-

дыњ кењ пейілін, жомарт мінезін
єйгілеп т±рѓандай. Ќысќасы, бес
ауылдыњ  т±рѓындары  Наурыз
мерекесіне  барынша   дайын-
далѓан. С‰р ет пен тіл ‰йірер
Наурыз кμже, ќ±рт пен жент,
сары бауырсаќ, тары-талќан,
ќаймаќ пен  ќатыќ  жайылѓан бай
дастарќанныњ басты нышаны.

Саѓат тілі т‰скі 12.00-ні соќ-
ќанда редакцияны домбыра

бір ќасиеті. Єр  ауылдыњ
осындай ерекшеліктерін
есепке алѓан ќазылар
ешкімніњ ењсесін т‰сірген
жоќ.  Б±йырѓан ж‰лдені
ќылдай ќып бμліп берді.
Мєселен, Бейімбет Май-
лин ауылына "Береке"
сыйлыѓы табыс етілсе,
М±хамеджан Сералин
ауылы "Дєст‰р" аталымы-
на ие болды. Нєзипа
Ќ±лжанова ауылыныњ
ќыз-келіншектері "Думан"
сыйлыѓын  еншіледі.
Есеп-бай ауылына "Сым-
бат" кєдесі  б±йырды. Ал,
Баќытжан Жангисин
ауылыныњ азаматтары
"Шањыраќ" ж‰лдесін

жењіп алды.
Айтпаќшы, "Ќостанай тањы"

газеті Наурыз мерекесі ќарса-
њында  облыстыњ ‰здік спорт-
шыларын аныќтау ‰шін "Тобыл
тарландары" байќауын жария-
лаѓан болатын. Газеттіњ сайтын-
да жарияланѓан он спортшыныњ
арасынан ењ ‰здігін тањдау
ќ±ќыѓы оќырмандардыњ μз
ќалауына тиді. Бірнеше спорт
т‰рініњ шеберлерін  ќамтыѓан
байќаудыњ нєтижесінде ењ кμп
дауысќа иеленген Сержан Те-
міржанов басылымныњ маќтау
ќаѓазы мен аќшалай сыйлыѓы-
на ие болды. Салтанатты мара-
паттау  рєсімі  газеттіњ  негізін
салѓан М.Сералин ауылыныњ
шањыраѓында кμрініс тапты.

Мереке соњында  облыстыќ

ішкі саясат басќармасыныњ бас-
шысы Жанділдє Маќанов ре-
дакция ±жымына зор ризашы-
лыѓын білдіріп, алѓыс айтты.

Суреттерді т‰сіргендер Ай-
бек Ж‡ЗБАЙ.
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«Қамысты ауданы әкімінің ап-
параты» мемлекеттік мекемесі (Қа-
мысты а., Ержанов к-сі., 61, 317 каб, 
анықтама телефондары: 21-3-37 
факс: 21-0-63, электрондық мекен-
жайы kamysty@kostanay.gov.kz) «Б» 
корпусының бос әкімшілік мемлекет-
тік лауазымына орналасуға конкурс 
жариялайды: 

Қамысты ауданы  әкімінің орынбаса-
ры, санаты Е-1  лауазымдық жалақысы 
қызмет атқарған жылдарға байланы-
сты – 115954 теңгеден – 156314 теңгеге 
дейін.  

Функционалдық міндеттері: 
Ауыл шаруашылық және жер қа-

тынастары, табиғи ресурстар, жұмыл-
дыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, 
авария лар мен дүлей зілзалалардың 
алдын алуды және жою мәселелеріне 
жетекшілік етеді.

Ауылдық аумақтарды дамыту, 
ауылдың әлеуметтік инфрақұрылы-
мын жақсарту бойынша іс-шаралардың 
орындалуын қамтамасыз етеді, ауыл 
шаруашылық саласын дамыту мемле-
кеттік саясатты іске асыруда жергілікті 
атқарушы органдардың жұмысын үй-
лестіреді, бизнестің әлеуметтік жауап-
кершілігі шеңберінде өзара ынтымақтас-
тық туралы меморандумдарды жасау.

Жергілікті атқарушы органдарының 
АӨК саласында индустриялық-инно-
вациялық дамуы, мемлекеттік қолдау 
бағдарламаларын іске асыру бойынша 
«Казагро» ұлттық басқарушы холдингі» 
АҚ республикалық қаржы институттары-
ның  аумақтық бөлімшелерімен жұмы-
сын үйлестіреді. Көлік инфрақұрылым, 
құрылыс, автомобиль жолдары мен 
коммуникацияларды жөндеу және қайта 
құру мәселелеріне,  тіршілікті қамтама-
сыз ететін кәсіпорындардың жұмысына 
жетекшілік етеді.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылығын дамыту салалық бағдарла-
маларының, аудандық инфрақұрылым 
объек тілерін ұстауды, тіршілікті қамта-
масыз ету, өндірістік және азаматтық 
құрылысы саласында өңірлік бағдарла-
малардың іске асырылуын қамтамасыз 
етеді.

Отын-энергетикалық кешен, тұрғын 
үй - коммуналдық сала, инженерлік ком-
муникациялар, коммуналдық салада та-
рифтік саясатты қалыптастыру, сумен 
қамтамасыз ету және су шаруашылық 
іс-шараларды іске асыру, тұрғын-үй 
объектілері мен әлеуметтік-өндірістік 
инфрақұрылымының жылыту мерзіміне 
дайындық мәселелері жөнінде жергілікті 
атқарушы органдардың және орталық 
мемлекеттік органдарының аумақтық 
бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді.

Жетекшілік етеді: 
«Қамысты ауданы әкімдігінің ауыл 

шаруашылығы бөлімі» ММ
«Қамысты ауданы әкімдігінің вете-

ринария бөлімі» ММ;
«Қамысты ауданы әкімдігінің жер 

қатынастары бөлімі» ММ;
«Қамысты  ауданы әкімдігінің  сәу-

лет, қала құрылысы және құрылыс 
бөлімі» ММ;

«Қамысты ауданының тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-
лаушылар көлігі және автомобильдер 
жолдары бөлімі» ММ,

аудан әкімі аппаратының ТЖ және 
АҚ бас маманына;

«Қамысты» МКК;
ПДУ, ДЭУ- 56 жол – құрылыс ұйымы;
аудандық тұрғын-үй комиссиясына;
төтенше жағдайларда алдын алу 

және әрекет жөніндегі  аудандық ко-
миссиясына;

Қамысты ауданының жер комиссия-
сына;

Қамысты ауданының аумағында 
қатты-тұрмыстық қалдықтар полигоны-
ның құрылысы үшін жер учаскелерін 
таңдау жөніндегі комиссияға;

Қамысты ауданы  әкімдігінің  жанын-
дағы субсидияны алу үшін ауылшару-
тауарөндірушілердің тізімін белгілеу 
жөніндегі ведомствоаралық комиссияға;

Қамысты ауданы әкімдігінің жанын-
дағы соммаларды белгілеу жөніндегі 
ведомствоаралық комиссияға;

Қамысты ауданының ауылшаруа-
шылық мақсатындағы жер учаскелерін 
ауылшаруашылық өндірісін жүргізу үшін 
жалға беруге ұсыну жөніндегі конкурс-
тық комиссияға;

Қамысты ауданының жер учаске-
лерін ұсыну жөніндегі конкурстық ко-
миссияға;

Қамысты ауданының жерлер қо-
рынан ауылшаруашылық мақсатындағы 
жерлерді түгендеу жөніндегі жұмыстар-
ды жүргізу жөніндегі комиссияға; 

пайдаланылмаған жерлерді айқын-
дап алу үшін ауылшаруашылық мақса-
тындағы жерлерді түгендеу жөніндегі 
аудандық жұмыс тобына;

су тасқынына қарсы аудандық ко-
миссиясына;

жер телімдерін жеке меншікке және 
жер пайдалануға беру жөніндегі комис-
сиясына;

құрылған және қайта құрылған 
объек тілерді пайдалануға қабылдау 
үшін тұрақты мемлекеттік қабылдау ко-
миссиясына;

Қамысты ауданы әкімдігінің жанын-
дағы көлікте қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
жөніндегі аудандық комиссияға;

Қамысты ауданының жеке үй-
лерін пайдалануға қабылдау жөніндегі 
тұрақты әрекет ететін комиссияға;

«Мекенжай тіркелімі» ақпараттық 
жүйені енгізу жөніндегі жұмыс тобына;

объектілердің құрылысы үшін жер 
учаскелерін таңдау жөніндегі арнайы 
комиссияға;

құрылыс объектілерін пайдалануға 

қабылдау жөніндегі комиссияға;
 күзгі-қысқы кезеңіндегі жұмысына 

ауданының өндірістік және әлеуметтік 
кешеннің жедел ұйымдастыруына және 
дайындығына бақылау жөніндегі комис-
сиясына. 

Бірлесіп әрекет етуді жүзеге асы-
рады:

ӨЖУ, Дэу-56  жол-құрылыстық 
ұйым дарымен;

«Қазақстан Республикасы ауыл ша-
руашылық министрлігі  агронөндіріс ке-
шеніндегі Мемлекеттік инспекциясы ко-
митетінің Қамысты аудандық аумақтық 
инспекциясы» ММ; 

«Қазақстан Республикасы ауыл ша-
руашылық министрлігінің  ветеринарлық 
бақылау және қадағалау комитетінің 
Қамысты аудандық аумақтық инспек-
циясы» ММ;

«Қамысты ауданының төтенше 
жағдайлар жөніндегі бөлімі»ММ;

Қостанай облысы  ТЖД  өрт сөндіру 
және авариялық- құтқару жұмыстары-
ның қызметі Қамысты ауданының №11 
өрт сөндіру бөлімі» ММ; 

«Қамысты орман шаруашылығы 
мекемесі» ҚММ;

облыстық аумақтық қоршаған орта-
ны қорғау басқармасының мемлекеттік 
инспекторымен;

аудан аумағында ауылшаруашылық 
кәсіпорындарымен, жауапкершілігі шек-
теулі серіктестіктермен; өндірістік коопе-
ративтермен, шаруа қожалықтарымен;

жанар-жағар материалдарды, авто 
және ауылшаруашылық машиналарға 
қосалқы бөлшектерді, тыңайтқыш пен 
гербицидтерді жеткізуші – кәсіпорында-
рымен, ауылшаруашылық өндіріс үшін 
жинақтаушы өзге кәсіпорындарымен;

“Шаймерден” АҚ; 
КБКБ-мен; 
“Темір жолы” аудандық филиа-

лымен;
Қамысты АЭС электр желілерінің 

Қамысты учаскесі;
газбен жабдықтау ұйымдарымен;
темір жол кәсіпорындар мен ұйым-

дарымен;
ауданға көмір жеткізуді қамтамасыз 

ететін ұйымдарымен; 
Аудан әкімінің шешімдері мен өкім-

дерінің, аудан әкімдігінің қаулыларының 
орындалуын ұйымдастырады. Жұмыс 
жоспарына сәйкес басшылық жасайтын 
мәселелері бойынша аудан әкімдігін өт-
кізу үшін сұрақтар әзірлейді. 

Аудан әкімінің болмаған кезінде 
оның міндетін атқарады.

Конкурсқа қатысушыларға қойы-
латын талаптар: 

Жоғары ауылшаруашылық, тех-
никалық  (инженер-электрик, инженер 
механик). 

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптар-
дың біріне сәйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік қызмет өтілі үш жыл-

дан кем емес;
2) жоғары оқу орынынан кейінгі 

білім бағдарламалары бойынша Қа-
зақстан Республикасының Президенті 
жанындағы білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе 
шетелдің жоғары оқу орындарында Ше-
телде кадрлар даярлау жөніндегі рес-
публикалық комиссия бекітетін  басым 
мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған 
жағдайда мемлекеттік қызмет өтілі бір 
жылдан кем емес немесе ғылыми дәре-
жесінің болуы;

3) мемлекеттік органдарда бас-
шылық немесе өзге лауазымдарда жұ-
мыс өтілі бір жылдан кем емес;

осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағыттарына сәйкес 
салаларда жұмыс өтілі төрт жылдан 
кем емес, оның ішінде басшылық лауа-
зымдарда бір жылдан кем емес.

Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясын, Қазақстан Республика-
сының «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы», «Қазақстан Рес-
публикасының Үкіметі туралы» Кон-
ституциялық заңдарын, Қазақстан Рес-
публикасының «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер 
туралы», «Нормативтік құқықтық актілер 
туралы», «Жеке және заңды тұлғалар-
дың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер ту-
ралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты 
лауазымның мамандануына сәйкес са-
лалардағы қатынастарды реттейтін Қа-
зақстан Рес публикасының нормативтік 
құқықтық актілерін,  «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі. 

Осы санаттағы лауазымдар бойын-
ша функционалдық міндеттерді орындау 
үшін қажетті басқа да міндетті білімдер;

Конкурс Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыз-
дағы  № 06-7/32 бұйрығымен бекітілген 
Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымына 
орналасуға  конкурс өткізу және конкурс  
комиссиясын қалыптастыру қағидала-
ры (бұдан әрі – Қағидалар) негізінде 
өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар:

1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға 
сәйкес нысандағы өтініш;

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

 3) бiлiмi туралы құжаттардың нота-
риалды куәландырылған көшiрмелерi;

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

5) Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 

бекітілген (Қазақстан Республикасы-
ның Нормативтік құқықтық актілердің 
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда                                      
№ 6697 болып тіркелген) нысандағы 
денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азама-
тының жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде 
шекті мәннен төмен емес нәтижемен 
тестілеу ден өткені туралы қолданыс-
тағы сертификат (немесе нотариалды 
куәландырылған көшiрмесi);

Көрсетілген құжаттар конкурстың 
өтетіндігі туралы хабарландыру соңғы 
жарияланған сәтінен бастап 10 жұмыс 
күні ішінде  «Қамысты ауданы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесіне 
мына мекенжай бойынша: Қамысты ау-
даны, Қамысты ауылы, Ержанов к-сі, 61 
ұсыну қажет.

Конкурстық комиссияның қарауы-
на азаматтардың қолма-қол тәртіпте 
немесе пошта арқылы құжаттарды қа-
былдау мерзiмiнде берілген (құжат ті-
гілетін мұқабаға салынған, құжаттардың 
тізбесін көрсетуімен) құжаттары  қабыл-
данады. Конкурсқа қатысу үшін құжат-
тарды электрондық пошта арқылы бер-
ген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын 
әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс 
күн бұрын кешіктірмей ұсынады.

Әңгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды әңгімелесуге 
жіберу туралы хабардар ету күнінен 
бастап 5 жұмыс күн ішінде «Қамысты 
ауданы әкімі аппараты» ММ-де өтеді.

К о н к у р с  к о м и с с и я с ы н ы ң 
ашықтылығы мен объективтілігін қамта-
масыз ету үшін оның отырысына байқау-
шыларды қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына 
байқаушылар ретінде Қазақстан Респуб-
ликасы Парламентінің және барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттарының, 
Қазақстан Республикасының заңнама-
сында белгіленген тәртіпте аккредиттел-
ген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа да мемлекеттік органдардың, 
қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйым дардың), коммерциялық ұйымдар-
дың және саяси партиялардың өкілдері, 
уәкілетті органның қызметкерлері қаты-
са алады. Байқаушы ретінде конкурс 
комиссиясына қатысу үшін тұлғалар, 
әңгімелесудің басталуына бір жұмыс 
күні қалғанға дейін кешіктірмей «Қамыс-
ты ауданы әкімінің аппараты» ММ-нің 
персоналды басқару қызметіне (кадр 
қызметіне) жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесін, ұйымға тиесілілі-
гін растайтын құжаттардың түпнұсқасын 
немесе көшірмелерін ұсынады.

Азаматтар конкурсқа қатысу 
шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге 
келу және қайту, тұратын жер жалдау, 
байланыс қызметінің барлық түрлерін 
пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары 
есебінен жүргізеді. 

«Қамысты ауданы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесі 
(Қамысты а., Ержанов к-сі., 61, 317 
каб, анықтама телефондары: 21-3-
37 факс: 21-0-63, электрондық ме-
кенжайы kamysty@kostanay.gov.
kz) «Б» корпусының бос әкімшілік 
мемлекеттік лауазымына орнала-
суға конкурс жариялайды: 

«Қамысты ауданы әкімдігінің Бог-
данов ауылдық округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесінің бас 
маманы, (санаты Е-G-3)  лауазымдық 
жалақысы қызмет атқарған жылдары-
на байланысты – 53813 теңгеден – 
72391 теңгеге дейін.  

Функционалдық міндеттері: 
Аппараттың құжаттық қызметін 

ұйымдастыру (құжат айналымын 
ұйым дастыру бойынша жұмыс рег-
ламентін әзірлеу, іс жүргізу бойын-
ша нұсқаулықты сақтауын бақылау). 
Ұйым ның істер номенклатурасын жа-
сайды. Кіріс және шығыс құжаттардың 
есебін жүргізу, қадағалау. Келіп түскен 
хаттарды, ҚР Президентінің, жоғары 
атқарушы органдардың аудан әкімінің 
және меншікті актілерді мерзімінде 
орындалуын қамтамасыз ету. Қызмет-
тік құжаттарды, хаттар мен өтініштерді 
қарастыру, кіріс құжаттарды талдау, 
іс жүргізуді жетілдіру. Кадрлармен 
жұмыс, жұмыскерлерді жұмысқа алу 
және босату тәртібін сақтау. Іс жүргі-
зу негізін аппараттың мамандарына 
үйретуді, азаматтардың үндеулерімен 
жұмысын және құжаттардың мезгілін-
де орындалуын бақылауды ұйымдас-
тырады. Мұрағатқа даярлайды және 
өткізеді, округ әкімі  аппаратының мөр-

лерінің сақталуын қамтамасыз етеді. 
Мемлекеттік әкімшілік лауазымдар 
санаттарына біліктілік талаптарын 
әзірлейді. Жергілікті халықтың жина-
лыстарына (жиындарына) материал-
дар дайындайды. Жиналыстарының, 
жиындарының және ауылдық округі 
әкімінің шешімдерін орындаушыларға 
уақытында жеткізеді; ауылдық округ 
әкімінің жұмыс жоспарын дайындай-
ды. Мемлекеттік қызмет көрсетеді. 
Азаматтардың ауызша және жазбаша 
үндеулерін қарау бойынша жұмысты 
ұйымдастырады. Заңды және жеке 
тұлғаларды қабылдау, оларды ААЖ-
ге тіркеу. № 1-ОЛ нысан бойынша 
есеп жүргізеді. Нормативтік құқықтық 
актілер бойынша есеп жүргізеді. Ар-
найы жәрдемақыны есептеу үшін 
әлеу меттік карта бойынша (ай сайын, 
әр тоқсан) жұмыспен қамтудың, жұ-
мыссыздардың есебін жүргізеді. Нота-
риалдық іс-әрекет жасайды: мал-мүлік 
жайында аманат қағаз құжаттардың 
көшірмесінің дұрыстығын, қойған қо-
лын мөрлейді, сенімхаттарды береді. 
Ауылдық округ әкімімен жүктелген 
басқа да өкілеттікті жүзеге асырады.

Конкурсқа қатысушыларға 
қойы латын талаптар: 

Жоғары экономикалық, педагоги-
калық, заңгерлік; Мемлекеттік қызмет 
өтілі бір жылдан кем емес немесе осы 
санаттағы нақты лауазымның функ-
ционалдық бағытына сәйкес салалар-
да екі жылдан кем емес жұмыс өтілі 
бар болған жағдайда ортадан кейінгі 
білімі (экономикалық, педагогикалық, 
заңгерлік) барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының 

Конс титуциясын, Қазақстан Респуб-
ликасының «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мем-
лекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы», «Жеке және заңды тұлға-
лардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның ма-
мандануына сәйкес салалардағы қа-
тынастарды реттейтін Қазақстан Рес-
публикасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан – 2050» Страте-
гиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бой-
ынша функционалдық міндеттерді 
орындау үшін қажетті басқа да мін-
детті білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыз-
дағы  № 06-7/32 бұйрығымен бекітіл-
ген Бос әкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына орналасуға  конкурс өткізу және 
конкурс  комиссиясын қалыптастыру 
қағидалары (бұдан әрі –  Қағидалар) 
негізінде өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар:

1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға 
сәйкес нысандағы өтініш;

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

3) бiлiмi туралы құжаттардың 
нотариалды куәландырылған көшiр-
мелерi;

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

5) Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау министрлігінің 2010 
жылғы 23 қарашадағы № 907 бұй-
рығымен бекітілген (Қазақстан Рес-
публикасының Нормативтік құқықтық 
актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 
желтоқсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республикасы аза-
матының жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде 
шекті мәннен төмен емес нәтижемен 
тестілеуден өткені туралы қолданыс-
тағы сертификат (немесе нотариалды 
куәландырылған көшiрмесi);

Көрсетілген құжаттарды конкурс-
тың өтетіндігі туралы хабарландыру 
соңғы жарияланған сәттен бастап 10 
жұмыс күн ішінде  «Қамысты ауданы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік ме-
кемесіне мына мекенжай бойынша: 
Қамысты ауданы, Қамысты ауылы, 
Ержанов к-сі, 61 ұсыну қажет.

Конкурстық комиссияның қарауы-
на азаматтардың қолма-қол тәртіпте 
немесе пошта арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзiмiнде берілген (құ-
жат тігілетін мұқабаға салынған, 
құжаттардың тізбесін көрсетуімен) 
құжаттары  қабылданады. Конкурсқа 
қатысу үшін құжаттарды электрон-
дық пошта арқылы берген азаматтар 
құжаттардың түпнұсқасын әңгімеле-
су басталғанға дейін бір жұмыс күн 
бұрын кешіктірмей ұсынады.

Әңгімелесуге жіберілген канди-

даттар оны кандидаттарды әңгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету 
күнінен бастап 5 жұмыс күн ішінде 
«Қамысты ауданы әкімі аппараты» 
ММ-де өтеді.

К о н к у р с  к о м и с с и я с ы н ы ң 
ашықтылығы мен объективтілігін 
қамтамасыз ету үшін оның отырысы-
на байқаушыларды қатыстыруға жол 
беріледі.

Конкурс комиссиясының отыры-
сына байқаушылар ретінде Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және 
барлық деңгейдегі мәслихат депу-
таттарының, Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген 
тәртіпте аккредиттелген бұқаралық 
ақпарат құралдарының, басқа да мем-
лекеттік органдардың, қоғамдық бір-
лестіктердің (үкіметтік емес ұйымдар-
дың), коммерциялық ұйымдардың 
және саяси партиялардың өкілдері, 
уәкілетті органның қызметкерлері 
қатыса алады. Байқаушы ретінде 
конкурс комиссиясына қатысу үшін 
тұлғалар, әңгімелесудің басталуына 
бір жұмыс күні қалғанға дейін кешік-
тірмей «Қамысты ауданы әкімінің ап-
параты» ММ-нің персоналды басқару 
қызметіне (кадр қызметіне) жеке ба-
сын куәландыратын құжаттың көшір-
месін, ұйымға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың түпнұсқасын немесе 
көшірмелерін ұсынады.

Азаматтар конкурсқа қатысу 
шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге 
келу және қайту, тұратын жер жалдау, 
байланыс қызметінің барлық түрлерін 
пайдалану) өздерінің жеке қаражатта-
ры есебінен жүргізеді. 
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы

басќармасы" мемлекеттік мекемесі
(110000, Ќостанай ќ., Єл-Фараби, 66, аныќ-
тама ‰шін телефондары: 8 (7142) 575-513,
факс: 575-511, электрондыќ мекенжайы:
M.Nuranova@kostanay.gov.kz) ±йымдасты-
ру-кадрлыќ ж±мысы бμлімініњ бас мама-
ны бос мемлекеттік єкімшілік лауазымына
орналасуѓа конкурс жариялайды (D-O-4, 1
бірлік), уаќытша, штаттаѓы ќызметкердіњ
бала к‰тімі бойынша демалыс кезењіне,
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты 64063 тењгеден
86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Мемлекеттік
тілдегі ќ±жаттарды уаќытылы жєне сапалы
аударуын ж‰зеге асыру. Тілдерді дамыту ба-
сќармасымен хат жазысу жєне кіріс жєне
шыѓыс ќ±жаттамасы бойынша есеп жасау. Іс
ќаѓаздарын  мемлекеттік  тілде  ж‰ргізу.  Бас-
ќарма бμлімдерініњ істер номенклатурасын
єзірлеу жєне жањарту, м±раѓатпен келісу,
бμлімніњ істер номенклатурасын ж‰ргізу. Бμлім
м±раѓатыныњ істерімен ж±мысты ж‰зеге асы-
ру. Єскери міндеттілердіњ есебін жєне брон-
дауын ж‰ргізу. Жеке т±лѓалардыњ басќармаѓа
келіп т‰сетін хаттарын, μтініштерін жєне ша-
ѓымдарын тіркеу жєне олардыњ ќаралуын ба-
ќылау. Басќарманыњ  елтањбалыќ  бланкі-
лерініњ есебіне, саќталуына жєне берілуіне
жауап береді. Мемлекеттік тілді оќу жμніндегі
курстарѓа ќатысуын баќылауды ж‰зеге асы-
ру, тілдерді оќыту орталыѓымен хат жазыса-
ды. Бμлімде  ќызметкерлердіњ  іс ж‰зінде бо-
луына табельдік есеп ж‰ргізу. Ќызметтік кує-
ліктерді  толтыру,  беру  жєне тіркеу. Страте-
гиялыќ жєне операциялыќ жоспарларды
єзірлеуге ќатысу, сондай-аќ оларды орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
негізгі талаптар: Жоѓары зањгерлік, экономи-
калыќ, педагогикалыќ.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан  жаѓдайда  ортадан  кейінгі  білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан  Республикасыныњ  Конститу-
циясын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
конституциялыќ зањы,  "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы" Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050"  Стратегиясы:   ќалыптас-
ќан  мемлекеттіњ жања саяси баѓыты страте-
гиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемле-
кеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-
мѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-

тар:
1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

нысандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа

3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан
сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау  министрлігініњ  2010  жылѓы 23 ќара-
шадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылѓы 21 желтоќ-
санда №6697 болып тіркелген) нысандаѓы ден-
саулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы  хабарландырудыњ  соњѓы  жариялан-
ѓан сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ ќаржы басќармасы"
мемлекеттік мекемесіне мына мекенжай бой-
ынша: Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби дањѓы-
лы, 66, 301-каб. ±сынылуы ќажет.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын хабар-
ландыруда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын єњгімелесу басталѓанѓа дейін

бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей береді.
Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар, оны

кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесінде, 307-
бμлмеде μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешік-
тірмей Ќостанай облысы єкімдігі ќаржы басќар-
масыныњ ±йымдастыру-кадрлыќ ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ќос-
танай облысы єкімдігі ќаржы басќармасыныњ
±йымдастыру-кадрлыќ ж±мыс бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓындарын
(єњгімелесу μтетiн жерге келу жєне ќайту, т±ра-
тын жер жалдау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке ќаражат-
тары есебiнен ж‰ргiзедi.

Ќостанай облысы єкімдігініњ энергетика
жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ
басќармасы" мемлекеттік мекемесі  мынадай
мемлекеттік єкімшілік лауазымдарына орна-
ласуѓа конкурс жариялайды:

1. Басшыныњ орынбасары, санаты  Д-
О-2 - 1 бірлік  лауазымдыќ жалаќысымен
ењбек еткен жылдарына байланысты
125564 тењгеден 169767 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Басшылыќ
ететін бμлімдерініњ ж±мыстарын ‰йлестіру:
энергетика бμлімі, т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыќ бμлімі, басшылыќ ететін
бμлімдердіњ ж±мысыныњ мєселелері бойын-
ша бμлім бастыќтарымен μзара єрекеттестік,
басшылыќ ететін бμлімдерде:

– Ќазаќстан Республикасы Президентініњ
Єкімшілігіне, Ќазаќстан Республикасы Пре-
мьер-Министрініњ Кењсесіне, орталыќ басќа-
ру органдары мен облыс єкіміне есептер мен
аќпараттарды дайындалуына;

– нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілердіњ, облыс
єкімі мен оныњ орынбасарларыныњ, жоѓары
т±рѓан  органдардыњ ќ±жаттарыныњ орында-
луына, сондай-аќ орталыќ мемлекеттік орган-
дарѓа аќпаратты мерзімінде дайындалуы мен
±сынылуына;

– басшылыќ ететін бμлімдердіњ ќызметіне
ќатысты Басќармамен ќабылданѓан іс-шара-
лар, баѓдарламалар, жоспарлардыњ орында-
луына баќылауды ж‰зеге асыру. Бμлім ќыз-
меткерлерініњ лауазымдыќ н±сќаулыѓын
єзірлеу, ж±мыс жоспарында бекітілген іс-ша-
ралардыњ уаќытылы орындалуын, бμлім ма-
мандарыныњ атќарушылыќ тєртібін, бμлім ќыз-
меткерлерініњ ењбек тєртібін саќтауын баќы-
лау; Басќарма басшылыѓына басќарма
ж±мысшыларыныњ ќызметтен босатылуы
жєне таѓайындалуы туралы, кμтермелеу жєне
оларѓа тєртіптік жаза туралы ±сыныстарды
кμрсету. Облыстыњ μндірістік жєне єлеуметтік
объектілерін жылу беру маусымына дайын-
дау кезінде  энергетикалыќ жєне т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ кешен кєсіпорындарыныњ ќыз-
метін ‰йлестіру жєне баќылау; сєйкес сала-
ларда нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілерді, энер-
гия ‰немдеу жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыѓын жањѓырту мєселелерін еске-
ре отырып энергетика салалары бойынша
Басќарма  ж±мысыныњ басымды жєне аѓым-
даѓы міндеттерін, болашаќтаѓы жєне аѓымдаѓы
жоспарларын шешу жμніндегі мемлекеттік
жєне μњірлік баѓдарламаларды дайындауѓа
ќатысу; энергия ‰немдеу, электр энергетика-
сы, жылу энергетикасы, газбен жабдыќтау,
сумен жабдыќтау жєне су б±ру, сондай-аќ
отынмен ќамтамасыз ету саласында мемле-
кеттік саясатты ж‰ргізуге кμмек кμрсету; жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ жазбаша μтініштерін
уаќытылы ќаралуы жєне бекітілген зањнама
тєртібінде жауаптар дайындалуын баќылауды
ж‰зеге асыру; Басќарма басшылыѓыныњ
келісімі бойынша μз ќ±зыреттілігі шегінде энер-
гетика жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруа-
шылыќ кєсіпорындарында апаттарды тексе-
руге  ќатысады;  ќажет  болѓан жаѓдайда Бас-
ќарма ±йымдастыратын ж±мыстарды, тауар-
ларды жєне ќызметтерді мемлекеттік сатып
алу кезінде комиссияларѓа ќатысады; Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ќолданыстаѓы зањна-
масына сєйкес басќарманы атќарушы орган-
дар мен ±йымдарда кμрсетеді; Басшыныњ
б±йрыѓы бойынша ол болмаѓан кезде (іс-са-
парда, демалыс кезінде) Басќарма басшысы
міндетін атќару; сметалыќ іс жєне ќ±рылысты
ќаржыландыру ережесін білуі; Басќарманыњ

регламентін саќтау. Ж±мыстыњ ж‰ріп-т±ру
ерекшелігі.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
негізгі талаптар: Жоѓары техникалыќ жєне
технологиялыќ ѓылымы (ќ±рылысшы, жылу
энергетигі, электроэнергетика), єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес (экономи-
ка, есеп жєне аудит, ќаржы).

Мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш жылдан кем
емес; жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім
баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасы Президентініњ жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында
шетелде кадрлар даярлау жμніндегі респуб-
ликалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓдайда мем-
лекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес не-
месе ѓылыми дєрежесініњ болуы; мемлекеттік
органдарда басшылыќ немесе μзге лауазым-
дарда ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес; осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓыттарына сєйкес салаларда ж±мыс μтілі
тμрт жылдан кем емес, оныњ ішінде басшы-
лыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес.

2. Энергетика бμлімініњ бас маманы
(бала к‰тіміне байланысты демалыс кезі-
нде уаќытша болмаѓан ќызметкерді ауыс-
тыру кезењінде), санаты  Д-О-4 - 1 бірлік
лауазымдыќ жалаќысымен ењбек еткен
жылдарына байланысты 64063 тењгеден
86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:  Ќ±жаттар-
да кμрсетілген облыс єкімі жєне оныњ орынба-
сарларыныњ, жоѓары т±рѓан мемлекеттік
органдардыњ, сондай-аќ орталыќ мемлекеттік
органдардыњ  тапсырмаларын орындау. Бас-
ќармамен ќабылданѓан Бμлімніњ ќызметіне
ќатысты іс-шаралар, баѓдарламалар, жоспар-
ларды атќару. Бμлімдегі жоѓары т±рѓан орган-
дардыњ актілерініњ жєне тапсырмаларыныњ
орындалуын баќылау. Бμлімніњ ќызметімен
байланысты кењестер жєне басќа іс-шаралар-
ѓа ќ±жаттар дайындалуын ±йымдастыру. Газ
жєне газбен жабдыќтау саласында мониторинг
ж‰ргізу. Энергетика саласын дамыту бойын-
ша Басќарманыњ басымды жєне аѓымдаѓы
міндеттерін, перспективалы жєне аѓымдаѓы
жоспарларын шешу бойынша сєйкес сала-
даѓы нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер, мемле-
кеттік жєне μњірлік баѓдарламаларды дайын-
дауѓа ќатысу. Бекітілген зањнама тєртібінде
жеке жєне зањды т±лѓалардыњ жазбаша
μтініштеріне уаќытылы жауап дайындау. ¤з
ќ±зыреттілігі шегінде Басќарма басшылыѓы-
ныњ келісімі бойынша энергетика кєсіпорын-
дарында  апаттарды  тексеруге  ќатысу. Бас-
ќарма ±йымдастыратын ж±мыстарды, тауар-
ларды жєне ќызметтерді мемлекеттік сатып
алу кезінде комиссияларѓа ќатысу. Т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ сала кєсіпорындарыныњ мате-
риалдыќ-техникалыќ базасын ныѓайтуѓа  бюд-
жеттік ќаражатќа ќажеттілігін талдауѓа ќатысу.
Басќарма регламентін саќтау.  Ж±мыстыњ
ж‰ріп-т±ру ерекшелігі.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
негізгі талаптар: Жоѓары техникалыќ  жєне
технология ѓылымдары (электроэнергетигі,
жылу энергетигі, м±най газ ісі).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі техникалыќ
жєне технология ѓылымдары (электроэнерге-
тигі, жылу энергетигі, м±най газ ісі) білімі бар-

ларѓа р±ќсат етіледі.
3. Бюджеттік баѓдарламаларды ќаржы-

ландыру бμлімініњ бас маманы, санаты  Д-
О-4 - 1 бірлік  лауазымдыќ жалаќысымен
ењбек еткен жылдарына байланысты 64063
тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Басќарма,
бμлім ќызметініњ мєселелерін реттейтін нор-
мативтік-ќ±ќыќтыќ актілердіњ, н±сќаулыќтар-
дыњ ереже, ќаѓидалардыњ жобаларын єзірлеу.
Басќарма, бμліммен шыѓарылатын Ќаулылар,
б±йрыќтар, н±сќаулыќтар, ережелер, шарттар
мемлекеттік сатып алу бойынша  конкурстыќ
ќ±жаттама жєне басќа да нормативтік-ќ±-
ќыќтыќ актілердіњ жобасыныњ ќ±ќыќтыќ сарап-
тамасын μткізу. Басќармамен шыѓарылатын
НЌА мониторингін, мемлекеттік ќызметшілер-
мен ЌР Конституциясын, сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы зањнаманы, мемлекеттік ќызмет
туралы зањнаманы, ќызметтік этика ереже-
лерін, Ар-намыс кодексін саќтауын ±йымдас-
тыру жєне баќылау. Зањнамаѓа сай, салалыќ
бμлімдермен бірге  мемлекеттік сатып алулар-
ды ±йымдастыру жєне μткізу бойынша іс-ша-
раларды μткізу. Тауарлар, ж±мыстар жєне
ќызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша
жылдыќ жоспарды ќ±ру жєне наќтылау. Мем-
лекеттік сатып алудыњ мониторингін ж‰ргізу,
есептілікті, аќпаратты ќ±ру жєне  уєкілетті
органѓа ±сыну. ЌР Зањнамасына сєйкес мем-
лекеттік сатып алу бойынша ќ±жаттарды
єзірлеу жєне уєкілетті органныњ веб-сайтын-
да жєне Басќарма сайтында тарату. Істер но-
менклатурасына сєйкес мемлекеттік сатып
алулар бойынша тізілімдерді, журналдарды
ж‰ргізу. Азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ шарттар жоба-
ларын жєне т.б єзірлеу. Ењбек шарттары жо-
баларын єзірлеу. ‡немі ќ±ќыќтыќ, ењбек жєне
шарттыќ тєртіпті ныѓайту бойынша ж±мыс
ж‰ргізу. Шаѓымдар мен μтініштердіњ  уаќыты-
лы  ќаралуын баќылау. Ќ±ќыќтыќ мєселелерді
ќарау кезінде Басќарма м‰ддесін сотта жєне
басќа ±йымдарда кμрсету. Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін тіркеу жєне тиісті
органдарѓа есеп ±сыну. Басќарма регламентін
саќтау. Ж±мыстыњ ж‰ріп-т±ру ерекшелігі.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
негізгі талаптар: Жоѓары єлеуметтік ѓылым-
дар, экономика жєне бизнес (экономика, есеп
жєне аудит, ќаржыгер) ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес (экономи-
ка, есеп жєне аудит, ќаржыгер), ќ±ќыќ (зањ-
гер) білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

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

Конкурстыќ  комиссиясы  ж±мысыныњ ай-
ќындыѓын жєне объективтілігін ќамтамасыз
ету ‰шін оныњ отырысына баќылаушылардыњ
ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссия отырысына баќыла-
ушылар т‰рінде Ќазаќстан Республикасы Пар-
ламенті депутаттары жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихаттар,  б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ μкілдері, Ќазаќстан Республикасы зањна-
масымен бекітілген тєртіпте аккредитивті ба-

сќа да мемлекеттік органдар, ќоѓам бірлестік-
тері (‰кімет емес ±йымдар), коммерциялыќ
±йымдар жєне саяси партиясы, уєкілетті
органныњ ќызметшілері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссия отырысында ќатысу
‰шін "Ќостанай облысы єкімдігініњ энергетика
жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ
басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ баќы-
лаушы  ќызметшілермен басќару ќызметінде
єњгімелесуді ж‰ргізу басына дейін бір ж±мыс
к‰нінен кешіктірмей  тіркеледі (кадрлыќ ќыз-
меті). Тіркелу ‰шін "Ќостанай облысы
єкімдігініњ энергетика жєне т±рѓын ‰й-комму-
налдыќ шаруашылыќ басќармасы" мемле-
кеттік мекемесініњ ќызметшілермен басќару
ќызметіне ±йымѓа жататынын растайтын
ќ±жаттыњ, жеке куєлік кμшірмесін, ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќалары мен кμшірмелерін жолдау
ќажет.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

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

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

3) білімі туралы ќ±жаттыњ нотариалды кує-
ландырылѓан кμшірмесі;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќараша-
даѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасы Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылѓы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген)  нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті
органмен белгіленген шекті мєннен тμмен
емес нєтижемен тестілеуден μткені туралы
ќолданыстаѓы сертификаты (немесе нотари-
алды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды  конкурстыњ  μтетіндігі  туралы
хабарландыру "Ќостанай тањы", "Ќостанай-АГРО"
газеттерінде  соњѓы  жарияланѓан сєттен бастап
10  ж±мыс к‰нніњ ішінде Ќостанай облысы
єкімдігініњ энергетика жєне т±рѓын ‰й-коммунал-
дыќ шаруашылыќ басќармасы" мемлекеттік ме-
кемесі  мына мекенжайѓа:  индекс 110000, Ќоста-
най ќаласы, Баймаѓамбетов кμшесі, 195, 4 ќабат,
415 бμлмесіне, аныќтама телефоны (87142) 54-
48-46, факс 54-48-46, электрондыќ мекенжайы
energy@kostanay.gov.kz ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєптіпте немесе
пошта  арќылы  ќ±жаттарды ќабылдау мерзі-
мінде берген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жат-
тары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќа-
баѓа салынѓан) конкурстыќ комиссиясыныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарды электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс
к‰нінен б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандиттар оны кан-
дидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы ха-
бардар ету к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ энергетика жєне
т±рѓын  ‰й-коммуналдыќ  шаруашылыќ   бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемеде μтеді.

Конкурста ќатысуѓа шыѓындарды (єњгіме-
лесу ж‰ргізу орнына келуі жєне  т±рѓын ‰йді
жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі байланыс ќыз-
меттерімен пайдалану) азаматтар μзініњ ќара-
жат есебінен жабады.
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1227 наурыз 2015 жыл

Бірыњѓай кадрлыќ ќызмет
"Ќарабалыќ ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі
(110900 Ќостанай облысы, Ќара-
балыќ кенті, Космонавтар
кμшесі, 31, 305 каб, 8-71441-79000,
электрондыќ мекенжайы:
karabalyk@kostanay.gov.kz.), "Б"
корпусындаѓы бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымдарына орналасуѓа
байќау жариялайды:

"Белоглин ауылдыќ округініњ
єкімі" ММ бас маманы, Е-G-3   (1
бірлік), лауазымдыќ жалаќысы
ењбек сіњірген жылдарына байла-
нысты 53813  тењгеден 72391тењ-
геге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Тіркеу жєне есеп берушілікті ж‰ргізу,
бюджеттік баѓдарламаныњ іске асы-
ру жμнінде тоќсан сайынѓы есепті,
желі бойынша жылдыќ есептерді
ќ±растыру, аѓымдаѓы ќаржылыќ жос-
парды, болжамды балансты єзірлеу,
бухгалтерлік есеп жєне есеп бе-
рушілік кμрсеткіштері бойынша ша-
руашылыќ-ќаржылыќ ќызметініњ эко-
номикалыќ талдауын ж‰ргізу; мем-
лекеттік сатып алудыњ жылдыќ жос-
парын ќ±ру бойынша ж±мыстардыњ
орындалуы, ЌР Зањына сєйкес ќыз-
меттіњ, ж±мыстардыњ, тауарлардыњ
барлыќ мемлекеттік сатып алуын
±йымдастыруды жєне μткізуді ж‰зе-
ге асырады; мемлекеттік сатып алу
бойынша тоќсандыќ жєне жылдыќ
есепті дайындайды, конкурстыќ
ќ±жаттаманыњ єзірленуін жасайды
жєне конкурс тєсілімен мемлекеттік
сатып алуды ж‰зеге асыруда барлыќ
хаттамаларды ресімдейді; мемле-
кеттік сатып алу бойынша шарттар-
ды жасайды, ќаржылыќ ќаражаты
ќозѓалысыныњ есебін ж‰ргізуді ќам-
тамасыз ету жєне бюджеттік ќара-
жаттыњ кассалыќ орындалуы бойын-
ша есеп берушілікті жасау, специфи-
ка бойынша кассалыќ жєне  наќты
шыѓыстыњ ай сайынѓы есебін
ж‰ргізу, ай сайынѓы бухгалтерлік
мемориалдыќ ордерді жасайды жєне
есептілік ќ±жаттамасын рєсімдейді;
тμлемдерді жєне басќа тμлеуді, са-
лыќты, ж±мыскер жєне ќызметкер-
лерге ењбекаќыны есептейді. Ќазы-
нашылыќ басќармасымен μзара іс-
ќимыл жасайды. Кент єкімініњ есепті
кездесулерін, т±рѓындар жиылысы-
ныњ жєне кењестерініњ хаттамасын
ж‰ргізеді.

Байќау ќатысушыларына ќой-
ылатын талаптар: Жоѓары эконо-
микалыќ, ќаржылыќ, бухгалтерлік
есеп жєне аудит. Ортадан   кейінгі
білімі экономикалыќ, бухгалтерлік
есеп жєне аудит, ќаржылыќ білім
жєне мемлекеттік ќызмет μтілі бір

жылдан  кем емес немесе осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ функци-
оналдыќ баѓытына  сєйкес салалар-
да екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі
бар болѓан жаѓдайда  р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасы Консти-
туциясын, "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-зін басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтінішін ќарау тєртібі тура-
лы", "Мемлекеттік ќызметтер тура-
лы" Ќазаќстан Республикасы зањда-
рын, берілген санаттыњ наќты лауа-
зымыныњ сєйкес мамандыќ салала-
рындаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасы норма-
тивтік актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стартегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты жолдауын
білу жєне берілген санаттыњ лауазы-
мы бойынша функционалдыќ міндет-
керліктерді атќаруѓа ќажет басќа да
міндетті білімдері болуы шарт.

Конкурс ЌР мемлекеттік ќызмет
істері агенттігі тμраѓасыныњ
19.03.2013 ж. № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Єкімшілік лауазымына ор-
наласуѓа конкурс ж‰ргізу  жєне кон-
курстыќ комиссияны ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі - Ќаѓидалар)
негізінде ж‰ргізіледі.

Байќауѓа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

 6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

 7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Аталѓан ќ±жаттар байќау μткізу
туралы хабарламаны соњѓы жария-
лау сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Ќарабалыќ ауданы єкімі

аппараты" ММ 305 кабинет,
110900, Ќостанай облысы, Ќараба-
лыќ ауданы, Ќарабалыќ кенті,
Космонавтар к., 31, аныќтама
‰шін телефон 8 (71441)-79000,
электронды пошта адресі:
karabalyk@kostanay.gov.kz., мем-
лекеттік мекемесіне ±сынылуы тиіс.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы (ќоса беріл-
ген ќ±жаттары кμрсетіле отырып
ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан)
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары конкурстыќ комиссияныњ ќара-
уына ќабылданады. Байќауѓа  ќаты-
су ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-
су басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н
б±рын кешіктірмей береді.

 Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар,  осы хабарды алѓан к‰ннен
бастап єњгімелесуді 5 ж±мыс
к‰нініњ ішінде байќау жариялаѓан
Ќарабалыќ ауданы єкімініњ аппара-
ты 103 кабинетінде μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар Ќарабалыќ ауданы
єкімі аппараты кадрлыќ ж±мыс
бμлімінде єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей персоналды басќару ќызметіне
(кадр ќызметі-не) тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, осы Ќаѓидалардыњ
19-тармаѓында кμрсетілген ±йымда-
рѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

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

"Ќостанай облысы бойынша Тексеру комиссиясы" мемлекеттік мекемесі басшылыѓыныњ жеке
т±лѓаларды жєне зањды т±лѓалардыњ μкілдерін 2015 жылѓы 2 тоќсанда ќабылдау

КЕСТЕСІ

Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшілерініњ
Ар-намыс кодексініњ талаптарын саќтау жμніндегі сенім телефоны: 8 (7142) 53-45-51.

Байланыс
телефоны

8 (714) 2
53-45-51

Ќабылдауды ж‰ргізуші
т±лѓаныњ  лауазымы

Тексеру комиссиясыныњ
тμраѓасы

Тексеру комиссиясыныњ
м‰шесі

Тексеру комиссиясыныњ
м‰шесі

Тексеру комиссиясыныњ
м‰шесі

Тексеру комиссиясыныњ
м‰шесі

Ќабылдауды ж‰ргізуші
т±лѓаныњ

тегі, аты-жμні
Ємірхан Біркен±лы

Асанов
Бейбіт Н±ѓан±лы

Саѓадиев
Арман Жаќсыбек±лы

Испудинов
Дмитрий Анатольевич

Костюков
Наталия Васильевна

Томилина

График
приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством государственного

учреждения  "Ревизионная комиссия по Костанайской области" на 2 квартал 2015 года

Ќабылдау
к‰ні

сєрсенбі

бейсенбі

ж±ма

д‰йсенбі

сейсенбі

Мемлекеттік
органныњ

мекенжайы

Ќостанай ќ.
Єл-Фараби

дањѓ.65,
10 ќабат

№
р\с

1

2

3

4

5

Телефон доверия по соблюдению требовании
Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан: 53-45-51

Контакт-
ный

телефон

8 (7142)
53-45-51

Должность лица,
проводящего прием

Председатель
Ревизионной комиссии

Член Ревизионной
комиссии

Член Ревизионной
комиссии

Член Ревизионной
комиссии

Член Ревизионной
комиссии

Ф.И.О. лица,
проводящего прием

Асанов Амирхан
Биркенович

Сагадиев Бейбут
Нуганович
Испудинов

Арман
Жаксыбекович

Костюков Дмитрий
Анатольевич

Томилина Наталия
Васильевна

Дата
 приема

среда

четверг

пятница

понедельник

вторник

Местонахождение
государственного

органа

г.Костанай, пр.
Аль-Фараби, 65,

10 этаж

№
п/п

1

2

3

4

5

Ќабылдау
уаќыты

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

15.00-17.00

10.00-12.00

Время
приема

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

15.00-17.00

10.00-12.00

"Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ аппара-
ты" ММ бос мемлекеттiк єкiмшiлiк
лауазымына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды:

 "Сарыкμл ауданы Чехов ауыл-
дыќ округі єкімініњ аппараты" ММ
бас маманы (Е-G-3 санаты).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты -
53813 тењгеден 72391 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ єкімге жа-
сайтын арыз-μтініштерін  автоматты
μндіріске енгізілген бірдей есеп
ж‰йесініњ баѓдарламалыќ ќамтама-
сыздандыруын ќолданумен есепке
алу; нотариалдыќ іс-єрекеттерді жа-
сау жєне азаматтыќ жаѓдай актілерін
тіркеу; "Баќылау" баѓдарламасына
ж‰ргізу; ќызметін ќ±жаттандыру мєсе-
лелері бойынша шетті ±йымдар жєне
кейбір азаматтармен байланыс
ж‰ргізу; м±раѓатта саќтау ‰шін ќ±жат-
тардыњ жылма-жылѓы іріктеуін
ж‰ргізу; ауылдыќ округ єкімініњ тап-
сырмаларын орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары пе-
дагогикалыќ, экономикалыќ, зањ-
герлік, ауылшаруашылыќ. Мем-
лекеттiк ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓыт-
тарына сєйкес салаларда екі  жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.   Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Конституциясын,
"Мемлекеттiк ќызмет туралы", "Сы-
байлас  жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін
ќарау тєртібі туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањ-
дарын, осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ мамандануына сєйкес са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтiн
Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтiк ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы;
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 Б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос мемлекеттiк єкiмшiлiк лауа-
зымына орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидалары  (б±дан єрі -
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1)  Осы ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтiнiш;

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

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

4)  ењбек ќызметiн растайтын ќ±-
жаттыњ нотариалды куєландырыл-
ѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлiгiнiњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекiтiлген (Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ Нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлердiњ тiзiлiмiнде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып
тiркелген) нысандаѓы денсаулыѓы
туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлiгiнiњ кμшiрмесi;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтiнде
уєкiлеттi органмен белгiленген шектi
мєннен тμмен емес нєтижемен
тестiлеуден μткенi туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі)

Ќ±жаттар конкурстыњ  μтетіндігі
туралы хабарландыруды соњѓы жа-
рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰н ішінде "Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ
аппараты" мемлекеттiк мекемесiне
мына мекенжайѓа: Сарыкμл кенті,
Ленин  кμшесі, 72 ‰й, 25-каб., аныќ-
тама ‰шін телефон 23-0-68,  факс
23-0-68, электрондыќ мекенжайы:
sarykol@kostanay.gov.kz ±сыну
ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрон-
дыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды
єњгiмелесуге жiберу туралы хабар-
дар ету к‰нiнен бастап 5 ж±мыс к‰н
iшiнде Сарыкμл ауданы єкімініњ ап-
паратында μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰н ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей "Сарыкμл ауданы єкімініњ аппа-
раты" ММ кадрлар бμлімінде тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓалар жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

 "Маслов Михаил Степанович" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы М.С.Маслов-
тыњ сенімді т±лѓасы К‰дербекова Айнаш Мамбетовна кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Алешин селолыќ
округі аумаѓында орналасќан  алањы 24,0 га, кадастрлік нμмірі 12-185-026-
310, бμлінетін жер теліміне 29.04.2053  жылѓа дейінгі мерзімге  уаќытша
±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы
хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшалай ќаражатпен сауда μткізілген сєттен
бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Соттан тыс μткізу тєртібімен сауда
2015 жылѓы  8 сєуірде саѓат 10.00-де мына мекенжайда болады: Мењдіќара
ауданы, Алешин селосы, Центральная кμш., н/ж МТМ.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 7 сєуір саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќос-
танай ауданы, Затобол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо Главы крестьянского хозяйства "Маслов Михаил Степа-
нович" Маслова М.С. Кудербекова Айнаш Мамбетовна в порядке внесудебной
реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов по прода-
же права временного долгосрочного землепользования  сроком до 29.04.2053
года  на делимый земельный участок кадастровым номером 12-185-026-310,
площадью 24,0 га,  расположенный на территории Алешинского сельского
округа, Мендыкаринского района,  Костанайской области. Покупная цена вно-
сится наличными денежными средствами в течение 10  календарных дней
после проведения торгов.

 Торги по внесудебной реализации состоятся 8 апреля 2015 года в 10.00 ч.
по адресу: Мендыкаринский район, село Алешинка, улица Центральная, б/н
МТМ.

 Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00 часов 7 апреля 2015
года по месту нахождения доверенного лица: Костанайская область, Коста-
найский район, п.Затобольск, улица Школьная., 52/2, тел. 87078053724.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай... 11.45 Т.х. "Же-
дел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.55 Дауа. 13.25 Мєлім де беймєлім
Ќазаќстан. 13.50 Аќсауыт. 14.20
М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Меніњ Ќазаќстаным.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Шын ж‰ректен! 18.55 Зањ
жєне біз. 19.35 "Жедел жєрдем".
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа
оњай. 21.50 Т.х. "Сырѓалым". 22.45
"Келін". 23.30 Сіз не дейсіз? 0.00
Жањалыќтар.

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

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Волшебный фонарь. 9.55,
11.20, 12.25, 13.55, 15.10, 16.55,
18.25, 22.50, 0.15 Телемаркет. 10.00
Арќа-аќпарат. 10.35 Т.с. "Смерть
шпионам. Ударная волна". 11.30
Первая студия. 12.00 М.с. "Финес
пен Ферб". 12.30 Вызов. 12.55
Мєњгілік рух. 13.00 Жањалыќтар.
13.50 Пока жива память. 14.00 Т.х.
"Астана - махаббатым меніњ". 15.15
Т.х. "Єлемніњ ќолмен жасалѓан ке-
реметтері". 16.00 Т.х. "Нояндар".
17.00 Магия природы. 17.30 М.с.
17.45 Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Ќазаќстан 2050. 18.25
Новости. 18.50 Пока жива память.
18.55 Т.с. "Тренер". 19.30 Зањ ай-
маѓы. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Ин-
тонация. 20.55 Мєњгілік рух. 21.00
Новости. 21.25 Пока жива память.
21.35 "Смерть шпионам. Ударная
волна". 22.35 Т.с. "Флеминг". 0.20
Жањалыќтар.

вальс". 0.05 "Кішкентай Доррит".

6.05 К.ф. "Аполлон 13". 8.00
Ревю. 8.25 Жасырын камера. 9.00
Ревю. 9.30 Т.с. "Универ". 10.30 Т.с.
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 Т.с. "Сашатаня". 12.00 Т.с.
"Деффчонки". 12.30 Мультсериалы.
15.30 Салем ВОХ. 16.30 Т.х. "Ѓарыш-
тан келген ѓашыѓым". 17.40 Т.х.
"З±лым ќыз". 19.00 "Деффчонки".
19.30 "Сашатаня". 20.00 Однажды в
России. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Жасырын камера. 00.00 Х.ф. "Город
грехов".

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 Т.х. "Арам
Аќша. Адал махаббат". 7.30 К‰нбас-
тар. 8.00 Айнаonline. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 С новым домом! 10.00 О
самом главном. 11.00 Домашний ре-
сторан. 12.00 Баспана бабы. 13.00
Ќыздар арасында. 14.00 Айнаonline.
15.00 "Гадалка". 16.00 Т.с. "Вдова".
17.00 Орел и решка. 18.00 "Арам
аќша. Адал махаббат". 19.00
Айнаonline. 19.30 Моя история. 20.00
7 NEWS. 21.00 Х.ф. "Агент Джонни
Инглиш". 23.00 Ќорќыныш факторы.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Жедел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.45 ¦лы Жењіске - 70 жыл. 12.55
Спорт. 13.15 Алањ. 14.05 Сыр с±хбат.
14.35 М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Келбет. 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.25 Ас
болсын! 19.10 Ќылмыс пен жаза.
19.35 "Жедел жєрдем". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
"Сырѓалым". 22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.15
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Страх в твоем доме". 14.00
Т.с. "Дом на Озерной". 15.00 Новос-
ти. 15.15 Б±йымтай. 16.15 М.с. 16.45
Мен кμрген соѓыс. 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Эконом-
класс. 18.00 Новости. 18.15 Т.х.
"Ѓашыќ ж‰рек". 19.00 Біздіњ ‰й. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Бюро расследо-
ваний. 21.00 Новости. 21.30 "Слово
офицера". 22.00 "Сулейман Велико-
лепный". 22.50 Футбол. Сборная
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Же-
дел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.55 Поэзия єлемі. 13.20 Зањ жєне
біз. 14.00 Шарайна. 14.30 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 "Келін". 17.00
"¦лт маќтанышы". 17.30 Жањалыќтар.
17.50 ¤зекжарды. 18.10 Ќылмыс пен
жаза. 18.35 Мыњ т‰рлі мамандыќ.
19.10 Журналистік зерттеу. 19.35
"Жедел жєрдем". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 "Сырѓа-
лым". 22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.15
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Страх в твоем доме". 14.00
"Дом на Озерной". 15.00 Новости.
15.15 Б±йымтай. 16.15 М.с. 17.00
Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45
100 бизнес-историй. 18.00 Новости.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Жедел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.50 Агробизнес. 13.20 Журналистік
зерттеу. 14.10 Жан жылуы. 14.35 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 "¦лт маќтанышы". 17.30 Жа-
њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Мєлім де беймєлім Ќазаќстан. 19.10
Индустрияландыру: ±лттыќ μндіріс.
19.35 "Жедел жєрдем". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
"Сырѓалым". 22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Єн шашу. 8.00 Репортер
представляет. 8.20 Суперпапа. 9.00
Т.х. "М±рагер". 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Т.с. "Фериха". 11.30 Т.х. "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
"20:30". 14.00 Новости. 14.10 Т.с.
"Лист ожидания". 15.15 "М±рагер".
16.40 "20:30". 17.30 "Фериха". 18.30
"Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 21.00 "Лист ожидания".
22.00 "Фериха". 23.00 Кеш емес.
23.50 Сезім шарабы. 0.35 Жањалыќ-
тар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Немно-
го об искусстве". 10.05 Песни люб-
ви. 10.35 Ж‰здесу. 11.05 Б‰гінгі
ѓылым. 11.30 Д.ф. "Кемел кењістік".
12.05 "М. Фриман: уаќыт пен кењіст-
ікке саяхат". 13.05 Онлайн Астана.
14.05 Научная нефантастика. 15.00
Т.х. "Кішкентай Доррит". 16.00 "XXI
ѓасыр кμшбасшысы". 17.30 Т±њѓыш-
тар. 18.05 "М. Фриман: уаќыт пен
кењістікке саяхат". 19.20 Ученый
совет. 20.10 Н±рлы Отау. 20.30 Наше
кино. 21.00 Кітапхана. 21.30 Леген-
ды и мифы Оперного. 22.00 Онлайн
Астана. 22.50 Балет "Большой

России - Сборная Казахстана. 0.50
Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 8.35 Пейзажи
сквозь время. 9.00 Жањалыќтар. 9.30
М.с. 9.55, 11.25, 12.25, 13.55, 15.10,
16.55, 18.25, 22.50, 0.15 Телемар-
кет. 10.00 Новости. 10.30 "Смерть
шпионам. Ударная волна". 11.30 Зањ
аймаѓы. 12.00 М.с. "Финес пен
Ферб". 12.30 Высота воли. 12.55
Мєњгілік рух. 13.00 Жањалыќтар.
13.55 Пока жива память. 14.00 "Ас-
тана - махаббатым меніњ". 15.15
"Єлемніњ ќолмен жасалѓан керемет-
тері". 16.00 "Нояндар". 17.00 Магия
природы. 17.30 М.с. 17.45 Мєњгілік
рух. 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Даму
діњгектері. 18.25 Новости. 18.50 Пока
жива память. 18.55 "Тренер". 19.30
Первая студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Дамафон. 20.55 Мєњгілік рух.
21.00 Новости. 21.25 Пока жива па-
мять. 21.35 "Смерть шпионам. Скры-
тый враг". 22.35 "Флеминг". 0.20
Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 Т.с. "Кто в доме хозяин?". 9.00
"М±рагер". 10.00 Жањалыќтар. 10.30
"Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00
Жањалыќтар. 13.10 Кеш емес. 14.00

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.15
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.00 "Страх в твоем доме". 14.00
"Дом на Озерной". 15.00 Новости.
15.15 Б±йымтай. 16.20 М.с. 17.00
Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45
Бизнес сыры. 18.00 Новости. 18.15
"Ѓашыќ ж‰рек". 19.00 Жекпе-жек.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Моя исто-
рия войны. 21.00 Новости. 21.30
"Слово офицера". 22.00 "Сулейман
Великолепный". 22.50 Біздіњ ‰й.
23.40 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 8.30, 9.55,
11.25, 12.25, 13.55, 15.10, 16.55,
18.25, 22.50, 0.15 Телемаркет. 8.35
Пейзажи сквозь время. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.30 "Смерть шпионам. Скрытый
враг". 11.30 Бірінші студия. 12.00
М.с. "Финес пен Ферб". 12.30 Да-
нышпан ќарѓа. 12.50 Мєњгілік рух.
13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока жива
память. 14.00 "Астана - махаббатым
меніњ". 15.15 "Єлемніњ ќолмен жа-
салѓан кереметтері". 16.00 "Ноян-
дар". 17.00 Магия природы. 17.30
М.с. 17.45 Мєњгілік рух. 17.50 Жања-

лыќтар. 18.15 Третий тайм. 18.30
Новости. 18.50 Пока жива память.
18.55 "Тренер". 19.30 Первая сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 53:63.
21.00 Новости. 21.25 Пока жива па-
мять. 21.35 "Смерть шпионам. Скры-
тый враг". 22.35 "Флеминг". 0.20 Жа-
њалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "М±рагер". 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Біз біргеміз. 13.35 Той жыры. 14.00
Новости. 14.10 "Лист ожидания".
15.15 "М±рагер". 16.35 Сделка. 17.00

Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Лист ожидания". 22.00
"Фериха". 23.00 Sky-studio. 23.50
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Не-
много об искусстве". 9.35 TED: Идеи,
достойные распространения. 10.05
Саѓыныш сазы. 10.35 Атакєсіп. 11.00
"Эврика". 11.30 "Кемел кењістік".
12.05 "М.Фриман: уаќыт пен кењіс-
тікке саяхат". 13.05 Онлайн Астана.
15.00 "Кішкентай Доррит". 16.00 "Ли-
дер XXI века". 17.30 "‡кілі домбы-
ра". 18.05 "М. Фриман: уаќыт пен

кењістікке саяхат". 19.50 Ќылќалам.
20.40 Семь муз. 21.00 Казахстан в
письмах. 21.20 "Танцующий мир".
22.00 Онлайн Астана. 22.50 Концерт.
0.05 "Кішкентай Доррит".

6.05 К.ф. "Гиностра". 8.00 Ревю.
8.25 Жасырын камера. 9.00 Ревю.
9.30 "Универ". 10.30 "Интерны". 11.00
Однажды в России. 11.30 "Сашата-
ня". 12.00 "Деффчонки". 12.30 Мульт-
сериалы. 15.30 Сєлем ВОХ. 16.30
"Ѓарыштан келген ѓашыѓым". 17.40
"З±лым ќыз". 19.00 "Деффчонки".
19.30 "Сашатаня". 20.00 Однажды в
России. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
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18.15 "Ѓашыќ ж‰рек". 19.00 Біздіњ ‰й.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Мен кμрген
соѓыс. 21.00 Новости. 21.30 "Слово
офицера". 22.00 "Сулейман Велико-
лепный". 23.00 Біздіњ ‰й. 23.50
Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 8.30, 9.55, 11.25,
12.25, 13.55, 15.10, 16.55, 18.25,
22.50, 0.15 Телемаркет. 8.35 Пейза-
жи сквозь время. 9.00 Жањалыќтар.
9.30 М.с. 10.00 Новости. 10.30
"Смерть шпионам. Скрытый враг".
11.30 Первая студия. 12.00 М.с. "Фи-
нес пен Ферб". 12.30 Данышпан
ќарѓа. 12.50 Мєњгілік рух. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.55 Пока жива память.
14.00 "Астана - махаббатым меніњ".
15.15 "Єлемніњ ќолмен жасалѓан ке-
реметтері". 16.00 "Нояндар". 17.00
Магия природы. 17.30 М.с. 17.45
Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Регион/10. 18.25 Новости. 18.50 Пока
жива память. 18.55 "Тренер". 19.30
Бірінші студия. 19.55 Мєњгілік рух.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Сєттілікке
1001 ќадам. 21.00 Новости. 21.30 Пока
жива память. 21.35 "Смерть шпио-

нам. Скрытый враг". 22.35 "Флеминг".
0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.05 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "М±рагер". 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Д.ф. "Сырты б‰тін...". 14.00 Новости.
14.10 "Лист ожидания". 15.15 "М±ра-
гер". 16.35 Каznet. 17.00 Такси. 17.30
"Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Лист ожидания". 22.00 "Фериха".
23.00 Репортер представляет. 23.20
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Немно-
го об искусстве". 9.40 TED. Идеи,
достойные распространения. 10.05
"Ѓасырлар пернесі". 10.35 Кітапха-
на. 11.05 Реальная наука. 11.30 "Ке-
мел кењістік". 12.05 "М. Фриман:
уаќыт пен кењістікке саяхат". 13.05
Онлайн Астана. 14.05 ¤мір. Театр.
Кино. 15.00 "Кішкентай Доррит".
16.30 Таѓдырлы хаттар. 17.00 Идеи,

достойные распространения. 17.30
"Эйнштейн ізімен". 18.05 "М. Фриман:
уаќыт пен кењістікке саяхат". 19.00
TED: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
19.50 Тарих айнасы: ањыз бен аќиќат.
21.30 Музей звуков. 22.00 Онлайн
Астана. 22.50 Концерт. 0.00 "Кішкен-
тай Доррит".

6.05 К.ф. "Ж±мбаќ адамдар". 8.00
Ревю. 8.25 Жасырын камера. 9.00
Ревю. 9.30 "Универ". 10.30 "Интер-
ны". 11.00 Однажды в России. 11.30
"Сашатаня". 12.00 "Деффчонки".
12.30 Мультсериалы. 15.30 Сєлем
ВОХ. 16.30 "Ѓарыштан келген ѓашы-
ѓым". 17.40 "З±лым ќыз". 19.00 "Деф-
фчонки". 19.30 "Сашатаня". 20.00
Однажды в России. 20.30 Ревю.
21.00 "Универ". 22.00 "Интерны".
22.30 Ревю. 23.00 Жасырын каме-
ра. 00.00 Х.ф. "С меня хватит!"

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 "Арам Аќша.
Адал махаббат". 7.30 К‰нбастар.
8.00 Айнаonline. 8.30 К‰нбастар. 9.00
С новым домом! 10.00 О самом глав-
ном. 11.00 Домашний ресторан.
12.00 Баспана бабы. 13.00 Ќыздар

арасында. 14.00 Айнаonline. 15.00
"Гадалка". 16.00 "Вдова". 17.00
ВООМ! 18.00 "Арам аќша. Адал ма-
хаббат". 19.00 Айнаonline. 19.30 Моя
история. 20.00 7 NEWS. 21.00 Шоу
"Мои прекрасные". 23.00 Ќорќыныш
факторы. 00.00 "Демоны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 "Городские легенды
3". 12.00 Мультсериалы. 15.00 "Счас-
тливы вместе". 19.00 "Кухня". 20.00
Информбюро. 21.00 "‡мітіњді ‰збе".
22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 00.00 Х.ф. "Кладбище до-
машних животных". 2.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 М.ф.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Госпожа гор-
ничная". 14.00 Винтаж. 14.30 Baby
ГИД. 15.00 "Цезарь". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Є. Бейсеуовке арнал-
ѓан кеш. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
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Новости. 14.10 "Лист ожидания".
15.15 "М±рагер". 16.35 Kaznet. 17.00
Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Лист ожидания". 22.00
"Фериха". 23.00 Сырласу. 23.50
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Немного
об искусстве". 10.05 Саѓыныш сазы.
10.35 Ќылќалам. 11.00 Легенды и
мифы Оперного. 11.30 "Кемел
кењістік". 12.05 "М. Фриман: уаќыт пен
кењістікке саяхат". 13.05 Онлайн
Астана. 14.05 Н±рлы Отау. 15.00
"Кішкентай Доррит". 16.00 Научная
нефантастика. 16.25 Культурный код.

17.30 "‡кілі домбыра". 18.05 "М. Фри-
ман: уаќыт пен кењістікке саяхат".
19.30 Б‰гінгі ѓылым. 21.40 Д.ф. "С чего
начинается Родина". 22.00 Онлайн
Астана. 22.50 Балет. 0.00 "Кішкен-
тай Доррит".

6.05 К.ф. "Ойын". 8.00 Ревю. 8.25
Жасырын камера. 9.00 Ревю. 9.30
"Универ". 10.30 "Интерны". 11.00 Од-
нажды в России. 11.30 "Сашатаня".
12.00 "Деффчонки". 12.30 Мультсе-
риалы. 15.30 Сєлем ВОХ. 16.30
"Ѓарыштан келген ѓашыѓым". 17.40
"З±лым ќыз". 19.00 "Деффчонки".
19.30 "Сашатаня". 20.00 Однажды в
России. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00

Жасырын камера. 00.00 Х.ф. "Же-
лезный рыцарь 2".

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 "Арам Аќша.
Адал махаббат". 7.30 К‰нбастар. 8.00
Айнаonline. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С
новым домом! 10.00 О самом глав-
ном. 11.00 Домашний ресторан. 12.00
Баспана бабы. 13.00 Ќыздар арасын-
да. 14.00 Айнаonline. 15.00 "Гадал-
ка". 16.00 "Вдова". 17.00 Икона сти-
ля. 18.00 "Арам аќша. Адал махаб-
бат". 19.00 Айнаonline. 19.30 Моя ис-
тория. 20.00 7 NEWS. 21.00 Т.с. "Сле-
дователь Протасов". 23.00 Ќорќыныш
факторы. 00.00 "Демоны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 "Городские легенды
3". 12.00 Мультсериалы. 15.00 "Счас-
тливы вместе". 19.00 "Кухня". 20.00
Информбюро. 21.00 "‡мітіњді ‰збе".
22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 00.00 Х.ф. "Без вести про-
павшие 3: Бреддок". 2.00 Концерт.

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

"Госпожа горничная". 14.00 Дело №.
14.10 Солнечная кухня. 14.40 Стиль
жизни. 15.00 Т.с. "Цезарь". 16.00 Жа-
њалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 Єн-жыр кеші.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне
єйел. 20.00 РТН. 20.30 Винтаж. 21.10
"Госпожа горничная". 22.00 РТН.
22.30 Группа здоровья. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Коро-
лева бандитов". 12.00 "Ду ќол шоко-
лад". 12.55 Жањалыќтар. 13.00 Луч-
ший город.KZ. 13.10 Ашыѓын айт-
ќанда. 14.00 П@утina+. 14.30 "Гон-
чие-5". 14.50 112. 15.00 "Гончие-
5".15.40 Судебные истории. 16.40
Давай поженимся. 17.45 "Врачиха".
18.50 Пусть говорят. 20.00 Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар".
23.20 П@утina. 23.45 Лучший
город.KZ. 23.55 "Фарца".

6.05 "Япыр-ай". 7.25 "Ќайран за-
ман. Жалѓасы". 8.25 "Жанќияр пат-
шайым". 9.25 Оњай олжа. 10.10 "Бе-
жать". 12.00 Новости. 12.40 Глав-
ная редакция. 13.15 "Лесник". 15.15
Не ври мне. 16.15 "Махаббат м±њы".
17.45 "М±здан суыќ, оттан ыстыќ".
18.40 КТК ќоржынынан. 19.45 Оњай
олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Диагноз. 22.15 "Жре-
бий судьбы". 0.05 "Лесник".

Ќылмыстыќ іс №. 20.00 РТН. 20.30
Джиперы. 21.00 "Госпожа горничная".
22.00 РТН. 22.30 В ладу с природой.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Коро-
лева бандитов". 12.00 "Ду ќол шоко-
лад". 12.55 Жањалыќтар. 13.00 Луч-
ший город.KZ. 13.10 Ашыѓын айт-
ќанда. 14.00 П@утina+. 14.30 "Гон-
чие-5". 14.50 112. 15.00 "Гончие-5".
15.40 Судбные истории. 16.40 Да-
вай поженимся. 17.45 "Врачи-
ха".18.50 Пусть говорят. 20.00 Но-
вости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.45 Луч-
ший город.KZ. 23.55 "Фарца".

6.05 "Япыр-ай". 7.25 "Ќайран за-
ман. Жалѓасы". 8.25 "Жанќияр патшай-
ым". 9.25 Оњай олжа. 10.10 "Бежать".
12.00 Новости. 12.40 Диагноз. 13.15
"Лесник". 15.15 Не ври мне. 16.15
"Махаббат м±њы". 17.45 "М±здан суыќ,
оттан ыстыќ". 18.40 КТК ќоржынынан.
19.45 Оњай олжа. 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Черный квад-
рат. 22.15 "Судья". 0.05 "Лесник".

00.00 Т.с. "Демоны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "Сен
келерсіњ 2". 8.00 Т.с. "‡мітіњді ‰збе".
9.00 Х.ф. "Гарри Поттер и Тайная
комната". 12.30 Мультсериалы.
15.00 М.ф. "Кунг-фу панда 2". 17.00
Т.с. "Счастливы вместе". 19.00 Т.с.
"Кухня". 20.00 Информбюро. 21.00
"‡мітіњді ‰збе". 22.00 "Сен келерсіњ
2". 23.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 00.00 Х.ф. "Тайна ор-
дена". 2.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 М.с.
10.00 Моя правда. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 Неизведанный Казахстан.
13.30 Территория происшествий.
14.00 Д.с. "В поисках истины". 15.00
Фестиваль современной этнической
музыки. 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
Ж±лдызды єуендер. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 По диким местам. 20.00
РТН. 20.30 Дело №. 20.50 Торговый
дом. 21.10 В ладу с природой. 21.30
По следам музейных невидимок.
22.00 РТН. 22.30 Baby ГИД. 23.00
¤мір аѓымы. 0.00 Территория про-
исшествий.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Ко-
ролева бандитов". 12.00 "Ду ќол шо-
колад". 12.55 Жањалыќтар. 13.00
Лучший город.KZ. 13.10 Ашыѓын
айтќанда. 14.00 П@утina+. 14.30 Т.с.
"Гончие-5". 14.50 112. 15.00 Т.с. "Гон-
чие-5". 15.40 Судебные истории.
16.40 Давай поженимся. 17.45 Т.с.
"Врачиха". 18.50 Пусть говорят.
20.00 Новости. 20.40 Т.х."С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20 Т.х.
"Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 Лучший город.KZ.
23.55 Т.с. "Фарца".

6.05 "Япыр-ай". 6.45 Ж‰рекжар-
ды. 7.15 "Ќайран заман. Жалѓасы".
8.15 ¤нерлі отбасы. 9.25 Х.ф. "Толь-
ко вернись". 11.15 Х.ф. "Минус
один". 15.00 Портрет недели. 16.00
Слуги народа. 16.45 "Махаббат
м±њы". 17.45 "М±здан суыќ, оттан
ыстыќ". 18.40 КТК ќоржынынан. 19.45
Оњай олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Главная редакция.
22.15 "Жребий судьбы". 0.05 "Лес-
ник".

НТКБІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

АСТАНА



3 сєуір3 сєуір3 сєуір3 сєуір3 сєуір, ж±ма, ж±ма, ж±ма, ж±ма, ж±ма

4 сєуір4 сєуір4 сєуір4 сєуір4 сєуір, сенбі, сенбі, сенбі, сенбі, сенбі

7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
Ас болсын! 11.25 Єзіл єлемі. 13.00
Поэзия єлемі. 13.30 Телќоњыр. 14.15
Т.х. "С±њќар". 16.10 К.ф. "Шалимар".
17.30 Жањалыќтар. 17.50 К.ф. "Ша-
лимар". 19.05 Єндер мен жылдар.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Сенбілік
кездесу. 22.30 Жайдарман. 0.00
Жањалыќтар. 0.30 К.ф. "Шерлок".

7.00 Концерт. 8.30 Мир в картин-
ках. 9.00 Бармысыњ, бауырым? 9.45
Продвопрос. 10.05 Спорт без гра-
ниц. 10.30 М.ф. 11.50 Х.ф. "Бело-
снежка и месть гномов". 13.35 Ор-
талыќ хабар. 14.35 Жеті єн. 16.05
Концерт. 17.40 Тур де Хабар. 18.10
Д.ф. "Сєн-салтанат тарихы". 19.50
Бенефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Х.ф. "Предчувствие". 23.50 К.ф.
"Меніњ жігітім періште".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40 "Же-
дел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.55 Индустрияландыру: ±лттыќ
μндіріс. 13.15 Кμкпар. 14.00 Сμнбес
сєуле. 14.25 М.х. 15.05 Єйел баќы-
ты. 16.10 "Келін". 17.00 Жан жылуы.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Меніњ Ќазаќстаным. 18.40
Д.ф. "Ѓасырлар ‰ні". 19.10 Иман ай-
насы. 19.35 "Жедел жєрдем". 20.30
Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай...
21.50 Шын ж‰ректен! 22.45 "Келін".
23.30 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
0.00 Жањалыќтар. 0.55 К.ф. "Ою-
μрнек ќ±пиясы".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.20
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Страх в твоем доме". 14.00
"Дом на Озерной". 15.00 Новости.
15.15 Б±йымтай. 16.20 ¦лт саулыѓы.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Бармысыњ,

8.00 Жањалыќтар. 8.25, 8.55,
11.35, 11.55, 13.55, 16.20, 17.55,
18.25, 19.55 Телемаркет. 8.30
Мєњгілік рух. 8.35 Ертегілер. 9.00
Новости. 9.30 Пока жива память.
9.35 К.ф. "Шал". 11.40 Регион/10.
12.00 Телетриптих "00.00". 13.00
Третий тайм. 13.25 Д.с. "Ќазаќ да-
ласыныњ ќ±пиялары". 14.00 Концерт.
16.25 Пока жива память. 16.30 М.с.
17.00 Т.с. "Нильс Холгерсенніњ жа-
байы ќаздармен ќызыќты сапары".
18.00 Алаш алыптары. 18.25 Мєњгілік
рух. 18.30 Т.с. "Паудер Парк". 19.30
Интонация. 20.00 Алдаспан. 20.30
Ажар. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.30
Х.ф. "Поздняя весна Астаны".

8.00 Єн шашу. 8.55 Такси. 9.20
Суперпапа. 10.00 М.ф. 10.45 Kaznet.
11.05 Д‰ние жарыќ. 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Т.с. "Обучаю игре на
гитаре". 15.05 Х.ф. "Приключения

Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на". 16.25 Єзілстан. 16.35 Сделка.
17.00 Єн мен єзіл. 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.05 Ел аузында. 20.30
"20:30". 21.20 Sky-studio. 22.10 Кон-
церт. 23.25 Х.ф. "Домино".

7.55 К.ф. "Ашик Кериб". 10.05
Картина маслом. 10.55 Золотая се-
редина. 12.00 ¦лы дала мєдениеті.
13.00 Ежелгі Рим ќазыналары. 14.05
Д.ф. "Мадина Баспаева; казахская
Китри". 16.00 XXI ѓасыр кμшбасшы-
сы. 17.30 Арнайы жоба. 18.05 К.ф.
"Ќош бол, Г‰лсары!". 20.10 Концерт.
21.35 К.ф. "Коко Шанель".

6.05 Тањѓаларлыќ видео. 6.45
К.ф. "Спартак 1". 8.20 М.х. 9.00 Боль-
шая разница. 9.50 Х.ф. "Бетховен
6: большой прорыв". 11.40 М.ф. 12.30
Ќыз ќылыѓы. 13.00 К‰лкі базар. 13.25
Тематик-шоу. 14.30 М.х. 16.10 Х.ф.
"16 желаний". 18.00 К‰лкі базар.

18.25 Ењ к‰лкілі єртістер. 19.25 Ка-
раоке-киллер. 20.30 Х.ф. "Помпеи".
22.30 Х.ф. "Широко шагая". 00.10
Х.ф. "Чужой 3".

6.00 Ќырыќ миллион тењге шоуы.
8.00 Шебербек аѓай. 9.00 Орел и
решка. 10.00 Моя история. 10.30 Я -
шопоголик. 11.00 СвиДЕТИли. 11.30
Страсти у плиты. 12.00 Т.х. "К±рбы-
лар". 14.30 Айнаonline. 15.00 Х.ф.
"Глупая звезда". 17.00 Экстрасенсы
против ученых. 18.00 Жанкештілер
жарысы. 19.00 Айнаonline. 19.250
Х.ф. "Ван Хельсинг". 22.00 Другими
словами. 22.40 Бокс. 00.00 "Демо-
ны да Винчи".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультсериалы. 9.30 Х.ф. "Скуби Ду
4: проклятие озерного монстра".
11.30 "Дом рецептов". 12.00 "Налег-
ке". 12.30 "Ж±лдызды шањыраќ". 13.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
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8.30 Мєлім де беймєлім Ќазаќ-
стан. 9.00 Б‰гін жексенбі. 10.30 М.ф.
11.20 Аќсауыт. 11.50 ¦лттыќ шоу.
13.15 Шарайна. 13.45 Жарќын бей-
не. 14.15 "С±њќар". 16.10 Баламен
бетпе-бет. 16.30 М.ф. 16.40 Концерт.
18.30 Єзіл єлемі. 20.00 Апта. 21.00
С.Жолбарыстыњ шыѓармашылыќ
кеші. 23.00 Алањ. 23.50 К.ф. "Шер-
лок".

7.00 Концерт. 8.30 Айбын. 9.00
Жеті к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.20 Спорт
єлемі. 10.50 М.ф. 12.05 Х.ф. "Чудо-
пес". 13.35 Бенефис-шоу. 14.45 К.ф.
"Махаббат ‰шін жанпида". 17.20 Мен
кμрген соѓыс. 17.35 Концерт. 19.50
Ќызыќtime. 21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф.
"Здесь на земле". 23.40 К.ф.

"Кμріпкел".

8.00 Ертегілер. 8.30, 16.25, 18.25,
19.25 Телемаркет. 8.35 Д.с. "Тайны
древних империй". 9.35 К.ф. "Сиќыр-
лы демеуші". 11.10 Д.с. "Культур-
ное наследие". 11.40 Даму діњгек-
тері. 11.55 Пока жива память. 12.00
1001 формула успеха. 12.05 Ќазаќ-
стан - бірліктіњ бесігі. 12.30 Сап т‰зе!
12.55 Мєњгілік рух. 13.00 Д.ф. "Лео-
нардо". 14.30 Пока жива память.
14.35 Н±ртастыњ концерті. 16.00
Магия природы. 16.30 М.с. 17.00
"Нильс Холгерсенніњ жабайы ќаздар-
мен ќызыќты сапары". 18.00 Алаш
алыптары. 18.30 "Паудер Парк".
19.30 Волшебный фонарь. 20.00
Бойт±мар. 20.30 Вызов. 21.00 Арќа-
аќпарат. 21.35 Х.ф. "Материнское
сердце".

8.00 Єн шашу. 8.15 Сапа. 8.25
Х.ф. "Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона". 9.45 Такси.
10.15 Концерт. 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 "Обучаю игре на гитаре". 15.05
Х.ф. "Разлука". 16.45 Д.ф. "Сырты
б‰тін...". 17.10 Сырласу. 18.00
Єзілстан. 18.10 Бай бол. 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.05 Той жыры. 20.30
"20:30". 21.20 Х.ф. "Доказательство".
23.20 "¦мытылмас".

8.05 К.ф. "Ќ±стыњ с‰ті". 9.00 Са-
ѓыныш сазы. 10.30 ‡кілі домбыра.
11.30 Ѓасырлар пернесі. 12.00 Джаз
рандеву. 14.05 Ученый совет. 15.00
Д.ф. "Астана Балет: Еуропаны ба-
ѓындыру".15.35 Бір сєт. 16.00 Лидер
XXI века. 17.05 Кеше ѓана. 19.30 Х.ф.
"Легенда о сурамской крепости".
21.05 Концерт. 22.35 К.ф. "Балалыќ
шаќтыњ тангосы".

6.05 Тањѓаларлыќ видео. 6.45
К.ф. "Спартак 2". 8.35 М.ф. 9.00 Ры-
жие. 9.30 Х.ф. "Питер Пэн". 11.25
М.ф. 13.00 Х.ф. "Помпеи". 15.00 М.х.
15.10 Ќыз ќылыѓы. 15.35 К‰лкі ба-
зар. 16.00 Тематик-шоу. 16.45 Ењ
к‰лкілі єртістер. 17.45 Комик adze.
18.00 КВН на Бис. 18.20 Х.ф. "Ши-
роко шагая". 20.00 Битва экстрасен-
сов. 21.20 Караоке-киллер. 22.20
Алтын таспа. 23.15 К‰лкі базар. 23.40
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Луч-
шая подруга".

6.00 Ќырыќ миллион тењге шоуы.
8.00 Шебербек аѓай. 9.00 Измайлов-
ский парк. 11.00 "Выжить любой це-
ной". 12.00 "К±рбылар". 14.30
Айнаonline. 15.00 Х.ф. "Два билета
в Венецию". 17.00 ВООМ! 18.00
Жанкештілер жарысы. 19.00
Айнаonline. 20.00 Нысана. 20.30 Кім
білген. 21.00 Один в один 2. 00.00

Х.ф. "Демоны да Винчи".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Х.ф. "Гарри Поттер и Философский
камень". 11.30 "Дом рецептов". 12.00
"Сєт сапар". 12.30 "Ж±лдызды шањы-
раќ". 13.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 16.00 "Кухня". 21.00
Фильм-концерт. 00.00 Х.ф. "Джеф,
живущий дома". 2.00 Х.ф. "Человек-
ракета". 4.00 Концерт.

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Киноклуб. 11.30 Сол-
нечная кухня. 12.00 ПроАгро. 12.30
РТН Подробности. 13.20 Винтаж.
14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам жєне
єйел. 15.30 Р.Єлќожа. 17.00 "Це-
зарь". 20.30 Тет-а-тет. 21.00 В поис-
ках истины. 22.00 По диким местам.
23.00 Моя правда. 0.00 Фестиваль
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бауырым? 18.00 Новости. 18.15
"Ѓашыќ ж‰рек". 19.00 Орталыќ ха-
бар. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Силь-
ные духом. 21.00 Новости. 21.30
Жеті єн. 23.00 Х.ф. "Легенды: гроб-
ница дракона". 0.45 К.ф. "¦лан-асыр
той".

7.00 Тобыл тањы. 8.30, 9.55,
11.25, 12.25, 13.55, 15.10, 16.55,
18.25, 22.50, 0.15 Телемаркет. 8.35
Пейзажи сквозь время. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.30 "Смерть шпионам. Скрытый
враг". 11.30 Первая студия. 12.00
М.с. "Финес пен Ферб". 12.30 Да-
нышпан ќарѓа. 12.55 Мєњгілік рух.
13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока жива
память. 14.00 "Астана - махаббатым
меніњ". 15.15 "Єлемніњ ќолмен жа-
салѓан кереметтері". 16.00 "Ноян-
дар". 17.00 Магия природы. 17.30
М.с. 17.40 Мєњгілік рух. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.15 Алдаспан. 18.25 Но-
вости. 18.50 Пока жива память. 18.55
"Тренер". 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Ќазаќстан 2050.
21.00 Новости. 21.30 Пока жива па-

мять. 21.35 "Смерть шпионам. Скры-
тый враг". 22.00 Телетриптих "00.00".
0.00 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "М±рагер". 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Sky-studio. 14.00 Новости. 14.10 "Лист
ожидания". 15.15 "М±рагер". 16.35
Д.ф. "Сырты б‰тін...". 17.00 Такси.
17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 дакар-2015. 21.10 "Лист ожи-
дания". 22.10 "Фериха". 23.10 Ел
аузында. 23.35 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Немно-
го об искусстве". 9.35 TED: Идеи,
достойные распространения. 10.05
Ѓасырлар пернесі. 10.35 "Эйнштейн
ізімен". 11.30 "Кемел кењістік". 12.00
"М. Фриман: уаќыт пен кењістікке
саяхат". 13.05 Онлайн Астана. 15.00
"Кішкентай Доррит". 16.20 Таѓдырлас-
тар. 17.30 Бір сєт. 18.05 "М.Фриман:

уаќыт пен кењістікке саяхат". 19.50
Тарих айнасы: ањыз бен аќиќат. 21.40
Литературный клуб. 22.00 Онлайн
Астана. 22.50 "Отырар сазы" ор-
кестрініњ шыѓармашылыѓы. 0.05
"Кішкентай Доррит".

6.05 К.ф. "Жатын бμлменіњ тере-
зесі". 8.00 Ревю. 8.25 Жасырын ка-
мера. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ".
10.30 "Интерны". 11.00 Однажды в
России. 11.30 "Сашатаня". 12.00
"Деффчонки". 12.30 Мультсериалы.
15.30 Сєлем ВОХ. 16.30 "Ѓарыштан
келген ѓашыѓым". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.30 "Сашатаня". 20.00 Однаж-
ды в России. 20.30 Ревю. 21.00 "Уни-
вер". 22.00 "Интерны". 22.30 Ревю.
23.00 Жасырын камера. 00.00 Х.ф.
"Дом Хэмингуэй".

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 "Арам Аќша.
Адал махаббат". 7.30 К‰нбастар.
8.00 Айнаonline. 8.30 К‰нбастар. 9.00
С новым домом! 10.00 О самом глав-
ном. 11.00 Домашний ресторан.
12.00 Баспана бабы. 13.00 Ќыздар
арасында. 14.00 Айнаonline. 15.00

"Человек-невидимка". 16.00 Икона
стиля. 17.00 Измайловский парк.
18.00 "Арам аќша. Адал махаббат".
19.00 Айнаonline. 19.30 KZландия.
Сокровище нации. 20.00 7 NEWS.
21.00 Шоу "Караоке - живой звук".
23.00 Ќорќыныш факторы. 00.00 "Де-
моны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 "Городские легенды
3". 12.00 Мультсериалы. 15.00 "Счас-
тливы вместе". 19.00 "Кухня". 20.00
Информбюро. 21.00 "‡мітіњді ‰збе".
22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00 Алдар-
аспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
00.00 Х.ф. "Скуби Ду 4: проклятие
озерного монстра". 2.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 М.ф.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Госпожа
горничная". 14.00 В ладу с приро-
дой. 14.25 Торговый дом. 14.45 Кино-
клуб. 15.00 "Цезарь". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті

НТК

к‰нделігі. 15.00 Х.ф. "Гарри Поттер и
Узник Азкабана". 18.00 Х.ф. "Гарри
Поттер и Кубок огня". 21.00 Фильм-
концерт. 00.00 Х.ф. "Искусственный
разум". 3.00 Концерт.

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.20 Неизведанный
Казахстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 В поисках истины. 12.00 Лица
неизвестности. 12.30 Д.ф. "Неизвест-
ная версия". 14.00 Концерт. 16.00
ПроАгро. 16.30 Ќоѓам жєне єйел.
17.00 Джиперы. 17.30 Ж±лдыз-топ.
18.30 "Ќазаќстан байтаќ μлке". 19.00
Ќылмыстыќ №. 19.30 Baby ГИД.
20.00 РТН Подробности. 20.50 Вин-
таж. 21.30 Солнечная кухня. 22.00
По следам музейных невидимок.
22.30 Ќ. Аманжоловтыњ шыѓармашы-
лыѓына арналѓан кеш. 0.00 Панора-
ма недели.

6.00 К.ф. "Джентльмен". 7.30
Ќылмыстыќ іс №. 8.00 Тањѓы пошта.
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с±хбат. 17.30 Ж±лдызды єуендер.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 По диким
местам. 20.00 РТН. 20.30 Группа здо-
ровья. 21.00 "Госпожа горничная".
22.00 РТН. 22.30 Солнечная кухня.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 "Ду ќол шоколад".
12.55 Ж±ма уаѓызы. 13.10 Ашыѓын
айтќанда. 14.00 П@утina+. 14.30 "Гон-
чие-5". 14.50 112. 15.00 "Гончие-
5".16.40 Жди меня. 17.45 "Врачиха".
18.50 Поле чудес. 20.00 Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 КВН.Высшая лига.

06.05 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќтар.
7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.25
"Жанќияр патшайым". 9.25 Оњай олжа.
10.10 "Бежать". 12.00 Новости. 12.40
Наша правда. 13.40 "Лесник". 15.30
Не ври мне. 16.30 "Махаббат м±њы".
17.00 "Карадайы". 19.45 Ж±лдызды
аќиќат. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Наша правда. 22.40 Х.ф.
"Удиви меня". 0.35 Смотреть всем!

8.30 П@утina. 8.50 Жањалыќтар. 9.00
Новости. 9.10 Смак. 9.45 Х.ф. "Уйти,
чтобы остаться". 11.35 Фабрика
грез. 12.05 "Ду ќол шоколад". 13.00
Караоке такси. 13.30 101 кењес. 14.00
П@утina+. 14.45 Кто хочет стать
миллионером? 15.50 Т.с. "Челове-
ческий фактор". 20.00 Новости.
20.30 Лучший город.KZ. 21.30 Кешкi
кездесу. 22.50 Жањалыќтар. 23.10
Тiлшi т‰йiнi. 23.35 Жањалыќтар. 23.55
Т.с. "Следственный комитет. "Пау-
тина".

7.00 Х.ф. "Витя Глушаков - друг
апачей". 8.20 Ж‰рекжарды. 9.00
Шаншар. 9.40 Юрмала-2013. 11.25
Бюджетный ремонт. 12.00 Новости.
12.40 Наша правда. 13.40 Звездная
жизнь. 14.40 Выходной со звездой.
15.15 Табыс кілті. 15.40 К.ф. "Біз ба-
лалар ‰йінен". 17.25 Шаншар. 18.00
Ревизорро. 19.00 Унеси, что смо-
жешь. 19.35 "Карадайы". 21.00 Дру-
гая правда. 22.00 Очная ставка.
23.00 "Беременна в 16". 0.00 Той
BestStar.

современной этнической музыки.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi т‰йiнi.
6.45 Жањалыќтар. 7.00 Т.х."Беркли-
сквер". 8.35 Жањалыќтар. 8.45 Вос-
кресные беседы. 9.00 Но-вости. 9.10
Здоровье. 10.10 "Казлото". 10.45 Луч-
ший город.KZ. 11.55 Кешкі кездесу.
13.05 Караоке такси. 13.40 101 ке-
њес. 14.05 Єн дария. 15.00 Угадай
мелодию. 15.40 Добрый вечер, Казах-
стан! 16.50 Х.ф. "Одинокие сердца".
21.00 Аналитика. 22.00 П@утina+.
23.05 Точь-в-точь.

7.30 М.с. 7.50 КТК ќоржынынан.
9.15 Табыс кілті. 9.40 Бюджетный
ремонт. 10.20 Звездная жизнь. 11.20
Х.ф. "Бедные родственники". 15.00
Дорога домой. 15.15 КТК ќоржыны-
нан. 17.00 Той BestStar. 18.30 Удиви
меня. 19.35 "Карадайы". 21.00 Порт-
рет недели. 22.00 Слуги народа.
22.50 ¤нерлі отбасы. 0.00 Х.ф. "8
первых свиданий".

22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Жасырын камера. 00.00 Х.ф. "Суп-
руги Морган в бегах".

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 "Арам Аќша.
Адал махаббат". 7.30 К‰нбастар.
8.00 Айнаonline. 8.30 К‰нбастар. 9.00
С новым домом! 10.00 О самом глав-
ном. 11.00 Домашний ресторан.
12.00 Баспана бабы. 13.00 Ќыздар
арасында. 14.00 Айнаonline. 15.00

"Гадалка". 16.00 "Вдова". 17.00 Сви-
ДЕТИли. 17.30 Страсти у плиты. 18.00
"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00
Айнаonline. 19.30 Моя история. 20.00
7 NEWS. 21.00 Шоу "Человек-неви-
димка". 22.00 Экстрасенсы против
ученых. 23.00 Ќорќыныш факторы.
00.00 "Демоны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен келерсіњ
2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00 Алдар-

аспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
10.00 "Городские легенды 3". 12.00
Мультсериалы. 15.00 "Счастливы
вместе". 19.00 "Кухня". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 "‡мітіњді ‰збе".
22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00 Алдар-
аспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
00.00 Х.ф. "Кладбище домашних
животных". 2.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Группа здо-
ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35
Профессиональный разговор. 15.00
"Цезарь". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
А. Бекбосынов. 19.00 Жањалыќтар.
19.30 "Ќазаќстан байтаќ μлке". 20.00
РТН. 20.30 ПроАгро. 21.00 "Госпожа
горничная". 22.00 РТН. 22.30 Тет-а-
тет. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панора-
ма дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Короле-
ва бандитов". 12.00 "Ду ќол шоколад".
12.55 Жањалыќтар. 13.00 Лучший
город.KZ. 13.10 Ашыѓын айтќанда.
14.00 П@утina+. 14.30 "Гончие-5".
14.50 112. 15.00 "Гончие-5". 15.40 Су-
дебные истории. 16.40 Давай поже-
нимся. 17.45 "Врачиха".18.50 Пусть
говорят. 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джод-
ха жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.45
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Лучший город.KZ. 23.55 "Фарца".

6.05 "Япыр-ай". 7.25 "Ќайран за-
ман. Жалѓасы". 8.25 "Жанќияр патшай-
ым". 9.25 Оњай олжа. 10.10 "Бежать".
12.00 Новости. 12.40 Черный квад-
рат. 13.15 "Лесник". 15.15 Не ври мне.
16.15 "Махаббат м±њы". 17.45 "М±здан
суыќ, оттан ыстыќ". 18.40 КТК ќоржы-
нынан. 19.45 Оњай олжа. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.40 "Судья". 0.30 "Лесник".

Ќолма-ќол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ±йымдастыруѓа  электрондыќ лицензияны жєне
(немесе) электрондыќ лицензияныњ ќосымшасын "Е-Лицензиялау" МДБ АЖ арќылы алу тєртібі

Ќазаќстан Республикасы-
ныњ 2014 жылѓы 16 мамыр-
даѓы № 202-V ЌРЗ "Р±ќсаттар
жєне хабарламалар туралы"
зањына (12 баб) жєне (29 баб)
сєйкес Ќазаќстан Республика-
сыныњ ¦лттыќ банкі уєкілетті
±йымдарѓа ќолма-ќол шетел
валютасымен айырбастау
операцияларын ±йымдасты-
руѓа  лицензияны жєне (неме-
се) лицензияныњ ќосымша-
сын береді.

Лицензияны жєне (немесе)
лицензияныњ ќосымшасын
беру арызданушыныњ ќалауы
бойынша тањдалѓан бір єдістер
бойынша кμрсетілуі м‰мкін:

Ќазаќстан Республикасы-
ныњ ¦лттыќ Банкі аймаќтыќ

филиалына ќаѓаз тасымалда-
ѓыштаѓы ќ±жаттардыњ толыќ
топтамасын ±сыну арќылы;

"Электрондыќ ‰кімет" веб-
порталы арќылы ("Е-Лицен-
зиялау" - WWW.elicense.kz
мемлекеттік деректер базасы-
ныњ" аќпараттыќ ж‰йесі) ар-
ќылы электрондыќ лицензия-
ны жєне (немесе) электрон-
дыќ лицензияныњ ќосымша-
сын беру ж‰зеге асырылады.

Аќпараттыќ технологияны
ќолдана отырып рєсімделіп
жєне берілетін электрондыќ
ќ±жат формасындаѓы лицен-
зия жєне (немесе) лицензия-
ныњ ќосымшасы, ќаѓаз тасы-
малдаѓыштаѓы лицензия жєне
(немесе) лицензияныњ ќосым-

шасына тењ.
Веб-портал арќылы элек-

трондыќ лицензияны жєне (не-
месе) электрондыќ лицензия-
ныњ ќосымшасын беруге
арыздану ‰шін арызданушыѓа
"Е-Лицензиялау" мемлекеттік
деректер базасыныњ" аќпарат-
тыќ ж‰йесінде тіркелуі ќажет,
ќажет электрондыќ мемле-
кеттік ќызметті тањдап, арыз
беріп, электрондыќ мєлімет
формасын толтырып, керек
ќ±жаттарды ќыстырып жєне
арызды уєкілетті ±йымныњ
лауазымды немесе уєкілетті
т±лѓасыныњ электрондыќ цифр-
лы ќолтањбасын ќою керек.

Ќ±жаттар тізімі, біліктілік та-
лаптары, уєкілетті ±йымды ли-

цензиялау тєртіптермен  шар-
ттары Ќазаќстан Республика-
сы ¦лттыќ Банкі басќармасы-
ныњ ќаулысымен бекі-тілген
2014 жылѓы 16 шілдедегі №144
Ќазаќстан Республикасында
ќолма-ќол шетел валютасы-
мен айырбастау операцияла-
рын ±йымдастыру ќаѓидала-
рымен ќарастырылѓан.

Ќолма-ќол шетел валюта-
сымен айырбастау операция-
ларын ±йымдастыруѓа лицен-
зияны жєне (немесе) лицен-
зияныњ ќосымшасын беруді
автаматизациялау, арыздану-
шыныњ μзініњ ‰йінен, офисы-
нан шыќпай-аќ арыз беріп, ли-
цензияны жєне (немесе) ли-
цензияныњ ќосымшасын алу-

мен ыњѓайлы.
Сонымен ќатар электрон-

дыќ лицензияны жєне (неме-
се) электрондыќ лицензия-
ныњ ќосымшасын жоѓалтќан
жаѓдайда оларды "Е-Лицен-
зиялау" мемлекеттік дерек-
тер базасыныњ" аќпараттыќ
ж‰йесі порталында арыздану-
шыныњ жеке кабинетінен ба-
сып шыѓарып алуѓа болады,
лицензияныњ т‰пн±сќасын
жєне (немесе) лицензияныњ
ќосымшасыныњ т‰пн±сќасын
ќайта алу ‰шін арыздануды
жєне  лицензиялыќ жинауды
ќайта тμлеу ќажеттілігін бол-
дырмайды.

Сонымен ќоса, электрон-
дыќ лицензия жєне (немесе)

электрондыќ лицензияныњ
ќосымшасы "Е-Лицензиялау"
электрондыќ деректер база-
сында саќталады жєне оѓан
Ќазаќстанныњ кез келген ќала-
сынан кез келген уаќытта
арызданушыныњ жеке каби-
неті арќылы кіру ж‰зеге асы-
рылады.

Осылайша, электрондыќ
лицензияны жєне (немесе)
электрондыќ лицензияныњ
ќосымшасын беру процедура-
сын автаматизациялау, арыз-
данушыныњ уаќыты мен ќара-
жатын ‰немдеуге м‰мкіндік
береді.

ЌР ¦лттыќ Банкі
Ќостанай филиалы.
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Облыстыќ "Ќостанай тањы" газеті редакциясыныњ ±жымы редакция
ќызметкері  Базарк‰л Жанкишеваѓа єкесі

Тμлегенніњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓыѓа ортаќтасып, кμњіл айтады.

Еске алу
"Аќылды, сμзге тоќтай білген жєне сμзіне кμпшіліктіњ

назарын аудара алѓан  – наѓыз жігіт" – деген халыќ
даналыѓы бар. Наѓашыбай Елеуіт±лы ауданымыздыњ
мєдениет саласына емірене ењбек етіп, ауданныњ μнер
шыњы – Н±рхан Ахметбеков атындаѓы халыќ театры-
ныњ  келешегіне кемел ойларымен жол сілтеген наѓыз
азамат еді. Жаны жєннатта болып, жатќан жері жайлы,
топыраѓы торќа болсын!

 "Берген де Алла, алѓан да,
 Не дерсіњ мына жалѓанѓа.
 Ќайѓырасыњ, кμнесіњ,
 Басыња таѓдыр салѓанѓа".
 "Ќазаныњ ќайырын берсін, Наѓашыбайдыњ басына

берген баѓын, Наѓашыбай μткен ±заќ жолды ±рпаѓына
берсін" – деп, μмірініњ жалѓасы Талап Наѓашыбай ±лына жєне ќарындасы
Тєтті Елеуітќызына кμњіл айтамыз.

Ќ±дайы кμршісі
Сєрсенкелдітегі Ќойшы Шайхы±лы, Г‰лбараш Балтабайќызы.

 "Козлов Николай Николаевич" ша-
руа ќожалыѓыныњ сенімді т±лѓасы
Глушков Анатолий Григорьевич
кепілдік м‰лікті сату жμнінде сауда
жариялайды:

Ќостанай облысы, Науырзым ауданы,
Буревестник селолыќ округі аумаѓында
орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге
арналѓан кадастрлік нμмірі 12-186-016-
023, алањы 292,4 га,   жер учаскесіне
2015 жылѓы 22 желтоќсанѓа дейін уаќыт-
ша    ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓы,
жалдау.

Сауда аѓылшын єдісімен(баѓаны μсіре
отырып) μткізіледі, кепілдік жарна ќарас-
тырылмаѓан.Сатып алу баѓасы ќолма-ќол
аќшамен немесе аудару жолымен  сауда
μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н
ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы  13
сєуірде саѓат 10.00-де мына мекенжайда
болады: Науырзым ауданы, Буревестник
с., "Козлов Н.Н." ШЌ кењсесініњ ѓимараты.

¤тінімдер  2015 жылѓы 12 сєуірге
дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орна-
ласќан жерінде ќабылданады: Ќостанай
облысы, Науырзым ауданы Ќарамењді
селосы, Амангелді кμш., 41, тел. 8-777-
027-59-29.

Доверенное лицо Крестьянского хо-
зяйства "Козлов Николай Николаевич"
- Глушков Анатолий Григорьевич
объявляет торги по продаже залогово-
го имущества:

 Право временного долгосрочного зем-
лепользования на земельный участок,
аренда до 22 декабря 2015 года располо-
женный в Буревестнинском сельском ок-
руге, Наурзумского района,  Костанайс-
кой области, предоставленное для веде-
ния крестьянского хозяйства, с кадаст-
ровым номером 12-186-016-023, общей
площадью 292,4 га.

Торги проводятся английским методо-
м(на повышение), гарантийный взнос не
предусмотрен.

Покупная цена вносится наличными
или перечислением в течение 5  кален-
дарных дней с момента  проведения тор-
гов. Торги состоятся 13 апреля 2015 года
в 10.00 ч. по адресу: Костанайская об-
ласть, Наурзумский район, с. Буревест-
ник, здание конторы КХ "Козлов Н.Н.".

 Заявки принимаются в срок до 12
апреля 2015 года  месту нахождения до-
веренного лица: Костанайская область,
Наурзумский район, село Караменды,
улица Амангельды, 41, телефон 8-777-
027-59-29.

Ситников Анатолий Степановичтіњ сенiмдi т±лѓасы Батурин Виктор Викторович, кепiлдiк
м‰лiктi соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Буревестник
ауылдыќ округініњ аумаѓында орњаласќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге арналѓан 408,2 га
кμлемі, кадастрлік  нμмірі 12-186-016-338 бμлінетін жер учаскесіне жер пайдалану (жал-
дау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда
μткiзілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi. Сауда 2015 жылѓы 10 сєуір
10.00 саѓатта мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Буревес-
тник а., Урожайная кμшесі, 7 ‰й. ¤тінімдер 2015 жылѓы 9 сєуір 18-00 саѓатќа дейiнгі
мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Науыр-
зым ауданы, Буревестник а., Урожайная кμшесі, 7 ‰й, телефон - 8-707-191-91-80.

Доверенное лицо Ситникова Анатолия Степановича Батурин Виктор Викторович в
порядке внесудебной реализации залогового имущества, объявляет о проведении тор-
гов по продаже права временного возмездного землепользования (аренды) на земель-
ный участок, расположенный на территории Буревестнинского сельского округа, Наур-
зумского района, Костанайской области, предназначенный для ведения крестьянского
хозяйства, кадастровый номер 12-186-016-338, площадью 408,2 га. Покупная цена вно-
сится наличными деньгами в течение 5-ти календарных дней с момента  проведения
торгов. Торги состоятся  10 апреля 2015 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская
область, Наурзумский район, с. Буревестник, улица Урожайная, дом 7. Заявки принима-
ются в срок до 18-00 часов 9 апреля 2015 года по месту нахождения доверенного лица:
Костанайская область, Наурзумский район, с. Буревестник, улица Урожайная, дом 7,
телефон - 8-707-191-91-80.
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Апта
к‰ндері

Сєрсенбі
Бейсенбі
Ж±ма
Сенбі
Жексенбі
Д‰йсенбі
Сейсенбі
Сєрсенбі
Бейсенбі
Ж±ма
Сенбі
Жексенбі
Д‰йсенбі
Сейсенбі
Сєрсенбі
Бейсенбі
Ж±ма
Сенбі
Жексенбі
Д‰йсенбі
Сейсенбі
Сєрсенбі
Бейсенбі
Ж±ма
Сенбі
Жексенбі
Д‰йсенбі
Сейсенбі
Сєрсенбі
Бейсенбі

 Тањ
намазы

5:18
5:16
5:13
5:11
5:08
5:06
5:04
5:04
4:59
4:57
4:54
4:52
4:50
4:47
4:47
4:43
4:40
4:38
4:36
4:34
4:31
4:29
4:27
4:25
4:23
4:21
4:18
4:16
4:14
4:12

К‰ннiњ
шыѓуы

7:18
7:16
7:13
7:11
7:08
7:06
7:04
7:04
6:59
6:57
6:54
6:52
6:50
6:47
6:47
6:43
6:40
6:38
6:36
6:34
6:31
6:29
6:27
6:25
6:23
6:21
6:18
6:16
6:14
6:12

Бесін
намазы

13:48
13:48
13:48
13:47
13:47
13:47
13:47
13:47
13:46
13:46
13:46
13:45
13:45
13:45
13:45
13:44
13:44
13:44
13:44
13:43
13:43
13:43
13:43
13:43
13:42
13:42
13:42
13:42
13:42
13:42

Екiндi
намазы

18:14
18:15
18:17
18:18
18:19
18:21
18:22
18:22
18:24
18:26
18:27
18:28
18:29
18:31
18:31
18:33
18:34
18:36
18:37
18:38
18:39
18:40
18:41
18:43
18:44
18:45
18:46
18:47
18:48
18:48

 Аќшам
намазы
 20:29
20:31
20:33
20:34
20:36
20:38
20:40
20:40
20:43
20:45
20:47
20:49
20:51
20:52
20:52
20:56
20:58
21:00
21:02
21:03
21:05
21:07
21:09
21:11
21:12
21:14
21:16
21:18
21:19
21:19

 Жасиќ
намазы

22:04
22:06
22:08
22:09
22:11
22:13
22:15
22:15
22:18
22:20
22:22
22:24
22:26
22:27
22:27
22:31
22:33
22:35
22:37
22:38
22:40
22:42
22:44
22:46
22:47
22:49
22:51
22:53
22:54
22:54

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ќостанай ќаласыныњ координаттарына сєйкес
Сєуір айына намаз уаќыттарыныњ кестесі

Милади 2015 жыл  -  ћиджри 1436 жыл

20-сєуір  - Рєжєб айыныњ басталуы
23-сєуір -  Раѓайыб т‰ні
Ескерту:
Діни маќалалар мен видео, аудио уаѓыздарды, намаз оќып ‰йрену ‰лгісін,

єлемдік, ел жєне аймаќ жањалыќтары мен намаз уаќыттары жайлы ќосымша
маѓл±маттарды ќазаќ єрі орыс тілдерінде akmechet.kz - Ќостанай облыстыќ
"Марал ишан" мешітініњ ресми сайтынан кμре аласыз. Ќ±рметті м±сылман бау-
ырлар мен ќарындастар! akmechet.kz сайтымызѓа кіру арќылы дініміздіњ таралу-
ына μз ‰лестеріњізді ќосыњыздар!

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жолаушылар кμлігі жєне автомобиль жол-
дары басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ±жымы, басќармада ±заќ жыл-
дар басшылыќ еткен

Болат Єуезхан±лы Наќановтыњ
ќайтыс болуына байланысты орны толмас ќайѓысына ортаќтасып, отбасы
мен жаќындарына кμњіл айтады.

Еске алу
Кеше ѓана ортамызда ж‰рген аяулы анамыз Єбілпайызќызы

Нажия анамыздыњ б‰гін жоќ екеніне сенгіміз келмейді. Апатайы-
мыз ‰лкен ж‰ректі, ќайырымы мол, отбасыныњ тірегі еді. Сμйткен
апамыздан айырылып ќалѓанымызѓа 40 к‰н болып ќалыпты. Апа-
мыз наурыз айыныњ 29 ж±лдызында 70 жасќа келер еді. Біздіњ
асыл, аяулы, тамаша апамыздыњ жарќын бейнесі ж‰регімізде
мєњгілік саќталады.

Еске алушылар: Тапайевтер єулеті.
* * *

28 наурызда Заречный ауылында саѓат 12.00-де "Асар" ка-
фесінде 40 к‰н асы беріледі.

Еске алу
Жанкелдин ауданы Торѓай селосыныњ т±рѓыны

Есекеев Тμкенай Ѓабдраш±лы б±л фєниде болѓан-
да б‰гін яѓни 27 наурызда 55 жасќа толатын еді. Амал
барма? С±м ажал азаматымызды арамыздан ерте
алып кетті. Ол μмірде μз орынын таба білген, аќ кμњіл,
адамгершілігі мол игі жандардыњ бірі еді, оныњ жар-
ќын бейнесін, достарѓа деген ыстыќ ыќыласын б±л
к‰нде ‰немі есімізге алып, оныњ арамызда б‰гінде
жоќ екенін μкінішпен еске т‰сіріп,  жарќын бейнесін
мєњгі жадымызда саќтап келеміз. Жаны жєннатта
болсын деп мына бір μлењ шумаќтарымызды оныњ
аруаѓына арнаймыз.

Аќжарќын жанныњ бірі едіњ,
Б‰гін жоќсыњ адал дос.
Кеше арамызда ж‰р едіњ,
Орныњ енді б‰гін бос.

¤те шыќты заматта
Сеніњ бізбен ж‰ргеніњ
Жаныњ болсын жєннатта
Тозаќ отына к‰ймегін.

Еске алушы: єріптес достарыњ, аѓаларыњ. Саѓи, Ќоянбай, Балтабай,
М±ќаш, Ќуан, Ќайрат.

Ќостанай ќаласы.

Еске алу
‡стіміздегі жылдыњ 29 наурызында анамыз

К‰лайша Ќожахметќызыныњ б±л д‰ниеден μткені-
не екі жыл толады.

Уаќыт μткен сайын анамыздыњ жарќын бейнесін,
балалары мен немерелеріне деген ыстыќ сезімін,
ќамќорлыѓын саѓынышпен еске аламыз. Аяулы ана-
мыздыњ жатќан жері жайлы, топыраѓы торќа болсын
дейміз.

        Еске алушылар: жолдасы, балалары
мен немерелері, келіндері мен к‰йеу балалары.

 Саѓынып еске аламыз

Ќамыѓып ж‰рміз, торыѓып ж‰рміз, саѓынып
ж‰рміз жабыѓып...

2014 жылдыњ 22 шілдесінде μмірдегі бар асыл
байлыѓымыз, аяулы асыл жарым, ардаќты анамыз,
отбасымыздыњ к‰н шуаѓы Зєуре Ќанапияќызы
небєрі 62 жасында μмірден μтті, тірі болѓанда 1 сєуір-
де 63 жасќа толар еді. Тμтеннен келген ажал ара-
мызда ойнап-к‰ліп ж‰рген анамызды алып кетті.
Саѓынышпен еске ала отырып, мына μлењ жолда-
рын анамыздыњ аруаѓына арнаймыз.

Єттењ, μмір μз дегенін ќылады,
Ажал келсе, кімді болсын о д‰ниеге ќияды.
Ортамызда аман ж‰рсењ 63 жасќа келер ењ,
Соны ойласаќ кμњілге м±њ толады.
Жатќан жеріњ жайлы болсын єрќашан,
Топыраѓыњ торќа, орныњ болсын ж±маќтан.
Жолдасыњ, балаларыњ, жаќындарыњ
Еске аламыз μзіње ќ±ран баѓыштап.

Еске алушылар: жолдасы Жолан, балалары: Алмаг‰л-Жанбо-
лат, Толќын-Ербол, ‡міт-Еркінбек, Жаскен-Алма, Ќайрат-Маржан,

С‰ндет-Индира, Алма-Тμлеуѓазы жєне немерелері.

"Ждановское" ШЌ сенімді т±лѓасы Аксенов Павел Валерьевич кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Жданов селолыќ округі аума-
ѓында орналасќан маќсаттыќ нысаны тауарлы ауыл шаруашылыќ μндірісті ж‰ргізуге  ар-
налѓан, жер учаскесін пайдалануда шектеулер жєне ауыртпалыќтар жоќ, жер учаскесініњ
бμлінуі - бμлінетін, алањы 35,3  га, кадастрлік нμмірі 12-183-105-127,  жер теліміне 24.01.2050
жылѓа дейінгі мерзімге  уаќытша    ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен
сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшалай  сауда μткізілген сєттен бастап бір к‰нтізбелік
к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 07.04. 2015 жылы  саѓат 9.00-де мына мекенжайда болады:
Ќостанай ауданы, Жданов с.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 06.04.2015 жылы  саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќ., 8 шаѓын аудан, 16 ‰й, 15 пєтер,
тел. 8-775-266-66-86.

Доверенное лицо КХ "Ждановское" Аксенов Павел Валерьевич в порядке внесудеб-
ной реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов по продаже:

 право временного долгосрочного землепользования  сроком до 24.01.2050 года  на
земельный участок расположенный на территории Ждановском сельском округе, Коста-
найского района,  Костанайской области, кадастровый номер 12-183-105-127, площадью
35,3 га, с целевым назначением для ведения товарного-сельскохозяйственного произ-
водства, ограничения в использовании и обременения земельного участка - нет, дели-
мость земельного участка - делимый. Покупная цена вносится наличными денежными
средствами в течение одного  календарного дня после проведения торгов.

 Торги состоятся 07.04. 2015 года в 9.00 ч. по адресу; Костанайский район, с.
Ждановка.

 Заявки принимаются в в срок до 18.00 часов 06.04. 2015 года по месту нахождения
доверенного лица: г.Костанай, 8 мкр., 16 дом, 15 квартира, тел: 8-775-266-66-86.

Кепіл ±стаушыныњ сенімді т±лѓасы
кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу бой-
ынша сауда μткізілетіні туралы хабар-
лайды: Таран ауданы Приозерное с.
аумаѓында орналасќан шаруа ќожа-
лыѓын ж‰ргізуге арналѓан жер учас-
келеріне уаќытша μтеулі жер пайда-
лану(жалдау) ќ±ќыѓы:

№1 лот. алањы 366,4 га, кадастрлік
нμмірі 12-189-040-097 жер учаскесі.

 №2 лот. алањы 184,5 га, ка-
дастрлік нμмірі 12-189-040-098 жер
учаскесі.

 Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќша-
мен сауда μткізілетін к‰ні енгізіледі.
Сауда 06.04.2015 жылы саѓат 14-те
мына мекенжайда болады: Таран
ауданы, Приозерное селосы, "ЖЕР-
АНА-2004" ЖШС μндірістік базасы.
Сенімді т±лѓа Мурзаѓазин Айдос Ба-
ризжанович, Таран с., Тернополь
кμшесі, 4 ‰й, 2 п., тел: 8 775 4119070.

Доверенное лицо залогодержате-
ля объявляет о проведении торгов по
внесудебной реализации залогового
имущества: право временного воз-
мездного землепользования(аренды)
на земельные участки, расположен-
ные на территории с.Приозерное, Та-
рановского района, предназначенные
для ведения крестьянского хозяйства:

№1 лот. Земельный участок пло-
щадью 366,4 га, кадастровый номер
12-189-040-097.

№2 лот. Земельный участок пло-
щадью 184,5 га, кадастровый номер
12-189-040-098.

Покупная цена вносится наличны-
ми деньгами в день проведения тор-
гов. Торги состоятся 06.04.2015 года
в 14 часов по адресу: Тарановский
район, с.Приозерное, промбаза ТОО
"ЖЕР-АНА-2004". Доверенное лицо
Мурзагазин Айдос Баризжанович,
с.Тарановское., ул. Тернопольская, д.
4,кв. 2 п., тел: 8 775 4119070.

¦лыстыњ ¦лы мерекесіне орай
Рудный ќаласыныњ №7 ќазаќ
орта мектебі "Кμктем аруы" атты
с±лулыќ байќауын ±йымдастыр-
ды. Дєст‰рге айналѓан байќауѓа
алдын ала іріктеу кезењдерінен
с‰рінбей μткен аќылына кμркі жа-
расќан 5 ару ќатысып, μзара баќ
сынасты.

Ќазаќ халќыныњ ќызѓа байла-
нысты ±станымдарын, салт-
дєст‰рлерін насихаттау, халќы-
мызѓа тєн єдептілік, єсемдік, ина-
баттылыќ пен ибалылыќ сияќты
асыл ќасиеттерді дєріптеу, μнер-
ге, с±лулыќќа жаны жаќын ару-
лардыњ бойындаѓы талантын
ашу, дарынына ќанат бітіру бай-
ќаудыњ негізгі маќсаты болды.
Байќау ќатысушыларыныњ μнері
мен талантын таразылау єділ
ќазылар алќасына ж‰ктелді. Олар
ќатысушылардыњ сахнада μзін-

"Кμктем аруын" аныќтады

μзі ±стау мєдениетімен ќатар ‰й
шаруасына икемділігін, интеллек-
туалды ќарым-ќабілеті мен тап-
ќырлыѓын сарапќа салды. Ару-

лар "Мен ќазаќ ќызымын", "Ќыз-
дарѓа єсемдік жарасады", "Білген-
ге маржан", "Ана кμрген тон
пішер" жєне "Ќыз μнерімен
кμрікті" таќырыптарында 5 кезењ
бойынша сайысќа т‰сті. Б±л ар-
ќылы "Кμктем аруына" ‰міткерлер
ќазаќ халќыныњ тарихы, єдет-
ѓ±рпы, салт-дєст‰рі мен басќа да
рухани ќ±ндылыќтарын жетік
мењгергендігі сыналды. Байќау
барысында оныњ єрбір ќатысу-
шысы μздерін "Кμктем аруы" ата-
ѓына лайыќ екендіктерін іс ж‰зінде
дєлелдеуге тырысып баќты. Алай-
да, екі саѓатќа созылып, кμрер-
менніњ ыстыќ ыќыласына бμлен-
ген сайыста 10-сынып оќушысы
Эльзат Ќуандыќованыњ асыѓы ал-
шысынан т‰сіп, байќау жењімпа-
зы атанды. Ќалѓан ќатысушылар
да атаќтан ќ±р ќалѓан жоќ. Олар-
дыњ єрќайсысына арнайы номи-
нациялар беріліп, дипломдар мен
баѓалы сыйлыќтар табыс етілді.

Ќуаныш СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.
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– Төреғали, өзіңді дүйім 
ел ең әуелі айтыста жүрген 
шақтан жақсы таниды. Енді, 
міне, әншілік өнерге, әсіресе, 
эстрада жанрына қадам жа-
сап, онда да риза қылып отыр-
сың. Өнердегі бағындыратын 
биіктік – әншілік пе?

– Анау-мынау деп кесіп-пішіп 
айтудан аулақпын. Бұғанамның 
қатып жатқаны да осы ғой. Рас, 
әп дегеннен бұқараға айтыс 
ақыны ретінде танылдым. Бірақ 
«жігітке жеті өнер де аздық» 
етеді емес пе?! Сондықтан мен 
шығатын өнердегі шың – тек 
қана әншілік деп ойламаймын. 
Талант-танымым, қарым-қа-
білетім қай өнерді сүйіп жат-
са, сол өнердің жолындамын, 
соңындамын. Ақындық та, ән-
шілік те, жалпы, өнер табиғаттан 
ғой. Сондықтан оған адал һәм 
таза қараған жөн.

– Дұрыс-ақ, сөзіңе қосыла-
мын. Көп әншілер Қостанайға 
концерт беруден үркеді. Мұ-
ның сырын да жақсы білесің. 
Қазақы ортаның үлесі аз әрі 
өнерге немқұрайлы қарай-
ды деп ой түйесің. Осындай 
қорқыныш болды ма?

– Әлбетте. Мұны әріптес-
терімнен талай естідім де. 
Бірақ, жергілікті жердегі Дастан, 
Қанағат, Азамат сияқты өнерге 
жанашыр жігіттер бұл қорқыныш 
отын әп-сәтте су бүркіп сөндірді. 
Концертке дейін әкем Төрәлі 
екеуіміз әлгіндегі жігіттерге 
сеніңкіремей біраз жүрдік. Ақы-
ры олар өз сөздерінде тұратын 
нағыз дос азаматтар екендігін 
танытты. Бұрын көрмеген, біл-
меген жігіттермен аралас-құра-
лас боп кеттік. Келесі концертке 
сеніп келуге әбден көзіміз толық 
жетті. Олардың әкеме шапан 

жауып, маған естелік сыйлық 
жасағаны тіпті, керемет болды. 
Күтпеген едік. Қазақылығы ана-
дайдан аңқып тұр. Кәдімгідей 
әсерленіп қалдық. Міне, осын-
дай жігіттер аман жүрсе, өнеріміз 

өрге көтеріліп, халқымыз да сол 
суаттан сусындап қалары анық.

– Ал, енді Төреғали өзіңді 
халық Сыр сүлейлерінің ме-
кенінен екенін, оның ішінде 
Байқоңырдан болатындығың-
ды жақсы біледі. Оны туған 
жерің туралы түсірген бей-
небаяныңнан жақсы әспет-
тегеніңді көрдік. Бойыңдағы 
өнерді одан әрі дамытуыңа 
кім септігін тигізді?

– «Баланы жастан» дейді ғой, 
алғашқы кезде ән айтып, өлең 
құрастырып жүргенімді байқаған 
әкем Төрәлі тәрбиелей бастады. 
Ол кісі сөз қуған жан. Әншілігі де 
бар. Концерттен өзіңіз де байқа-
дыңыз ғой. Бұрынғы сұхбатта-
рымда айтқанымдай, ақындық 
деген негізі – мамандық емес, 
Құдайдан берілетін бір ерекше 
дарын. Кез келген адам өзін 

«ақын боламын» деп қанша қи-
нап, тыраштанса да одан ақын-
дық шықпайды. Жәй бір тәжіри-
бемен өлең құрастырушы болып 
қала береді.  Ақын дегеніміз – ең 
алдымен, ақтарылған ақ көңіл! 
Ақын дегеніміз – әділетсіздікке 
қарсы тұрып, жүрегіңнен төккен 
жас. Ақын дегеніміз – ешкімнің 
салмаған, көрмеген суретін салу! 
Ақын дегеніміз – ешкімнің айт-
паған, жазбаған сөзін айту, жазу. 

– Танымыңды байқадық. 
Концертіңде жергілікті ақын-
дар – Серікбай Оспанұлы-
ның, Абылай Маудановтың 
өлеңдерін шырқадың. Бұл 
туындылар қалай тап болды 
қолыңа?

– Серікбай ағамыздың кез 

келген өлеңі әнге сұранып 
тұр. Қай өлеңіне болмасын ән 
шығарған композиторлар елге 

танымал жандар. Соның бірі 
Жеңіс Сейдолла ағамыз. Ол 
кісі жерлесім боп келеді. Әу 
басында өзі орындап, оған бей-
небаян да түсірген. Тіпті, хитқа 
айналған. Содан кейін өзім 
арнайы «Ойлап сені таптым 
мен» өлеңін репертуарыма қо-
сып, «Сені ойлап, әнім болып 
қаласың» деп айтып жүрмін. 
Көпшілікке ұнады. Ал, Әбе-
кеңнің – Абылай Маудановтың 
сөзіне жазылған «Тотыдайын» 
әнін досым арқалықтық Есен 
деген жігіттен естіп, аттай қа-
лап алдым. Әні – айтыскер 
ақын Марғұлан Оспанов де-
ген азаматтікі. Әлі күнге дейін 
араласып-құраласып тұрамыз. 
Жалпы, барлық әндерімнің 

әрлеушісі өздеріңіздің жерлес-
теріңіз, әлгінде айтқан Есен 
досым. Көбісі мені әнді ерекше 

талғап, таңдап алады дейді. 
Ол рас, әрбір өлең мен әннің 
үйлесімін алдыңғы кезекке қоя-
мын. Көңілшектік танытып: «Ой, 
орындай салайыншы. Қиылып 
тұр ғой. Ниетін қайтармайын» 
десең, ол өнерге, тыңдарман-
дарыңа адалдық емес. 

– Төреғали, уақыт бөліп 
әңгімелескеніңе рақмет. Талға-
мыңнан шыққан туындыла-
рыңмен тыңдармандарыңды 
тәнті ете бер!

– Сізге де – мың алғыс! Арқа-
жарқа боп өнер туралы, оның 
ішінде сөз өнері – ақындық жай-
ында әдемі бір әңгімелесіп қал-
дық. «Қостанай таңы» басылымы 
кешегі әдебиет майталмандары 
қызмет еткен халықтың үні ғой. 
Оқырмандарыңыздың молая бе-
руіне біз де тілектеспіз! Жазар 
көбейсін!

P.S. Құрметті оқырман 
қауым! Газетіміздің сай-
тында Төреғали Төрәлінің 
концертінен бейне үзінділер 
бар. Егер қызығушылық та-
нытып, сүйсінетін әншіңіздің 
әнін тыңдаймын десеңіздер 
мына қәріпті теріп: http://
kostanaytany.kz сайттың қо-
нағы болып, бейнебаянды 
тамашалаңыздар!

Әңгімелескен Нұрболат 
МЕШІТБАЕВ.

СУРЕТТЕРДЕ: талантты 
жас әнші Төреғали Төрәлі. 
Әкесі Төрәліге өнер жанашыр-
лары шапан жабуда. Концерт-
тен көріністер.

Суреттерді түсірген Бағдат 
Ахметбеков.

Төреғали ТӨРӘЛІ, жас әнші:

«Қайралмаған қанжар 
өткір келмейді...»

ЖҰМАДАҒЫ ЖҮЗДЕСУ

Қазақ эстрадасында өзіндік ән айту мәнерімен, 
әнді талғаммен таңдауы жағынан жарық жұлдызы 
Төреғали Төрәлі келеді дегелі халық тағатсыздана 
күтті. Тобыл өңірінің жас-кәрісінен маза қашты. 
Себебі, әнші біздің жерге алғаш аяқ басты. Екі 
күн бойы Қостанай мен Рудный шаһарында 
шығармашылық кешін беріп, әндерін сүйсіне 
тыңдайтын тыңдармандарын қуанышқа бөлеп, 
тәнті етті. Халық та қайта-қайта қол соғып, 
әншісіне құрмет көрсетті. Аншлагта өткен кештен 
соң біз Төреғалимен сәті түсіп жүздесіп, көкейде 
жүрген сауалымызды қойдық.
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